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Fe-ito erri' Jargá medida por jovens, este número 
1 - da revista é dedicado aos jovens. Para lá da comple· 

Xa problemática da nossa Arqueologia, entendida 
como uma prática multifaCetada afectada por ca
rências gritantes, que nos atingem a todos e nomea
damente uma nova geráção que se acerca desta acti· 
vidade (problemática que foi tratada na mesa-re
donda realizada no Porto em 22 de Fevereiro últi
mo, adiante transcrita), gostaria de. abordar generi
camente· nesta introdução a necessidade que temos 

, de trabalhar segundo novos pressupostos epistemo
lógicos que, logicamente, condicionam a metodo
logia e os objectivos da investigação que entre nós 
se efectua. 

Se entendermos por paradigma (Khun) um con· 
junto de postufados teóricos, explfcita ou implici· 
tamente aceites pelos investigadores de uma dada 
época (ou por uma fracção significativa deles), pos
tulados esses que perfilam um «campo mental_» 
dentro do qual cabem as perguntas que os autores 
fazem aos dados e as respostas que destes esperam 
obter ·(na verdade, os próprios «dados» resultam 
já de uma filtragem possibilitada pelo paradigmal 
-então, a história da ArqUeologia, como aliás a de 
qualquer Ciência, pode encarar-se como uma suces
são de paradigmas, cada um deles iniciado por uma 
«ruptura epistemológica» que, processada de in(· 
cio por uma «minoria inovadora», se vai pouco a 
pouco diluindo no quotidiano da <<pesquisa corren· 
te». Evidentemente que as coisas não são, em geral, 
assim tão simples. O que acontece a maior parte 
das vezes é que existem, em cada época, paradigmas 
diversos, concorrentes entre si, até que um deles 
acaba momentaneamente por· se «impor» aos ou
tros, chegando depois à fase de conhecimento aca· 
bado, correndo, então o risco do anquilosamento, 
sobretudo se se organiza como corpo hirto de sabe

res vulgarizado no~~~~ q 

(~ 



RICO-de BOUARD, M., 1981, lmportation d'outils 
en pierre polie au néolithique en Provence orien~ 
tale, Buli. Musée Anthr. Préhist. Monaco, 25, p. 
55- 70. 

Nota 

STELCL, J. e MALINA, J., 1970, Anwendung der 
Petrographie in der Archaeo/ogie, Fac. Se. Nat. 
Univ. Purkynianae, Brno, 111 p., 53 grav. 

O texto anterior resulta de uma conferência pronunciada na Universidade do Porto pelo Dr. Le Roux 
em Julho de 1984, no decurso de uma missão em Portugal realizada ao abrigo de um acordo de coope
ração luso-francês existente entre a Embaixada de França e a Faculdade de Letras da U.P. (Instituto de 
Arqueologia), no domfnio da Pré-história. 

ESCAVAÇAO DA MAMOA 4 DE OUTEIRO DE GREGOS 

(SERRA DA ABOBOREIRA - BAIAO) 

O. INTRODUÇÃO 

Tem sido desenvolvido na Serra da Aboboreira, 
desde 1978, um projecto conjunto de investigação, 
envolvendo quer trabalhos de prospecção, quer de 
escavação (animado por elementos da Faculdade 
de Letras do Porto, Instituto de Antropologia «Dr. 
Mendes Corrêa» e do Grupo de Estudos Arqueoló
gicos do Porto), com o objectivo fundamental de 
compreànder globalmente a região através do seu 
estudo sistemático (1). 

No âmbito do projecto, os autores realizaram, 
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por Domingo,s J. Cruz e 
Mar la Jesus Sanches 

em 1980, um conjunto de trabalhos localizados 
no extremo oriental da Serra, tendo em vista a 
detecção de possíveis áreas de ocupação associa
das a fossas abertas no saibro (2), e uma sonda
gem arqueológica numa «estrutura» existente na 
Chã de Outeiro de Gregos, que um de nós (D.J.C.) 
havia já localizado sem, contudo, ter sido possfvel 
defini-la completamente (3). 

Essa sondagem tinha por fim, por um lado, de
finir os vestígio.s e, por outro, completar o estudo 
dos monumentos referenciados até aquela data na 
Chã de Outeiro de Gregos (4). 

Fig. 1-
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Perfil topográfico da Serra da Aboboreira, se
gundo a direcção SW-N E (Carta Militar de Por
tugal, esc.: 1/25.000, fls. 113, 124 e 125). 

Após os primeiros trabalhos verificou-se estar
mos em presença de um pequeno monumento me
galftico, bastante destruído e estruturalmente di
ferente da maior parte dos monumentos que se 
apresentam sob a forma de mamoa, existentes na 
Serra da Aboboreira e, mais concretamente, na 
Chã de Outeiro de Gregos (onde se localizam ou
tras quatro mamoas, duas delas bastante destaca
das no terreno e implantadas em áreas proeminen
tes). São os resultados dessa escavação que agora 
se publicam (51. 

1. A SERRA DA ABOBOREIRA 

1.1. Quadro Geológico e Geográfico 

A Serra da Aboboreira constitui um vasto blo
co granítico que se estende, com a direcção SW-NE, 
desde o vale do rio Fornelo (ou Carneiro), que a 
limita ·a NE, até às depressões do rio Juncal e da 
Ribeira da Roupeira, no extremo SW. O rio Ove~ 
lha (que se liga, em Padronelo, ao rio Fornelo e, 
na Várzea, ao rio Marão, corre-lhe, num amplo 
vale, a Nordeste. É limitada a SW pelo rio Ovil, 
afluente do Douro. 

A maior parte da região é ocupada pelo grani
to Porfiróide, de grão grosseiro, de duas micas, 
com predominância da biotite (')'7Tg). Encon
tra-se ainda o granito de grão fino, predominan
temente moscovftico (')' rrm), em pequenas quan
tidades, sobretudo nas imediações de Carvalho 
de Rei. Do grupo das rochas metainõrticas desta
cam~se as corneanas (Xz), por vezes em manchas 
não cartografáveis, sendo a mais significativa a da· 
Chã de Parada (6). 

Entrosadas nos granitos registam-se rochas fi
lonianas. Refira-se, como o mais. importante, o 
filão de quartzo de Trogueirão-Serrinha, de as
pecto leitoso, por vezes jaspóide, que principia 
no extremo SW da Serra, nas imediações de San
ta Leocádia de Baião e, sem grandes interrupções, 
se estende até ao vale do rio Fornelo, numa exten
são de cerca de 15 km e possança, em alguns lo
cais, de mais de 40 metros. Ocorrem também fi
lões aplito-pegmatfticos (ap), alcalinos, na Aboga
lheira e Meninas do Crasto. 
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Fig. 2- Localização da estéição (CMP, esc.: 1/25.000, fi. 
125, com redução). 

De entre os movimentos tectónicos, detectáveis 
pelas frequentes zonas de esmagamento - Meni
nas, Chã de Parada, etc. - e de fracturação (nor
malmente com a direcção NE-SW e NW-SE), o mais 
importante localiza-se no extremo oriental da Ser
ra e deu origem ao vale de fractura, com a direcção 
NW-SE, que serve actualmente. de leito ao rio For
nela, separando a Serra da Aboboreira da parte 
ocidental do Marão e quebrando a continuidade do 
filão de quartzo que se regista ao longo da Abobo
reira 17). 

Assinalam-se diversas anomalias radioactivas, 
que ocorrem sobretudo no granito porfiróide «em 
manchas ferruginosas ou em zonas de esmagamen
to» (8), nas áreas da Touta, Meninas e nas imedia
ções da povoação de Grilo. 

A Serra Ça Aboboreira constitui, pois, um vasto 
maciço contrafortante da Serra do Marão, essencial
mente granítico, com um cume aplanado e sem 
grandes relevos (Fig. 1). De formação, provavel-
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mente, mais antiga que a Serra do Castelo (que se 
situa a Este e lhe é paralela), bastante erosinada, 
apresenta numerosas chãs, entre as quais d'estaca
mos as localizadas nas proximidades da Touta, Car
valho de Rei, Castelo e a de Chã de Parada. Os 
pontos mais elevados, que servem de base a marcos 
trignométricos, situam-se nas Meninas (970 m), Sra. 
da Guia 1966 m), Abogalheira 1962 m), Serrinha 
1866 m) e Estaladouro 1807 m). 

A região, não muito acidentada, favoreceu a 
ocupação do terreno, mesmo as áreas menos pro
p(cias.rCom efeito, o povoamento, de tipo concen
trado, fez-se desde longa data, tanto nos vales co
mo no alto da Serra, onde as condições para aso
brevivência humana são menos favoráveis, quer pe
la agressividade dos invernos e dos ventos, frios e 
cortantes que sopram do Marão, quer pelas dificul
dades de acesso e de subsistência económica. Car
valho de Rei, Aldeia Nova, Castelo, Aboboreira e 
outras pequenas povoações, habitadas por homens 
que se dedicam essencialmente ao pastoreio e à 
agricultura de subsistência, são exemplos da adapta
ção e persistência humanas. 

d' __ 
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Fig. 3 - Plano da escavação. A - área não decapada; 
B- área apenas decapada; C -área escavada. 

O alto da Serra é despido de vegetação arbórea, 
que só se vem a encontrar a meia encosta (pinhei
ro, carvalho, etc.). Nas planuras predominam as 
herbáceas, os fetos, o tojo e, nos «tapados», as gies
tas. Este tipo de vegetação alberga uma fauna de 

pequeno porte, essencialmente constitu(da pelo 
coelho, lebre, raposa, perdiz, aves de rapina, além 
dos rebanhos colectivos de gado miúdo das povoa
ções vizinhas (cabras e ovelhas) e do gado bovino 
que, diariamente, procura a sua alimentação nas 
planuras da Serra. 

Com boas condições hidrográficas, resultantes 
da intensa fracturação do granito, a região integra
-se na bacia hidrog.ráfica do Douro. 

1.2. Contexto Arqueológico 

Esta região, cujas caracter(sticas actuais não de
vem ter sido muito diferentes das de. alguns milé
nios atrás, terá sido, pelos vestígios arqueológicos 
que dia-a-dia se vão conhecendo, por um lado, uma 
importante via de comunicação {e de ligação entre 
os vales do Douro e do Tâmega), por outro lado, e 
em diferentes épocas, um local procurado pelo ho
mem. 

t DI + " + na + DI 

Nas partes altas da Serra situa-se um vasto con
junto de monumentos megal(ticos, já conheci· 
dos nos primeiros anos deste século (9), que hoje 
podemos computar em número de 44. Destes, 10 
foram estudados nos últimos quatro anos (10), 
fornecendo importantes dados para a compreen
são do megalitismo da região e, num plano mais 
vasto, do Noroeste Peninsular. 

No núcleo de Outeiro de Gregos, além dos 
cinco monumentos megalíticos referidos inicial
mente, entre os quais se integra a Ma moa no. 4, 
que é motivo deste trabalho, foram ainda detecta
das e estudadas três outras estruturas: uma fossa 
aberta no saibro, localizada a cerca de 50 metros 
para Sul da Mamoa 3, de planta ovalar e fundo 
quase plano (11), uma estrutura sub-circular, a 
20 metros SW da Mamoa 2, que terá albergado, 
possivelmente, uma sepultura de tipo cista ( 12) e, 
anexa à mamoa 1, uma estrutura de planta sub-rec
tangular, fornecendo como espólio fragmentos de 
um pequeno vaso, provavelmente tronco-cónico, 

+ 05 + 06 + " + 
lt --<1------- ------------------------------------------------------------- - s 

' 
·~---------------------------------------------------------------------~ 

lt _c ___________________ ------- _________ ----- ___ ------ _ ------ ____ ------ ___ S 
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PERFI_S (planta da tlg.s) 

Fig. 4- Perfis da mamoa, 
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com mamilos, largo bordo obl(quo e asa lateral 
(13). 

Relativamente perto de Outeiro de Gregos en
contram-se dois outros núcleos de monumentos 
megalíticos: na base de Outeiro de Ante, três ma
moas, estudadas durante as campanhas de 1978-

MAMOA 4 OE OUTEIRO OE GREGOS 

·81 (14) e, no Lameira do Espinheiro (próximo do 
marco geodésico da Abogalheira), três outras, uma 
delas - a situada mais a Norte -com caracterfsti
cas arquitectónicas significativas e desconhecidas 
no megalitismo do Norte de Portugal (15). 

FREGUESIA - S JOÃO OE OVIL 

CONCELHO - BAIÃO 
CJ ÁREA ESCAVADA 

DISTRITO _ PORTO 
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liii!!i PEDRAS GUE AFLORAVAM 
ANTES DA ESCAVAÇÃO 

CURVAS OE NÍVEL 

Fig. 5- Planta topográfica do monumento e área circundante. 

A Anta de Chã de Parada, monumento nacional 
(16), é o único monumento megalftico bem con
servado, apresentando ainda a laje de cobertura. É 
um túmulo de corredor, virado a Nascente, câma
ra de planta poligonal alargada e nove esteios am
parados por uma enorme mamoa de terra e pedras 
com cer~a de 30 metros de diâmetro. A laje de ca
beceira e alguns dos seus esteios ostentam inscultu- · 
ras (17). 

Em qualquer dos sentidos em que se percorra a 
Serra da Aboboreira se encontram muitos outros 
monumentos megalfticos, mais ou menos arrufna
dos, cujo estudo, apesar de tudo, poderá fornecer 
novos dados para a compreensão do megalitismo à 
escala regional. Referimos, como mais significati-

o 
MAMOA <1 OE OUTEIRO DE GREGOS 

vas, as mamoas das áreas de Carvalhal, Estaladouro 
e Igrejinhas (no concelho de Marco de Canaveses), 
as da Chã das Cabras, Mina do Simão e Fumas (no 
concelho de Amarante) e as mamoas de Meninas 
do Crasto, Chã de Parada e Touta (no concelho de 
Baião). 

No alto da Serra são ainda de registar outros 
vest(gios arqueológicos, ainda que de épocas mais 
recentes: gravuras rupestres de tipo «fossetes», 
associadas a penedo~ baloiçantes (18), povoados 
castrejos, vest(gios de ocupação romana, sepultu
ras abertas na rocha (19), etc .. 

A altitudes próximas dos 700 metros, a meia
-encosta, de um lado e de outro da Serra, locali
zam-se estruturas de tipo «fossa», abertas no sai-

o 

FREGUUI~ _5 JO.\o DE OVIL 

CON~ELHO _0~1-'o 

0 PEOAAS OUE .OHOR~VA .. • ANTl$ ()A UOAVAÇ.Õ.O 

.._.ICU~VAS OE NiVH,VAl.OII~$ !XPAESSOS EM 

DISTRITO -PaliTO 

Fig. 6 - Planta da mamoa, antes dos trabalhos de decapagem. 
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bro, nomeadamente no Vale de Quintela, Monte 
Calvo, Curro de Ovil, Bouça do Frade e Lavra, de 
plantas diversas e utilização ainda não perfeitamen
te definida (20). No entanto, as escavações realiza
das em três dessas áreas (Monte Calvo, Bouça do 
Frade e Lavra) revelaram que estas estruturas se 
inserem em «habitats» pré-histó~icos atribu(veis ao 
Bronze Final (21). 

.De referir, ainda, a existência, próximo da esta
ção da Bouça do Frade, do conjunto arqueológico 
constitu(do pela necrópole do Tapado da Caldeira 
e pela Estação do Alto da Caldeira. No primeiro 
caso trata-se de uma necrópole constitu(da por 
quatro sepulturas abertas no saibro, de planta sub
-rectangular, contendo cada uma, como espólio, 
um vaso cerâmico. Esta necrópole, do Bronze Fi
nal, parece assentar sobre um estrato anterior. A 
Estação do Alto da Caldeira, possível «habitat» 
cujas estruturas de base não foram encontradas, 
parece inserir-se, sensivelmente, na mesma ambiên
cia da necrópole (22). 

Nas faldas da Serra, nas encostas que dão para 
os vales dos rios Ovil e Ovelha, vestígios de ocupa
ção romana ou, pelo menos, da sua acção junto das 
populações locais (23). 

É nesse contexto que se insere a mamoa 4 de 
Outeiro de Gregos. 

2. LOCALIZAÇÃO 00 MONUMENTO 

O monumento em estudo, designado Mamoa 4 
de Outeiro de Gregos, localiza-se numa pequena 
área aplanada da Serra da Aboboreira, circundada, 
a SW, pelo Outeiro de Gregos, a Norte, pelo Alto 
das Portelas e a Este, pelo Outeiro de Ante. Próxi
~o passa-lhe o «estradãm> municipal que conduz à 
capela da Sra. da Guia, distando, da parte central 
do monumento até à berma deste «estradão)} cerca 
de 9 metros. Integra-se num conjunto de cinco 
monumentos do mesmo tipo, mas com evidente-s 
diferenças arquitectónicas e de implantação no 
terreno. 

Coordenadas geográficas: 410 11' 10" Lat. Norte 
1 o 05' 33" Long. Este 

(meridiano do Castelo de S. Jorge). 
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Altitude absoluta: 930 metros. 

Cartografia: folha 125 da Carta Militar de Portu
gal (escala 1:25 000); Folhas 10-C (Peso da Ré
gua) da Carta Geológica de Portugal e da Car
ta Corográfica de Portugal (escala 1:50 000). 

·Fotografia aérea: aerogramasnos. 192192 e 192193 
(voo de 1974, escala 1:15 000, fiada 28), da 
Direcç~o Geral de Ordenamento e Gestão 
Florestal; aerogramas nos. 4457 e 4458 dos 
Serviços Cartográficos do Exército (escala 
aprox. 1 : 25 000). 

Localização: distrito do Porto; concelho de Baião; 
freguesia de Ovil; lugar de Outeiro de Gregos 
(Serra da Aboboreira). 

O acesso ao local, tendo como ponto de partida 
a vila de Baião, faz-se pelo «estradão» municipal 
que atravessa a Serra da Aboboreira e que nasce 
na estrada nacional 121-1 (Baião/Marco de Cana
veses), a cerca de 1 700 metros da vila e, a' partir 
de Amarante, peta estrada nacional 121 (Amaran
te/Baião), nas imediações de Queimada; é ainda 

Fig. 7- O monumento na fase inicial das decapagens 
(Qds. D1-D71. 
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Fig. 8- Planta geral do monumento, após as decapagens. 

possível atingir-se o local onde se localiza a Mamoa 
4 de Outeiro. de Gregos tomando-se os caminhos 
de terra batida que de Amarante conduzem a Car
valho de Rei e Aldeia Nova. 

3. ESCAVAÇÃO 

3.1. A escavação da Mamo a 4 de Outeiro de G re" 
gos ofereceu condições peculiares de ordem meto· 

do lógica que podem ser consideradas em duas fases 
distintas: numa primeira fase, partindo apenas da hi
pótese de um vestfgio arqueológico impossível de 
classificar a priori, utilizamos a seguinte metodolo
gia: 

registo fotográfico do aspecto inicial do mo
numento; 
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corte da vegetação e marcação de uma vala 
de sondagem no sentido E·W, integrada na 
rede geral da quadriculagem da área de Ou· 
teiro de Gregos (mamoas 1, 2 e 3), com 2 
metros de lado e 7 de comprimento; 

decapagem da área marcada, pondo·se a des
coberto a estrutura pétrea do monumento 
(quadrados A3-G3 da planta geral). 

Constatando-se a existência de um pequeno 
monumento megalítico, utilizámos seguidamente 
metodologia diferente, que pode ser esquematizada 
do seguinte modo: 

quadricu \agem da área programada para a es
cavação (14 x 14 metros), em quadrados de 
2 metros de lado, com integração da vala de 
sondagem inicial (Fig. 3). 

levantamento topográfico da área quadricu
lada com cotas de metro a metro e leituras 
ao centímetro (Planta da Fig. 6). 

desenho das lajes que afloravam à superfície, 
antes da escavação, à escala 1 : 1 O e levanta-
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Fig. 9 - Aspecto da área da câmara. 

menta de cotas das mais significativas (Fig. 
6). 

Seguidamente deu-se início à remoção da terra 
vegetal e decapagem superficial das á_reas seguintes: 

Quadrados D 1-06. 

Quadrante SW. 

Quadrante NW. 

Posta a estrutura pétrea à vista, a tarefa seguinte 
consistiu no seu desenho, à escala de 1:1 O, e levan-
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Fig. 10 - Planta da área da câmara megaUtica. 1 - Esteio in situ; 2- ((negativos)) de es
teios abertos no saibro; 3- buracos abertos no saibro; 4- zona não escavada. 
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tamento de cotas de grande parte das lajes, sobre
tudo das localizadas em zonas melhor conservadas 
(Planta da Fig. 8). 

Paralelamente ao trabalho de desenho e decapa
gem procedeu-se ao levantamento topográfico da 
zona circundante do monumento, expressando-se 
esse levantamento num quadrado com 54 metros 
de lado (Fig. 5). 

Após desmontagem da <<couraça}> de protecção, 
iniciou-se a escavação de tumulus até ao saibro de 
base nos quadrados A3-G3, correspondente à área 
da sondagem inicial (Fig. 11); nos quadrados 83 e 
C3, a desmontagem da couraça pétrea, posta à vis
ta na decapagem inicial, revelou uma 2a. camada 
de pedras, que foi também desenhada e registada 
fotograficamente antes de se prosseguir a escava
ção até ao saibro_ 

Na fase final dos trabalhos foi desenhada a plan
ta da área da câmara, com o registo dos negativos 
dos buracos de assentamento de cinco esteios (Fig. 
10), assim como o corte E-W, que limitava a Norte 
os quadrantes.SW e SE (Fig. 13). 

3.2. O Tumulus 

Trata-se de um pequeno tumulus, com a forma 
sub-circular (alargando-se no sentido SW-NE e me
dindo o eixo maior cerca de 9,5 m e o menor 8,5 
m) (Fig. 8), constituído essencialmente por lajes d~ 
granito de tamanho médio, e nos illtersHcios des
tas, outras de_ tamanho inferior, perfeitamente en
caixadas e .por vezes colocadas obliquamente, dan
do à estrutura pétrea um aspecto de grande solidez 
(Fig. 11). Registaram-se, em quantidade bastante 
limitada, alguns fragmentos de quartzo. 

O monumento terá sofrido, ao longo do tempo, 
sucessivas violações, e por este facto, a estrutura 
pétrea apresenta grandes clareiras, particularmente 
na parte central (Fig. 9). 

Sob esta estrutura encontrava-se uma pequena 
camada de terra negra' com espessura, em alguns 
locais, de apenas 10 cm (Fig. 13). Este facto leva
-nos a crer que os construtores deste monumento 
não. se preocuparam· em dar-lhe grande monumen
talidade (não o elevando muito acima do nfvel do 
solo) e, pelo mesmo motivo, não procuraram um 
local topograficamente proeminente para a sua im-

Fig. 11 - Quadrante NW. Verifique-se o imbricado das 
lajes e o esteio ln situ escorado por pequenas 
lajes funcionando corno cunhas. 

plantação. Os materiais de construção, de origem 
local, foram colocados directamente sobre o solo 
original não tendo havido deslocação de terras para 
a construção do tumulus. Contudo, nos quadrados 
C3 e 83 registou-se maior volume de terra (Fig. 13) 
e maior aglomeração de pedras (ou mesmo uma 2a. 
camada), que parece evidenciar a intenção de con· 
trabalançar o desnível natural do terreno que o le
vantamento topográfico permite verificar. 

Estamos, assim, em presença de um monumen
to megal(tico com uma «couraça» protectora qua
se plana, implantada numa zona periférica da chã 
(junto a um lameira), ainda que inserido num nú· 
cleo de cinco outros monumentos do mesmo tipo 
mas com notórias diferenças, quer arquitectónicas, 
quer dé localização e dimensões. 

A escavação de terra negra do tumulus forneceu 
algumas sementes carbonizadas e fragmentos de 

Fig. 12- Aspecto geral do monumento (quadrantes SWe 
NW) na fase final dos trabalhos. Note-se o redu
zido volume de terra existente sob a «couraça)) 
de pedras. 

35 



+ 

t 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

... 

.:. 
o 't- + u 
u:: ·« 
"' 2 
!;;: 

l1l! "' + + ,_ 
"' I] w 

w 
D ,_ 

"' o :+ u .L (\1 
' 

~ ' 

+ + 

"36 

carvões, pouco significativos e em quantidade in
suficiente para uma análise pelo método radioacti· 
vo Carbono 14. Nos quadrados A3 e 83 assinala
ram-se pequenas manchas de cinza. 

Os Úês exemplares de sementes atrás referidas, 
encontrados nos quadrados E3 {68 cm profundida
de) e B3 ( 80 cm), sob a estrutura protectora, fo
ram identificados como pertencentes à espécie 
Arrhenatherum elatius (24). 

3.3. Câmara Megalftica 

A área da câmara megalftica localiza-se nos qua
drados 03 e E4 da planta geral que, como já referi
mos, é uma zona grandemente remexida. Além de 
revolvimentos da terra do tumu/us e do desapareci
mento das lajes pertencentes à estrutura pétrea, o 
quadrado 03 apresenta no lado Este uma larga ca
vidade no granito alterado, violação que o corte da 
mamoa regista (deposição de granito e terra negra 
em camadas inclinadas no sentido da câmara,_ que 
traduzem o movimento do lançamelito dos- mate· 
riais revolvidos da parte central do monumento pa
ra a periferia) (Fig. 13). 

A escavação desta área permitiu pôr a descober
to um esteio «in situ>> (partido na parte superior), 
cuja base assenta-num buraco pouco profundo aber
to no saibro, escorado por pequenas !ages funcio
nando como cunhas, e 'detectar quatro buracos de 
assentamento de outros tantos estéios (Fig. 10). 

Estes elementos permitem-nos dizer que a Ma
moa 4 de Outeiro de Gregos continha no seu inte
rior uma câmara simples, de- planta poligonal, des
centrada em relação ao tumu/us, com um desvio 
no sentido NW e diagonal aproximada de 1 metro. 
A violacão do monumentó não permitiu, contudo, 
verifica~ se a câmara possura uma entrada (que, 
neste caso, só poderia ser virada a Nascente), ou se 
era totalmente fechada. 

Nos quadrados C3 e D3 encontraram-se duas 
lajes de grandes dimensões {relativa-mente à dimen-

Fig. 13- Corte E_-W (f.f'). 1 -Terra vegetal; 2-:::- terra ne
gra do «tumulus»; 3- terra saibrosa castanh?'· 
, -escura; 4 - terra saibrosa castanho-clara; 5 -
saibro, pouco·compacto, com grãos muitos gros
sos. Y- negativo do esteio in situ. 

são média das lajes da estrutura pétrea) q~e terão 
pertencido à câmara: uma, como esteio e, a refe
renciada na planta com a cota 930.66 - pela sua 
forma, dimensões e um certo afeiçoamento da face 
côncava - provavelmente como parte da laje de 
cobertura. 

Na periferia da câmara foram referenciados al
guns buracos abertos no saibro, nalguns casos bas
tante regulares, cuja funcionalidade e relaç_ão com 
o monumento não foi, por ora, possível esclarecer. 

'~ ' . A câmara desta mamoa denota adaptaçoo as Ir-
regularidades do terreno: além de descentr~da, in
sere-se na parte mais elevada e regular deste, como 
as curvas de n(vel das plantas das Figs. 5 e 6 dei
xam perceber. Assim, como hipótese, a câmara ele
var-se-ia acima do nível do tumulus ou, uma outra 
hipótese, seria coberta {bem como a couraça pro
tectora de pedras), por uma camada de terra que, 
entretanto, pela acção erosiva e depradadora teria 
desaparecido. Contudo, o bom estado de conserva
ção da «couraça>> em algumas zonas (Fig. 11), pa· 
rece evidenciar-nos um tumulus não elevado (mes
mo considerando o natural abatimento de terras ao 
longo do tempo), pelo que nos inclinamos( por ora, 
para a hipótese de uma câmara situada adma do 
nível do tumulus. 

3.4. O Espólio 

O espólio da mamoa4 é escasso e pouco' signifi
cativo, havendó a registar, apenas, o seguinte: 

a) - 1 raspadeira dequartzo (Fig. 15). 

Localização: 03, à superHcie; 

Fig. 14- Fragmentos do'dorrÍ1ente de uma mó manual. 

Fig. 15- Raspadeira de quartzo. 

Dimensões: eixo longitudinal- 5 cm. 
eixo transversal - 4,5 cm. 
espessura - 2,6 cm. 

Raspadeira sub-trapezoidal espessa, fruste
mente retocada; retoque laminar na extre
midade distal e de um dos lados, ao qual se 
sobrepõe um outro mais curto. Secção sub
·tràpezoidaL 

b) - 2 fragmentos do dormente de uma mó ma
nual, de granito (Fig. 14). 

Localização: C3, embricados na estrutura 
pétrea. Forma aproximadamente sub-rectan
gular, polida nas duas faces mas com vestí
gios de uso na face superior. Secções longitu
dinal e transversal sub-rectangulares, conve
xo-côncavas. 

4. CONSIDERAÇÓES FINAIS 

A escavação da mamoa 4 de Outeiro de Gregos, 
apesar do seu estado de conservação e do limitado 
espólio que forneceu (o ·que, aliás, é habitual nos 
monumentos megal(ticos do Norte de Portugal, 
seja pelas constantes violações que estes monumen
tos sofreram ou por outras razões por enquanto 
não esclarecidas), enriqueceu o conjunto de infor
mações sobre a Aboboreira, pmpliando mesmo a 
sua problemática, o que, num futuro próximo, ana
lisado globalmente, permitirá uma alicerçada in
terpretação do megalistismo, à escala regional, do 
Norte de Portugal. 
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Seja-nos, no entanto, permitido, sem incorrer
mos numa discussão prematura dos dados obtidos, 
destacar o que nos parece, por ora, mais significati
vo neste monumento, tendo sempre presente o con
junto megalrtico em que se integra: 
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a sua implantação no terreno, já na periferia 
da chã; 

o carácter pouco ou nada monumental da 
mamoa, contundindo-se de certa maneira 
com o relevo do terreno; 

as pequenas dimensões da mamoa, quer em 
diâmetro, quer em altura; 

a câmara megal ftica, poligonal e de pequenas 
dimensões, aparecendo provavelmente acima 
do nfvel superior da mamoa; 

NOTAS 

(1) A necessidade de realização de um trabalho siste
mático numa região limitada e perfeitamente de
finida, no âmbito do megalitismo do Norte de 
Portugal, foi ~presentada, em 1981, por V(tor 
Oliveira Jorge na Sociedade Martins Sarmento. 
Vd. «0 megalitismo do Norte de Portugal», Revis
ta de Guimarães, 88, 1978, p. 442. 

(2) Referimo-nos às sondagens arqueológicas realiza
das nas áreas d? Vale do Jutzo, Vale de Quinte/a 
e Monte Calvo. 

{3) Vd. ((Contribuição para o levantamento cartográ
fico do conjunto megal (tico da Serra da Aboborei
ra (concelhos de Amarante e Baião))), Actas do 
SemimJrio de Arqueologia do Noroeste Peninsu
lar, I Guimarães, 1980, p. 35 (nota 33). 

(4) Em 1979 e 1980 foram escavadas nesta área, por 
Vftor Oliveira Jorge, três mamoas, uma fossa aber
ta no saibro (situada a Sul da mamoa 3) e duas 
outras estruturas (uma, anexa à mamoa 1 e cons
tituindo como que 'O seu prolongamento para 
Leste, e outra, a cerca de 20 metros para SW da 
mamoa 2). No ano de 1981, contudo, foi locali
zado a cerca de 50 metros SW da mamoa 3 um 
novo monumento megaHtico, estudado no ano 
seguinte pelo mesmo arqueólogo. 
O presente texto foi redigido nos finais de 1982 
para publicação nas Actas do III Seminário de Ar
queologia do Noroeste Pen(nsular, organizado pe
la Sociedade Martins Sarmento e que teve lugar 
na cidade de Guimanies de 24 a 27 de Junho. 

{5) Os trabalhos de escavação neste monumento fo
ram autorizados por despacho do Senhor Secretá
rio de Estado da Cultura de 16 de Setembro de 

a técnica de construção apurada, visfvel no 
imbricado das lajes que constitufam a «cou
raçm> pétrea; 

a existência, a profundidades situadas entre os 
60 e os 80 cm, da gram ínea Arrhenatherum 
elatius (erva-nozelha), em áreas do tumu/us 
não remexidas. 

Estas reflexões, contudo, vistas em paralelo 
com os dados das restantes escavações realizadas 
na região, ganharão outro valor e significado, quer 
pela problemática do megalitismo e da própria ex
tensão da necrópole, quer pelo projecto da Abobo
reira, que sempre se afirmou como um trabalho 
conjunto de investigação. 

Porto, DezO. de 1982 

1980 (Proco. 80/1 (93)). O apoio económico e 
logfstico que viabilizou a escavação deveu-se à 
Assembleia_ Distrital do Porto, Governo Civil do 
Porto, Câmara Municipal de Baião e Fundo de 
Apoio aos Organismos Juvenis, entidades a quem 
expressamos a nossa gratidão. Agradecemos tam
bém a colaboração prestada por todos os partici
pantes e, em particular, a Eduardo Beirão Reis 
pelo seu prestimoso apoio nos trabalhos de le
vantamento topográfico. 

(6) Seguimos as convenções da Carta Geológica de 
Portugal {folha 10 C- Peso da Régua). 

{7) A. Peinador Fernandes, «0 vale de fractura de 
rio Fornelo-Padronelo-Amarante», Boletim do 
Museu e Lab. Min. e Geológico da Fac. de Ci§n
cias, 8 (2), Lisboa, 1960, p. 139-147. 

(a) A. Peinador Fernandes, Carta Geológica de Por
tugal. Nota explicativa da- folha- 113- Amaran

te, Lx., Junta de Energia Nuclear, 1959, p. 16-18; 
António Martins Peres, Ca(ta Geológica de Portu
gal. Nota explicativa da folha 125.:.... Baião, Lx., 
Junta de Energia Nuclear, 1959, p. 11. {Relató
rios inéditos). 

(9) João de Vasconcelos, «Materiaes para o inventário 
archeologico do concelho de Baião. J I - Dolmen 
e mamôas do Monte da Aboboreira» .. Portugalia, 
11, Porto, 1905-1908, p. 669-673; José de Pinho, 
<(Expansão da cultura megalftíca no concelho de 
Amarante - Subsfdios para a história do povo 
amarantinO)), Trabalhos da Soe. de Antropologia 
e Etnologia, IV (1 ), Porto, 1928, p. 45-78. 

(lO) 1978: mamoa 3 de Outeiro de Ante; 1979: ma
moas 2 de Outo. de Ante, 1 da Abogalheira e 2 e 
3 de Outo. de Gregos; 1980: mamoa 1 de Outo, 

de Gregos; 1981: mamoas 2 da Abogalheira, 1 da 
Sra. da Guia e 1 de Outo. de Ante. 

(11) Vd. Vftor Oliveira Jorge, «Nótula sobre a fossa 
aberta no saibro de Outeiro de Gregos (Serra da 
Aboboreira, Baiãoh Arqueologia, 1, Porto,1980, 
p, 19-24. 

(12) Vd. Vftor Oliveira Jorge, «Sobre uma estrutura 
situada na periferia da mamoa 2 de Outeiro de 
Gregos (Serra da Aboboreira, Baião))), Arqueolo
gia, 2, Porto, 1980, p. 19-24. 

(13) Vd. Vftor Oliveira Jorge, «A escavação da mamoa 
1 de Outeiro de Gregos (Serra da Aboboreira, 
Baião)>~. Portuga/ia, nova série, I, Porto, 1980, p. 
9-28. 

(14) 1978: mamoa 3, por Vftor Oliveira Jorge; 1979: 
mamoa 2, por António Huet B. Gonçalves; e 
1981: mamoa 1, por V .O.J. 

(IS) Vd. Ana Maria C. Leite da Cunha e Eduardo Jor
ge Lopes da Silva, «Escavação da mamoa 1 da 
Abogalheira (Serra da Aboboreira - concelho de 
Amarante}», Trabalhos do Grupo de Investigação 
Arqueológica do Norte, 1, Porto, 1982. 

{16) Dec.-Lei de 16/6/1910 (Diário do Governo n°. 
136, de 23/6/1910). 

( 17) R. Serpa Pinto, As gravuras rupestres da Casa dos 
Moiros- Baião (inédito); J. R. dos Santos Júnior, 
«Arte Rupestre>>, Congresso doMundoPortugués, 
I, Lisboa, 1940, p. 329-376 (Figs. 11 e 12). 

(la) José de Pinho, «Expansão da cultura megaHtica 
no concelho de Amarante (. .. h, T.S.P .A.E., IV { 1), 
Porto, 1928, p. 72; id., «Certaines pierres bran
lantes ne sont-elles pas de vrais mégalithes?», XV 
CongriJs /nternational d'Anthropologie & ArcMo
iogie Préhistorique, Paris, 1931, p. 358-62. 

(19) Elementos isolados e a própria toponrmia da re
gião apontam para a ex'istência no alto da Serra 
de estações atribufveis às Idades do Bronze, Fer
ro, e perfodos romano e medieval, nomeadamen
te nas proximidades das povoações de Castelo, 
Carvalho de Rei, Travanca do Monte e Telões. 

(20) António A. Huet B. Gonçalves, e outros, «Fossas 
abertas no saibro do concelho de Baião. I - Bou
ça do Frade e Tapado da Caldeira», Trabalhos do 
Instituto de Antropologia «Dr. Mendes Corréa», 
34, Porto, 1978; id., ibidem, «li -Monte Calvo e 
Vale de Quintela», 37, Porto, 1979; id., «As fos
sas ovóides abertas no saibro do concelho de Baião 
(distrito do Porto) e o seu significado no contex
to da Arqueologia do Norte da Penfnsula Ibérica», 
Actas do Seminário de Arqueologia do Noroeste 
Peninsular, I, Guimarães, 1980, p. 133-144. 

(21) Susana Oliveira Jorge, «A Necrópole do Tapado 
da Caldeira- Baião», Arqueologia, 2, Porto, 1980, 
p. 36-44; id., «Sondagens arqueológicas na Esta
ção do Alto da Caldeira {Baião h, Arqueologia, 3, 
Porto, 1981, p, 67-76; id., «A Estação Arqueoló
gica do Tapado da Caldeira- Baião>~. Portugalia, 
nova série, I, Porto, 1980, p, 29-50; A. Huet Ba
celar Gonçalves, «A estação pré-histórica de Mon
te Calvo - Baião - Notfcia preliminar)), Arqueo

logia, 3, Porto, 1981, p. 77-87. 

{22) Vd. nota anterior. 

(23) São de referir, entre outros, o povoado designado 
«Crasto>> e, nas suas imediações, um troço de 
uma possfvel via romana, o castro de S. Tiago 
(freg. de Soalhães), a sepultura romana de Giesta· 
{freg. de OviO. De notar, ainda, a existência do 
topónimo «Estrada)) (freg. de Gestaçô), alusivo, 
provavelmente, a uma antiga via romana, e o acha
do, na freguesia de Grilo (entre Mesquinhata e 
Gove, no lugar de Carreirinha), de um marco mi· 
líário dedicado ao Imperador Galieno (218-268) 
e, na freg, de Soalhães, de um outro, de leitura di
fícil, depositado no Museu Nacional de Soares 
dos Reis. 

(24) A análise foi realizada na Estação Agronómica 
Nacional pelo Sr. EngO. A. R. Pinto da Silva, a 
quem expressamos os nossos agradecimentos, 

ESCAVAÇAO DA MAMOA 3 DE CHADE PARADA- SERRA DA 

ABOBOREIRA, CONCELHO DE BAIAO, 1982-1983 

O. "INTRODUÇÃO 

Após o final das escavações realizadas, sob nos
sa direcção, na Mamoa 2 da Serrinha, numa jorna
da pela Serra da Aboboreira, feita com o fim de 
efectuar um reconhecimento de· alguns monumen
tos e seu estado de conservação, afigurOu-se-nos de 

por Fernando Augusto P. da Silva 

grande importância o conjunto megal ftico de Chã 
de Parada, composto por três monumentos distan
tes entre si de pouco mais de uma dezena de me
tros, encontrando-se um deles, _o Dolmen de Chã 
de Parada- monumento de corredor, único conhe· 
cido na Serra da 1Aboboreira -, classificado como 
monumento nacional (1 ). 
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