


A iPALEOGRAEIA E A DIPLQMATICA 
A 0  SERVIGO DA ARQUEQLQGIA 

Por ANTONIO CRUZ 

Recorro urna vez mais &s Actas do Col6quio Luso-Espanhol de 
Cultura Castreja reunido em Carvalhelhos, de 4 a I1  de Outubro de 
1972, para reler os votos entgo formulados - e con1 superior auto- 
ridade expressou alguns deles o Senhor Dom Domingos de Pinho 
Brandgo, venerando prelado auxiliar da diocese do Porto e Mestre 
de todos n6s - que visavam a inventariaqlo dos cnstros e de quais- 
quer outros monumentos arqueol6gicos que interessain ao estudo 
das colllunidades primitivas fixadas no actual territ6rio do Norte 
de Portugal, como na Galiza. 

0 inventario em causa, tantas vezes sugerido, proposto e por 
vezes tentado, sen1 resultado 6ti1, seria, na verdade, uma contribui- 
920 decisiva para o conhecirnento, em qualidade, da Cultura Cas- 
treja. PorCm, se C tambCm a quantidade que nos preocupa, e urns vez 
que pretendamos, verdadeiramente, saber como e quando o ho1ne111 
se fixou nas extensas regides que estlo em causa, entilo n5o basta 
detectar, como object0 de inventaria~go e imediato estudo, o que 
sobreveio ao estrago do tempo e & incliria dos hornens e que reponta 
B superficie, assinalado por qualquer vestigio aparente ou mantido 
na tradiqgo oral, que venceu os stculos. 

HB outras fontes de segura inforn~aqiio a que C preciso recor- 
rer, avultando, entre elas, como ten1 sido asiinalado repetidas vezes, 
a Toponimia. Avisadainente, foi sublinhado isto mesino pel0 sau- 
doso Mestre MBrio Cardoso, no trabalho da sua autoria inserido nas 
Actas do Col6quio de Carvalhelhos. E tarnbCm ai se observa, perti- 
nentemente, que de toda a vez, quando esta em causa uma ruina ou 
simples testemunho de ordem toponimica, 6 preciso dar atenqgo As 



designaqdes aplichveis, do ponto de vista regional, ao desaparecido 
povoado, de maiores ou menores dimensdes, a que se dB o nome de 
castro, uma vez que ele pode ser memorado como castelo, cerca, 
coroa, muro, cividade, cidadelha, etc. 

2 - Recuando no tempo, todo o arquedlogo reconhece que a 
Toponimia tambCm dh testeinunho da presenqa do homem no Nor- 
deste e no Noroeste e quando estava integrado na sociedade que 
antecedeu a culiura castreja. Vezes repetidas, a sobreviv6ncia saltou 
a barreira dos milCnios, de outras vezes esbateu-se pelo caminho 
sem deixar de algum dia ter merecido a atenqiio de notaries ou sim- 
ples escribas. Um dicionhrio corogrhfico agrupa lugares de diminuta 
populaqiio em freguesias conhecidas, como da Anta ou das Antas, 
podendo ser indicada como exemplo a prdpria designa~zo de um 
dos bairros da cidade do Porto. E o mesmo dicionjrio niio deixa de 
registar, aqui ou alhm, um lugar chamado Mamoa. 

Antes e para alCm da contribuiqgo que C dada por uma obra de 
carhcter geral, do tipo das indicadas - e dispensamo-nos, obvia- 
mente de as citar - todo o subsidio deve ser chamado a urn pri- 
meiro plano, quando esth em causa a contribuiqgo da Toponimia 
para estudos do dominio da Arqueologia. Citemos, de todos, a memd- 
ria que JosC Leite de Vasconcelos apresentou ao Congress0 Inter- 
ilacional de Arqueologia que reuniu em Roma no ano de 1912 - e 
at6 porque o autor nela indica outros trabalhos da sua ou all~eia 
autoria, todos dedicados A mattria em causa. A memdria tem este 
titulo: Le peuplement du Portugal aux temps pri-histdriques d'apris 
les donne's de la Toponymie (Lisboa, 1912). 

3 - Independentemente do testemunho da Toponimia, hh um 
outro que em nosso juizo precisa tambCm de ser chamado ao pri- 
meiro plano, quando estiver em causa a inventariaqso de estaqSes 
arqueoldgicas a que, regra geral, se aplica a designaqgo gentrica de 
castros, posto que fosse de preferir, como bem acentuou ,com o seu 
alto, esclarecido e bem cultivado espirito, o Senhor Doin Domingos 
de Pinho Brandgo, uma terminologia apropriada e de maior rigor, 
em ordem a definir, sem lugar a dfivida, a natureza das mesmas esta- 
qdes. E esse testemunho 6 ,  sem dhvida, do foro da Diplomhtica. 

A transmissgo da propriedade, a titulo oneroso ou gratuito, 
entre particulares ou em favor de uma instituiqgo, a partir do sCculo 
sCtimo ou oitavo -por ngo conhecermos, at6 hoje, instrumentos 



mais antigos assinaladores do facto C que temos de concluir assim - 
implicava jh a referencia espressa B 1ocalizac;lo dos bens que eram 
vendidos, doados ou trocados. As mais das vezes, porCm, a localiza- 
g2o 6 feita, ao menos de principio, tomando apenas como ponto de 
referCncia um acidente geogrhfico dos bem conhecidos tipos contidos 
nas expressdes subtus mons, propre litcire mare e outras, nem sempre 
respeitadoras das regras do latim clhssico. De outras vezes, denotando 
o repontar de termos comuns que jh n l o  respeitavam o formulhrio 
convencional, 1A aparece a indica~lo  nHo de um ribulo mas de um 
rego, n l o  de uma via antiqua mas sim de ulna estrada ve'tern. 

Limites indefinidos, distantes da propriedade em causa, n2o 
mais indicam, afinal, do que uma regilo. Exigiveis do ponto de vista 
juridico, em ordem a dizer do lugar, nZo o s2o em obediencia ao 
rigor que as disposi~des legais viriam a impar, decorridos dec6nios 
ou sCculos. E o que interessa conhecer C que nem os decCnios, nem os 
sCculos foram bastantes para vir a esquecer o que era mantido na 
mem6ria do povo. 

0 s  diplomas, quando se tornava necesshrio indicar com todo 
o possivel rigor os limites de uma propriedade, deixam de referir 
que ela estava situada nas proximidade de um castro, de um rio, de 
uma cividade ou pr6ximo do mar. Integram esses limites num Bmbito 
reduzido, assinalando pontos de referCncia ou nlarcos. Abonamos esta 
conclus20, para bem a fundamentar, no exemplo que nos 6 oferecido 
por documentos de Cpocas diversas. 

4 - NBo poucos documentos, lavrados quando iam jh decorridos 
muitos sCculos - n l o  se tratando, pois, de diplomas medievais - 
tambCm aludem, repetidas vezes, a testemunhos do dominio da 
Arqueologia. Quem se dedica B pesquisa das Colecgdes recolhidas 
em arquivos, p6blicos ou particulares, esth habituado a encontrh-10s. 
Mas nem esse convivio, de uma ou outra vez, reprime a surpresa, da 
parte do investigador, sobretudo quando a quantidade se junta B 
qualidade, pelo que diz respeito a esses subsidios ministrados pela 
documentag20 dos sCcs. XVI-XVIII, que foi, como C bem sabido, um 
period0 dilatado durante o qua1 se reformara'm ou lavraram de novo 
os titulos de posse ou usufruto de bens rurais, quando n2o cartas 
de foral. 

Recorreremos a exemplos para fundamentar esta reflex50. Per- 
mite o primeiro um confront0 com o texto das Actas das InquirigBes 
de D. Afonso I11 (ano de 1258) e de D. Dinis (an0 de 1290), em ordem 



a coilcluirmos pela permanencia, na memciria das gentes, do que era 
efectivamente testemunho de tempos passados. 

Possuia o bfosteiro de Vairiio, de vida documentada a partir 
do ano de 974, elevado numero de propriedades em diversas fregue- 
sias da antiga Terra da Maia e de outras regibes. Contavam-se, entre 
as primeiras, algumas situadas na freguesia de Alvarelhos, todas 
incluidas numa delimitag50 assinalada por marcos, estando implan- 
tad0 no alto da Serra de Bougado, assim designada pelos gecilogos, 
o que assinalava o extremo nascente dos limites. 

Ao proceder-se, em 11 de Janeiro de 1711, B medi~iio das terras 
do mosteiro situadas em Alvarelhos, como aboila o instrumento do 
c6dice n." 61 do antigo cartbrio de Vairiio, hoje incorporado no 
Arquivo Distrital do Porto, foraln referenciadas, entre outras, as 
seguintes propriedades : 

a) - Uma b o u ~ a  chamada de Siio Martinho, que ficava junto 
li ermida do mesmo saiito, terra de mato, no monte oilde 
antes esteve a cidade de Palmazam; 

0) - Tres socalvos de terra chamados de Linhares, um chamado 
o campo do Passadouro, outro de Linhares, outro a leira 
do Pinheiro, que estiio onde antes era a cidade de Palma- 
zam; 

c) - Leira chamada do Outeiriilho ou do Padriio, que parte e 
coilfronta do sul com o caminho; 

d )  - Outra leira mais acima, no mesmo valegam, que entesta 
na estalagem; 

e )  - A  b o u ~ a  nova, toda tapada de valos, que confronta do 
norte com a estrada publica; e 

f) - Tugs leiras, no valegam, uma do norte, outra ao meio e a 
terceira do sul, todas chamadas da Pedra. 

Cidade de Palmazam, o PadrZo, a Estalagem, a Estrada, a Pedra ... 
Queni 1x50 se lembra da Civitas Albarelius dos diplomas medievais, 
da anta de Cidoi derrubada por cavaleiros, ao disputarem a posse de 
bens e beneficios, quem ignora qye por ali passava - e os rnarcos 
milikrios o comprovam, bem como os tesouros de moedas e outros 
ali encontrados - aquela estrada que arrancava do rio Douro e 
metia a direito at6 Bracara Augusta? 

Outro exemplo aiio lneiios iilteressante C o que nos oferece uma 
carta de aforamento, datada de 15 de Janeiro de 1358, de seis casais 



sitos em P a ~ o  de Rei (Gaia), a Gomes Martins, mercador do Porto, 
e a sua mulher Teresa Afonso, documento que nos coniunicou, quando 
procedia a investigaqbes na Torre do Tombo, o Doutor Armando de 
Carvalho Hoinem, antigo e distinto aluno nosso, hoje querido colega 
e dedicado amigo. 

No referido docuniento szo esmiu~ados os pontos de refer8ncia 
que balisavam os limites dos casais aforados, por este mod0 e sequcn- 
cia: partia-se da Mamoa de Lugo e dai se encaminhava para a Agua 
do Porto Veloso, Fonte da Agua Fkrrea, Manioa do Canavel e logo 
pela vertente at6 ao Monte Parroso, seguida de outra at6 B Mamoa 
Grande e, depois, para as Pedras de Penelhas, seguirldo a direito para 
a Mamoa de Mon~oni,  Pedras do Linhar, Carvalho de S. Verissimo e, 
finalmente, a Cangosta que ia ter e cerrar na Malnoa de Lugo. Quanta 
informa~go de interesse arqueol6gico a contida neste documento, 
graCas B Toponirnia! 

Efectivamente, a Paleografia e a Diplomitica servem a Arqueo- 
logia como ciEncias auxiliares - e a muitos respeitos. 




