


DEPOSIT0 DE FUNDIDOR DO FINAL IDA 'IDADE DO BRONZE 
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(BAIOES, S. PEDRO DO SUL, VISEU) 

Por ARMAND0 COELHO FERREIRA DA SILVA 
CELSO TAVARES DA SILVA 
ANTONIO BAPTISTA LOPES 

0 castro da Senhora da Guia, da freguesia de BaiBes, concelho 
de S. Pedro do Sul, distrito de Viseu, pelos materiais nele recolhidos 
e sobretudo pelos resultados da investigaggo nele realizada e estudos 
de reconhecida importsncia que se lhe reportam, ocupa j& urn lugar 
especial entre as estagdes castrejas do Noroeste peninsular. 

A variedade e riqueza do seu espcilio, com primeiras noticias 
registadas desde os principios do sCc. XVIII 1 e object0 de recolhas 
avulsas particularmente desde as ocorrCncias do achado de dois 
torques e uni bracelete de ouro, maci~os, de secg8o circular e com 
decorag80 geomttrica incisa a buril, em 1947 (Est. I, A) 2 e de um 
vasto conjunto de cerlmica e bronzes diversos em 1971, por ocasiiio 
de terraplanagens para constru~iio de acesso em torno do santufirio, 
alcangaram manifesta relevsncia em funpgo de duas campanhas de 
escavaqaes realizadas em 1973 (Est. I, B1, B2, B3, B4) 3 e 1977 (Est. I, 
C1, C2)4 que permitiram caracterizar adequadamente esta estaggo 

1 Frei AGOSTINHO DE SANTA MARIA, SaiztsTdrio Mariano, 11, 1976, p. 289. 
2 Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, n.OS 283, 289, 290. 
3 C.  T. SILVA, 0 castro de BaiBes (S. Pedro do Sul), Beiiaa Aha, 38 (3), 1979, 

pp. 509-531 e Contribui~Po para o estudo da cultura castreja na Beira Alta, Actas do 
Sernitzdrio de Arqueologia do Noroeste Peninsular, Guimariies, 1980, pp. 171-1 81. 

4 Ph. KALB, Senhora da Guia, BaiBes, Madrider Mitteilrmzgen, 19, 1978, pp. 
112-138. 



arqueol6gica, fazendo dela um lugar de destaque 110 context0 da 
arqueologia portuguesa para o estudo do final da Idade do Bronze 5. 

0 achado recente de u n ~  n h l e o  numeroso de objectos de bronze 
em circunsth~lcias fortuitas, aquando da abertura de um pogo arte- 
s i a n ~  e uma vala de canalizagiio para abastecimento de igua em Margo 
de 1973 (Est. I, BAI83; Est. 11, tracejado interrompido) na zolla 
terraplanada em 1971, ao evidenciar-se como um depbsito de fun- 
didor no interior do habitat, integrando um conjunto de materiais 
constituido por armas, objectos de adorno, pegas rituais, utensilios 
e ulll inolde de fundigiio, podendo colocar-se entre os grandes dep6- 
sitos europeus congCneres 6, tornou-se, nesta sequencia, no seu con- 
tributo ~nais valioso. 

A intervengiio de emergCincia, que tivenlos oportunidade de 
efectuar nos dias imediatos ao seu achado, procedendo ii escavagiio 
de urn sector de 4 x4 m (Est. I, BA183; Est. 11), possibilitou-nos a 
identificaqiio exacta do sitio do dep6sito (Est. 11, mancha tracejada), 
permitindo tambCm correlacioilar com este nGcleo as espCcies ocasio- 
nalmente aparecidas em 1971, sendo, deste modo, recuperada e enqua- 
drada uma sCrie de elementos que vinl~arn selldo considerados iso- 
ladamente, a saber, dois machados de taliio de duplo anel, uma ponta 
de langa, unl bracelete macigo, um fragment0 de taga e uma placa 
com decoragiio vazada, mais uma barra de bronze e dois fragmentos 
com decorag50 em corda ora interpretados como fazendo parte 
de um carro votivo 7. 

No estudo desta importante estagiio arqueolbgica, que temos 
em avanqado estado de elaboraggo visando a publicaqgo da glo- 
balidade dos materiais ate ao momento nela recolhidos, ter i  lugar 
uma reconsiderag50 geral deste dep6sit0, nele incluindo, entre outros 
elementos, os resultados das analises metalogrificas em curso, enten- 
dendo que a noticia que ora se apresenta de tiio valioso achado serA 
s6 por si uma digna homenagem B actividade arqueol6gica de D. Do- 
mingos de Pinho Brandiio, nosso mestre e amigo. 

5 Sobretudo Ph. KALB, Zur Atlantischen Bronzezeit in Portugal, Gert?zarzia, 
58, 1980, pp. 25-59 e 0 ((bronze at l int ico~ em Po~tugal, Actas do Sen~iizcirio de Arqueologia 
do Noroeste Peninsular, I ,  GuimarBes, 1980, pp. 113-131 (14 mapas fora do texto). 

6 Cfr., vg., A. COFFYN- J. GOMEZ- J.-P. MOHEN, L'apogke du bronze 
atlantique- Le dkp6t de VCnat, L'age ~ L L  bro~zze en France, 1, Paris, 1981, pp. 33-40. 

7 C. T. SILVA, 0 castro de Baibes, op. cit., est. I ,  fig. 2 e Ph. KALB, Senhora 
da Guia, Baibes, op. cit., p. 114, Abb. 1, n.OS 1, 3, 4, 8. 



0 deposito ~de ft~ndidor do Castro da Senhora da Guia 
(BaiGes) 

Este nuineroso e diversificado volun~e de bronzes recentemente 
encontrado no castro da Senhora da Guia (Baiijes, S. Pedro do Sul) 
representa urn conjunto com caracteristicas morfol6gicas e tecao- 
16gicas que 1120 permitem interpret&-lo sen20 como fazendo parte 
de um deposito de fulldidor localizado dentro e pr6ximo do recinto 
defensive do povoado, tornando-se, assim, que saibamos, na mais 
expressiva manifestaqiio de existencia de ulna metalurgia local do 
bronze no interior de povoados castrejos do Noroeste pe~linsular. 

Com efeito, consideraildo as sugestaes que outros conjuntos 
a~lAlogos t&m produzido, face B problemhtica funcional destes 
conjuntos, parece natural a inverosimilhan~a de qualquer funq2o 
votiva, que a sua composic;Zo e context0 nHo permitem justificar, 
lnesmo considerando a nothvel presenca de objectos de carhcter 
ritual, sendo tambCm 6bvio que se nHo trata de qualquer esconderijo 
ou simples dep6sito de mercador, devendo, numa perspectiva eco- 
n6mica, assinalar-se vinculag20 mais not6ria & actividade produtiva 
que B actividade comercial. 

indice mais claro deste artesanato local a existencia de urn 
rnolde de bronze com o respectivo produto da fundiqHo com ele 
conexo e a presenqa de vhrias sCries de objectos ainda com rebarbas 
vivas, designadamente machados, foices, taqas, braceletes e argolas, 
com toda a certeza fundidos no mesmo molde. A sua associac;Ho a 
elementos de outras peGas corn vestigios de desgaste e fragmenthrias, 
1120 prejudicando esta observaqEo, antes a r e fo r~a  por se tratar coin 
toda a probabilidade de materiais destinados a refundiqgo. N2o 6 ,  
de resto, a primeira novidade sob este aspect0 evidenciada neste 
castro, onde se vem acumulando outros testemunhos da pritica da 
metalurgia 8. 

Incluindo na sua totalidade meia centena de objectos bem iden- 
tificados e cerca de trEs dezenas de pec;as menores, sobretudo argolas, 
a diversidade da sua composi~Ho 6 a grande novidade deste depdsito, 
qualitativa e quantitativaiile~lte em situa~Ho privilegiada relativamente 
aos outros achados siinilares entre 1x6s referenciados, ora constando 

AlCnl do molde referido, estlo recolhidos no Museu do Seminkrio Maior de 
Viseu diversos fragmentos de moldes ceri?irnicos, um deles de ponta de lanqa correspon- 
dente a urn exemplar tambim proveniente do castro de BaiBes. 



de grande homogeneidade tipolbgica, na sua maioria de machados 
de tal2o de duplo anel, ora de reduzida express20 numtrica 9. 

Ao fornecer-nos um acervo de novos dados referentes a aspectos 
fundamentais das diversas actividades das populaqbes do final da 
Idade do Bronze, merecera uma particular atenqBo, pela sua rari- 
dade, o curioso conjunto de bronzes que se reportam a uma f u n ~ 2 o  
ritual, em informag20 preciosa que vem completar formas menos 
conhecidas da sua vida cultural. 

Utensilios 

Machndos de tala"o e molde de fundig20 

Deste dep6sito constam dez machados de tal2o perteilcentes 
a quatro stries de dois tipos bhsicos bem definidos, um deles acom- 
panhado do respectivo molde de fundiggo. 

0 s  machados de duplo anel (Est. IV) que se reparienl por tr&s 
stries do tipo 35A de L. Monteagudo 10, com paralelo geogrhfico e 
tipologicamente muito pr 6ximo no molde de Castro Daire 11, e o 
molde de fundiq20 e o seu machado uniface e de uin s6 anel (Ests. 
111, XII), do tip0 36A 12, distribuidos pela zona centro do pais, refor- 
gam em conjunto o sentido regional desta produqgo, por estes dados, 
predominantemente centrada na Beira Alta. 

Molde bivalve de machados de talzo unifaces e de urn anel, 
completo, danificado na asa exterior da valva 2 (Ests. 111, XII). 

9 Cfr. L. MONTEAGUDO, Die Beile auf auf der Iberischen Halbinsel, Prahis- 
torisclte Broitzefurtde, I X ,  6, Munchen, 1977. 

10 Idem, pp. 206-208. 
11 C. TEIXEIRA, Molde de fundiqiio para machados de bronze de duplo anel, 

Trabalhos cia Sociedude Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 9,  1939-1942, pp. 126-130. 
12 L. MONTEAGUDO, op. cit., p. 211. Conhecido por tipo Arganil em consi- 

dera~iio ao depbsito de Moura da Serra (J. C. NUNES, Un importante hallazgo del 
bronce en Portugal, Zeplzyrus, 8(1), 1957, pp. 135-145), a presenGa do molde de fundi~Bo 
faz preferir uma nova designacBo, tipo Bai6es. 



Valva 1 (Est. 111, 1, la) 

Dorso boleado com asa de perfil em D, bordo l a n ~ a d o  para o 
exterior, parte central con1 n6dulo volumoso correspondente a espera 
do tali50 e alarganlento lateral no sentido do anel do machado a fundir, 
e parte inferior espalmada e ligeiramente alargada. 

A face interna reproduz em negativo o anverso de um machado 
de talLo de um anel e nervura vertical terminada em boti50, sendo 
a parte superior, de secc;i5o semi-circular, aberta para introdu~iio do 
metal e apresentando seis espigaes, tr&s de cada lado, simktricos, 
quatro na zona da llmina e dois na zona do tali50, e um vinco saliente 
na zona contigua ao gume, para ajustamento durante a operaqi50 
de fundi~go. 

Valva 2 (Est. 111, 2) 

Par da valva I ,  com depressgo entre os arranques da asa, frac- 
turada, reproduzindo internamente o negativo do reverso, plano, 
do machado e corn seis depressdes e urn sulco correspondentes aos 
espigdes e ao vinco da outra valva. 

0 s  planos de contact0 das duas valvas si5o irregulares bem adap- 
tados, justapondo-se perfeitamente e alargando-se em rebarbas por 
todo o perfil. 

Externamente, ambas apresentam mossas corn certeza causadas 
por martelagem para abertura das valvas depois da fundi~5o. 

DimensGes : comp. - 2641266 
larg. m8x. (anel) - 57 
larg. (gume) - 52/53 
dilm. abertura - 50 
esp. (n6dulo) - 41 nun. 

Machado de tali50 uniface e de um anel (Est. 111, 3). 
Llmina de gume alargado e levemente arqueado, apresentando 

no anverso urna nervura perpendicular 21 espera do tali50 terminando 
em botiio sobre uma larga canelura e corn o ressalto mCdio do tali50 
elevado e espessado com abas laterais decrescentes para o topo; 
reverso com face lisa levemente cancava; anel d e  secqi5o subcircular; 
aus&ncia de bolo de fundiqi5o que llle foi retirado; rebarbas rebatidas 
por toda a periferia. 

Produto de fundiqgo do molde encontrado junto e anteriormente 
descrito, a que se ajustava perfeitamente. 



Dimensbes : coinp. - 226 
larg. mBx. (asa) - 40 
larg. (gume) - 39 
esp. m8x. (espera do taliio) - 21 mm. 

Macllado de taliio de duplo anel e faces simCtricas (Est. TV, 1). 
Ldinina alargada por n~arielagem, com gume de perfil curvo e 

com uma nervura perpendicular B espera do taliio em cada face sem 
botiio terminal; taliio com ressalto mCdio elevado e espessado com 
abas laterais decrescentes para o topo; ailCis de sec~iio subcircular; 
auszncia de bolo de fundic;iio; rebarbas rebatidas e desgastadas. 

Dimensbes: comp. - 220 
larg. m8x. (asas) - 71 
larg. (gume) - 57 
esp. mix. (espera do taliio) - 49 mm. 

Macbado de taliio de duplo anel e faces simCtricas (Est. IV, 2). 
Ldmina alargada por martelagem, com gume de perfil curvo 

e com uma nervura perpendicular B espera do talgo em cada face 
com bot5o terminal, saliente e espalmado; taliio com ressalto m6dio 
elevado e espessado com abas laterais decrescentes para o topo; 
anCis de secqBo subcircular; aus&ncia de bolo de fundi~2io; rebarbas 
rebatidas e desgastadas e outros vestigios, no gume, de utiliza~iio. 

0 perfil lateral denuncia desencontro das valvas durante a fun- 
diqiio. 

Dimensbes : comp. - 239 
larg. mAx. (asas) - 75 
larg. (gume) - 51 
esp. mix. (espera do taliio) - 38 mm. 

Machado de tal5o de duplo anel e faces simCtricas (Est. IV, 3A). 
Ldmina estreita e levemente alargada no gume, que C direito, 

corn nervura central perpendicular B espera do taliio em ambas as 
faces com botiio terminal; taliio com ressalto mCdio elevado e espes- 
sado com abas laterais decrescentes para o topo; anCis de sec~iio 
subcircular; aussncia de bolo de' fundi@o; rebarbas de fundi~ilo. 

Dimensbes : coinp. - 252 
larg. m5x. (asas) - 69. 
larg. (gume) - 42 
esp. mAx. (espera do taliio) - 41 mm. 



Machado de tali20 de duplo anel e faces simktricas (Est. IV, 3B). 
IdEntico a Est. IV, 3A, corn vhrios furos de bolhas e uma falha 

nulna aba lateral do tal80, por defeito de fundiqiio. 

Machado de tal8o de duplo anel e faces simCtricas (Est. IV, 3C). 
Idzntico a Est. IV, 3A, corn pecluenas fracturas no ressalto lateral 
de ulna face e con1 furos de bolhas, por defeito de fundiggo, na outra. 

Machado de tal8o de duplo anel e faces siillttricas (Est. IV, 3D). 
IdEntico a Est. IV, 3A. 

Machado de tal8o de duplo anel e faces simktricas (Est. IV, 3E). 
Idgntico a Est. IV, 3A, corn algumas nervuras ocasionais, defeito 

de fundiq80. 

Machado de tal8o de duplo anel e faces simktricas (Est. IV, 3F). 
IdSntico a Est. lV, 3A, com pequena fractura no top0 do taliio. 
Dimensdes : comp. - 246 mm. 
Bibliografia: Ph. KALB, Senhora da  Guia, Baibes, op. cit., p. 114, 

Abb. 1, n." 3 e Zur Atlantischen Bronzezeit in Por- 
tugal, op. cit., p. 44, Abb. 8, 43, n." 2; C. T. SIL- 
VA, O Castro de Baides, o p .  cit., Est. I ,  2. 

Machado de tal8o de duplo anel e faces simCtricas (Est. IV, 3G). 
Idzntico a Est. IV, 3A, com alguns furos de bolhas, defeito de 

fundiq80. 
Bibliografia: Ph. KALB, Senhora da Guia, Baides, op .  cit., p. 114, 

Abb. n." 4 e Zur Atlantischen Bronzezeit in Portu- 
gal, op. cit., p. 44, Abb. 8, 43, n." 1; C. T. SILVA, 
0 Castro de Baibes, op. cit., Est. I, 2. 

Foicinhas 

A sCrie de oito foicinhas de alvado (Est. V), de inspirag80 britii- 
nica 13, todas corn rebarbas muito vivas a indicar a sua recente fun- 
diq8o e niio utilizac;iio, representa o conjunto mais numeroso destes 
utensilios agricolas at6 agora reconhecido entre n6s, por sinal em 
quantidades relativamente reduzidas, vindo estabelecer uma certa 
aproxirnag80 numCrica deste tip0 corn as foicinhas de tal8o tip0 
Rocanes 1 4. 

13 Rela~go assinalada desde o primeiro achado in J. C. NUNES, 02. cit., pp. 138, 
140, 142, com base em C. FOX, The socketed bronze sickles of the British Ides, Procee- 
dings of the Prehistoric Society, 5, 1939, pp. 222-248. 

14 Cfr. A. COFFYN, Une faucille de l'bge du bronze a Conimbriga, 3evista 
de Guimariies, 88, 1978, pp. 365-369. 



0 seu aparecimento ao longo da fachada atlbntica, em dissemi- 
naqiio indiferenciada coln a do segundo tipo, aponta para uma sin- 
cronia de utilizaqiio e distribui~iio supra-regional j B  anteriormente 
observada 15. 

Foicinha da alvado (Est. V, I). 
Cabo em alvado troncoccinico corn dois largos orificios laterais 

de fixaqiio, um inteiramente circular e outro tambCm circular mas 
rasgado obliquamente para a parte superior; lbmina encurvada, adel- 
gagando para o gume, corn uma nervura na parte superior a debruar 
o seu dorso e o alvado e outra nervura paralela a essa na liimina em 
posiqiio niio coincidente em ambas as faces; rebarbas de fundi~Ho 
generalizadas. 

Dimensaes: comp. - 138 
alvado : alt. - 42 

dibm. maior - 29 
dibm. menor - 27 

lilmina: comp. - 110 
larg. maior - 41 
larg. menor - 24 
esp. m6x. (nervuras) - 5 mm. 

Foicinha de alvado (Est. V, 2). 
IdEntica a Est. V, 1. 

Foicinha de alvado (Est. V, 3). 
IdCntica a Est. V, 1, com deformaqiio no alvado e no dorso da 

lbmina, por defeito de fundiqiio, e corn pequena fractura no gume. 

Foicinha de alvado (Est. V, 4). 
Identica a Est. V, 1, em trCs fragmentos e corn aus6ncia da extre- 

midade da lbmina. 

Foicinha de alvado (Est. V, 5). 
IdCntica a Est. V, 1, em dois fragmentos e com ausencia da 

extremidade da Ibmina. Paste da Iilmina apareceu em escava~iio 
(Est. VII, 1, n." 1). 

Foicinha de alvado (Est. V, 6). 
IdEntica a Est. V, 1, corn a liimina fragmentada e a que falta 

15 Vg., Ph. KALB, 0 <(bronze atlintico)> em Portugal, op. cit., p. 177. 



um:segmento intermidio e o extremo. 0 alvado apareceu em escavagiio 
(Est. IT, 1, n." 14). 

Foicinha de alvado (Est. V, 7). 
Id6ntica a Est. V, 1, apenas com o alvado e arranque da liimina. 

Foicinha de alvado (Est. V, 8). 
IdEntica a Est. V, 1, a que falta o alvado e a extremidade da Ilimi- 

na. 

0 s  utensilios dorndsticos estiio representados neste conjunto por 
ulna pequena colecgiio de tagas hemisfhricas (Est. VI), se C que outra 
utilidade, eventualmente cultual, nHo lhes estaria reservada. 

Taga (Est. VI, 1). 
Copa hemisfirica de paredes finas, bordo espessado com liibio 

plano e horizontal e fundo umbilicado; superficie externa da parte 
superior da copa com decoragiio geomitrica de ulna sCrie de vinte 
e sete trilingulos finamente incisos corn base numa linha paralela 
ao bordo, seis deles internamente preenchidos com linhas parale- 
las e obliquas, interrompida por uma rnCtopa constituida por linhas 
cruzadas formando losangos e trigngulos enquadradas por duas 
linhas verticais; superficie interna corn leves sulcos horizontais irre- 
gulares. 

Apresenta grandes lesbes na copa. 
Dimensbes: diiim. bordo - 120 

alt. - 57,5 mm. 

TaCa (Est. VI, 2). 
Id6ntica B n.O 1, sem decora$io. Algumas les6es na copa. 

Dimensbes: di3m. bordo - 120. 
alt. - 56 mm. 

T a ~ a  (Est. VI, 3; XIV, 2). 
Identica B a." 1, sem decora~iio, com umbigo de menores dimen- 

s6es e com orificio na copa obturado por rebite. Uma less0 na copa. 
Dimensbes: di2m. bordo - 120 

alt. - 57 mm. 

Taga (Est. VI, 4). 
Pdgntica B n." 1, sem decoragiio e sem umbigo; superficie interna 

com estrias verticais irregulares. Grandes lesdes na copa. 



Dimensaes: didm. bordo - 120 
alt. - 55 mm. 

Frag. taqa (Est. VI, 5). 
Provavelmente sem umbigo. 
Dimensaes: diiiin. bordo - 120 

alt. - 51 mm. 

Frag. diversos, entre os quais duas fitas pertencentes ao bordo 
de uma taqa, dois deles aparecidos em escavaqiio (Est. 11, 1, n.OS 3,4). 

Dimensaes: perimetro - 20+ 12 
larg. mtdia - 15 mm. 

Frag. taqa. 
Bibliografia: Ph. KALB, Zur Atlantischen Bronzezeit in Portu- 
gal, op. cit., p. 45, Abb. 9, n.O 24. 

A presenqa de armas neste dep6sito 6 apenas assinalada por 
duas pontas de lanqa de Bronze e um punhal com cab0 de bronze 
e ldmina de ferro (Est. VII). 

A ponta ds lanqa corn Idmina de bordos estreitos, que faz parte 
deste cotljunto e j A  aparecida na terraplanagem de 1971 (Est. VI, 2) 
e suficientemente divulgada 16, acresce agora uma outra de perfil 
lanceolado e com a ldmina encurvada (Est. VI1, 1) 17. 

Esta diversidade tipolbgica torna-se expressiva se considerarmos 
ulna terceira ponta de lanqa aparecida neste castro na escava~iio de 
1973 (Est. 1, B3), com a ldmina moldurada, que forneceu uma data- 
qiio C 14 de 700 rt 130 18, aparentemente baixa mas que parece ajus- 
tar-se ao teor geral deste dep6sito de bronzes em que estA todavia 
registada a presenqa de ferro precisamente numa das suas armas com 
forma singular, como t o punha1 referido (Est. VI, 3), com cab0 
de bronze de alvado com aleta semicircular e ldmina de ferro rectan- 
gular embutida, a suge~ir tratar-se de peqa da importaciio. 

16 Cfr. 017. cit., de Ph. KALB e C. T: SILVA. 
17 0 encurvamento devera ter sido intencional para adaptaqiio a finalidade secun- 

daria. Paralelo semelhante do deposit0 de Fresne-la-MBre 6 interpretado por Ch. ELUE- 
RE, Les ors pr6historiques, L'age du bronze en France, 2, Paris, 1978, pp. 177-178, corno 
urn brunidor. 

18 Ph. KALB, Unla data C-14 para o bronze atlsntico, 0 Arquedlogo Port~rgllZs, 
serie 111, 7-9, 1974-1977, pp. 141-144. 



Ponta de lanqa (Est. VII, 1). 
Cabo tronc6nico de alvado com dois orificios de fixaqiio opostos 

situados no arranque da llmina e vestigios de outros dois, semicir- 
culares, um de cada lado, no bordo do alvado. 

LBmina lanceolada, encurvada para uma das faces, com um 
bordo ligeiramente corroido, e com nervura central circular que 
se prolonga quase at6 h extrcmidade que aprescilta a ponta fracturada. 

DimensGes: comp. - 146 
cabo: dilm. max. -17 
alvado : comp. - 52 

esp. - 2 
Ihmina: comp. - 140 

larg. mhx. - 31 
esp. max. - 5 mm. 

Ponta de lanqa (Est. VII, 2). 
Cabo troncoc6nico de alvado com dois orificios de fixaqiio 

opostos situados no arranque da llmina e com bordo do alvado 
alargado e revirado para o exterior. 

Llmina simitrica, estreita, prolongando levemente a nervura 
central constituida pelo prolongamento do cabo, conl vestigios de 
ter sido aguqada por abrasiio. 

Dimensbes: comp. - 140,5 
cabo: dilm. mhx. -21 

esp. - 3 
1Bmina: comp. - 107 

larg. max. - 19,5 
esp. media - 12 mm 

Bibliografia. Ph. KALB, Senhora da Guia, BaiBes, op. cit. p. 114, 
Abb. 1, n." 8 e Zur Atlantischen Bronzezeit in Por- 
tugal, op. cit., p. 44, Abb. 8,43, n.0 4; C. T. SILVA, 
0 Castro de BaiGes, op. cit., Est. I, 2. 

Punhal (Est. VII, 3) 
Cabo de bronze de alvado com aleta semicircular de secqiio cir- 

cular fundida com llrnina de ferro de secqiio* rectangular embutida. 
Parte da llniina apareceu em escavaqiio (Est. 11, 1, n.O 2). 

DimensGes : comp. mix. - 83 
cab0 : comp. - 44,6 
alvado: base - 24 X 1 7 

comp. - 2 7 



aleta : dizm. mix. - I6  
I2mina: comp. - 38,4 

larg. - 12 
esp. - 7 n?m. 

Objectos cultuais 

Conforme anteriormente referido, a grande novidade deste dep6- 
sito 6-lhe conferida pela excepcional presenga de objectos de carActer 
cultual, constando sobretudo de virios carros votivos e uma furcula, 
em geral desconhecidos dos achados peninsulares do final da Idade 
do Bronze. 

0 s  elementos recolhidos permitirarn reconstituir fidedignamente 
a quase totalidade de urn carro (Est. VIII, 1, l a ;  Est. XIII), o suporte 
de outro (Est. VIII, 2, 2a) e pegas avulsas de copa (Est. VIII, 6 ;  Est. 
XIV, 3, dir.) eventualmente pertencentes a um terceiro, coilforme 
sugestiio que nos 6 fornecida por igual variedade de rodas (Est. VIII, 

3, 4, 5). 
Estrutural e cro~lologicamente distanciada de outros carros 

muito vulgarizados, como o de Vilela (Paredes, Porto) '9, Mtrida 
e Alcorch6n 20, por exemplo, os carros votivos de Bai6es apresentam, 
em dltima anilise, a generalidade dos diferentes elementos simbdlicos 
destes objectos cultuais normalmente constituidos por urn veiculo 
de quatro rodas com quatro raios, uma taga e numerosos pendentes, 
sendo de notar como caracteristica peculiar a total ausencia de ele- 
mentos figurativos cornuns aos carros e t a p s  do final da Idade do 
Bronze europeus, onde vemos, por isso, mais urn produto de artesa- 
nato local. 

Se a prop6sito da strie de pequenas tagas atris refcridas nZo 6 
de excluir a possibilidade de uma fuiigiio de caricter ritual, tal iden- 
tifica~go 6 mais clara relativamente k fuvczrla (((crochet k viande,)), 
corn paralelo rnais prciximo na forquillla de Solveira (Montalegre) ", 
que entendemos ser constituida pelo menos pelas quatro pegas 

19 M. CARDOZO, Carrito votivo de bronce del Museo de Guimaraes (Portugal), 
Arclzivo Espafiol cle Arqueologia, 62, 1946, pp. 1-28. 

20 J. M. BLAZQUEZ, Los carros votivos de MBrida y Alcorch6r1, Zepl~yrus, 6, 
1955, pp. 41-60. 

21 Ph. KALB, Senhora da Guia, Baiaes, op. cit., p. 115, n . O S  1-6; C. T. SILVA, 
0 Castro de Baiaes, op. cit., Est. X I .  

22 J. G. COSTA Achado arqueologico encontrado em Solveira, concelho de 
Montalegre, em Abril de 1961, Lucemn, 3, 1963, pp. 119-125. 



representadas (Est. IX, 1-4; Est. XIV), tambkm sem qualquer ele- 
mento figurativo nern sequer ornitomorfo conforme 6 vulgar em 
materiais similares de Bronze continental e do Bronze britbnico, 
coln quem manifesta mais afinidades. A decoraqgo espiraliforme que 
ostenta situa-se bern no interlor das expressdes e dos temas comuns 
a arte galaico-portuguesa deste period0 significativamente represen- 
tada na regiiio el11 inun~eras gravuras rupestres. 

Deste conjunto, ficam-nos por identificar tres objectos, dois 
deles tubulares (Est. IX, 5, 6 )  e um circular muito fragmenthrio 
(Est. VIIT, 7). A peqa pontiaguda (Est. IX, 5;  Est. XIV, 3, esq.) 
podera ser tambCm uma ponteira de Jur.cula ou outro object0 de 
utilizaqgo religiosa ou 1150 e a outra pega tubular (Est. IX, 6), de prefe- 
r6ncia a peanha, podera ter sido parte intermCdia de um candelabro. 

Carro votivo (Est. VIII, I ,  l a ;  Est. XIII). 
Copa vazada em calote esfkrica constituida por duas barras 

de composiqiio similar unidas por um alinhamento de tridngulos 
com base na barra superior e os vCrtices na barra inferior. 

As barras constam de cinco filetes, trCs lisos alternando com 
dois em corda nas partes centrais, sendo a barra superior orlada 
externamente por mais um filete de maior espessura; na parte exte- 
rior desta barra estri fixado, a espagos regulares, um conjunto de treze 
aros de fita, de quatro filetes cada um, donde pendiam argolas simples, 
tr&s das quais ainda in situ. Um fragment0 de barra foi por n6s encon- 
trado em escavagiio (Est. 11, 1, n . ~  5). 

0 espaqo intermkdio 6 ocupado por uin alinhamento de dezas- 
seis tribngulos preenchidos por filetes paralelos aos lados. 

0 suporte da copa tem a forma de um feixe em pirbmide qua- 
drangular de faces leveinente arqueadas constituido por doze pernos, 
quatro na linha das arestas e os restantes, aos pares, na zona mkdia 
das faces, de estrutura identica As barras da copa; as barras das ares- 
tas prolongam-se para a parte inferior em quatro pis de secgiio cir- 
cular terminados em argola onde giravam dois eixos, uln dos quais 
existente, de secqgo poligoilal arredondada na zona das argolas, 
onde esta fixa a parte central das rodas. 

Dimensdes : copa : dibm. - 150 
alt. - 34 

suporte: base - 95 
alt. - 5 1 

pernos: alt. - 42 
eixo: comp. - 180 mm. 



Carro votivo (Est. VIII, 2, 2a). 
Frag. de suporte de copa em tronco de pirrimide rectangular 

construido com arames e fitas de dois (nas sodas) e tr&s filetes lisos 
unidos entre si, formando nas extremidades inferiores duas argolas 
de cada lado, tr&s das quais existentes, para adaptaqiio de eixos. 
Um frag. de argola para o eixo apareceu em escava~iio (Est. 11, 1, 
n: 6). 

Dimensaes: comp. - 91 
larg. - 65 
alt. mAx. - 55 mm. 

Carro votivo (Est. VII, 6; Est. XIV, 3, dir.). 
Frag. de copa de presumivel carro votivo. 
A parte superior 6 composta por uma fita que mostra interna- 

mente cinco filetes, trGs lisos alternando com dois em corda nas partes 
centrais, e externamente apenas uma corda estando a parte restante 
totalmente lisa; do bordo saieln duas asas laterais de perfil irregular 
e de sec~iio circular, uma delas completa; vestigios de travessaes na 
parte inferior denotam a existGncia de uma zona decorada corn aber- 
turas paralelas em posi@o obliqua. 

Dimensaes: di2m. bordo - 97 
alt. mAx. - 17 mm. 

Um segundo elemento, composto de um aro de fita corn tr&s 
alinhamentos no interior e externamente liso com travessdes orien- 
tados obliquamente para cima e para baixo, faz aparentemente parte 
da copa anterior em posiqiio por definir. 
Dimensbes: dirim. mAx. - 63 mm. 

Roda de carro votivo (Est. VTII, 3), aparentemente recortada sobre 
placa, com vestigios de desenho e talhe em bisel, formando um aro 
circular com quatro raios rectangulares em posiqiio cruciforme com 
extremidade do eixo in situ. 

Dimensaes : aro :dibm - 53 
larg. - 7 

esp. - 3,6 
raios : larg. - 9 

esp. - 3,6 
eixo : di2m. - 4 mm. 

Roda de carro votivo (Est. VII, 4), com rebarbas e bolhas reba- 
tidas de aparente fundiqiio, formando um aro circular de secqHo 



quadrangular corn quatro raios menos espessos que o aro, de secC5o 
rectangular, e corn o eixo central feito de arame de sec~8o circular 
de dibm. irregular, in situ, introduzido pel0 interior e rebatido para 
fixa~iio pel0 exterior. 

Dimensges: aro : dilm. - 48 
larg. - 4 
esp. - 4 

raios : larg. - 9 
esp. - 3,2 

eixo : comp. m5x. - 59 
esp. - 4,515 mm. 

Roda de carro votivo (Est. VIII, 5), formando urn aro circular, 
corn quatro raios rectangulares em posiq50 cruciforme corn extremi- 
dade do eixo in situ, compost0 das seguintes peqas: um aro externo, 
de fita boleada nas arestas, circundando urn aro interno, com reforc;~ 
de ambos os lados em cerca de metade do perimetro, solidario corn 
os raios, e um encaixe para o eixo de forma tubular em posi~iio 
interior. 

DimensBes: aro: diiim. - 39 
larg. - 3 
esp. - 5 

raios: larg. - 7 
esp. - 2 

eixo : dilm. - 4 mm. 

Fu~cula (Est. VIII, 1; Est. XIV, 1). 

Feixe de trbs dentes encurvados, de secqiio quadrangular adel- 
g a ~ a d a  para as extremidades, alinhados pelas diagonais e unidos 
pela base a um tronco de pirlmide de base rectangular por urn arame 
enrolado em trSs espiras corn espaqos internos preenchidos por metal 
fundido e corn superficies externas decoradas com conjuntos de duas 
espirais interconexas nas faces menores e de outras trbs nas faces 
maiores; a base inenor prolonga-se por urn cilindro tubular com nove 
caneluras, sendo as nervuras, vivas, de dilmetro irregular, a maior 
ao centro; na parte posterior da  pirbmide,*entre ela e o cilindro, 
esth soldado urn anel corn argola m6vel. 

DimensBes: comp. - 148 
larg. mzix. (p ishide)  - 30 
tubo: comp. - 35 

dilm. - 1111 8 



pirbmide: alt. - 30 
larg. - 29 ~ 1 2 1 1 5  

dentes: comp. - 81/82/92 
esp. - 7 mm. 

Pega tubular (Est. IX, 2). 
Tubo troncoc6nico decorado en? tres zonas com trbs caneluras, 

com estrias vivas nas partes inferior e media, e com duas caneluras 
leves no top0 con1 certeza para encaixe noutra pega; na parte infe- 
rior, duas perfuragdes circulares oposlas, para fixaqHo de cab0 de 
madeira, de que ainda se encontrava parte no seu interior. Fractu- 
rada na parte central, foi encontrada na escavaqiio (Est. 11, 1, n." 10). 

Dimensdes: comp. - 133 
di2m. maior - 20 

menor - 11 
csp. - 113 mm. 

Pega tubt~lar (Est. IX, 3). 
Tubo cilindrico corn protuberhncia anelar na zona mkdia, onde 

esth soldado um anel nervurado com rebarbas da fundiggo e coln 
urna argola de secg2o circular adaptada, e com tr&s caneluras, corn 
estrias vivas, siluCtricas em cada extremidade; no corpo central, 
junto das caneluras, existem quatro orificios opostos, dois de cada 
lado, para fixa~Bo de cabo. 

Dimensdes: comp. - 108 
larg. max. (anel) - 18 -+ 13 
di2m. - 17/21 
esp. - 214 
argola: di2m. - 22 

esp. - 1,513 mm. 

Ponteira (Esl. IX, 4). 
Pega tubuiar troncoc6nica decorada em lrEs zonas con1 cinco 

caneluras na parte superior e trEs na parte central e na parte inferior, 
corn estrias vivas; na parte inferior, tes perfuragdes para fixagiio de 
cabo, sendo duas em posiqiio si~nitrica e opostas na zona lisa e outra 
mais larga e irregular, na zona canelada; no topo, urn anel de fita 
nervurada, retorcida, com tres filetes, sendo o do ineio de menor espes- 
sura, donde pcnde uma argola simples. Aparecida em escavagiio 
(Est. 11, 1, n.O 1 I). 



Dirnensbes : tub0 : comp. - 102 
anel : di2m. - 10/12 

esp. - 2 
argola: dihm. - 22 

esp. - 315 mm. 

Ponteira (Est. IX, 5; Est. XIV, 3, esq.). 
Ponta troncocdnica de alvado, corn dois orificios circulares opos- 

tos para fixaqiio de cabo de madeira, toda martelada no exterior e 
corn urn terminal soldado constituido por urn espigiio con? tr&s 
anCis na base, dois deles ainda com argoias pendentes feitas de 
arame dobrado e martelado. 

DisnensGes : comp. - 93,6 
diiirn. base - 17,3 
argolas : di2m - 12/13 

esp. - 3 mm. 

Peqa decorativa (Est. IX, 6). 
Corpo central tubular cilisldrico guarnecido na parte superior 

por urn aro em umbela e donde irradiam da sua parte inferior seis 
pernos constituidos por dois elementos adossados paralelasnente 
desenhando formas curviliszeas, uma em ponta e outra co~ztracur- 
vada. Pernos fracturados, dois deles ellcosltrados em escavaqgo 
(Est. 11, 1, I l . O S  8, 9). 

DimensGes: alt. - 54 
larg. - 72 
tub0 : diiim - 22 
anel : digm. - 33 snm. 

Peqa circular decorada (Est. VIII, 7). 
Frag. de coroa circular composta de uma fita de tr&s arames 

justspostos com alinharnellto interno de pequenos circulos, que 
seriam em nhmero de dezasseis, dos quais existem duas rnetades, 
aparecida em escavaqiio (Est. 11, 1, n." 7). 

DirnensGes: coroa circular: dihm. : - 87/80/71 
esp. - 5/3,5 

circulos: dihm. - 10 
esp. - 2 mm. 



Objectos de adorno 

0 aparecimento em 1947 de dois torques e um bracelete de 
ouro, rnaci~os, de s e c ~ z o  circular e com decoraqgo geomdtrica incisa 
a buril, tipo Sagrajas e Berzocana23, referido na introdu~go, ficou 
registado como o primeiro grande achado deste povoado castrejo, 
reportando-se, pela estrutura e decorac;go, B sua tipologia grande 
parte dos braceletes que fazem parte do inventhrio do dep6sito em 
estudo (Est. X, 3, 4, 5A-5D). 

Mais urn par, de larga fita externamente canelada e corn deco- 
rac;zo tambdnl geomCtrica nas extremidades (Est. X, 1,2). faz de 
novo ressaltar a variedade desta amostra relativamente a todas as 
espCcies nela representadas, tanto mais de estimar quanto C rara a 
presenGa de objectos de adorno entre o esp6lio caracteristico do final 
da Idade do Bronze. 

Ao conjunto nunieroso de argolas (Est. XI; XlV, 3) cabe bem 
uma funqgo meramente utilithria ou entgo decorativa, sendo de 
sublinhar que muitas delas podergo ter sido componentes de outras 
peqas mais complexas designadamente ligadas, neste caso, a prhticas 
rituais. Algumas delas foram por n6s descobertas na escavag2o de 
BAI83 (Est. 11, 1,  n.Oq5-16). 

Bracelete em fita larga (Est. X, I). 
Bracelete aberto de perfil ovalado feito de uma larga fita rectan- 

gular com os cantos arredondados; superficie interna lisa e superficie 
externa totalmente decorada com dezasseis caneluras horizontais e 
paralelas entre duas zonas de trgs tri8ngulos incisos, internamente 
preenchidos com linhas paralelas a um dos lados, colocados nas 
extremidades. 

Dimensaes: comp. - 178. 
larg. - 58 
esp. - 1,513 mm. 

Bracelete eln fita larga (Est. X, 2). 
Par do n.O 1, corn quatro triiingulos, igualmente preenchidos, nas 

zonas laterais. 
Muito fracturado e corn falhas, vhrios fragnlentos apareceram em 

escava~iio (Est. 11, 1, n." 13). 

23 MART~N ALMAGRO-GORBEA, El bronce h a 1  y el periodo orientalizante 
en Extremadura, Madrid, 1977, pp. 18-35. 



Bracelete maciqo (Est. X, 3). 
Bracelete aberto, feito de um aro maciqo de forma subcircular 

e secqiio circular decrescente para as extremidades alargando eln pe- 
queno botgo, com o aro martelado nos planos laterais; a parte interna 
C lisa e a parte externa mostra decoraqgo simCtrica de motivos geo- 
mCtricos levemente incisos na zona central e laterais, sendo composta 
a decoraq80 das extremidades de stries de incisdes obliquas dispostas 
em espinha e a decoraqiio da zona central de motivo similar alternando 
com uma composiqgo de 2ngulos contrapostos formando losango 
constituidos por linhas quebradas paralelas com incisbes obliquas 
no interior. 

Dimensdes: eixo maior - 70 
menor - 68 

esp. mix. - 9 mm. 

Bracelete maciqo (Est. X, 4). 
IdGntico a Est. X, 3, de arco mais regular e com distinqiio menos 

clara das zonas decoradas. 
Dimensdes : eixo maior - 73 

menor 66 
esp. mix. - 9 mm. 

Bracelete maciqo (Est. X, 5A). 
IdGntico a Est. X, 3, de secqiio subcircular, sem decoraqiio e ainda 

com rebarbas da fundiqgo. 
Dimensdes : eixo : maior - 7 1 

menor - 63 
esp. mhx. - 718 mm. 

Bracelete maciqo (Est. X, 5B). 
IdGntico a Est. X, 5A. Fracturado. 

Bracelete maciqo (Est. X, 5C). 
IdGntico a Est. X, 5A. Fracturado. 

Bracelete maciqo (Est. X, 5D). 
IdEntico a Est. X, 5A. AusEncia de uma ,extremidade fracturada. 

Bracelete m a c i ~ o  (Est. X, 6). 
Bracelete aberto de perfil simCtrico, externamente subcircular 

e internamente ovalado espessado nas zonas laterais, e de secqiio 
circular. 



Dimensbes: eixo maior - 58 
menor - 56 

esp. - 218 mm. 
Bibliografia: Ph. KALB, Senhora da Guia, Baibes, op. cit., p. 114, 

Abb. 1, n." 1 e Zur Atlantisheil Bronzezeit in Por- 
tugal, op. cit., p. 45, Abb. 9, 43, n." 20; C. T. SIL- 
VA, O Castro de Baibes, op. cit., Est. I, 2. 

Dupla argola (Est. XI, 1 ; Est. XIV, 3, esq.), arqueada, de anverso 
convex0 e reverso ciincavo, e perfil subtriangular, com base em basra 
alargada e perfurada por um alinhamento de oito orificios regulares; 
a parte superior 6 constituida por urna pequena argola no prolon- 
gamento do arc0 da argola inferior. 

Dimensbes: alt. - 36 
base: comp. - 44,5 

larg. - 9 
esp. - 7,5 
orificios : d i h .  mCd. - 4 mm. 

Dupla argola (Est. XI, 2 ; Est. XIV, 3, esq.). 
Identica a Est. XI, 1, a que falta a argola superior, parte de arco 

da inferior e um extremo da base. Um pequeno fragmento apareceu 
em escavaq8o (Est. 11, 1, n." 12). 
Dimensbes : com. mix. - 40 

alt. mix. - 8 mm. 

Dupla argola (Est. XI, 3). 
Identica a Est. XI, 1, a que falta a base perfurada e parte do arco 

da argola inferior. 
Dimensbes: larg. mix. - 30 

alt. mix. - 21 mm. 

Dupla argola (Est. XI, 4). 
Dois aros, urn maior e outro menor, unidos no illesmo plallo 

em forma de 8, feitos a partir de arame de sec~8o circular, irregulares. 
DimensBes: argola maior: di6m. - 39 

e:p. - 4,5 
argola menor: di6m. - 19 

esp.. - 4,5 mm. 

Dupla argola identica B anterior (Est. XI, 5). 



Diversas argolas de secqiio circular e ovalada, de dihmetros e 
espessuras diversas, estando dezassete ainda completas (Est. XI, 
6-15, 18-21, 23-24) e nove fragmentadas (25-33). 

Argola de sec~iio circular con1 encaixe para adaptaqiio de outro 
eleinento (Est. XI, 16). 

Dimens6es : dihm. - 23 
esp. - 4,s mm. 

Argola de forma externamente circular e internamente subqua- 
drangular (Est. XT, 17). 

Dimens6es : dihm. - 31 
esp. mix. - 3 mm. 

Segmento de aralne de secqiio circular decrescente para uma das 
extremidades dobrado para preens50 das argolas da Est. XI, n.O 3, 
4, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 (a, bf arame) (Est. XI, 22). 

Dimensdes: comp. - 20 
esp. mid. - 3,5 inm. 

Barra de secqiio quadrangular (Est. XI, 34). 
Dimensaes: comp. - 99 

esp. mid. - 4 mm. 

Este notivel dep6sito de materiais, que pelas circunsthncias 
verificadas no seu achado se pode considerar como urn verdadeiro 
{(conjunto fechado}), aparece como testemunho, a varios titulos excep- 
cional, da existgncia de uma intensa actividade metal6rgica no final 
da Idade do Bronze no centro de Portugal. 

A presenqa do molde de fundiqgo de machados unifaces que, 
sem nos querermos envolver na polCmica do seu funcionamento, 
entendemos corn J.-P. Moben24 destinados a servir para fundiqiio 
directa dos produtos, de prefercncia B hip6tese 1anc;ada desde DCche- 
lettea5 que fazia deles instrumentos de preparaqiio de modelos de 
cera para ulterior fundiq5o do metal pelo mCtodo da cera perdida, 

24 J.-P. MOHEN, Moules en bronzt: de 1'8ge du bronze, Antiquitks Nationales, 
10, 1978, pp. 23-32. 

25 J. DECHELETTE, Mafluel d'archkologie prihistorique, celtique et gallo-ror?zaiize 
11. Arcl~kologie celtique et protohistorique, Age dlc Bronze, Paris, 1910, p. 184. 



ainda hoje com adeptos26, 6 uma prirneira prova dessa artesania 
j8 anteriormente documentada neste castro por largo nfimero de 
moldes cerlmicos 27, alguns deles ainda inCditos e com correspon- 
dEncia a objectos tambim 18 aparecidos. 

0 estado de conservaqiio destes bronzes, a nlaior parte indi- 
cando a sua recente fundiqiio e sem posterior utilizaqiio, C uma outra 
observaq50 que vimos fazendo ao longo das analises descritivas com 
o mesmo sentido, entendendo estas notas suficientes para, no estado 
actual dos conhecimentos, atribuir a todo este conjunto a designaqgo 
de ctGrupo de Baibes)) por nele se documentar inequivocamente urn 
fabric0 em sCrie que nos aparece vinculado a uma regigo com outros 
indices valorativos desta meslna actividade relaciorlada com ricas 
jazidas de cassiterite 28. 

Entre a variedade dos objectos em presenqa, em grande parte 
muito raros ou desconhecidos nos depositos e achados avulsos ocor- 
ridos entre nos, e fazendo duplicar o espectro dos materiais atribui- 
dos ao final da Idade do Bronze, sobressai, associada a urn pequeno 
nGmero de armas, uma percentagem elevada de objectos destinados 
a uma actividade econ6mica de carhcter agricola, a documentar o 
florescimento de formas de produq5o tambCm testemunhadas por 
outros dados nesta mesma estaqiio29, e outros destinados a uma 
func;iio religiosa, at& agora praticamente inCdita, em manifesta diver- 
sificaqiio das actividades humanas que vem acompanhando o ritino 
do progresso tkcnico em aceleraqiio desde o comeqo da idade dos 
metais e que parece atiilgir nesta fase final da Idade do Bronze um 
desenvolvimento impar que neste achado se nos manifesta a vririos 
niveis. 

A complexidade deste conjunto a que podera atribuir-se, por 
razbes tipologicas e tCcnicas e de cronologia interna do povoado, 
uma dataqiio em torno de 700 a. C., anteriormente justificada, ten1 
o seu enquadramento natural no Bronze Atllntico, podendo consi- 
derar-se um ponto de referEncia de uma rede de relaqbes comerciais 

26 Cfr., vg., P.-R. GIOT - J. BRIARD - L. PAPE, Protohistoire de la Bretngne, 
Rennes, 1979, pp. 190-192. 

27 Nota 8. 
28 Cfr. folha 14-C (Castro Daire), Esc. 1:50000, dos Servi~os Geologicos de 

Portugal. 
29 Vg.: numeroso moinhos de vai-vem e sementes. C.  T. SILVA, 0 Castro de 

Baides, op. cit.,; A. R. P. SILVA, Carbonized grains and plant imprints in ceramics 
from the castrum of Baides (Beira Alta, Portugal), folia quaternaria, 47, Krakow, 1976. 



e culturais, repetidamente anunciadas a prop6sito de achados con- 
gCneres da regizo 30, que cobriu o Ocideilte europeu numa vasta comu- 
nidade de interesses complementares desde as Ilhas Britlnicas ao 
Mediterrlneo ocidental, onde vamos encontrar os paralelos mais 
directos para aiguns dos seus materiais. 

A importlncia do ((Grupo de BaiGew, que ja era evidente para 
certos casos, aparece com este achado bem rnais reforqada ao incluir 
nas suas produqBes alguns dos elementos mais representativos do 
final da Idade do Bronze em Portugal, que o estudo global da estac;Zo, 
tornark bem mais expressivo que esta primeira noticia. 

30 In genere, Ph. KALB, op. cit. 
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