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O PANORAMA arqueológico portu
guês conta a partir de agora com 
uma nova revista. As suas caracte

rísticas1 tanto na apresentação como no 
conteúdo, são porém diferentes das de 
outras publicações existentes neste domí
nio. Elas visam dois objectivos fundamen
tais: por um lado, fornecer dados actua
lizados sobre trabalhos em curso, por 
outro, divulgar a Arqueologia entre uma 
camada do público a quem normalmente 
não chegam as revistas de índole erudita, 
não só pelo seu preço, como pelo carácter 
mais especializado das suas matérias. 
Aberta à colaboração de todos os arqueó
logos nacionais e estrangeiros, a <<Arqueo
logia» será assim um ponto de encontro 
dos especialistas e de todos os interes
sados neste ramo do conhecimento. E o 
seu valor, e utilidade, será em grande 
medida função do interesse que despertar 
e das contribuições que os colegas quei
ram prestar-lhe. 
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c\l\.DADS Dt; Li!:r 

A Pré~história portuguesa tem hoje uma 
nova e uma novíssima geração de estu
diosos, que têm procurado desenvolvê-la 

baseando-se numa metodologia actualizada e in~ 
tegrando-a na problemática complexa da disci
plina tal como é presentemente abordada na 
~uropa. Prospecções sistemáticas, escavações 
rigorosas, atenção a detalhadas periodizações, 
superação de certos conceitos tradicionais como 
os que recorriam a noções difusionistas para 
explicar quase todas as mutações culturais im
portantes, estudo de regiões marginalizadas pela 
pesquisa anterior, de forma a abranger porções 
significativas do nosso território - tudo isto 
tem sido feito, ou pelo menos encetado, apesar 
da inexistência de uma planificação da activi~ 
dade arqueológica em Portugal, e do carácter 
quase sempre pontual dos apoios oficiais. 

Ninguém pode negar que investigações como 
a~ que têm vindo a ser feitas pelo Gabinete da 
Area de Sines e pelo Museu de Arqueologia e 
Etnografia de Setúbal, pela equipa da Carta Ar
queológica do Algarve, pelo <<Grupo para o Es
tudo do Paleolítico Português>>, pelo Centro de 
Estudos de Arte Pré-histórica ou pelo núcleo de 
Pré-história do Porto (GEAP, Faculdade de 
Letras), para só dar alguns exemplos, abrem 
uma nova era da nossa Pré~ história, a aconselhar 
a elaboração, num futuro não muito longínquo, 
de uma grande síntese sobre a Pré-história de 
Portugal, que tanta falta faz como balanço do 
que já foi feito e patamar para novos caminhos. 

BIBLIOTECA 

Há porém um aspecto em que o nosso 
atraso é considerável, e para o qual é urgente 
chamar a atenção. Toda a gente sabe que a Pré-
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Alguns 
do Museu 

vasos cerâmicos inéditos 
de Antropologia do Porto 

O. Introdução 

Este estudo visa dar a conhecer alguns reci
pientes cerâmicos pré-históricos, inéditos, prove
nientes do Alto Minho e Alto Trás-os-Montes e 
actualmente expostos no Museu do Instituto de 
Antropologia Dr. Mendes Corrêa, da Faculdade 
de Ciências do Porto.' 

Com efeito, depois do seu achado e oferta 
ao Museu nos anos trinta do nosso século,2 

nenhum estudo sobre os referidos vasos foi efec
tuado; alguns deles foram tão só objecto de 
uma curta alusão de Vera Leisner.3 

Trata-se no total de cinco recipientes, dos 
quais dois provêm de uma cista, ao que parece 
provida de mamoa, de Lomba de Coimbró (Vila 
da Ponte);' um (fragmento de bordo), ao qual 
é duvidosamente atribuída a mesma origem dos 

Fig 1-a 
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por Maria de Jesus Sanches 

anteriores; um quarto também duma cista do 
lugar de Portela do Gorgurão (da freguesia das 
Alturas);' e um quinto da freguesia de Touvedo 
(S. Salvador), nas proximidades de Ponte da 
Barca. 

Uma vez que apenas possuímos sobre a ori
gem dos objectos em estudo os dados que cons
tam das etiquetas do Museu de Antropologia, 
não podemos precisar, nem a localização exacta 
dos achados, nem as respectivas condições de 
jazida. Assim, limitamo-nos a algumas indica
ções genéricas sobre a área de proveniência dos 
vasos. 

A sede da freguesia de Touvedo (S. Salva
dor), de onde provém o vaso da fig. n.0 2, 
situa-se a cerca de 5 km para leste de Ponte da 
Barca, na margem esquerda do rio Lima, nas 
proximidades da confluência dos rios Vade e 
Vez (Fig. 1-a). Geologicamente integra-se na 

mancha de granitos alcalinos (granito não porfi
róide, de grão grosseiro ou médio a grosseiro).r. 

Trata-se de uma área de cotas relativamente 
baixas, subindo de altitude gradualmente para 
sul, em encostas voltadas ao rio, frequentemente 
marcadas por socalcos. 

A Lomba de Coimbró (freguesia de Vila da 
Ponte), de onde provêm os vasos das figs. 3 e 4 
(e o da fig. 5?), insere-se na vertente NW da 
Serra do Barroso, entre a povoação de Coim
bró (cota de 1039 m.) no plateau superior, e a 
de Vila da Ponte, no sopé (cota de 700 m.), 
na margem esquerda do Rabagão. Trata-se pois 
de uma zona de declive acentuado, cortada por 
vários cursos de água de orientação predomi
nante SE-NW, tributários do Rabagão (Fig 
1-b-1). 

O lugar da Portela do Gorgurão (freguesia 
das Alturas), de onde provém o vaso da Fig. 6, 
corresponde a um dos pontos mais altos da peri
feria SE da Serra do Barroso (cota máxima de 
1039 m.), situando-se na margem esquerda de 

um rio bastante encaixado, com um percurso de 
orientação N-S (Fig. 1-b-2). 

Geologicamente, a Lomba de Coimbró inte
gra-se na mancha de quartzitos datáveis do Or
duvícico médio ao Silúrico, enquanto que a Por
tela do Gorgurão se insere na mancha dos gra
nitos de duas micas, de textura não orientada 
e grão médio. 7 

Relativamente ao contexto arqueológico dos 
locais de proveniência dos v~sos, limitamo-nos 
a algumas indicações. sem pretensão de exausti
vidade. No que diz respeito à zona de Touvedo, 
Ponte da Barca, são Conhecidas nas proximida
des algumas estações, entre as quais as «cistas» 
de Vade e de Oleiros, unicamente apontadas 
num mapa por A. Viana,S mas não descritas por 
este autor, assim como o castro de Sampriz. 
Todavia, e embora muito mais para sul (c. de 
14 km.), é de referir o achado de um vaso «de 
largo bordo horizontal» perto de Caldelas, já no 
Concelho de Amares. Neste Concelho têm vindo 
ultimamente a realizar-se escavações na Chã do 
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Castro, Portela, um habitat que revelou abun~ 
dantes cerâmicas do «tipo Penha».9 

No tocante à área da Serra do Barroso, e 
suas imediações, não possuímos dados em sufi
ciente abundância, embora saibamos serem fre
quentes na região as estações dolménicas e cas
trejas. Para nos restringirmos ao primeiro tipo 
de estações, refiramos os monumentos megalí
ticos de Travaços da Chã, de Penedones (a norte 
do Rabagão) e Negrões (estes últimos já a sul 
daquele rio).10 

1. Descrição dos recipientes cerâmicos 

Vaso da fig. 2 

Proveniência: Freguesia de Touvedo S. Sal
vador, concelho de Ponte da Barca, distrito de 
Viana do Castelo. 

Dimensões: 
Altura- 8,8 cm. 
Diâ.metro da abertura interior - 1 O ,5 cm. 
Diâmetro da abertura exterior- 12,5 cm. 
Diâmetro do fundo, interior- 5 cm. 
Diâmetro do fundo, exterior- 7 cm. 
Asa: 
Altura- 4,1 cm. 
Largura média - 2 cm. 
Espessura média da secção - O ,5 cm. 
Descrição técnica: 
Pasta de textura compacta, cujo desengor

durante é constituído por elementos micáceos 

o 
Fig. 2 
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finos (0,01-0,25 cm.), e por grãos de quartzo 
de médio calibre (0,5 cm. aprox.)," sendo a 
proporção de elementos micáceos superior à de 
quartzo. 

Superfície exterior com vestígios de poli
mento, de cor castanho clara mas com grande 
número de manchas negras. A superfície inte
rior, rugosa, é cinzenta escura. 

Fabrico manual. 
Estado de conservação- vaso inteiro, mas 

com duas fissuras que partem do bordo e se 
estendem pelo corpo do vaso no sentido apro
ximadamente vertical; a face interna do vaso 
apresenta as paredes bastante mal conservadas, 
assim como o bordo parcialmente corroído. 

Descrição morfológica: 
Pequeno vaso tronco-cónico, de perfil sub

-rectilíneo, bordo sub~horizontal com 0,7 cm. 
de largura, mas levemente inclinado para o inte
rior do recipiente. Possui, tanto no exterior 
como no interior, uma leve reentrância irregular 
sob o bordo, a toda a volta do vaso. O fundo é 
plano-côncavo. 

É provido de uma asa lateral de preensão 
horizontal, de secção sub-elíptica, inserida na 
parte média do corpo do vaso, um pouco abaixo 
do bordo. 

Vaso da fig. 3 

Proveniência: cista do lugar de Lomba de 
Coimbró, freguesia de Vila da Ponte, concelho 
de Montalegre, distrito de Vila Real. 

10cM 

Dimensões: 
Altura- 11,7 cm. 
Diâmetro da abertura interior- 13,5 cm. 
Diâmetro da abertura exterior- 15,5 cm. 
Diâmetro do fundo, interior- 6 cm. 
Diâmetro do fundo, exterior - 7,5 cm. 
Asa: 
Altura- 5,9 cm. 
Largura média - 3 ,5 cm. 
Espessura média da secção - O ,8 cm. 
Descrição ·técnica: 
Pasta de textura compacta, cujo desengor

durante é constituído por grande percentagem 
de elementos de quartzo de médio calibre 
(0,5 cm), e de fraca percentagem de elementos 
micáceos muito finos (0,01- 0,25 cm). 

Descrição morfológica: 
Vaso tronco-cónico, de perfil irregular sub

~côncavo, bordo extrovertido, sub-horizontal 
com 0,7 cm de largura e com uma leve incli
nação para o interior do recipiente. Fundo 
plano. 

Possui uma asa lateral de preensão hori
zontal, de secção sub-elíptica inserida no corpo 
do vaso sob o bordo. 

A asa está esboroada na parte exterior. 

Vaso da fig. 4 

Proveniência: cista do lugar da Lomba de 
Coimbró, freguesia de Vila ,da Ponte, concelho 
de Montalegre, distrito de Vila Real. 

-

o 10cM Fig. 3 

Superfícies com vestígios de polimento no 
exterior e interior, embora o fundo esteja 
corroído; de cor castanho clara mas com gran
des manchas negras que se estendem ao longo 
de toda a superfície do vaso. O núcleo é cas
tanho claro. 

Fabrico manual. 
Estado de conservação: fragmentado junto 

ao bordo. 
Diâmetro da abertura interior- 13,6 cm. 

Dimensões: 
Diâmetro da abertura exterior- 15 cm. 
Asa: 
Altura- 6 cm. 
Largura média- 2,5 cm. 
Espessura média da secção- 0,6 cm. 
Descrição técnica: 
Pasta de textura compacta, cujo desengor

durante é constituído por elementos de quartzo 
de médio calibre (0,25- 0,5 cm), e elementos 
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micáceos muito finos (0,01- 0,25 cm), sendo 
a percentagem dos primeiros maior. 

Superfícies alisadas tanto no exterior como 
no interior, de cor castanho clara mas com 
manchas negras. Além destas, notamRse outras, 
mas provocadas pela aderência de matéria car
bonizada. O núcleo é castanho claro. 

Fabrico manual. 
Estado de conservação: vaso do qual só se 

conserva parte do bordo e corpo, assim como 
da asa. Esta está parcialmente esboroada. 

Descrição morfológica: 
Vaso tronco-cónico, de perfil rectilíneo, 

bordo sub-horizontal com 0,5 cm de espessura 
levemente inclinado para o exterior do reci
piente e com uma leve reentrância irregular 
sob o bordo a toda a volta do vaso nas suas 
duas faces. 

Possui uma asa lateral de preensão horizon
tal e de secção sub-rectangular inserida abaixo 
do bordo. 

Vaso da fig. 5 

Proveniência: cista do lugar da Lomba de 
Coimbró (?), freguesia de Vila da Ponte, con
celho de Montalegre, distrito de Vila Real. 

Dimensões: 
Diâmetro da abertura interior - 20,5 cm. 
Diâmetro da abertura exterior - 22 cm. 
Descrição técnica: 
Pasta de textura compacta e desengordu

rante contituído por elementos micáceos muito 
finos, (0,01 cm), e grãos de quartzo de pequeno 
(0,25 cm) e médio (0,3- 0,4 cm) calibre. 
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Fig. 4 

Predominam os elementos micáceos muito finos 
e grãos de quartzo de médio calibre, estes apro
ximadamente proporcionais entre si. 

Superfícies com vestígios de polimento, de 
cor castanho~ clara, mas com manchas negras 
não uniformes. O núcleo é castanho claro. 

Descrição morfológica: 
Vaso trónco~cóníco, decorado, de perfil 

sub-côncavo, bordo extrovertido, sub-rectilíneo 
mas inclinado para o exterior e apresentando 
uma leve reentrância irregular sob o bordo 
nas duas faces. 

Decoração: possui duas saliências mamila
res, circulares e de extremidade arredondada 
sob o bordo de aproximadamente 2 cm de 
diâmetro, distando entre si 4 cm e apontando 
para o tipo de disposição em fiada. 

Vaso da fig. 6 

Proveniência: cista do lugar da Portela do 
Gorgurão, freguesia das Alturas, concelho de 
Boticas, distrito de Vila Real. 

Dimensões: 
Altura- 9,8 cm. 
Diâmetro de abertura interior - 11 ,3 cm. 
Diâmetro de abertura exterior- 12,5 cm. 
Diâmetro de fundo, interior- 7,6 cm. 
Diâmetro de fundo exterior- 8,3 cm. 
Descrição técnica: 
Pasta de textura compacta, de desengordu

rante constituído por elementos de quartzo pe
quenos (0,2 cm. aprox.) e elementos de mica 
muito finos (0,01 cm. aprox.). 

Superfície exterior com vestígios de poli-

o 
Fig. 5 

o 
Fig. 6 
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menta, alisada no interior. A cor é predominan~ 
temente beije, acinzentada nalgumas zonas. Pos~ 
sui, além disso, manchas negras que se espalham 
por todo o corpo do vaso. A cor do núcleo é 
beije. 

Fabrico manual. 
Estação de conservação- recipiente muito 

fragmentado (ausência de grande parte do corpo 
e bordo). 

Descrição morfológica: 
, Vaso cuja forma se situa entre o sub~cilín~ 

drico e o tronco~cónico, de perfil ligeiramente 
sinuoso, bordo estreito de extremidade aplana~ 
da e fundo plano-convexo irregular. 

Apresenta vestígios de asa lateral, inserida 
no corpo do vaso abaixo do bordo e alongan· 
do~ se quase até ao fundo. 

3. Considerações finais 

Os cinco exemplares em estudo (figs. 2 a 6) 
podem ser genericamente erlglobados numa 
«família» de recipientes abertos, de forma apro~ 
ximadamente tronco~cónica, fundo plano ou 
plano~convexo, lisos ou decorados, com ou sem 
asa lateral de preensão horizontal. 

Todavia, convém notar que o recipiente da 
cista da Portela do Gorgurão apresenta algumas 
divergências relativamente aos restantes vasos 
estudados neste trabalho, as quais lhe confere:m 
um aspecto peculiar, nomeadamente na forma 
geral (que se situa entre a tronco~cónica e a 
sub-cilíndrica), na menor espessura das paredes, 
e no bordo, que é aplanado, estreito, enquanto 
que o dos OJ..Itros vasos é mais largo, horizontal 
ou sub-horizontal. 

Assim, e ao especificar agora alguns para
lelos para os vasos em análise, fá-lo~emos em 
dois momentos: primeiro, relativamente ao gru
po maioritário dos vasos, de forma propriamente 
tro~co-cónica, depois em felação ao recipiente 
de Gotgurão. 

Os primeiros têm evidentes analogias com 
certas das cerâmicas provenientes de túmulos 
megalíticos da Beira Alta, nomeadamente da 
Orca do Tanque (Vila Nova de Paiva), das orcas 
de Forles e dos Juncais (Sátão)," e Cara pito III 
(Aguiar da Beira);~ 3 tais cerâmicas não estão 
também ausentes em monumentos megalíticos 
a norte do Douro, como nos prova o vaso 
tronco~cónico da anta da Estante, Carlão, Alijó.14 

Aliás, vasos equiparáveis surgem noutras esta
ções do Norte de Portugal, como no povoado 
de Areias Altas, Porto," ou no local do Cor-
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vilho, no concelho de Santo Tirso."' Infeliz
mente desconhecemos as condições de jazida dos 
seis vasos deste último local, conservados no 
Museu Municipal de Santo Tirso, e dos quais 
três têm forma tronco-cónica. 

Os restantes três vasos desta colecção, po
dem aproximar-se do vaso da Portela do Gor
gurão, que também é análogo, ao vaso da cista 
de Guitiriz (Lugo)." 

Um dos vasos que estudámos (por sinal, 
reduzido a um fragmento) apresenta, como vi
mos, decoração mamilar. Esta decoração plás
tica ocorre com frequência nas ·cerâmicas de 
feição primitiva do Noroeste peninsular, assu
mindo formas, dimensões e modo de inserção 
nos vasos muito variados; não raro, os mamilos 
dispõem~se em fiada (como é provavelmente o 
caso do fragmento apresentado). Citemos, a 
título de exemplo, um dos recipientes de Cor
vilho, Santo Tirso, e, apesar de ser já uma 
forma que, pelo seu aspecto evoluído, está mais 
longe dos nossos exemplares, o vaso da sepul
tura II do Tapado da Caldeira, Baião, recente
mente publicado." 

A concluir este trabalho, resta-nos vincar 
alguns pontos: 

- os rec1p1entes estudados provêm de zo~ 
nas não muito distantes entre si, perten
centes ao extremo Norte de Portugal; 

-existe uma apreciável uniformidade tipo~ 
lógica entre os mesmos vasos, apesar da 
relativa especificidade do de Gorgurão; 

- três, pelo menos, dos vasos provêm de 
cistas, o que se enquadra bem no que 
sabemos relativamente a outros achados 
de vasos integráveis na mesma «família» 
tipológica, no NW peninsular. Todavia, 
essa grande «fanlília» de formas ocorre 
também noutro tipo de estações, quer 
sejam povoados, quer túmulos megalí
ticos; 

-.embora não tenhamos à nossa disposição 
dados cronológicos seguros, e possamos 
admitir, a priori, uma longa sobrevivência 
das formas cerâmicas nesta ·área eminen
temente conservadora da PenínsUla, quer
-nos parecer que o grupo dos vasos 
tronco-cónicos ou afins, assentando as 
suas r.aízes no megalitismo (4.0 milénio, 
3.0 milénio a.C.?)/9 irá perdurar até uma 
fase adiantada, se não final, da I. do 
Bronze. Tiãta-se, evidentemente, de uma 
mera hipótese de trabalho, a confirmar 
ou infirmar pelas pesquisas em curso. 

NOTAS E BIBLIOGRAFIA 

1 - Agradecemos ao director do referido los* 
tituto, Prof. Machado Cruz e ao Dr. Huet 
de Bacelar Gonçalves, responsável pelo 
Museu, as facilidades concedidas para o 
estudo dos vasos; e aos Drs. Vítor e Su
sana Oliveira Jorge a orientação dada a 
este trabalho. 

2- Pelas etiquetas do Museu, sabemos que 
os vasos da cista da Lomba de Coimbró 
foram oferecidos pelo Rev. António Lopes 
Baptista d~ Vila da Ponte em 1938; que o 
vaso da ctsta da Portela do Gorgurão foi 
oferecido, no mesmo ano, pelo Rev. Alb. 
M. Afonso Baptista e que o vaso de Tau
vedo foi oferecido em 1937 pelo Prof. Car
los Teixeira. 

3- V. Leisner, Nota sobre um vaso transmon
tano, «Arqueologia e História», 8."' série, 
vol. III, 1958, pp. 145-153. Aí refere gene
ricamente os vasos tronco-cónicos da ma* 
moa de Lomba de Coimbró (Vila da Pon
te), assim como o vaso de Touvedo (Ponte 
da Barca). 

4- Idem, Ibidem. 
5- Presumimos que o topónimo «Portela do 

Gorgurão» corresponda a <<Gorgulhão», 
única designação registada na Carta Mílitar 
de Portugal na escala de l/25000, folha 45. 

6- Seg. a Carta Geológica de Portugal, na 
esc. de 1/50.000, folha 5 B. 

7- Se~. <•Carte Géologique du Nord-Ouest de 
l.q Pénins. Ibérique». na esc. de 1/500.000. 

R- Viana, Abel, Justificação de um cadastro 
de monumentos arqueológicos para o es
tudo da arqueologia do Alto Minho, 
«Anuário do distrito de Viana do Castelo», 
vol. VI, 1932, pp. 11-24. 

9- Jorge, Susana Oliveira e José João R. de 
Sousa, Resultados preliminares de uma 

sondagem na estação arqueológica da Chã 
do Castro (Amares, Braga), sep. do L vol. 
das «Actas do Seminário de Arqueologia 
do Noroeste Peninsular», Guimarães, 1980. 

10- Cf. Jorge, Vítor Oliveira, Perspectivas do 
estudo do megalitismo do Norte de Por
tugal, «História»~ 0.0 4, Fev. 1979, p. 59. 

11- Balfet, Héline, Terminologia de la cerâ
mica, «La Prehistória», Edit. Labor, S. A., 
1978, Barcelona, pp. 188-191. 

12- Moita, Irisalva, Características predomi
nantes do grupo dolménico da Beira Alta, 
«EthnoS>>, vol. V, LX, 1966, pp. 189-297. 

13- Leisner, Vera und Leonel Ribeiro, Die 
Dólmen vmz Carapito, 1968. 

14- Costa, João Gonçalves da, «Montalegre 
e Terras do Barroso», Montalegre, Câ
mara Municipal, 1968. 

15- Cortez, F. Russel, Contributo para o 
estudo do neolítico em Portugal, «Tra
balhos de Antropologia e Etnologia>>, vol. 
XIII, fase. 3-4, 1952, Porto. 

16- San tarem, Carlos Manuel Faya, Algumas 
peças inéditas do Museu Abade Pedrosa, 
«Concelho de Santo Tirso», Boletim Cul
tural, ·vol. V, n.o 2. 

17 -Rehoredo, José Manuel Gonzalez, Vaso 
tumular de Buriz, «Cuadernos de Estudios 
Gallegos>>, Tomo XXVI, fase. 78, 1971, 
pp. 38-41. 

18-Jorge, Susana Oliveira, A Sepultura II do 
Tapado da Caldeira (Concelho de Baião), 
«Trabalhos do Instituto de Antropologia 
Dr. Mendes Corrêa», n.0 41, 1980, Porto. 

19- Üp. cit. nota 13 e Jorge, Vítor Oliveira, 
Escavação da Mamoa 3 de Outeiro de 
Ante (Serra da Aboboreira, concelho de 
Baião), sep. do I vol. das «Actas do Semi
nário de Arqueologia do Noroeste Penin
sulan>, 1980, Guimarães. 

Nótula saibro sobre 
de 

(Serra 

a fossa aberta no 
Outeiro de Gregos 
da Aboboreira, Baião) 

1. Circunstâncias e interesse do achado 

As escavações arqueológicas realizadas na 
Serra da Aboboreira (concelhos de Baião e de 

por Vítor Oliveira Jorge 

Amarante) no verão de 1979 contaram com a 
colaboração de uma equipa de especialistas do 
Centro de Pedologia das Universidades de Lis
boa (Eng."' João B. Medina e Manuel V. Ma-
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preendido como cultura de personalidade bem 
marcada e perfeitamente autónoma. O seu 
conhecimento assentava, até aos nossos traba
lhos de Sines, exclusivamente no estudo de 
estruturas e material de carácter funerário. 
Nenhum povoado é referido por Schubart ou 
pelos autores que o precederam como perten
cente, de forma inequívoca, a esta cultura. De 
acordo com tal limitação dividiu-se o Bronze do 
Sudoeste em duas fases: Bronze I e Bronze II. 
A primeira, situada cronologicamente entre 
cerca de 1500 e 1100 a.C., caracteriza-se por 
cerâmicas em geral lisas e de formas carenadas, 
sendo a mais comum a taça tipo Atalaia, punhais 
em cobre de rebites, alabardas tipo Montejícar, 
pontas de flecha em cobre com pedúnculo alon
gado, anéis em espiral. A necrópole desta fase 
melhor conhecida é a de Atalaia (Ourique), for
mada por diversos monumentos. Cada um deles 
é constituído por recintos tumulares de planta 
circular, contíguos, limitados por muros baixos 
de lajes horizontais. As sepulturas que os inte~ 
gram são, de um modo geral, escavadas na 
rocha, em fossa, e, mais raramente, de tipo 
cista. 

O Bronze II do SO. inicia-se em 1100 a.C. 
com a chegada de novas influências mediterrâ
nicas que vão catalizar o desenvolvimento 
interno das populações autóctones. .Surgem, 
assim, vasos de colo 'estrangulado, decorados 
por nervuras verticais, que fazem lembrar répli
cas em cerâmica de modelos metálicos mediter
rânicos; as formas carenadas tornam-se largas 
e baixas e de carena mUito acentuada, frequen~ 
temente com o fundo decorado (taças tipo Santa 
Vitória). Esta fase, em que, por um processo de 
expansão, são atingidas zonas mais setentrionais 
do Sudoeste peninsular, ter-se-ia prolongado até 
cerca de 800 a.C., altura em que toda a região 
sofre o impacto de populações do Bronze Final 
portadoras de cerâmica com ornatos brunidos. 

A partir de 1972, graças ao empenhamento 
do Gabinete da Área de Sines em 'conhecer e 
salvaguardar o património arqueológico, neces
sariamente ameaçado pelas obras de construção 
do complexo urbano-industrial em curso, foi 
possível ao Grupo de Trabalhos de Arqueologia 
desse o·rganismo proceder a sistemáticos traba
lhos. de prospecção e escavação em vastas áreas 
que permitiram pôr a descoberto não só diversos 
monumentos funerários (e não- apenas sepulturas 
isoladas como até então, e exceptuando o caso 
único de Atalaia, em Ourique, era comum) como 
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também dar a conhecer os primeiros locais de 
carácter habitacional da cultura do Bronze do 
Sudoeste. 

Os núcleos habitacionais até agora identifi
cados na Área de Sines (Pessegueiro, Quitéria e 
Provença) ocupam zonas arenosas, planas e aber
tas, sem condições naturais de defesa e situadas 
nas proximidades do, ou dos monumentos fune
rários. 

Fig. 2- Lareira da área habitacional do Pesse
gueiro. De notar a presença, nas proximidades, 
de um conjurito de calhaus com acção do fogo 
resultantes certamente da limpeza da lareira. 

No Pessegueiro, estação localizada em frente 
da ilha do mesmo nome, a sul de Porto Corvo, 
a área habitacional era rodeada por diversos 
monumentos sepulcrais localizados a escassas 
dezenas de metros. A população, cuja economia 
assentaria fundamentalmente na pesca (anzol 
em cobre/bronze) e na recolecção de marisco, 
dedicar-se-ia também à metalurgia do cobre 
( cadinhos de fundição) ·e praticaria, embora de 
um modo pouco relevante, a agricultura (alguns 
elementos de foice - denticulados com «lustre 
de cereal»- e escassas mós manuais); cons
truía cabanas de planta rectangular de que fica
ram os buracos de poste estruturados com 
calhaus e pequenas lajes de xisto, os reforços 
das bases das paredes, constituídos por lajes de 
xisto implantadas verticalmente e um pavimento 
lajeado. O fogo era aceso em l?reiras sub-circu
lares, rodeadas por calhaus e lajes e com o 
fundo plano, de barro cozido, que se sobreele
vava relativamente ao pavimento das habitações. 
Esta população utilizava recipientes de cerâmica 
raramente decorada, cujas formas, embora em 
alguns casos pareçam estar na evolução de for
mas da Idade do Cobre (taças largas de bordo 
espessado internamente), mostram maior varie-

a 
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dade que as dos períodos precedentes, reflec
tindo, por certo, o aparecimento de novas ne
cessidades: são muito comuns, além das taças 
largas a que fizemos referência, as tijelas, por 
vezes de fundo plano, e os vasos altos e subcilín
dricos com mamilos junto ao bordo e de fundo 

Fig. 3- Tampa monolítica de uma cista da 
necrópole da Provença. 

plano; em menor quantidade, ocorrem as for
mas carenadas, algumas aproximando-se das 
taças tipo Santa Vitória, e os vasos de colo 
estrangulado decorados ou por nervuras verti
cais ou por bandas horizontais de pontuações e 
de curtas e estreitas nervuras, exemplares carac
terísticos do Bronze II do SO. 

As necrópoles são formadas por monumen
tos com um número variável de sepulturas de 
tipo císta. Estas, cujo comprimento ronda nor-

Fig. 4- Sepultura da necrópole da Quitéria, 
contendo um recipiente em cerâmica. 

malmente 1 m. e que são cobertas por tampa 
monolítica, integram-se em recintos tumulares 
de planta rectangular, limitados por lajes verti
cais. Os recintos confinam entre si. Assim, o 
monumento apresenta o aspecto geral de um 
favo. 

As sepulturas seriam, de um modo geral, 
individuais, embora na sepultura 24 da necró
pole da Quitéria tenham sido encontrados os 
esqueletos de dois indivíduos sepultados simul
tâneamente. O morto era colocado em decúbito 

Fig. 5- Recipiente em cerâmica, depositado 
como oferenda funerária, no recinto tumular de 

uma sepultura da necrópole da Quitéria. 

Fig. 6- Cerâmica característica do Bronze II 
do Sudoeste exumada em sepulturas da área 

de Sines. 

lateral e em pos1çao contraída e quase sempre 
acompanhado de uma única peça, normalmente 
de cerâmica (pequeno recipiente); por vezes, 
não era depositado qualquer espólio; só muito 
excepcionalmente se verificou a presença, junto 

27 



do morto, de um espólio relativamente rico 
(sepultura 12 do monumento I da necrópole 
da Provença: dois vasos em cerâmica, um pu
nhal em cobre de rebites e contas de colar em 
mineral de cor verde e ouro). 

No exterior das sepulturas, mas na área dos 
recintos tumulares, encontraram-se peças de 
cerâmica, inteiras ou fragmentadas, aí deposi
tadas intencionalmente. É possível que a terra 
dos tumuli que cobria as sepulturas, tenha sido, 
por razões rituais, transportada do povoado. 

Através da análise tipológica do abundante 
espólio exumado, verifica-se que as necrópoles 
conhecidas no litoral de Sines teriam tido os 
seus inícios talvez nos finais do Banze do SO. 
(núcleo mais antigo do monumento I da Pro
vença), prolongando-se por todo o Bronze II. 

Os testemunhos arqueológicos disponíveis 
(desenvolvimento da actividade metalúrgica, 
carácter individual das sepulturas, aparecimento 
excepcional de sepulturas ricas, povoados de 
planície sem condições naturais de defesa e 
ainda, fora da área de Sines, a descoberta de 
tampas sepulcrais decoradas com representações 
de armas e possíveis símbolos de autoridade) 
parecem sugerir um modelo de sociedade forte
mente diferenciada. Pelo incremento da activi
dade metalúrgica, que teria provocado um 
maior desenvolvimento das forças produtivas e 
acentuado a divisão social do trabalho ocorrida 
na Idade do Cobre, ter-se-ia verificado uma pro
funda alteração das estruturas sociais comuni
tárias no sentido do aparecimento, nos finais do 
Bronze do Sudoeste, das formas embrionárias 
da sociedade classista e da organização estatal. 

A Sepultura do 
da Idade do 

Rei Mouro (uma 
Ferro)- Negra is 

estação 
(Sintra) 

1 -Detecção do monumento1 características 
aparentes e situação 

Quando, em 1953, fazíamos prospecções na 
ampla estação pré-histórica situada nos campos 
de lapiás de Negrais (Sintra)', tivemos conheci
mento de que a uma colina situada a N.E. dessa 
aldeia eram atribuídos os topónimos «Monte da 
Pedra d'Anta>> e «Monte da Pedranta» (fig. 1). 

Por motivos óbvios, impunha-se que ins
peccionássemos tal colina, tendo acontecido que, 
antes de a atingirmos, um pastor a quem pedi
mos informações, nos contou que junto dela 
havia uma construção arruinada conhecida por 
«Sepultura do Rei Mourm>. Encontrámo-la facil
mente, à beira de uma azinhaga, precisamente 
na base S.E. do «Monte da Pedranta>>, consis
tindo. numa estrutura formada por pedras de 
dimensões várias, cujo espaço interior de forma 
sub-rectangular ( 4. x 1,50 m. aproximadamen
te), estava preenchido por vegetação bravia 
(fig. 2). 

Os lados oeste e sul da estrutura pareciam 
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ser formados por cinco grandes pedras de espes
suras muito inferiores aos respectivos compri
mentos e alturas, colocadas verticalmente. Dos 
lados norte e leste, os limites do monumento 
eram marcados pela aglomeração de numerosas 
pedras irregulares de dimensões diversas. 

Situa-se a cerca de 700 m. a N.E. de um 
ponto central de Negrais (o largo principal) 
(fig. 1), a 260 m. de altitude e em formações 
turonianas, havendo muito próximo o Cenoma
niano. 

2 -Escavação 

2.1. Preliminares 

Trabalhávamos· então em Oleias e na refe
rida estação dos campos de lapiás de Negtais 
como colaboradores do «Centro de Estudos de 
Etnologia Peninsular>> de que era Presidente o 
Prof. Doutor António A. Esteves Mendes Cor
rêa, e, num relatório que lhe apresentámos em 
7/6/1955, referimos sumariamente o achado 
da «Sepultura do Rei MourO>>, manifestando a 

o 1 o o 
Fig. 1 

opinião de que pelo nome por que era conhecido 
e forma aparente, poderia ser um megálito arrui
nado. Acentuámos que estas duas circunstân
cias, topónimo e configuração suspeita, acres
cendo a situação, mesmo à beira de um cami
nho, seriam estímulos para violações, por parte 
de pesquisadores ·de tesouros ou de arqueólogos 
amadores (já então havia muitos, para valorizar 
as suas colecções particulares). Por estas razões, 
o Prof. Mendes Corrêa entendeu ser conve
niente proceder-se, quanto antes, à escavação do 
monumento, encarregando-nos dessa tarefa. 

Iniciámos os trabalhos em 23/5/1956, os 
quais só terminaram em 10 do mês seguinte, 
por vários motivos (desfavoráveis condições cli
matéricas, e inadiáveis deveres da nossa vida 
profissional). 

Dando-nos o mais objectivo apoio em todas 

N 

1 
200 300 400 500 m 

as diligências que efectuávamos, quer no cam
po, quer no gabinete, colaborou ininterrupta
mente connosco, Maria Ana Almada (preco
cemente falecida em 1965), como já o havia 
feito cm todos os trabalhos de escavação e pros
pecção em Oleias, lapiás de Negrais e Catrivana. 

2.2. Estratigrafia 

.No interior da construção, cujo formato e 
dimensões permitia a adopção de uma metodo
hvria simples, desde que estivéssemos atentos à 
diferenciação de estratos e a eventuais surpre
S1S que a estrutura poderia apresentar, registá
mos as seguintes camadas (fig. 3): 

l.a- Espessura, 20 a 25 cm; terras escur.as 
com algumas pedras pequenas e sem espólio 
(k da fig. 3). 
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Fig. 3- Corte por A/B; veja fig. 4. 

2 .a -A mesma espessura da anterior; terra, 
pedras em maior quantidade e algum espólio 
(I da fig. 3); 

3.a- Lajeado, constituindo um pavimento 
que em certas zonas havia sido destruído (j das 
figs. 3 e 4); 

4.a- Com espessuras que variavam entre 
20 e 30 cm. (conforme a inclinação do banco 
calcário de base), terras com muito cascalho e 
algum ·espólio da mesma natureza do que exu~ 
máramos na 2.a camada, parecendo que se havia 
infiltrado pelos intervalos do lajeamento refe
rido (m da fig. 3). 

Sobre o espólio encontrado nas camadas 2.a 
e 4.", veja Cap. 3. 

Também obtivemos dados sobre estratigra
fia horizontal com algum interesse; assim: 

1.0 - O espólio encontrado estava pratica~ 
mente todo no compartimento do poente (v. 2.3. 
e fig. 3 - 1), facto que sugere ter tido cada 
compartimento utilização especial; 

2.0 -2,30 m. a W. da esquina S.W. da 
construcão, recolhemos um fragmento de vaso 
com o bordo ondulado; escavando nesse local, 
apareceram mais fragmentos do mesmo vaso, 
mas em quantidade insuficiente para o poder~ 
mos reconstituir. 

2.3. Estrutura do monumento 

Examinando a planta (fig. 4) melhor se 
compreenderá como os trabalhos nos revelaram 
uma construção muito diferente da que vislum~ 
bráramos inicialmente (fig. 2). 
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Desmontadas algumas pedras de grandes 
dimensões que pareciam fechar o monumento a 
leste, verificámos que não faziam parte dele 
(fig. 4- a); e também dele não faziam parte 
numerosas pedras menores que constituíam um 
muro, certamente recente, de limite de proprie~ 
dade (fig. 4- b). 

Verificámos então que se tratava de uma 
construção que não parecia ser um sepulcro 
pré~histórico, tanto pela forma como pelo seu 
conteúdo arqueológico. 

Tal construção é constituída por quatro 
grandes pedras que formam a parede do lado 
sul (fig. 4- c); por outras 5 de menores 
dimensões, dispostas em duas ordens que o limi
tam a oeste (fig. 3-d e 4- d). A parede 
noúe é formada por blocos t~mbém grandes, 
tendo-se posto a descoberto quatro (fig. 4- e). 
A Leste, a estrutura do monumento é mais 
confusa, porque a parede sul ultrapassa o limite 
leste, que não é formado por parede semelhante 
às restantes, mas sim por grande número de 
pequenas pedras, medindo cerca de 70 cm. de 
largura (fig. 3- f e 4- f). 

Outros pormenores de grande interesse: 
três de~raus (fig. 4- g) e uma abertura como 
porta de entrada (fig. 4 -h), situada no extre
mo norte da parede do oeste; restos de uma 
divisória com cerca de 30 cm. de espessura 
(fig. 3- i, e 4- i) que criava dois comparti
mentos com áreas diferentes (o do oeste com 
2,50 m. x 0,70 e o do nascente com 2,50 x 
1 m.); um pavimento de lajes de contornos 
irregulares, destruído em alguns locais (fig. 3 
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Fig. 5-O monumento durante a escavação. 

- j e 4 - j), sobre o qual se havia construído 
a divisória já referida (figs. 3- i e 4- i). 

Temos assim, uma construção rectangular 
(figs. 4 e 5) com 2 m. x 2,50 m. (medidas inte
riores) bem diferente daquela que inicialmente 
suposéramos (fig. 2) e que nos parecera alon
gada no sentido E- W., com dois compartimen
tos, chão de lajes, porta para o exterior e de
graus à entrada; pode admitir-se que do lado 
este havia um anexo aberto a_ nascente, ou cuja 
parede desse lado havia sido há muito destruída. 

3. Espólio 

Se o verdadeira formato do monumento foi 
para nós uma surpresa, a natureza do espólio 
não foi surpresa menor. 

Logo de início, notámos a raridade de mate-

Fig. 6- Mós (dormente e manuária). 
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na1s que a construção continha e, paulatina
mente, fomo-nos compenetrando de que tam
bém a sua expressão não se adaptava à hipótese 
de se tratar de um monumento funerário pré
-histórico. 

Passamos a descrevê-lo: 

1.0
- Duas mós sub-ovais, de grés, a dor

mente e a manuária (fig. 6). 
2.'- Muitos fragmentos de pelo menos 5 

pequenos recipientes (a avaliar pelos bordos) 
de paredes muito delgadas (2 a 4 mm.), de 
pasta negra finíssima e muito bem cozida, poli
dos exteriormente. Nota-se perfeitamente que 
foram fabricados a torno rápido. Um deles medi
ria cerca de 16 cm. de diâmetro máximo (fig. 7, 
b á g). No Museu Nacional de Arqueologia e 
Etnologia, há exemplares de cerâmica de pasta 
também negra e com espessuras aproximada
mente iguais, provenientes do Castto de Santa 
Olaia (Montemor-o-Velho), considerada da 2.' 
Idade do Ferro. Outros exemplares provenientes 
de Conímbriga (pré-romana), são também seme
lhantes, embora as paredes dos respectivos va
sos sejam mais espessas. De pasta mais grosseira, 
também há vasos equiparáveis provenienteS de 
alguns castras do Minho e Douro. 

3.0
- Diversos fragmentos de outros vasos 

não decorados, de pastas semelhantes pela cor 
e textura, à do vaso, e seus fragmentos, descrito 
a seguir. A avaliar pelo tipo dos bordos, pode
riam ter pertencido a meia dúzia de recipientes. 

4.0
- Vários fragmentos de um vaso com o 

bordo ondulado (fig. 7, a). A pasta é averme-
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Fig. 7 -Espólio. a a g, cerâmicas; h, cossouro; i e i', fósseis de equinodermes 



lhada e grosseira, não se notando ter sido fabri
cado a torno. As superfícies exterior e interior 
não mostram qualquer espécie de decoração. 
Encontrámo-lo enterrado a 2,30 m. a oeste da 
construção (veja 2.2.). 

5."- Um cossouro (fig. 7, h) com 3,2 cm. 
de diâmetro, cuja perfuração central caracterís
tica não o atravessa. 

6.0 -32 fósseis de equinodermes (fig. 7, 
i e i') que nos parecem ser de «toxaster» pecu
liares aos terrenos cretácicos neocomianos (a es
tação assenta em Turoniano), havendo muito 
próximo, corno dissemos, o Cenornaniano. Seria 
interessante provar-se que, por não ser fóssil 
próprio dos terrenos do local, teriam sido tra
zidos de lugares distantes e conservados como 
símbolos astrais, relacionados com qualquer 
culto ou magia. 

4- Interpretação: 

4.1. Funcional 

Por vários motivos, a interpretação funcio
nal da «Sepultura do Rei MourO>> apresenta 
certas dificuldades; vejamos porquê. 

Pode-se admitir que no nome pelo qual os 
habitantes da região conhecem o monumento 
esteja a reminiscência do achado de ossos huma
nos no decurso de alguma violação antiga. Mas, 
nós apen-as encontrámos, durante a escavação, 
poucas e pequenas esquírolas de ossos, nas ter
ras peneiradas e nos carvões do furido, cuja 
identificação não conseguimos atingir. 

Portanto, e não nos competindo formular 
hipóteses sem dados sólidos, consideramos mui
to problemática a utilização do monumento 
como sepulcro. Mas, compete-nos recordar que, 
da época que o espólio sugere (Idade do Ferro), 
são conhecidos sepulcros de inumação e incine
ração rectangulares {também circulares, estes 
mais antigos), construídos com pedras, havendo, 
como no «Rei Mouro», portas de entrada e 
degraus. São deste tipo, por exemplo, os sepul
cros ibéricos de planta quadrada com curtos 
corredores e sob tumulus (Galera-Granada, tú
mulos n."' 11, 65, 75, 76, 82, 106, 134 e 119),' 
ou mais complexos, com várias câmaras, como 
em Tova (antiga Tugia), em Jaén e Salzadela 
(Castellón), Las Cogotas (Ávila),' etc. 

A feição megalítica da estrutura da parede 
sul. em tão grande contraste com a dos outros 
limites da construção, também nos poderia suge
rir tratar-se de uma arcaica sepultura mais tarde 
aproveitada para habitação; porém, esta con
jectura não pode conduzir-nos a qualquer solução 
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segura, e só a referimos para que ficasse regis
tado que o facto não nos passou despercebido. 

Portanto, quer-nos parecer mais provável 
tratar-se de uma habitação, não só pela referida 
ausência de ossos humanos, como também por' 
não termos exumado materiais que normalmente 
os sepulcros contêm, tais como: armas, objectos 
de adorno (braceletes, contas de colar, etc.), 
acessórios de vestuário (fíbulas, por exemplo), 
acrescendo que não encontrámos quaisquer ves
tígios de um tumulus. 

Habitações de planta rectangular e quadrada, 
(:Onstruídas com pedras ou outros materiais per
duráveis, abundam nas idades do Bronze (E! 
Oficio; Gatas-cerca de Mojácar; Cortes de Na
varra, etc.) 4 e do Ferro, por exemplo nos cas
tras do N.W. ibérico, em Pedrão (Setúbal)' e 
em vários povoados celtibéricos (Numancia; 
Vilaró de Olius, etc.)' e ibéricos (La Bastida
-Valência; Mazaléon; Azaila, etc.)'. 

Certos pormenores do «Rei MourO>> lem
h1·am-nos as casas de uma povoação pós~halls
táttica escavada por Salvador Vilaseca Anguera 
em Coll dei Moro (Catalunha)' que ofereceu 
bastante espólio do qual também fazia oarte um 
fóssil, não de Toxaster (como os do «Rei Mou
ro>>), mas de amonites (g. cadomites). As insó
litas formas dos fósseis, só tão tarde interpre~ 
tados, muitas vezes sugeriram conceitos relacio~ 
nados com magia e cultos, e arrecadá-los (como 
hoie ainda se arrecadam ferraduras cuja função 
é bem conhecida), traria sorte; ou ser~lhes-ia 
dada qualquer aplicação como marcas de jogos, 
elementos de troca, etc. 

4.2. Cronológica 

A avaliar pela tipologia do espólio, princi
palmente da cerâmica, a interpretação cronoló
gica da «Sepultura do Rei Mouro» não oferece 
grande dificuldade. Podemos atribuí-la à Idade 
do Ferro, talvez a uma fase já avançada (V ao 
III sécs. a.C.). 

Em 3, já referimos os paralelos que nos 
sugeriram os pequenos vasos de pasta negra 
finíssima, polidos, fabricados a torno, de pare
des muito delgadas, um pelo menos de perfil 
carenado; e esses paralelos são, repetimos, as 
cerâmicas de Santa Olaia, de Conímbriga pré
-romana, e de alguns castras do Norte. 

Os restantes materiais (outras cerâmicas 
menos características também fabricadas a tor
no, mós, cossouro), não são incompatíveis com 
a cronologia proposta e, sublinhe-se, nenhuma 
outra peça exumámos que evocasse épocas ante
riores ou posteriores. 
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Convento da Costa (Guimarães) 
História e Arqueologia (*J 

A PRIMEIRA referência escrita sobre a 
Costa remonta· ao ano de 959. Nessa altu
ra, Mumadona doou ao mosteiro de Gui~ 

marães a sua herdade de Lourosa, na encosta do 
monte da Penha. Foi com este nome, Lourosa, 
que o local começou a ser conhecido, e ainda há 
poucos anos dele se conservava a tradição. 
Quanto ao testamento de Mumadona, ele indi
ca-nos, ao mesmo tempo, o nome de dois antigos 
proprietários, o que faz pensar numa ocupação 
anterior ao séc. X. 

Seria uma vila ou mosteiro da Reconquista? 
Ou, inclusivamente, estaremos perante um habi
tat de tradição mais antiga? Este é um problema 
que se levanta relativamente a grande número 
das nossas construções ~ medíevais, e ao qual 
apenas a arqueologia pode vir a dar uma res
posta efectiva. E isso sucedeu no convento da 
Costa, pois, não obstante os trabalhos de inves
tigação estarem por concluir já foi possível 
detectar uma fase de ocupação tardo-romana. 
Por outro lado, sob o jardim do claustro, come
çaram a aparecer os restos de um edifício ante
rior a Mumadona. É provável que sejam os ves
tígios do templo primitivo, mas, 'desde já, os 
elementos disponíveis não favorecem a sua atri
buição à época paleocristã, nem talvez mesmo 
ao período visigótico. Na realidade, trata-se de 

por Manuel Luís Real 

uma edificação muito tosca, em que um Jos 
muros assentava sobre uma tampa de sepultura 
de aparência bárbara, e já separada do respec
tivo túmulo. Uma hipótese que se põe é a de 
termos deparado com um precoce testemunho 
da arte construtiva do tempo da presúria. Pode
rá ser um argumento a seu favor o facto de, 
aproveitando o declive do terreno, a ábside 
deste presumível templo se encontrar a uma 
cota bastante mais elevada que a nave. Essa é 
uma característica de alguns edifícios asturianos, 
como Santa Cristina de Lena, e já nos fins do 
séc. IX havia dado entrada na Galiza, com a 
construção da segunda basílica de Compostela. 
Se a escavação completa do edifício vier a com
provar o que se acaba de sugerir, teríamos 
assim, pela primeira vez em Portugal, um edi
fício religioso, dos primórdios da Reconquista. 

No decorrer do séc. X iniciou-se na- Costa> 
um novo e arrojado plano construtivo. A igreja 
de Santa Marinha terá nesta altura sido trans
ferida um pouco mais para Norte, para a zona 
do templo actual. Durante os restauros e as 
escavações arqueológicas, têm aparecido algu
mas pedras lavradas que devem ter pertencido 
a ela. Entre estas, salienta-se o arranque de um: 
grande arco, que, pelo índice de curvatura, re
vela ainda um certo visigotismo. A sua tipolo-
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gia, aliada a outros elementos decorativos, faz 
lembrar certos aspectos da igreja moçárabe de 
Lourosa. Será possível determinar uma qualquer 
relação entre os dois exemplos portugueses? O 
assunto é suficientemente importante para jus~ 
tificar a continuação dos trabalhos de prospec
ção, inclusivamente para averiguar qual seria 
a planta do segundo templo. 

O edifício do séc. X prolongava-se, em 
seguida, para Sul, pois foram descobertos alguns 
dos alicerces e ainda, quase intacto, o rés~do
-chão de uma torre. O seu aparelho é quase 
ciclópico, e apresenta um excelente acabamento. 
Do conjunto, destaca-se- uma porta com um arco 
em ferradura, do mais puro estilo cordovês. 
Apesar de ligeiramente mutilado no intradorso, 
pela aplicação de um tímpano, já na época 
moderna, o pórtico do convento da Costa passa 
a constituir o segundo elemento moçárabe sur
gido no nosso país em razoável estado de con
servação, e, sem dúvida, é o mais perfeito rela
tivamente à forma como o arco aparece dese
nhado. As impostas são também de uma extre
ma elegância, podendo encontrar-se modelos 
aproximados em San Julian de Boada e Santa 
Eufémia de Ambia. 

No século XII voltam a operar-se transfor
mações arquitectónicas de grande vulto, em con
sequência da doação do mosteiro aos Cónegos 
Regrantes de Santo Agostinho. Ê muito prová
vel que a capela-mar românica estivesse já 
sagrada em 1158. A instituição do convento 
crúzio foi objecto de grande carinho por parte 
da família real, e isso ainda hoje está patente 
no cálice em prata dourada, exposto neste Mu
seu, o qual foi oferecido em 1187, em honra 
de Santa Marinha, por D. Sancho I e Rainha 
D. Dulce. 

Restabelecido o culto no novo santuário 
(a capela-mar poderá ficar um pouco mais a 
leste que a cabeceira pré-românica), é lógico 
que os cónegos pensassem, em seguida, na cons
trução da parte habitacional. Todavia o claus
tro não parece anterior ao séc. XIII, como indi
cam os restos descobertos da Casa·do Capítulo, 
e da porta da entrada para a ala do Refeitório. 
Há já a notícia de vários enterramentos por 
volta de meados deste século. Além disso, na 
Sociedade Martins Sarmento conserva-se uma 
bela epígrafe vinda da Costa, e que se refere 
ao óbito de Marina Gonçalves, sepultada em 
1262. 

Na ala Sul, as escavações puseram a desco~ 
berto o lajeado do primitivo corredor de acesso 
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à Cozinha e ao Refeitório, e ainda as respecti
vas entradas. As sondagens efectuadas na ala 
Oeste, revelaram também os alicerces da parede 
Sul do Dormitório. O seu alinhamento tinho 
sido já determinado pelos vestígios deixados em 
duas paredes do ângulo SW, e verificou-se que 
correspondiam ao limite meridional do con
vento. 

Não nos chegaram mais notícias de trans
formações do edifício até ao fim da idade 
média. Sabe-se porém que nesta época o mos
teiro tinha entrado em decadência, e que os 
três agostinhos que ainda aí permaneciam, leva
vam uma vida pouco edificante. Isto levou o 
Papa a determinar a extinção da comunidade 
crúzia, e a entregar o convento à Ordem de 
S. Jerónimo. 

Os padres jerónimos deram entrada no ano 
de 1528, procedendo desde logo a pequenas 
reformas para sua imedia~a instalação. Entre as 
primeiras obras por eles efectuadas conta-se a 
criação de uma Sala Capitular mais ampla, e 
umas breves adaptações na área do Refeitório 
e do Dormitório. Só nos fins do séc. XVI é que 
se abalançam em obras de maior ostentação. 
Datam dessa época a alteração da fachada da 
Igreja, a reforma do Claustro, e o projecto de 
construção de um grande Dormitório, no pro
longamento da área oriental do edifício româ
nico. 

Esta última obra foi interrompida mal come
çou, certamente devido à ousadia e aos encar
gos da empresa. Entretanto, em 1628, inicia
va-se a ampliação da Capela-mar. Só em mea
dos do séc. XVII é que o projecto dos Dor
mitórios foi retomado, desenvolvendo-se os tra
balhos por quatro fases. A última delas, suscitou 
certa nolémica entre os monges e o abade, que 
preteriu a construção de mais um lanço previsto, 
nara deixar o seu nome ligado à majestosa trí
huna que remata os dormitórios do lado Sul. 
De facto, ela ficou para sempre conhecida como 
a «varanda de Frei Jerónimo», em memor1a 
da persistência do abade trienal que regeu os 
destinos do mosteiro entre 1682/85. Por essa 
altura, ·haviam sido também transformadas as 
escadas de acesso ao primeiro andar, e cons
truída uma nova Sala do Capítulo, entre elas e 
o grande Dormitório (1681). 

Nos princípios do séc. XVIII, os padres 
jerónimos voltam-se para a reconversão da fa
chada de Oeste, construindo uma nova portaria 
(1701/03) e mudando para esta ala orefeitório 
(1717/18). Ao mesmo tempo, fecham o andar 

superior do Claustro (1707 /08), e procedem a 
um segundo acrescentamento da Capela-mar 
( 1713). Segue-se a ampliação da Sacristia ( 1734) 
e constroiem-se as Torres da fachada da Igreja 
(1775/78). 

Nos fins do séc. XVIII, e princípios do 
XIX, ainda se efectuam algumas obras menores 
(Capela do Santíssimo Sacramento, substituição 
do lajeado do Claustro, arranjos da cerca e das 
casas de lavoura, etc.) as quais vieram a ser 
interrompidas pela instalação do liberalismo. 
Com a extinção das ordens religiosas, a casa 
conventual entra na posse de particulares, conhe
cendo desde então diversos destinos. Deve sa
lientar-se o período de António Leite de Castro, 
que procedeu a grandes adaptações para sua 
própria residência, vindo inclusivamente a alar
gar a ala Sul do edifício claustral, e, em con~ 
sequência disso, a demolir o primitivo muro 

românico. Em 1951 deu-se um grande incêndio, 
quando já o convento havia sido transformado 
em seminário dos jesuítas. Com ele perdeu-se 
grande parte do seu precioso recheio, bem como 
elevado número dos painés de azulejo. 

Com as obras agora iniciadas, para adapta
ção a pousada, foi possível, enfim, proceder a 
uma investigação cuidadosa, nas cantarias e no 
sub-solo, a qual, já pelos primeiros resultados 
obtidos, já sobretudo pela metodologia que 
aponta para os programas de recuperação de um 
edifício histórico, veio a tornar-se num caso 
exemplar das potencialidades da cooperação en
tre a arqueologia e o restauro dos monumentos. 

(~') Notícia preliminar das escavações que aí estão a 
decorrer, com o patrocínio da Unidade de Arqueo
logia da Universidade do Minho e em colaboração 
com o autor. 
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Métodos de datação absoluta 
em Arqueologia: 

I- O Carbono 14 e a Dendrocronologia 

1. Cronologia pelo Carbono 14 

1.1 A origem do Carbono 14 

Em 1914 iniciaram-se experiências com 
electroscópios que permitiram concluir que a 
radiação com origem fora da atmosfera (radia
ção cósmica) possuía um grande poder de pene
tração e provocava a descarga dos mesmos elec
troscópios a uma altitude de cerca de 15.500 m. 
Essa radiação cósmica, ao atingir a atmosfera, 
dava origem à formação de neutrões nas suas 
altas camadas; tais neutrões não eram mais do 
que <<radiações secundárias», provenientes desse 
impacto, as quais, ao entrar em colisão com 
átomos de azoto, retiravam-lhe um protão, 
criando átomos de carbono. 

Em estudos laboratoriais sobre a acção des
ses neutrões com os principais constituintes do 
ar, azoto e oxigénio, chegou-se à conclusão de 
que o azoto era muito mais reactivo do que o 
oxigénio. Então, com neutrões possuindo uma 
elevada velocidade térmica (da ordem dos O ,4 
- 1,6 Mev.), a reacção com maior probabili
dade de surgir será:' 

li N + 6 n --• I~ C + : H 

Como a secção eficaz para a captura de neu
trões térmicos para o 160 é bastante inferior à 

do 
1i N (ou seja, a probabilidade de captura 

dos neutrões pelo azoto é superior à do oxigé
nio), os neutrões actuam de acordo com aquela 
equação, contribuindo assim para a formação 
do Carbono 14, isótopo radioactivo do carbono 
de período igual a 5568 ± 30 anos.' 
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1.2 Base do método 

O Carbono 14, formado na alta atmosfera 
pela radiação cósmica, oxida-se, passando a 
14C02, espalha-se na atmosfera e passa à bios
fera, onde sofre o seu ciclo de transformações 
por intermédio dos organismos vivos, de cuja 
estrutura o carbono é um elemento básico. 

Os núcleos do HC são instáveis (como, aliás, 
de qualquer elemento radioactivo), e, na sua· 
tendência para uma forma 'mais estável, neles 
ocorre a transformação de um neutrão num 
protão, com consequente emissão de uma par
tícula bet.a, tomando então o 14C a configuração 
do isótopo mais abundante do elemento azoto. 
Assim, a desintegração espontânea do 14C é 
acompanhada de dois importantes fenómenos: 

- transformação do átomo de carbono num 
de azoto; 

- emissão de uma partícula beta 
segundo a equação: 

14c _ 14N + o 
6 -. 7 -1 e 

Verificou-se, por experiências efectuadas em 
amostras provenientes de organiSmos vivos que, 
por cada minuto que passa, se desintegram 13,6 
átomos em cada grama de carbono «vivo», emi
tindo uma radiação tão fraca que se torna difí
cil de detectar. Quer dizer, pois, que, em prin
cípio, a produção do "C pode ser considerada 
constante no tempo, bem como a sua actividade, 
uma vez que a designação dos átomos de 14C 

é simultânea da produção de novos átomos. 
Quando um organismo vivo morre, as tro

cas de carbono (CO,) entre ele e o ambiente 
cessam, e consequentemente o 14C que ele con-

f 
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tém vai diminuindo com o tempo (período igual 
n 5570 anos), uma vez que não é renovada a 
sua produção. Assim, a medida da actividade 
específica da amostra permite-nos calcular o 
tempo que decorreu desde a sua morte. 

Portanto, de acordo com a lei da decadência 
radioactiva: 

sendo 
Ao a actividade do 14C existente na biosfera; 
A a actividade do 14C existente na amostra; 
" constante de desintegração (número rela-

tivo de átomos que se desintegram por unidade 
de tempo); 

t tempo, 
obtém-se, por desenvolvimento matemático\ 

a expressão que nos dá a data da amostra: 

A 
t = 1,847 x lO Jog -"

A 

1.3 A medição da actividade da amostra 
e as suas dificuldades 

Como a radioactividade da amostra é muito 
fraca, daí resulta a dificuldade dos processos de 
medida. Têm de ser utilizados contadores muito 
sensíveis e com protecções convenientes, para a 
redução da radiação proveniente do fundo cós
mico. 

Inicialmente, determinava-se o número de 
partículas beta que embatiam nas paredes do 
contador, num dado instante de tempo, originá
rias de uma massa conhecida de carbono puro 
proveniente da amostra a analisar. Hoje em dia 
utilizam-se preferencialmente contadores para os 
gases radioactivos (C02, CH4, C:,!H2), isto é, 
obtêm-se os referidos gases por reacção química 
do carbono puro proveniente da amostra, me
dindo o aparelho a radioactividade existente nos 
gases. A transformação em acetileno (C,H,) 
apresenta a vantagem da introdução de dois 
átomos de carbono em vez de um; assim, para 
o mesmo volume de gás, o número de átomos 
de carbono duplica, tornando-se o contador mais 
sensível, e portanto interferindo menos na medi
ção a radiação de fundo. Um terceiro método 
possível consiste em incorporar o 14C no tolue
no ou no benzeno de soluções fluorescentes, 
realizando-se as medidas em detectores de cinti
lação. Qualquer que seja o método utilizado, a 

amostra é sempre destruída, uma vez que tem 
de ser transformada, ou em carbono puro, ou 
em gases. 

Como os níveis de radioactividade' a medir 
são sempre muito inferiores aos do «fundo» aci
ma referido (devido à radiação cósmica e às 
impurezas radioactivas dos materiais de que é 
feito o contador, como por exemplo o Potássio 
40 existente no vidro), e portanto passariam 
despercebidos, torna-se necessário reduzir essas 

· radiações parasitas. Para tal, pode utilizar-se, 
entre outros, um dos dois métodos seguintes: 
protecção de contador com chumbo e mercúrio, 
que absorvem parte das radiações inúteis, ou 
disposição em torno do contador central de 
vários outros contadores que «filtram» essas 
mesmas radiações, deixando o contador central 
insensível. 

1.4 Precisão do método 

Em regra, a análise incide sobre uma amos
tra com algumas dezenas de gramas, demorando 
cerca de 2 a 3 dias, e chegando a um resultado 
com uma precisão de alguns por cento (v. Fig. 
1), que corresponde normalmente a uma margem 
de erro de 100 a 500 anos. 
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Fig. 1-Variações da precisão de uma medida 
em função da idade (seg. Evin, in «Les Dossiers 
de l'Archéologie», n.o 39, 1979, p. 51. As curvas 
da figura repreSentam os erros relativos e abso
lutos obtidos com aparelhagem correntemente 
utilizada em amostras de diferentes idades. Ve
mos que a precisão é função da idade da amostra. 

Se a amostra for mais antiga do que 30.000 
anos, ou mais recente do que 2.000 anos antes 
do presente, o método torna-se menos eficaz. 
Realmente, se a amostra é muito antiga, a sua 
radioactividade residual será tão fraca que não 
se destingue da do próprio contador; se for 
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