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Resumo
As aves fazem parte integrante da simbologia no misticismo islâmico. De entre as diversas aves, destaque para o simurgh e para a fénix.
Diversos autores, por exemplo, Avicena, al-Ghazālī, ʿAṭṭār e Ibn 'Arabī introduziram os pássaros nas suas obras místicas para exprimirem
verdades espirituais, sobretudo sobre o caminho espiritual e o conhecimento de Deus.
Palavras-chave: aves, Sufismo, simbolismo, ascensão espiritual
Abstract
Birds form an integral part of the symbology in Islamic mysticism. Among the various birds, highlight the simurgh and the phoenix. Several
authors, such as Avicenna, al-Ghazālī,'Aṭṭār and Ibn 'Arabī, introduced the birds in their mystical works to express spiritual truths, especially
on the spiritual path and the knowledge of God.
Keywords: birds, Sufism, symbolism, spiritual ascension.

1. INTRODUÇÃO
As aves são animais que acompanham a história
da humanidade e estão presentes em diversos
domínios, por exemplo, nas diferentes mitologias,
na pintura, na arquitetura, na literatura, no folclore,
na religião, entre outros. A importância das aves
é também diversa e pode estar ligada ao canto, às
suas penas, ao voo, etc., variando a sua simbologia
consoante as civilizações e as tradições.
Um dos grandes símbolos das aves é serem representações da alma, aspeto que está presente no
próprio mito da fénix (a força regeneradora), em alguns frescos do Antigo Egito, nas antigas religiões
do Próximo Oriente, na simbologia cristã e ainda no
próprio Corão, onde a linguagem dos pássaros surge
associada ao conhecimento espiritual e à própria

alma. A literatura mística sufi integrou essa representação das aves e, muitas delas, nomeadamente
as que são referidas nas obras que constituem o corpus de análise deste artigo, remetem para um relato
iniciático, onde as aves são as almas em busca do
caminho espiritual, sendo uma representação do ser
humano na sua viagem existencial até atingir um
plano superior, depois de ultrapassar um verdadeiro
combate ascético. Por outro lado, estes aspetos têm
também uma correlação com a viagem noturna do
Profeta. Como afirmámos no nosso artigo:
O objetivo consistia em ultrapassar os limites de
cada estação, chegando até Deus. A meta final dessa viagem iniciática tinha como arquétipo a viagem
noturna do Profeta a Meca, isrā, «do oratório consagrado [A Meca] ao oratório último [à Bayt al-Ma-

 Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-História 3 (2) 2021 

qdis, Jerusalém]» (Corão, XVII: 1). A viagem noturna do Profeta é representada, simbolicamente, pela
Árvore do Mundo. Através dessa viagem, o Profeta
é o protótipo da realização espiritual na qual, após
um momento ascensional que permite ascender à
Árvore Cósmica, regressa ao mundo manifesto depois da contemplação da Beleza Divina. (Nunes,
2013, p. 153)

Assim, com esta comunicação, através de uma metodologia ligada à fenomenologia do imaginário, é
nosso objetivo descodificar a simbologia das aves na
literatura mística muçulmana (no Sufismo). Nesse
sentido, iremos analisar alguns textos/obras, de
entre as quais, Risālat at-ṭayīr (A Epístola do Passáro) de Avicena (Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh
ibn Sīnā – 980-1037); Risālat at-ṭayīr (A Epístola
do Passáro) de al-Ghazālī (1058-1111); Manṭiq al
at-ṭayīr (A Conferência das Aves ou A Linguagem
das Aves) de ʿAṭṭār (Farīd al-Dīn Muḥammad ibn
Ibrāhīm ʿAṭṭār – 1145/1221) e ainda Risālat al-ittiḥād al-Kawnī (O Livro da Árvore e dos Quatro
Pássaros) de Ibn ‘Arabī (Muhammad ibn ‘Alī ibn
‘Arabī – 1165/1240). Deste corpus de análise, damos especial ênfase à obra de ʿAṭṭār e, de entre as
várias aves presentes nas obras citadas, destacamos
o simurgh e a fénix, ambas ligadas ao percurso iniciático ou espiritual.

das vezes, surgem associadas a milagres. Neste sentido, simbolicamente, elas são uma manifestação da
sabedoria e da verdade, as intermediárias entre o céu
e a terra. De todas as aves, a poupa é a mais referida
no Corão.
Seguindo a tradição iraniana, as aves estão intimamente ligadas à mística sufi, ao percurso dos homens e das mulheres que seguiram a via do Sufismo (misticismo islâmico). Como afirma Habibollah
Sharifi, a ave pode simbolizar presságio, mensagem,
liberdade, libertação, alma que se solta do corpo,
etc. (Cf. Sharifi, 1997, pp. 217-228)
Na Risālat at-ṭayīr (A Epístola do Passáro) de Avicena (Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Sīnā
– 980-1037), a presença das aves surge através de
uma linguagem metafórica e alegórica, onde se relata, simbolicamente, o aprisionamento das aves por
uns caçadores:
Relato. Sabed, Hermanos de la Verdad, que un grupo
de cazadores salieron en partida al desierto; tendieron
sus redes, colocaron los cebos y se ocultaron entre la
maleza; en cuanto a mí, estaba en la bandada de pájaros. Cuando los cazadores nos avistaron, para atraernos hicieron sonar un reclamo tan agradable que nos
sumió en la duda. Nos mirábamos unos a otros, veíamos un lugar tan apacible y placentero, nos sentíamos tan bien acompañados que no experimentábamos
inquietud alguna, ni ninguna sospecha nos impidió

2. RISĀLAT AT-ṬAYĪR (A EPÍSTOLA DO PÁSSARO) DE AVICENA
A importância das aves na cultura árabe remonta à
época pré-islâmica. Posteriormente, com o Islão, à
semelhança dos seres humanos, as aves são consideradas como crentes, fazendo parte da comunidade,
e sendo dotadas de sensibilidade e de moralidade.
Existem diversas referências às aves, muitas delas,
associadas aos Profetas. A título de exemplo, temos
Abraão (sura 2, versículo 260), Jesus (sura 5, versículo 110), Salomão (sura 27, versículo 17) e David
(sura 38, versículos 17 a 19). As aves, tal como outros
animais, são uma manifestação de Deus e, muitas

encaminarnos hacia aquel lugar, volando hacia allá.
Al momento caímos en las redes, las anillas ciñeron
nuestros cuellos, las mallas aprisionaron nuestras
alas, los cordeles anudaron nuestros pies; cualquier
movimiento que intentábamos sólo servía para amarrar más fuertemente nuestros lazos y agravar nuestra
situación (10). (Ibn Sina, 1998, p. 3)

Aprisionadas, as aves acabam por esquecer o seu
estado livre inicial e, remetendo para o percurso do
místico, a procura iniciática consiste em libertar-se
de tudo o que está ligado ao corpo, todos os entraves
que impedem o percurso espiritual. Contudo, este
percurso inicia-se com o conhecimento de si mes10
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mo, ou seja, o homem, representado no texto pelas confiança, acabaram por contar a sua história:
aves, tem de reencontrar-se primeiro, pois só assim
- Más allá de esta montaña hay una ciudad en la que vive
é possível a sua evolução e libertação.
el Rey Supremo.
Na obra de Avicena, é importante a referência à priCualquier oprimido que llega a implorarle su protección
são em que as aves se encontram devido à armadilha
y confia plenamente en él, el Rey aparta de él la injusque as encerrou em gaiolas até quase esquecerem a
ticia y el sufrimiento mediante su poder y su ayuda [...]
sua situação de prisioneiras. É apenas quando visLlegamos, al fin, al trono (20) del Rey. Cuando se deslumbram outras aves a voarem em liberdade que
corrió el último velo y la hermosura del Rey resplandesentem também o desejo de fugir e de se libertarem
ció ante nuestros ojos, quedaron en suspenso nuestros
desse estado de aprisionamento. Depois, reconhecorazones y fuimos presa de estupor tal que no pudimos
cer o outro consiste em reconhecer-se a si mesmo.
ni formular nuestras quejas. Sin embargo, él se dio cuenComo refere o texto de Avicena:
ta de nuestro desmayo, nos devolvió la confianza con su
Pero he aquí que un día, mientras miraba entre las

amabilidad; y así nos atrevimos a hablarle y a contarle

mallas de las redes, vi una bandada de pájaros que

nuestra historia.(Ibn Sina, 1998, p. 5)

Na obra de Avicena, está subjacente o convite à asraban para el vuelo (12). En sus pies aún se veían los censão celeste, simbolicamente, uma representação
nudos de las cuerdas, no tan apretadas para impedirles individual do Mi’râj, a ascensão do Profeta. Segunel vuelo, ni tan sueltas como para permitirles una vida do Amélie Neuve-Eglise:
habían sacado las cabezas y alas de la jaula y se prepa-

tranquila y sin cuidados. Viéndolos, recordé mi ante-

Toute la quête du mystique sera alors de se ressou-

rior estado, del que ya había perdido la conciencia. Lo

venir de sa nature première pour ensuite se libérer

que en el pasado fue mi vida familiar, me hizo sentir

des entraves du corps et reprendre son envol vers

la miseria de mi actual condición (13). Hubiera queri-

son monde ; périple qui ne pourra s’effectuer sans la

do morir de tan gran tristeza o que mi alma se escapa-

rencontre de son guide intérieur. L’oiseau est ici cette

ra sin ruido de mi cuerpo cuando los viera partir [...]

contrepartie céleste du moi terrestre qui l’invite à ac-

- También nosotros fuimos cautivos del mismo mal

complir son ascension céleste ; son Mi’râj personnel.

que el tuyo; igualmente sufrimos desesperación, fui-

(Neuve-Église, 2007)

mos familiares de la tristeza, de la angustia y del dolor. (Ibn Sina, 1998, p. 3)

Após um longo percurso, as aves chegam à sétima
morada, lugar de contemplação e onde tudo está em
harmonia:
Tras de habernos puesto de acuerdo para la partida, nos
separamos de aquellos lugares y llegamos a la séptima
montaña. Su cima era tan elevada que se perdía en el
Cielo; sus laderas estaban pobladas de pájaros. Jamás
había escuchado una música tan brillante, ni contemplado colores tan espléndidos, formas tan graciosas, ni
encontrado compañía tan dulce. (Ibn Sina, 1998, p. 4)

Porém, esta sétima morada dá acesso a um local
ainda mais esplêndido, onde mora o Rei Supremo,
local onde os pássaros entraram em êxtase e, com
11

3. RISĀLAT AT-ṬAYĪR (A EPÍSTOLA DO PÁSSARO) DE AL-GHAZZĀLĪ
Entre os séculos XI-XII, também o sufi persa al-Ghazālī (1058-1111) vai escrever a Risālat at-ṭayīr (A
Epístola do Passáro). Neste texto, as várias espécies
de aves reúnem-se e consideram que precisavam de
um rei e a única ave que poderia ter essa função era
a fénix. Através das aves, al-Ghazālī apresenta o seu
entendimento sobre a via iniciática e as etapas que
levam o homem a aproximar-se da divindade. No
texto, está também subjacente uma relação intrínseca entre a via ou viagem iniciática e a ascensão de
Maomé e de todos os outros profetas. As aves são
representações de seres intermediários entre a Terra
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o Céu, entre o homem e Deus no percurso difícil da
espiritualidade. Como explicita Slimane Rezki:
[…] les oiseaux symbolisent les anges ou les états intermédiaires entre la terre (l’homme) et le Ciel (Dieu). La
faculté de voler que possède l’oiseau s’assimile à celle
que l’homme a de se dépasser donc de s’élever au-dessus de son domaine naturel que symbolise la terre. Les
difficultés du voyage comme les déserts, les montagnes,
les températures extrêmes... symbolisent les multiples
difficultés que rencontre l’être pour se débarrasser de ses
mauvaises habitudes. (Rezki, 2012, p.4)

4. A CONFERÊNCIA DOS PÁSSAROS
DE ‘AṬṬĀR
No século XII, surge A Conferência dos Pássaros,
obra poética de mística sufi escrita por Farīd al-Dīn
Muḥammad ibn Ibrāhīm ʿAṭṭār (1174-1248). A obra
é composta por 729 dísticos e é inspirada nas tradições anteriores de Avicena e de al-Ghazālī, entre outros. Resumidamente, a história relata uma viagem
realizada por diversas aves em busca de Simurgh, o
rei que as governasse. No início, muitas das aves desistem da aventura da viagem para o desconhecido,
apresentando desculpas, mostrando, assim, as suas
fraquezas e ligações que as impedem de prosseguir
a busca espiritual. Mas aquelas que se aventuraram
iniciaram um percurso que as levou a atravessarem
vários lugares, onde lhes era solicitado o abandono
de algo de si, o que equivalia a um desprendimento
cada vez maior do ego, pois apenas seria possível
atingir o objetivo final, deixando para trás tudo o que
estivesse ligado ao ego. A viagem estava repleta de
dificuldades e as aves eram constantemente postas à
prova. A travessia dos sete vales levou a que muitas
dessas aves se perdessem e morressem pelo caminho, na impossibilidade de avançarem nessa procura
profunda do seu eu. Apenas trinta aves superaram a
prova e chegaram ao cimo da montanha Qāf, onde
se encontrava o rei Simurgh que as recebeu e as
fez compreender que ele era o seu próprio espelho,
assim como essas aves eram igualmente o espelho

dele próprio. Assim, ao chegarem à etapa final da
sua peregrinação, as trinta aves acabam por contemplar Simurgh que mais não é do que elas mesmas.
A obra de ʿAṭṭār insere-se na literatura mística persa
de carácter alegórico, dando igualmente uma grande importância à linguagem das aves, como se verifica também em outros sufis, como por exemplo,
em al-Rūmī (1207-1273) e, mais tarde, em Hāfiz
(1310-1337), assim como na pintura, na caligrafia
e na iluminura de alguns manuscritos. A origem do
título da obra de ʿAṭṭār advém do Corão (Corão,
XXVII: 20-24 e 26-30), onde existe uma referência
a Salomão e à poupa, destacando-se esta ave como
mensageira e conhecedora dos mistérios divinos.
Ainda no Corão, Salomão, herdeiro de David, refere
que aprendeu a compreender a linguagem das aves,
associando-se, assim, a uma linguagem secreta que
todo o iniciado deve ter (Corão, XXVII: 16). Posteriormente, esta ideia surge também veiculada pelo
sufi persa Suhrawardī (Shihab al-Din Abu al-Futuh
Yahya ibn Habash ibn Amirak al-Suhrawardi, 11551191) na sua obra Relato do Exílio Ocidental. (Cf.
Suhrawardi, 2005)
Salomão e a sua relação com a linguagem das aves
é igualmente um aspeto retomado no início da obra
de ʿAṭṭār:
Bem-vinda sejas, ó Poupa! Ó tu, que foste guia do rei
Salomão e o verdadeiro mensageiro do vale, que tiveste a boa fortuna de chegar aos confins do reino de
Sabá! Foi deliciosa a tua fala gojeada com Salomão;
por teres tido sido sua companheira, foi-te imposta
uma coroa de glória. (Attar, 2013, p.15)

Ora, é precisamente a Poupa que vai instigar as outras
aves a irem à procura do reino de Simurgh, sendo, por
isso, a guia desse trajeto espiritual. Na reunião que antecede a viagem, existe ainda a referência a outros pássaros, como o rouxinol, o papagaio, o pavão, o pato, a
perdiz, o hummay (ou humma, pássaro mitológico), o
falcão, a garça, a coruja e o pardal. Contudo, os pássaros reconhecem as suas fraquezas e receiam não terem
capacidade para chegarem ao reino de Simurgh:
12
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- Tu te encarregaste de nos mostrar o Caminho; tu, o
melhor e mais poderoso dos pássaros. Mas somos frágeis sem penugem nem penas, e, assim sendo, como
milagre, relação entre esse ser e nós, ser-nos-ia muito
mais fácil encetar a jornada. (Attar, 2013, p. 40)

tão subjacentes os diversos aspetos que os ligam ao
mundo terreno, nomeadamente aos bens materiais,
às paixões e desejos mundanos, à sua comodidade,
entre outros. Perante esses discursos, a Poupa fala-lhes novamente de como deve ser feito o Caminho.
Este apenas seria possível através do desprendimento de tudo aquilo que subjuga e escraviza os pássaros (os homens) no mundo terreno e profano. Então,
a Poupa volta a reafirmar o seguinte:

A Poupa esclarece os pássaros sobre o Caminho a
seguir, aludindo à imagem do espelho e ao coração
como órgão fundamental para se ter acesso à imagem de Simurgh. Este aspeto é extremamente importante e remete para o Amor que as aves devem
O Caminho não está aberto para qualquer um; só aos
ter no coração, para encontrarem o caminho do reino
justos é permitido trilhá-lo. Quem se esforça neste Camide Simurgh. Mas esse Amor deve ser um sentimento
nho deve fazê-lo tranquilamente e com todo o coração.
desinteressado, através do qual os pássaros (repreQuando tiveres queimado tudo o que possuis, junta as
sentações metafóricas dos homens) devem abandocinzas e senta-te sobre elas. Enquanto não morreres para
nar tudo o que os liga ao mundo terreno, perdendo
todas as coisas deste mundo, uma a uma, não serás livre
até a noção do próprio corpo e da própria alma. Con[...]. Para palmilhar esta estrada é importante que seja
tudo, esse processo é penoso e apenas se pode atininteriormente sincero – e ser-se sincero consigo mesmo é
gir a etapa final através do sofrimento e do sacrifímais difícil do que pensas. (Attar, 2013, p. 96)
cio. Como explica a Poupa sobre a viagem proposta O Caminho espiritual consiste, assim, em sete etaao reino de Simurgh:
pas e cada uma delas corresponde a um vale que tem
[...] para amar de verdade é preciso esquecer-se de si de ser cruzado e ultrapassado até chegarem ao fim
mesmo, esquecer-se de ser asceta ou libertino. Se os da jornada, até Simurgh. Simbolicamente, o trajeto
vossos desejos não estão de acordo com o vosso espí- pode representar-se, através de uma linha ascensiorito, sacrificai-vos; chegareis até ao fim da viagem. Se nal, partindo da etapa mais fácil até à mais difícil,
o corpo de desejo obstruir o caminho, rejeitai-o; [...]. mas onde o amor e a esperança são fundamentais
Mas não pode haver amor verdadeiro sem sofrimento para atingir o fim:
[...]. O amor abrirá a porta da pobreza espiritual, e

No caminho espiritual, o amor e a esperança são ne-

a pobreza mostrará o caminho da descrença. Quando

cessários. Se não os trouxeres contigo, melhor será

a descrença e a religião deixarem de subsistir, o vos-

que renuncies à busca. O homem tem de tentar ser

so corpo e a vossa alma desaparecerão. Sereis então

paciente. Mas é paciente o amante? Sê paciente e

dignos dos mistérios – esta é a única maneira de os

persevera, esperançoso, para encontrar alguém que

sondar, se o quiserdes.

te mostre o Caminho. Mantém-te dentro de ti mesmo

Avançai, pois, sem medo. Abandonai as coisas infan-

e não deixes a vida exterior capturar-te. (Attar, 2013,

tis e, acima de tudo, tende coragem; pois uma cente-

p. 130)

na de vicissitudes assaltar-vos-á de surpresa. (Attar,
2013, pp. 44-45)

Depois de discutirem a proposta da viagem apresentada pela Poupa, os pássaros decidem iniciar a
jornada, mas, antes disso, pedem à Poupa mais esclarecimentos face às suas apreensões. Um grande
número de pássaros apresenta um discurso onde es13

Então, para chegar ao fim, para atingir Simurgh, as
aves vão atravessar sete vales e o número sete, em si
mesmo, já tem também um carácter simbólico, pois
representa a perfeição, a conclusão de um ciclo, a
tomada de consciência sobre algo, a renovação, totalidade e a espiritualidade, entre outros aspetos. (Cf.
Chevalier; Gheerbrant, 1998). Para além do núme-
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ro, também o nome de cada vale é muito sugestivo
na ascensão do caminho espiritual: Vale da Busca
(talab), Vale do Amor (‘ishq), Vale da Compreensão
(ma’rifat), Vale da Independência (istignā), Vale do
Alheamento ou Unidade (tawhīd), Vale do Espanto
ou Encantamento (hairat), Vale da Pobreza (faqr) e
do Nada (fanā). Por outras palavras, as aves, representações do ser humano, para ascenderem espiritualmente, têm de entrar num processo de purificação. Este começa pelo desejo da procura de Deus,
baseado no amor para atingir o conhecimento e a
sabedoria necessários, desapegado de tudo aquilo
que liga ao mundo terreno, reconhecendo a unicidade divina que lhe permite a estupefação e que o conduz ao esquecimento de tudo, atingindo a pobreza,
que levará ao aniquilamento completo do ego para,
esquecido de si mesmo (do corpo e da alma), possa, finalmente, estabelecer a unidade com o Amado,
contemplar a face divina:
Um germe alimenta-se com uma centena de cuidados
e de amor para que possa vir a tornar-se um ser inteligente e ativo. Instruem-no e ministram-lhe os conhecimentos necessários. Depois vem a morte e tudo
apaga; a sua dignidade é atirada ao chão. O que era
um ser converteu-se no pó da estrada, aniquilado
várias vezes; nesse ínterim, porém, foi-lhe permitido
aprender uma centena de segredos de que antes não
se dera conta; e, no fim, recebe ele a imortalidade e é
honrado em lugar de ser desonrado. Sabes o que possuis. Entra em ti mesmo e reflete sobre isso. Enquanto
não compreenderes o teu nada e não abdicares da tua
presunção, da tua vaidade e do teu egoísmo, não atin-

cia na tradição iraniana como ave lendária da antiga
Pérsia, já retomada de alguns textos de Avesta, e de
algumas obras de literatura pahlavi. É também a ave
representada em alguns emblemas dos sassânidas.
Para além disso, na cultura iraniana, surge igualmente no vestuário, em mosaicos e em algumas peças de
cerâmica. Como afirma Henry Corbin:
Au terme de leur longue et douloureuse quête, voici donc que Sîmorgh est alors le miroir révélant aux
trente oiseaux survivants le mystère de leur être. Lorsqu’ils tournent leur regard vers Sîmorgh, c’est bien
Sîmorgh qu’ils voient. Lorsqu’ils se contemplent euxmêmes, c’est encore Sî-morgh, trente oiseaux, qu’ils
contemplent. Et lorsqu’ils regardent simultanément
des deux côtés, Sîmorgh et Sî-morgh sont une seule et
même réalité. (Corbin, 1991, p. 328)

Na mística sufi, o simurgh assume um papel de extrema relevância, tendo em conta o carácter místico
e espiritual, onde a contemplação do simurgh apenas é possível após o conhecimento de si mesmo,
dando-se, a partir daí, um renascimento graças ao
próprio simurgh como guia. Neste sentido, esta ave
pode ter várias interpretações. Por um lado, ser mestre ou guia místico, por outro, uma manifestação de
Deus, ou até uma representação de si mesmo e, pelo
seu carácter mítico, aproxima-se também da fénix.
A Conferência dos Pássaros, para além da fábula que
relata a viagem das aves até ao seu destino, apresenta
uma diversidade de anedotas, de histórias e de pequenas crónicas de carácter simbólico, contribuindo para
a aprendizagem do caminho espiritual daqueles que
procuram o conhecimento de si mesmos.

girás as culminâncias da imortalidade. No Caminho
és abatido com desonra e erguido com honra. (Attar,
2013, p. 170)

É de salientar que simurgh é uma ave mítica que se
encontra ao longo da História da Pérsia e em diversas narrativas místicas. Na obra de ʿAṭṭār, a origem
do nome simurgh remete para o número trinta, a partir
do prefixo si do vocábulo, ou seja, si = trinta e murgh
= pássaro/ave. Esta ave tem uma enorme importân-

5. RISĀLAT AL-ITTIḤĀD AL-KAWNĪ (O LIVRO
DA ÁRVORE E DOS QUATRO PÁSSAROS) DE
IBN ‘ARABĪ)
Na Risālat al-ittiḥād al-Kawnī (O Livro da Árvore
e dos Quatro Pássaros) de Ibn ‘Arabī (Muhammad
ibn ‘Alī ibn ‘Arabī), o autor remete para a simbologia do Homem Universal e cada um dos elementos presentes na obra, nomeadamente a árvore e as
14
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quatro aves, são representações do Divino. Através
dessa fábula espiritual, Ibn ‘Arabī faz uma reflexão
filosófico-religiosa sobre o conhecimento de si mesmo. Para este místico, as aves são apresentadas aos
pares, como uma manifestação dos princípios ativo
e passivo: a pomba (al-warqā al-mutawwaqa) e a
águia (al-‘uqāb al-mālik) representantes do intelecto primordial e da alma universal. E, da união dessas
aves, surge uma ave mítica que alguns autores assimilam à fénix (al-ġarīb al’anqā), símbolo do andrógino primordial e do carácter passivo, pois esta ave
define-se como aquela que não existe como ser definido. Depois, filho da fénix surge o corvo (al-ġurāb
al-ḥālik), simbolizando o corpo universal:

humain qui s’unit à la divinité, abolissant toute distinction entre créateur et créature». (Mougeot, s/d/p.
15) Quanto ao corvo, ele representa o Ser Humano
Perfeito, o Corpo Universal que, para Ibn ‘Arabī, seria representado por Abraão. Através deste texto, Ibn
‘Arabī realça a natureza única de Deus e a diversidade
na unidade.

6. CONCLUSÃO
Em conclusão, todas as aves referidas nas obras citadas são uma metáfora do ser humano e da sua necessidade em adquirir uma linguagem secreta (neste
caso, a linguagem das aves) que lhe permita aceder
ao espaço sagrado e à contemplação de Deus. As aves
Colombe des louanges, j’ai pour demeure le jardin são ainda símbolos dos diversos estados de alma e da
ascensão espiritual do homem para Deus. Elas têm
des Idées […]. (Gril, 1981, p. 103)
Je suis l’Aigle, à moi appartient la station la plus um carácter sagrado. Segundo o Dicionário dos Símhaute,
bolos Muçulmanos: «L’oiseau, symbole universel de
la beauté, la lumière éclatante et radieuse […]
l’air et des grands espaces, l’est également pour les
Je suis Son émanation sublime, la lumière de Son Musulmans, qui respectent en lui toutes les vertus
existence,
nobles et son caractère sacré». (Chebel, 1995, p. 307)
lorsque je les appelle, les êtres viennent à moi soumis. De todas as aves presentes nas obras citadas, desta[…] (Gril, 1981, p. 104)
cam-se o simurgh, a fénix e a poupa, apresentando-se
Je suis celui que n’existe pas comme être défini.
como símbolos místicos na procura espiritual e no
Celui à qui ne manque aucune qualification. […]
conhecimento de Deus. Por outras palavras, nomeaAucune chose ne peut être manifestée, ni saisie ou damente através do simurgh, pretende-se demonstrar
perçue dans son ensemble sans que je ne m’y trouve. como o homem consegue conhecer-se a si mesmo
[…] (Gril, 1981, pp. 107-108)
e unir-se ao seu Criador (Deus). Através das aves,
Je suis le corps de la lumière, le support du depôt des é possível estabelecer um paralelo entre o homem
secrets, le lien de la qualité et de la quantité, la cause e a procura do conhecimento, da luz, ou de Deus,
de la joie et de la peine, je suis le commandant et le passando da ignorância à iluminação, processo que
commandé. […] (Gril, 1981, p. 108)
permite o vislumbramento de Deus. Ou, como afirÉ de salientar ainda o facto de a águia poder interligar- ma Ibn ‘Arabī: « Les oiseaux évoluent entre, d’une
se a Maomé, no que se refere ao conhecimento part, le monde spirituel libre du fait de leur vol dans
espiritual, ela é o pássaro rei. Como afirma Ro- l’atmosphère et de leur déplacement dans les airs et,
bert-Régor Mougeot, é um «héros androgyne ma- d’autre part, le monde corporel du fait de leur forme
nifestant le divin sur terre». (Mougeot, s/d/p. 11) A et de leur constitution». (Ibn ‘Arabi,1996, p. 193)
fénix (anqā) associa-se a Jesus, sendo ainda um sím- Segundo o Corão, as aves têm uma linguagem próbolo do místico que se une à divindade: «La anqâ pria e esta era compreendida por Salomão. Na poesia
est le symbole du mystique s’envolant vers la divi- mística, simbolicamente, as aves são um símbolo da
nité, mieux encore, il symbolise la partie de l’être imortalidade das almas. Elas são os animais interme15
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diários entre o céu e a terra, aspeto muito enraizado
também nas crenças berberes advindas já da época
pré-islâmica. No misticismo islâmico, como vimos,
as aves são metáforas do ser humano na sua viagem à
procura de Deus. Elas podem ser também mensageiras
e muitas delas são consideradas aves mitológicas.
Em suma, para além de tudo o que já foi referido, a relação das aves com Deus está bem presente
no hadith 2344 (Cf. Jami’ at-Tirmidhi – 36 ), onde
está subjacente a importância do ser humano confiar em Deus, para poder obter todos os benefícios e
subsistência durante a vida: « Si vous placiez votre
confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subisitance comme il la donne à
l’oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le
soir le ventre plein ».
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Resumo
Este trabalho, pretende contribuir com novos apuramentos, em relação aos já apresentados, de forma a complementar os trabalhos de aferição
de dados sobre o sítio arqueológico do Algar da Água, Alvaiázere.
Nesta linha centrar-nos-emos principalmente nos estratos balizados no período pré-histórico, exumados na gruta, sito na serra de Alvaiázere,
seguindo uma metodologia que parte da singularidade e especificidade individual dos artefactos encontrados, nomeadamente os cerâmicos,
para o seu contexto local e regional
Palavras-chave: Algar da Água, Gruta, Cerâmicas, Pré-história.
Abstract
This work exposed, intend to contribute with more knowledge and clarifications, in relation to those already presented, as well, to complement
the work of checking data, on the archaeological site of Algar da Água, Alvaiázere.
This proposal will focus on the stratigraphy of the prehistoric period, and the material exhumed in it, located in the mountains range of Alvaiázere. The methodology used, started from the uniqueness and individual specificity of the artifacts, ceramics, and your drawings, for their
local and regional context.
Keywords: Algar da Água, cave, ceramics, prehistory.

1. INTRODUÇÃO: DE DENTRO PARA FORA
Mencionar a análise da utensilagem coletiva e quotidiana dos indivíduos e, no espaço em questão, a sua
relação com a semiótica simbólica da mensagem que
estes adquiririam quando relacionados com ambientes cultuais, ainda está longe de um entendimento
profundo. Não podemos, no estudo arqueográfico,
desapossá-los do espaço físico próprio e dos contextos que os integram, seja na totalidade do sítio ou das
unidades estratigráficas de onde provêm, isto é, dos
momentos e atos simbólicos individuais. Para além
destes, importa analisar, ainda, o espaço geográfico,
com caraterísticas muito próprias, que permitiram a
fixação de grupos humanos, onde, ao longo do tempo, dele sobreviveram e, aí deixaram as suas marcas
(fig.1). Convém, pois, perceber, em que conjunturas

encontramos artefactos similares, as teorias explicativas de organização e identificação dos nossos pares, o meio geográfico, a paisagem e a evolução do
comportamento, as atividades económicas e as condutas de grupo, os rituais e os processos de culto, as
mensagens físicas e simbólicas que vemos surgir e
que a nossa perceção consegue apreender no dealbar
destas sociedades complexas.
Neste artigo iremos realizar uma análise genérica dos
materiais cerâmicos pré-históricos observados, partindo para o exterior, tentando encontrar similitudes
e estabelecer conexões com outros sítios na região.
A leitura será superficial, somente alinhavando algumas características morfotecnológicas que consideramos relevantes numa primeira abordagem às cerâmicas recolhidas deste sítio arqueológico.
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2. O SÍTIO DO ALGAR DA ÁGUA
O sítio do Algar da Água localiza-se no topo da serra,
próximo a um habitat da Idade do Bronze e do Ferro
(Félix, P. 1999; 2004; 2006), que controla visualmente
toda a região. A muralha deste habitat, onde as estruturas de ocupação se observam essencialmente a norte,
prolonga-se para sul, aproveitando a orogenia da serra, integrando o sítio do Algar da Água no seu interior,
sensivelmente ao centro de toda a área fechada pela
muralha (Figueiredo, 2019).
Como o próprio nome indica e que foi herdado pela
população local, a cavidade é um espaço extremamente húmido, tendo sido fonte de recurso de água. Fora da
muralha, na vertente da serra, destaca-se uma pequena
cavidade (Buracas da Serra) onde se registou a presença de arte rupestre incisa associada à Idade do Ferro
(Figueiredo et al. 2017), única nas proximidades.
O sítio do Algar da Água apresenta uma ocupação

da Pré-história à Alta Idade Média. As ocupações
mais recentes, após a Idade do Ferro, registam essencialmente traços de uma funcionalidade como
abrigo. Observam-se diversas lareiras e alimento de
consumo associado às mesmas. Da Idade do Ferro
para além de lareiras registam-se gravuras realizadas com traços de filiforme, incisões e raspagens,
denunciando um cariz também votivo para o espaço (Figueiredo et al. 2014; Figueiredo 2019). Até ao
momento não observamos outras estruturas. O nível
mais antigo é referente à Pré-história. As unidades
estratigráficas deste período encontram-se revolvidos e muito lavados nas quadriculas escavadas. No
entanto são reveladores de uma presença no domínio dos cultos e rituais funerários, pela exumação de
ossos humanos e registo de arte, pela observação de
uma pintura em tons vermelho, de um conjunto de
antropomorfos (idem et al. 2014; idem 2019).

Fig. 1 – Mapa de Portugal e fotografia de satélite com a localização do Algar da Água e da fortificação do habitat Proto-histórico. Fonte: Projeto
MEDICE.
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3. CONTEXTO E DINÂMICAS ESPACIAIS
Os vestígios osteológicos humanos obtidos foram
datados (tabela 1), remontando a ocupação da cavidade ao Mesolítico Final/ Neolítico Inicial, prolongando esta unidade até ao Bronze Médio. Após
esta unidade registam-se outras mais recentes, desde
a Idade do Ferro até à Alta Idade Média
A área escavada frente à entrada da cavidade, apresentava-se muito remexida, onde foram exumados
ossos humanos descontextualizados, a par com

os materiais cerâmicos, líticos, fauna e artefactos
ósseos. As unidades anteriores, como a unidade estratigráfica (UE) 6, são já da Idade do Ferro e está
relativamente bem delimitada.
A análise sedimentológica define a UE7 (fig. 2) como
uma unidade única, revolvida no período pré-histórico, de onde foram extraídos os diferentes fragmentos cerâmicos. A UE10 foi integrada também neste período e diferenciada no registo arqueológico,
por se encontrar visivelmente mais mal preservada

Tabela 1 – Tabela de datações. Fonte: Figueiredo, 2019.

(zona de contínuo escorrimento de sedimentos para dos de ocupação. Embora toda a diversidade dos aras paredes laterais da cavidade).
tefactos, vestígios osteológicos e, sedimentos tenham
contribuído para o estudo e identificação da gruta do
4. OS ARTEFACTOS CERÂMICOS
Algar da Água, é através dos vestígios cerâmicos que
EXUMADOS E A SUA PARTICULARIDADE
conseguimos uma melhor perceção e particularidades
Entre a diversidade dos materiais exumados foram quotidianas daqueles grupos, para além de nos permiencontrados bastantes fragmentos de peças em cerâ- tirem analogias com sítios mais ou menos distantes
mica, artefactos líticos, em osso e metal que abran- e, perceber a distribuição ou percursos destes grupos
gem um período compreendido da Pré-história à num contexto de permutas de utensilagens.
Alta Idade Média, com notórios intervalos onde não Os conjuntos dos materiais registados exibem-nos
se verifica uma ocupação permanente ou sazonal do uma grande variedade de utensílios com finalidaespaço, atendendo aos estratos que selaram os perío- des e aplicações diversas, mas, onde se verifica a
19
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particularidade dada a cada peça como resposta às
necessidades impostas do quotidiano, às necessidades
de guarda, preservação e confeção dos alimentos através dos objetos cerâmicos.
Numa análise sintética no domínio das cerâmicas
pré-históricas, os seus formatos são muito variados, apresentando formas abertas e fechadas, com
dimensões muito diversas, demostrando a singularidade que se dava à serventia de cada peça (fig.
3). Os vestígios cerâmicos encontravam-se muito
fragmentados e incompletos. Durante a exumação
destes materiais foram encontrados fragmentos da

mesma peça espalhados por várias quadrículas e por
vezes escavados em anos diferentes.
Quanto às pastas, no geral, têm uma composição média, visível na presença de desengordurante, por vezes com grão lítico de dimensões razoáveis, superior
a 1mm, que as leva para uma classificação de média
a grosseira. A tonalidade da composição das referidas pastas, são de um modo geral, inconstantes ao
longo das peças, ou pelo seu interior, bem visível nos
pontos de fratura. A variação não é homogénea no
conjunto dos artefactos, variando entre os castanhos-escuros e os cremes.

Fig. 2 - Matriz de Harris e planta com as unidades mais antigas. Fonte: Projeto MEDICE

Quanto à qualidade final do trabalho, mesmo atendendo
à diversidade dos materiais plásticos, de um modo geral,
apresenta uma moldagem satisfatória, as pastas aparecem em camadas, dando às peças alguma elasticidade,

embora apresentem uma consistência dura, comprovado
na pouca erosão das faces, o que se reflete na composição final do trabalho, com marcas de alisamento, visível nos sulcos, provocados pelos dedos no interior das
20
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peças. Pelo exterior os trabalhos foram mais cuidados,
com melhor alisamento destes artefactos.
Através da densidade das peças, da tonalidade e das
técnicas de tratamento são evidentes as diferenças na
sua produção e cozedura, indiciando proveniências ou
tempos distintos em uma mesma época cronológica.
Em termos de decoração, as técnicas são variadas,
registando-se incisas, plásticas ou impressas, evidenciando uma correspondência com outros sítios
arqueológicos. A título de exemplo as decorações de
impressão registam-se em sítios exteriores a esta região, sobretudo no tipo penteada, bem característico
dos períodos do calcolítico do norte do país, onde se
associam às incisões arrastadas realizadas por pente

(Jorge, 1998; 2000). Na região está bem evidenciado na Anta II de Rego da Murta, nomeadamente nos
vasos 253, 631 e 435, das unidades datadas do calcolítico final, associadas a peças carenadas, com um
estilo decorativo metopada (Figueiredo, 2007).
Através das volumetrias das peças em que é possível
um reconhecimento funcional (fig. 4), verificamos
utensílios para preparar alimentos, alguns com marcas evidentes de fuligem, indiciando terem servido
para irem ao lume, outros pela sua abertura e dimensão apresentam características de possível serventia
ou preparação desses mesmos alimentos ou substancias, também encontramos fragmentos de recipientes que pela sua menor dimensão e formas teriam

Cerâmicas quanto ao seu uso
10
8
6
4
2
0

Conservação
Pré e Proto-história

Preparação ou serventia
Clássico e Medieval

Serventia
Indeterminado

Fig. 3 – Distribuição das peças quanto à sua serventia e períodos.

Fig. 4 – Amostra da diversidade das formas e tamanhos das cerâmicas exumadas na estratigrafia pré-histórica da gruta do Algar da Água, provenientes da UE7 e UE10 (Figueiredo, 2019).
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uma possível dupla funcionalidade para líquidos ou
sólidos, também foram exumados fragmentos que
no seu conjunto pelas dimensões superiores e as formas em «saco» ou pote, revelam terem servido para
guardar/conservar alimentos, alguns fragmentos
ainda conservam vestígios de gordura nas paredes
internas ou incrustadas nos fragmentos, visível nos
pontos de fratura.
Considerando ainda estes recipientes com préstimo
conserveiro, destaca-se uma peça elíptica com fundo convexo e cordão plástico horizontal pelo bojo e
perfurado na vertical A.AG-19 nº434, tendo a possibilidade de ser sustentado com distanciamento do
solo através de algum tipo de fibra. Uma prática
observável em cerâmicas exumadas de sítios pré-históricos (Diniz, 1996; Figueiredo, 2007). Estes
artefactos apresentam nódulos ou pegas perfuradas,
com a possibilidade de preensão ou sustentação, não
invalidando a possibilidade de serem enterradas em
contexto de fossa de armazenamento em um ambiente de habitat, exemplificado como uma das possibilidades atribuídas ao vaso neolítico exumado no
Castelo dos Mouros (Fernandes, 2016).
Outro exemplar exumado na gruta do Algar da Água,
de forma cilíndrica e com ligeira flexão interna em
direção à base, sem que tenhamos o fundo da peça,
apresenta mamilos pelo bordo A.AG-19 nº437.
Exemplares similares foram encontrados em Cabrasua fragmentação.
Nas escavações do Algar da Água, para o período
Neolítico destaca-se a decoração cardial. Esta técnica decorativa é encontrada também ao nível ibérico,
como os casos de Cova de l´Or ou Cova de la Sarsa (Garcia Borja, 2021), com diversos exemplos de
utensílios com decoração cardial total parcial, onde
se verificam padrões semelhantes aos exumados no
Algar da Água. Também encontramos a mesma técnica decorativa em diversos fragmentos de cerâmica
impressa da Senhora da Alegria, figuras 4 e 5 (Varela, 2020) e nos desenhos cerâmicos de Eira Pedrinha, Gruta do Caldeirão, Buraca Grande e Gruta

nosa, vasos 1 e 5 na figura 11.4 e Ponte da Azambuja,
vaso 4 na figura 11.5 (Carvalho 2011), ou o exemplo
do vaso da Furninha, Peniche (Delgado, 2021). Considerando o volume destas peças, estes apoios poderiam facilitar o manuseamento, deslocação e transporte. Esta tipologia de formas mamiladas surgem em
contexto no período Neolítico e prolongam-se até à
Idade do Bronze (Cardoso & Carreira, 1995; Calado,
1996). No entanto, na Idade do Bronze, para além da
distinção das formas cerâmicas, esta técnica passou
a ser mais decorativa que utilitária, com a utilização
de mamilos distendidos ao longo da peça (Necrópole
da Quitéria) (idem, 1996). Alguns exemplares foram
registados na Anta I de Rego da Murta, a sul da serra
de Alvaiázere (Figueiredo, 2007).
Estas cerâmicas revelam um padrão construtivo tendo em vista a sua finalidade, verificando-se diversas
formas, ao longo do período Neolítico. Num mesmo
local podemos encontrar vasos com fins conserveiros com forma tubular/cilíndrica e fundos lisos ou
ovais/elípticos com fundo convexo, estas podem ter
asas perfuradas, ou nódulos com tipologia de pegas,
ou mesmo uma situação mista. As possibilidades de
manuseio presentes nestas peças, num determinado
momento ou de sítio poderiam ser variadas.
Quanto à cerâmica incisa do período que compreende
a Pré e Proto-história, nem sempre é possível percecionar algumas das volumetrias das peças devido à
do Escoural, representados na figura 11.2 (Carvalho,
2011). Um dos exemplares do Algar da Água, ainda
que bastante fragmentado, aparenta ter sido decorado com cardium edule.
Os vestígios cerâmicos sem decoração, que consideramos pertencerem ao Calcolítico, apresentam semelhanças com os registados noutros locais, como é o caso
dos exumados da camada 3 de Leceia(Cardoso, 2006).
Quanto às cerâmicas decoradas, foram encontrados
vários fragmentos com impressão (fig. 5) a pente em
harmonia com os padrões decorativos para as camadas
3 e 2 de Leceia, respetivamente Calcolítico Inicial e
Calcolítico Pleno (idem Cardoso, 2006). Ainda desse
22
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Fig. 5 – Conjunto de cerâmicas com decoração impressa, penteada (linear e ondulada), exumadas na gruta do Algar da Água.

período, temos cerâmicas com afinidade na forma e
decoração a impressão «penteada» com os exemplares
encontrados no Castelo de Aguiar (Jorge, 1985) e, em
concordância com os desenhos das cerâmicas da Anta
de Casalinhos (Gonçalves, 1996).
Estas cerâmicas pela forma e decoração apresentam
uma relação com objetos análogos pertencentes a
um período de transição das sociedades para uma
economia agro-metalúrgica (idem Gonçalves, 1996;
Jorge, 2005; 2007; 2020), verificando-se uma evolução/desenvolvimento na qualidade e apresentação
das cerâmicas, fruto das alterações comportamentais
da sedentarização, impulsionadoras de uma inovação tecnológica (também) ao nível desta tecnologia
de utensilagem, que alteraram a forma de conservação e preparação dos alimentos (Morera, 2009).
Pelo exposto, verificamos que estas sociedades não
viviam em comunidades isoladas, estas técnicas e
padrões cerâmicos que se encontraram em várias
escavações ao longo da Península, ou mesmo para
lá dos Pireneus num «ciclo cardial franco-ibérico»
(Carvalho, 2011), indiciam uma relação de comunicação e trocas onde a orografia não é alheia, podendo
mesmo ter sido promotora de vias naturais de deslocação e comunicação (Valera et al, 2020; Figueiredo, 2021), levando-nos a interrogar modelos já
experimentados sobre colonização versus integração
(Figueiredo, 2021).
Quanto ainda à sedentarização e ao desenvolvimento das práticas agrárias e de pastoreio que possam
ser incluídas como referência no Algar da Água, temos como garantia a fixação no espaço com todo o
espólio aí existente e a muito provável prática do
pastoreio, mesmo que sazonal em algum momento,
corroborada pelo consumo de capra/ovis, onde para
23

este período pré e proto-histórico foi muito superior
o seu consumo em relação aos outros períodos subsequentes (Figueiredo, 2019). Quanto a práticas agrícolas em altura, não temos indícios locais evidentes e
os estudos que procuram a intervenção humana nos
espaços que habitaram, localizam-se mais para jusante em vales ou próximo de percursos de água, mesmo
para sítios estudados em altura as características diferem substancialmente (Burbidge, 2013), pelo que
se levanta a hipótese da sazonalidade da ocupação ou
um possível movimento pendular.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A serra de Alvaiázere está enquadrada numa periodização com ocupação desde a pré-história. Durante
as três campanhas no Algar da Água (2017-2019),
aquando do estudo, compreensão e realização da
análise dos fragmentos cerâmicos aí escavados,
verificou-se uma grande diversidade. Para além de
uma datação relativa, desvendava-se uma preocupação dada ao espaço e à sua organização, seja associada ao consumo dos alimentos, às organizações
das estruturas ou aos contextos observados em que
estes vestígios se encontravam associados.
A análise apresentada pretende ser somente uma
breve aproximação, carecendo de desenvolvimento
que pretendemos vir a realizar futuramente com o
continuar dos trabalhos. Para o momento revelam-se, em jeito de acrescento aos trabalhos já publicados (Figueiredo 2019) alguns dados referentes ao
estudo das cerâmicas.
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Abstract: The specific characteristic of archaeological research and of archaeological sites is the prominent dimension of materiality. Archaeological sites are places with material remains, archaeological museums are places with archaeological objects and archaeological interpretations are rooted in that materiality. This imposes a potential difficulty when considering the digital technologies in the context of museums and
sites education: how to convene this materiality through a digital framework of reference, knowing that sensitive experiences are determinant
in structuring options and concepts. I.e., how to escape from the potential neglect of the materiality prominence (which, if it occurred, would
dissolve the archaeological dimension of the knowledge process) once the main vehicle of cognitive stimulation is perceived as... intangible? In
this study, a first experimentation of gesture technology, through Microsoft HoloLens®, let to at least three reflexions about the future development of this technology for the promotion of archaeological researches and for the diffusion of knowledge and awareness about sustainability
issues. Four conceptual levels have been identified and set in order to communicate and transfer to the user the results of the research and to
explain the implications behind historical objects. These levels reflect the process of the archaeological research.
Keywords: Transdisciplinarity, archaeology, mixed reality, technological innovation, cross-cultural communication
Resumo: A característica específica da pesquisa arqueológica e dos sítios arqueológicos é a proeminente dimensão da materialidade. Os sítios
arqueológicos são locais com vestígios materiais, os museus arqueológicos são locais com objetos arqueológicos e as interpretações arqueológicas estão enraizadas nessa materialidade. Isto impõe uma potencial dificuldade ao considerar as tecnologias digitais no contexto da educação
de museus e sítios: como convocar esta materialidade através de um quadro digital de referência, sabendo que experiências sensíveis são determinantes em opções estruturantes e conceitos. Ou seja, como escapar à potencial negligência da materialidade (que, se ocorresse, dissolveria
a dimensão arqueológica do processo de conhecimento) uma vez que o principal veículo de estimulação cognitiva é visto como... intangível?
Neste estudo, uma primeira experimentação da tecnologia de gestos, através do Microsoft HoloLens®, permitiu pelo menos três reflexões sobre o desenvolvimento futuro desta tecnologia para a promoção de pesquisas arqueológicas e para a difusão do conhecimento e sensibilização
sobre questões de sustentabilidade. Foram identificados e definidos quatro níveis conceptuais para comunicar e transferir para o utilizador os
resultados da pesquisa e explicar as implicações por trás de objetos históricos. Estes níveis refletem o processo de pesquisa arqueológica.
Palavras-chave: Transdisciplinaridade, arqueologia, realidade mista, inovação tecnológica, comunicação transcultural

1. INTRODUCTION AND SCOPE
1.1 The nature of the project and the problems we
are addressing:
In the last years, especially because of the financial
crisis, the debate about the sustainability of prehistoric museums and archaeological research has increased. At the same time, we are witnesses of a
cultural and technological development that is not
always sustainable. Tourism moves huge masses

of people all over the world generating a considerable impact on the environment and on monuments
(Bhati & Pearce 2016; Lim 2016). Moreover, the
web-of-things approach, not only to professional
domains, is changing the way humans interact with
the surrounding reality. On the other hand, war situations and complex political balances are contributing to turning people away from their common
roots. The aim of the project is to build shared and
aware knowledges of the present world starting from
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communication of prehistory through the digital technologies. Energy, human impact, climate change,
exploitation of raw materials and innovative technologies are all words that take part in the debate
about the sustainable development, but they are also
part of the daily life of each one of us because they
represent the main challenges of our era. Finally, the
same words have played a key role for human evolution since prehistory.
Archaeology and in particular prehistoric research
can help rebuild the bond between people and their
common roots, as they investigate relations among
humans and the mutual influences between humans
and the environment, that are the basis of the modern human society which is also the primary object of
study of many disciplines such as ecology and economy (Mannoni &Giannichedda2014; Segrè2013). The
results of this kind of studies, in the end, can be traced
back to the analysis of sociocultural matrices and of

human impact (Oosterbeek et al. 2016). Moreover,
the understanding of prehistory conveys the understanding of evolution, cultural change and long-time
processes within spatial diversity of resources and
constraints, that are critical competences to face the
contemporary challenges of climate change and sustainable development. The way the sources of energy has been intercepted by past humans for the first
time and how the exploitation of raw materials has
increased and changed till the present day are, for
example, are well explained talking about the beginning of agriculture during the Neolithic era and the
development of metalworking afterwards (Cavallini
& Montanari 2003; Smil 2000). Unfortunately, the
visibility of prehistoric evidence and archaeological
sites is very reduced if compared with artworks and
museums of arts and this is due to taphonomic issues
related to the constituent materials of prehistoric artefacts (Figure 1).

Fig. 1 The Iceman and his equipment. The discovery of the so-called Iceman (a), on the Similaun mountain, thanks to special conservation
conditions, has brought unique informations about the use of organic material during prehistory to create clothes and artefacts. The Chalcolithic
man wore two leggings made from strips of domestic goat and sheep hide (b); a bearskin cap (c); shoes made up of several layers (the right one
was found on his foot) The inner shoe consists of string netting made from lime tree bast (d); a belt that consisted of a calfskin strip (e). See:
http://www.iceman.it/en/clothing/.
Fig. 1 O Iceman e o seu equipamento. A descoberta do chamado Iceman (a), na montanha Similaun, graças a condições especiais de conservação, trouxe informações únicas sobre o uso de material orgânico durante a pré-história para criar roupas e artefactos. O homem calcolítico usava
duas leggings feitas de tiras de couro doméstico de cabra e ovelha (b); uma tampa de pele de urso (c); sapatos compostos por várias camadas (a
direita foi encontrada no pé) O sapato interno consiste em rede de cordas feitas de basto de árvore de lima (d); um cinto que consistia de uma
tira de pele de vitelo (e). Ver: http://www.iceman.it/en/clothing/.
28
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The first tools produced by humankind, in fact, were
probably made of wood, a material that is easily degraded by humidity and other environmental factors;
moreover, even after the discovery of the metallurgical technique, a big part of the metallic artefact has
been lost due to the reuse of the precious metallic
materials. On the other hand, prehistoric archaeological sites don’t show masonry, so archaeologists
have to read the differences of the ground in order to
detect ancient structures.
It should be also noticed that, as they are historical
documents, prehistoric evidence need to be interpreted in order to be understood and communicated and
often visitors at prehistoric archaeological sites don’t
have proper bases to understand what they are looking
at. More should be done about didactics of prehistory: while in school programmes this topic is often under-treated, its educational potential, instead, is very
high and worthy to be understood and reappraised.
All the facts exposed above could generates understanding dilemmas, both for general public and archaeologists, leading to the mentioned debate about
the sustainability of prehistoric research. Forgetting
the importance of prehistoric studies, means losing
knowledges about our past and evolution and so the
perception of a common root of the modern society,
which is directly related with the rising of conflicts
and wars, as well as non-sustainable behaviours.
Prehistory, instead, can tell us a lot about social and
environmental transformations, exploitation of natural resources and development of human ability.
The prehistoric period represents a shared imagery
of the past and a transdisciplinary field of study that
integrates different disciplines (such as botany, zoology, geology and anthropology) to make interpretations
of the archaeological remains. Thanks to those features, it can break down geographical and cultural
barriers and it can also contribute on creating new
and aware knowledges for social innovation and
sustainable development, for instance, rethinking
and improving the use of energy sources to reduce
29

the human impact on the environment.
Digital technology is what can make the past visible.
It is the trait d’union between past and present day.
If on the one hand it could turn people away from
reality, on the other hand it can becomes a new interpretative tool. The fact that, on our devices, the only
tap of our finger is the cause of a variety of action can
lead to some forms of alienation because to the same
gesture are associated many different results. Therefore, in our opinion, it is important to invert this trend,
improving the gestures through technology. With this
in mind, digital technologies can become a new interpretative tool for at least two reasons:
•

As they use the direct language of images,
they allow to compare and integrate different
concepts at the same time, without using any
words. Thus, they are a valuable tool for the
representation of data coming from transdisciplinary studies and for a cross-cultural
communication.

•

As they are a daily and widespread tool,
they make visitors, especially the young
ones, more comfortable in the exploration of
the past. When visitors come to face an unknown and far world, digital technologies allow them to start the experience from a sort
of comfort zone: a starting point wherewith
people are comfortable.

Moreover, digital technologies can connect people
with very different times and spaces and offer a visible context for the archaeological evidence.
1.2 Background information about the work and
its significance:
In recent years the use of digital technologies for
the promotion and fruition of cultural heritage has
increased and many examples can be made looking
at the international experiences (Madirov & Absalyamova 2015; Cirulis et al. 2015; Valentina et al.
2015)storage and research into collections, to use
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multimedia, which include both traditional static visual information and dynamic information (such as
speech, music, video footage and animation. Starting from the reproduction of Chauvet cave, to the
reconstruction of the ceiling of the Bel’s Temple in
Palmira, destroyed by ISIS in 2015 (AA.VV. 2016),
which phases are shown in Figure 2, cultural heritage is increasingly experienced through new digital
technologies and their potential.
Storytelling techniques are often used for this purpose and, thanks to advantages in ICT, a big variety
of smartphone application are developed in order to

improve and favour culture tourism (Table 1)(Martins et al. 2017). However, it doesn’t always happen in a sustainable way and more suitable tools to
make it happen are required (Bhati & Pearce 2016;
Torres-delgado & Palomeque 2014). In this regard is
good to remind that the United Nations 70th General
Assembly has designated 2017 as the International
Year of Sustainable Tourism for Development ( A/
RES/70/193).
Augmented reality (AR) and 3D technologies are suitable tools for the representation and communication
of the results of archaeological researches, especially

Fig. 2. The phases of the reconstruction of the ceiling of Bel’s Temple in Palmyra: starting from the historical sources, through their vectorization and three-dimensional modelling, till the physical copy.
Fig. 2. As fases da reconstrução do teto do Templo de Bel em Palmira: partindo das fontes históricas, através da sua vectorização e modelação
tridimensional, até à cópia física.

of prehistoric ones. One of the major advantages in
these technologies is that they can make visible what
has been transformed by time and difficult to see.
Augmented reality is intended as the combination of
real world elements captured through a camera with
multimedia elements such as text, images, video, or
3D models and animations(Martín-Gutiérrez et al.
2015). It comprises both a hardware and a software
part. For what concern the hardware part it is constituted by a processor, a display, sensors and input devices. Many kinds of hardware devices exist,
the most common ones are smartphones and tablet
devices, that we often keep in our hands, but also
smart glasses and head-mounted displays exist,
that are increasingly used.

Mixed reality (MR), to which this study is addressing, is something more. It is an interactive augmented reality that involves the user’s gesture. It allows
to manipulate both virtual and real object all around
as it is the result of blending the physical world with
the digital world. The application of mixed reality
goes beyond displays, but also includes environmental input, spatial sound and location. The opportunity to create true mixed reality experiences is
set by combination of computer processing, human
input, and environmental input (Figure 3 - https://
developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/mixed_reality). Thanks to mixed reality it is
possible to put together in the same place and at the
same time different kinds of information, what is
30
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Tab. 1. Applications of digital technology for cultural heritage.
Tab. 1. Aplicações de tecnologia digital ao património cultural.

TECHNOLOGY

EXAMPLES OF APPLICATIONS IN
CULTURAL HERITAGE

PRODUCTS

Reverse engineering
(3D scanning, modelling and printing)

Reproduction at real scale of Chauvet and
Lascaux cave: starting from the 3D acquiVirtual and physical certified copies of an sition of the sites (http://lacaverneduobject, at different scales.
pontdarc.org/en/la-replique/).
Printable 3D models of an object.
Reconstruction of the destroyed ceiling
of Bel’s Temple in Palmira: through 3D
modelling.

Augmented reality (AR)

Skin and bones app at the Smithsonian
Mobile apps to visualise additional infor- Museum: to see the real aspect of the anmations about an object, just overlaying imals, framing fossils or bones
them to the sight of the real environment. (http://naturalhistory.si.edu/exhibits/
bone-hall/).

Virtual reality (VR) and gaming
technology

Virtual and interactive environments.

basically the final scope of every transdisciplinary
research. This feature helps a lot not only during
data analysis, to formulate interpretations, but also
during the communication of the results to the public. The immersive environment, together with the
display options and the interactivity of the contents,
enable to explain the several steps of the research

Ara Pacis virtual tour (http://www.arapacis.it/en/node/1007168).
Garofalo Virtual Museum (http://www.
muvig.it/it ).
Klimt experience, a multimedia exhibition (http://www.klimtexperience.com/).
Father and son, the edugame of the National Archaeological Museum of Naples
(www.museoarcheologiconapoli.it/it/father-and-son-the-game/).
The Studio Play gallery at the Cleveland
museum of art (www.clevelandart.org/
blog/2016/10/20/experience-studio-play ).

process and the implications that reside behind an
object, for example a museum artefact.
3D manufacturing technology comprises different
processes, in particular modelling, acquisition and
printing.
•

3D modelling allows to design virtual object
working with polygons.

•

3D acquisition of real object at different
scales can be carried out using different solutions and avoiding the contact with the object,
that is a key feature dealing with preservation
of cultural heritage: photogrammetry and laser scanning are the most suitable techniques,
both in indoor and outdoor environment,
while structured-light scanners can be also
employed but only indoor. Photogrammetry

Fig. 3. A scheme representing how mixed reality combines inputs
coming from three different fields of our daily life.
Fig. 3. Um esquema que representa a forma como a realidade mista combina entradas provenientes de três campos diferentes da nossa
vida quotidiana.
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allows to obtain a three-dimensional model
starting from the photos of the object. In this
case the precision of the result depends on
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the number of photos and on their resolution
(dpi). 3D laser scanning can acquire shapes of
real objects with a very high degree of definition (0,01 mm), transforming them in mathematical models (point cloud or triangulated
mesh, depending on the instrumentation).
•

Finally, 3D printing can use different techniques and materials to transform the virtual model, coming from modelling or from
acquisition, into a physical object. Specific
kinds of printers are required depending on
the chosen material (gypsum, plastic, metal,
etc.), on the precision requirements and on
the intended use of the product.

For its educational potential, the combination of AR
and 3D technologies is a valuable tool for in situ
musealization of prehistoric archaeological sites
and for communication: it allows to recreate past
landscapes, modelling reconstructions of ancient
structure and visualising them right where the remains has been discovered (Dieck & Jung 2017;
Nincarean et al. 2013; Martín-Gutiérrez et al. 2015)
Moreover, the georeferencing of these informations
allows to create an interactive satellite navigator
that can improve forms of sustainable tourism such
as slow tourism (Ghadirian & Bishop 2008). This
kind of representation of the archaeological record
is of a particular interest also for the promotion of
the territory, as virtual objects, obtained from the
3D scanning of the original artefacts, can go back
from museums and deposits to their original contexts, so both tourists and local people can enjoy
them. Looking at the present situation it seems that,
thanks to technological development, society is losing its connections with the environment: we can
boast an apparent independence from the environmental constrains, to the detriment of environmental
considerations. Technology, that is now part of our
ecological niche called culture could drive us away
from reality, and sometimes it does. The isolation

between people is increasing, despite of the large
use of social media. An entire working tradition
called handicraft is getting lost together with the
knowledges about raw materials and with the ability
of people to perceive spatial and historical contexts
or to recreate them. Thus, we are probably living in
a paradox where, even if we have access to a huge
mass of information, we are putting in danger our
world and our species, forgetting our past and how
we got till here. History, in terms of awareness, can
reverse this dangerous course but sometimes it’s also
so complex that becomes difficult to collect all the
information in a comprehensive thought that makes
us feel comfortable with our historical perception.
The present project aims to demonstrate that archaeological research, supported by digital technology, can
help: (1) communicate knowledges about sustainability and sustainable development; (2) preserve and rediscover a heritage of gestures and the importance it
had for the human evolution. The challenge we have
accepted is to involve the gesture of experimental archaeology in education and communication, in order
to develop a learning-by-doing approach to the study
of prehistory, thanks to mixed reality.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1 Methodology
The experimentation was carried out in a framework called MIX-Museum Interaction eXperience,
which articulates knowledges and skills from different fields: academic and professional. Therefore, the
aim of the platform is to mix contents and expertise
coming from enterprises and academic research, in
order to transfer new knowledges in the productive
ecosystem. This may enable the development of a
sustainable strategy for the promotion and fruition
of cultural heritage through the use of ICT technologies applied to Humanities.
The workflow has followed several steps. First,
a conceptual structure has been set looking at the
32
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main features of the archaeological research, at
its issues and at the message to be communicated.
Then it has been necessary to collect materials and
acquire content information. The focus has been put
on the communication of the technological evolution during prehistory, so different kinds of digital
content has been prepared for this purpose. They
come from the documentation of the archaeological
record and from the results of both traditional archaeological researches and experimental archaeology. Nowadays many three-dimensional models of
archaeological artefacts are independently created
by researchers and museal institution and are available on-line, as happens for some artworks of the
British Museum. The 3D models used in this study
has been selected on web sharing platforms, on the
base of high quality requirements in terms of number of polygons, texture and quality of acquisition
technology. Documenting production process through
videos is an integral part of experimental archaeology and
many scientific and didactic videos can be found on-line,
often collected together in dedicated channels. An expert
is able to recognize the operational chain corresponding to
each object. Once selected the digital contents they, had to
be prepared in order to run in a mixed reality environment.

2.2 Instrumentation
The Microsoft HoloLens® smart glasses are the
elected tool to create and experience mixed reality
environments with holographic contents, as they
blend cutting-edge optics and sensors to deliver 3D
holograms pinned to the real world around the user.
Holograms are objects made of light and sound that
appear in the world around the user, just as if they
are real objects. They respond to users’ gaze, gestures and voice commands, and can interact with real-world surfaces around the person (Figure 4).
In this study the volumes disposition has been generated using Unity®, a software for the development of video games and simulations for computers,
consoles and mobile devices. All the virtual objects
have been imported, modified and set in order to fit
with a flat surface of reference, e.g. a table (surface
recognition). Lights have been manually set to generate condition of lighting and shadows like the ones
of a closed environment (ambient occlusion). Virtual objects have been imported and linked to actions
generated by script in C# language for the following
interactive use on HoloLens®. Finally, the application has been debugged and deployed in the Visual
Studio 2017 environment in order be later tested on
the HoloLens® emulator.

Fig. 4. Wearability of the HoloLens® glasses (a); the basic user interface with the starting menu (b); example of a three-dimensional hologram (c).
Fig. 4. Usabilidade dos óculos HoloLens® (a); a interface básica do utilizador com o menu inicial (b); exemplo de um holograma tridimensional (c).

-VB NVIDIA GeForce GTX 970
2.2.1 Technical specifications:
-Doble monitor EIZO EV2450
Hardwares used:
-Microsoft HoloLens®
-PC desktop: Intel Core i7-5820K CPU 3,30GHz; Softwares used:
-Visual Studio 2017 with Universal Windows Platform
32 GB RAM
development and Game Development with Unity
-64 bit Windows 10 Pro
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-HoloLens Emulator and Holographic Templates multimedia supports: images, videos and three-di(build 10.0.14393.1358) with Hyper-V support
mensional models. The conceptual structuring of
-Unity 5.5.0f3
the data is reflected by the spatial distribution of the
contents, which focus is the operational chain and
3. RESULTS
the evolution of technology (Figure 6). The scope is
The process explained above have led to the creation to employ the possibilities of by mixed reality techof a mixed environment that combines real and vir- nology in order to make people aware about the imtual elements and with which the user can interact plications that reside behind a museum artefact, in
through his movements, his gaze and his voice (Fig- terms of human impact, environmental exploitation
ure 5). Once imported into the device in the form of and technological development.
an application, in fact, the three-dimensional models Therefore, four conceptual levels have been identiof the artworks can be dragged and explored by the fied and set in order to communicate and transfer to
user wearing the smart glasses. The user can also the user the results of the research and to explain the
walk among the contents to get closer to objects or implications behind historical objects. These levels
videos and to query for additional information inter- reflect the process of the archaeological research:
acting with the holograms.
Level 1 – the archaeological record. It is an overview
The conceptual informations and the data coming of the technical evolution along the epochs and it is
from archaeological researches has been organised represented by archaeological artefact made of difin spatial levels that overlay to the real environ- ferent materials (from the first lithic tools, through
ment. The framework comprises different kinds of pottery, till metals) placed in stratigraphy.

Fig. 5. The user interface generated using Unity® software and the different typologies of input through which the user can interact with the contents.
Fig. 5. A interface de utilizador gerada usando o software Unity® e as diferentes tipologias de entrada através das quais o utilizador pode interagir
com os conteúdos.
34
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Level 2 – the operational chain. A 3D interactive model
associated to a video of experimental archaeology allow
the user to understand the specific features and the technical process that have generated the artefact. The user can
physically drag off the object from the stratigraphy, using
his hand, and place it on the facing table. This is possible
thanks to Microsoft HoloLens® special mapping, that recognize virtual reference point in the real environment.
Level 3 – the exploitation of resources and the cultural landscape. A virtual reconstruction of paleoenvironment and of
deposits of raw material used to create the object emphasise
the close relation between humans and the environment.
Level 4 – the use. Reenactors and experimental archaeologists show something we wouldn’t be able to
see otherwise: how tools could had been employed by
past humans.

Fig. 6. The spatial distribution of the four conceptual levels.
Fig. 6. A distribuição espacial dos quatro níveis conceptuais.
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4. DISCUSSION
The specific characteristic of archaeological research
and of archaeological sites is the prominent dimension of materiality. Archaeological sites are places
with material remains, archaeological museums are
places with archaeological objects and archaeological
interpretations are rooted in that materiality. This imposes a potential difficulty when considering the digital technologies in the context of museums and sites
education: how to convene this materiality through a
digital framework of reference, knowing that sensitive experiences are determinant in structuring options
and concepts. I.e., how to escape from the potential
neglect of the materiality prominence (which, if it occurred, would dissolve the archaeological dimension
of the knowledge process) once the main vehicle of
cognitive stimulation is perceived as... intangible?
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This is perhaps the reason why the use of digital
technologies has largely been restricted to a dimension of enhancing the attractiveness of sites and museums, and not as much as a means to convey proper archaeological knowledge. Experiments of this
type tend to look for a compromise that seats in the
sphere of scenography and cultural tourism, and not
as much of education for a critical understanding of
the archaeological knowledge process.
For sure those experiences are not negative per se, but
they cannot in most cases, be considered as being embedded in a transdisciplinary exercise: the digital technologies are added to the, separate, process of knowledge production and education (as opposed to the
properly transdisciplinary approaches of experimental
archaeology, for instance, where the performance of
the participant simulates past gestures and behaviour,
thus allowing for a tangible experience).
Why do we think it is important to pursue research
for a true transdisciplinary integration of digital
technologies and other museological and archaeological processes? Not as much to “let know how it
was in prehistory” (such type of passive assimilation
of knowledge can actually be well served by existing interactive media), but because archaeology offers the possibility for citizens, children and adults,
to strengthen their notions of time (by understanding its length), space (by understanding the diversity of material constraints of distinct places) and of
cause (by understanding how phenomena separated
in time may relate in given spaces thus establishing
logical, rational and not magic causal nexus). Again,
experimental archaeology helps in this direction, but
its attractiveness has decayed, in face of the digital
data tsunami. But can we convey the understanding
of materiality through the digital alone?
Certainly, there are very good examples of the use of
digital documentation to produce tangible contemporary simulations of the past (e.g. the replicas of
Lascaux or Altamira). There are also excellent examples of digital accessibility through the media us-

ing complex technologies (the website of Lascaux,
or the access to Chauvet). But these tools are either
restricted to information dissemination (the websites) or restricted to very few sites due to their very
high costs (the scale large size replicas). How can
we conceive tools that will allow for a wider use, for
the benefit of the majority of the population, with a
non-primarily touristic purpose (even if this may also
be of major relevance) and, above all, will educate
people in building knowledge through the full use of
their cognitive and sensitive competences.
In this study, a first experimentation of gesture technology, through Microsoft HoloLens®, has brought
to at least three reflexions about the future development of this technology for the promotion of archaeological researches and for the diffusion of knowledge
and awareness about sustainability issues.
Spreading knowledges about operational processes
and exploitation of natural resources by humans is
not just timeless, but instead is a very relevant topic
even nowadays. Technologies are permeating and
changing our way of life, but deeper and transdisciplinary scientific studies are necessary in order to
make the development sustainable. The management aspect of energy and landscape, developed by
ancient humans during prehistory, can suggest reflexions and favour debates about the exploitation
of raw materials and about the reduction of waste.
The advantage of mixed reality is that it is involving
and interactive, so it put the user right in the middle of the operational chain, that is at the basis of
production. This feature contributes on reinforcing
critical thought and on making people aware about
the whole set of relations that intervene between humans, energy and the environment. Moreover, from
a general point of view, mixed reality helps to recreate
logical and historical contexts for any object thanks to
the power of images: a shared language that can be always creative and different. In the new, mixed space
people are the protagonists of the learning process and
this mean to be responsible for one own knowledge.
36
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For what concerns the documentation of the archaeological artefacts and remains, it is increasingly carried
out through the new digital technologies. Using the
photogrammetric technique, for example, is possible
to create and upload in the web digital 3D models of
an object directly in the field. The same can be done
using 3D scanners that allow also a very high precision
of the acquired data, even if this last kind of instrumentation is more expensive. A first experimentation
of Microsoft HoloLens® for cultural heritage done
in this study, allows a consideration about the possibility of use directly the 3D models generated that
way to build mixed reality application, without work
on the models in order to reduce file size and, as a
consequence, the data quality. This fact suggests that
maybe a technological equalization, between the acquisition technology and the communication technology, is approaching and opens interesting possibilities
about the direct use of 3D museal databases for the
communication and promotion of cultural heritage.
This second reflexion lead to a third one: if coupled
with an hardware for mixed reality, the possibility of
digitize the archaeological material through 3D acquisition techniques, of record the operational chains
of experimental archaeology and of modelling virtual environment through computer graphic, allows
not only to reconstruct past scenarios, but also to
build portable rooms of knowledges and bring them
all over the world (with the artworks they keep).
Therefore, future perspectives could be the digital
transportability of cultural heritage, the virtual implementation of museum collections, the fruition of those
monuments destroyed or no more accessible due to
war situations and, finally, the communication of the
results archaeometric investigations and restauration
interventions carried out on museum artefacts.

tion and fruition of cultural heritage even more interesting, because it suggests the possibility and the
need to design a strategy to use digital technologies
against alienation mechanisms.
This first experimentation aims to be an example of
the idea that the articulation of knowledges about
cultural heritage with management skills and technological tools can generate innovation processes
which could have a sustainable impact on society,
as they can cross cultural and disciplinary borders
while addressing organisational demands. In this
view creativity, rooted in human beings, plays a central role as it is the driving force for changing.
Communication technology, collaboration between
teachers and archaeologist, integration and involvement of the socio-cultural matrix through practical
activity based on experimental archaeology and
gesture technology can improve both prehistoric researches and transmission of timeless knowledge. In
this process people and their daily context should be
the centre and the starting point, in order to awake
global consciousness and civil sense of each one.
Thereby, it would be possible to think about resilient
strategies to face social and environmental changes
of our present.
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Abstract: Regarding the 1st millennium BC there are many archaeological evidences of the use of the horse as a status symbol, in the context
of complex societies. This animal, which among some peoples had also a mythological character, appears often represented, besides other
examples, on rock art, pottery, sculpture, votive figurines, coins and also in bronze fibulae in the shape of horse riders.
Among the examples of the horse as a status symbol some of the most expressive appear in rock art representations in countries from Southern
Europe, such as Greece, Italy, Spain and Portugal.
In this paper the author presents several rock art examples of warriors on horseback from the mentioned countries, being some of them the
result of his own fieldwork and others collected through iconographic research.
Key-words: Rock art, equestrian aristocracy, Southern Europe, 1st Millennium BC.
Resumo: Relativamente ao I milénio a. C. há diversas evidências arqueológicas do uso do cavalo como um símbolo de estatuto, no contexto
de sociedades complexas. Este animal, que entre diversos povos teve também um carácter mitológico, surge frequentemente representado,
entre outros exemplos, em arte rupestre, cerâmica, escultura, estatuetas votivas, moedas e ainda em fíbulas de bronze com a forma de cavalo
e cavaleiro.
Entre os exemplos do cavalo como um símbolo de estatuto, alguns dos mais expressivos aparecem em representações em arte rupestre de países
do sul da Europa como a Grécia, Itália, Espanha e Portugal.
Neste artigo, o autor apresenta diversos exemplos de arte rupestre com guerreiros a cavalo, existentes nos países referidos, sendo alguns o
resultado de trabalho de campo e outros recolhidos através de investigação iconográfica.
Palavras-Chave: Arte rupestre, aristocracia equestre, Europa do Sul, I milénio a.C.

1. INTRODUCTION
After the process of domestication, the horse became a help in hunting, allowing pursuing, with a
larger speed, different species of animals. This kind
of activity contributed for developing the skills in
horse riding, which would be fundamental for its
use as a “war machine”, either attached to chariots, or ridden by warriors that would have advantage over others fighting on foot. Indeed, organized
hunting, with examples that are well represented in
rock art, requires, besides the control of the horse,
the efficient handling of weapons such as the spear
or the bow and arrow.
In many cultures from Eurasia, the horse was considered to be an animal of divine origin, always related
to the aristocratic sphere, aspects that are deeply connected with its mythical and ritual background, pre-

senting this way a complex symbolism documented
by classical literature, iconography and, inclusively,
by traditions kept until almost today (Almagro-Gorbea and Torres, 1999).
Within the European stratified societies from Late
Bronze Age and the Iron Age, the horse acquires
great importance regarding simultaneously a social, military, economic and religious level, becoming this way associated with elites of an equestrian
character, which constitute a true aristocracy, with
several examples in the European societies from the
1st millennium BC (Coimbra, 2017). Regarding this
period there are many archaeological evidences of
the use of the horse as a status symbol, in the context of complex societies. This animal, appears then
often represented, besides other examples, on rock
art, pottery, sculpture, votive figurines, coins, and
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also in bronze fibulae in the shape of horse riders, found
in the centre of the Iberian Peninsula (Coimbra, 2013).
Among the examples of the horse as a status symbol some of the most expressive appear in rock art
representations in countries from Southern Europe,
such as Greece, Italy, Spain and Portugal, which we
present in the next pages, being some of them the
result of the author’s fieldwork and others collected
through iconographic research.
This article was initially written with footnotes.
Since the editorial guidelines do not allow them,
they were included in the text between parentheses.
2. NORTHERN GREECE
In the North of Greece there are many rock art representations of warriors on horseback, exhibiting
several weapons at the same time, in order to testify
their honour and prestige. The main examples can
be found in the region of Philippi (Kavala) (Iliadis,
2007; Dimitriadis & Iliadis, 2007; Coimbra & Iliadis, 2011; 2016; Coimbra, et al., 2011; Coimbra,
2015a; 2015b) and of Mount Pangaion (Moutsopoulos, 1971; Iliadis, 2015), which, due to several reasons, has been less studied than Philippi. Besides
these two regions, there is an interesting image of a
horse rider with a long spear at the Gorge of Aggitis,
in the Prefecture of Serres (Iliadis et al., 2012: 8).

Regarding the region of Philippi, where the author
was a member of fieldwork projects in 2005, 2006
and 2010, there are two rock art sites with the mentioned depictions: Prophet Elias and Mana, each one
with three rocks. (In Mana there are four rocks, but,
so far, on Rock 2 there are no depictions of horse
riders. However, this large outcrop is partially buried, with a modern wall as a land mark over it. In the
future, if it will be possible to excavate the rest of
this rock, new engravings may appear).
All the engravings were made by pecking technique
on marble outcrops.
Rock 1 of Prophet Elias has one of the most interesting representations of what can be considered a
chief or a very important warrior on horseback, exhibiting several weapons at the same time (Iliadis,
2007: Fig.15; Coimbra, 2015b: Fig.16).
On Rock 2, of the same site, there are several horse
riders with weapons, but one example deserves to
be highlighted. It consists in a horse rider with several weapons and a conic hat or a ceremonial helmet
(Fig.1), which is very similar to the golden examples
found at Schifferstadt (Germany), dating from Late
Bronze Age (Menghin 2000), being another element
of prestige present in these engravings.
Rock 3 of Prophet Elias has the largest concentration of horse riders with weapons (Images on Iliadis,

Fig.1 - Horserider from Prophet Elias (adapted from Iliadis, 2007) and ceremonial golden hat from Schifferstadt (after Menghin, 2000).
Fig.1 - Cavaleiro de Profeta Elias (adaptado de Iliadis, 2007) e chapéu cerimonial em ouro, de Schifferstadt (segundo Menghin, 2000).
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2007; Dimitriadis & Iliadis, 2007; Coimbra et al.,
2011; Coimbra, 2015a; 2015b).
On the top West of this rock, facing east, a figure of a
horse rider with a helmet and feathers (?) is holding
a bow and arrow, besides other possible representations of weapons, very eroded (Fig.2). Near this
engraving, a horse rider with a spear has also the
depiction of a possible armour (Fig.3).
In the rock art site of Mana, Rock 1 has the largest
concentration of horse riders (Iliadis, 2007; Coim-

bra, 2015b). There is a large figure of a horse rider
with an armour, a long spear, bow and arrow, sword
and other possible weapons, surrounded by other
smaller representations of warriors on horseback.
This larger figure was certainly the depiction of a
chief or of a very important warrior, among a society
with different hierarchies.
In a general way, the horseriders of Philippi seem
to follow the descriptions from Iliad regarding the
ideal Bronze Age warrior, “a hero like Achilles,

Fig.2 - Horse rider with helmet.(Photo: F. A. Coimbra; Drawing: Adapted from Iliadis, 2007)
Fig.2 - Cavaleiro com capacete.(Foto: F. A. Coimbra; desenho: adaptado de Iliadis, 2007)

Fig.3 - Horse rider with possible armour. Tracing over polyvinyl plastic sheet.(Photo: F. A. Coimbra)
Fig.3 - Cavaleiro com possível couraça. Levantamento sobre folha de
plástico polivinilo.
41

whose motivation was personal glory, a self-centered
ideal typical of tribal warfare” (Anthony & Brown,
2011: 156).
Rock 3 of Mana has the representation of a very interesting hunting scene, constituted by two horseriders (one of them with a bow and arrow, besides other weapons, much eroded), which are running after
two preys, with the help of several dogs (Coimbra
& Iliadis, 2011: Fig.3; 2016: Fig.1). A third warrior
on horseback, with several weapons, depicted on the
end of this scene, seems to be waiting for stricking
the chased animals (Fig.4). One of the preys looks
like a horse, as it seems to happen on a painting from
the tomb of Alexandrovo (Bulgaria), dated from the

 Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-História 3 (2) 2021 

4th century BC (Kitov, 2001).
Interestingly, during Bronze Age, in Kazakhstan,
horses were hunt to be eaten in mortuary rites (Outram et al. 2012), happening the same situation in
Spain, at Atapuerca, after information available at
the Museum of Human Evolution, in Burgos.

Fig.4 - Third horserider from Rock 3 of Mana. (Tracing and photo:
F. A. Coimbra)
Fig.4 - Terceiro cavaleiro da Rocha 3 de Mana (Levantamento e foto:
F. A. Coimbra)

3. VALCAMONICA, ITALY
Due to its hundreds of thousands of engravings,
Valcamonica is the largest rock art concentration in
Europe, “which makes it one of the most important
archaeological sources in order to understand the
way of life and thought of people living here during
post-glacial age” (Marretta, 2011: 8).
The biggest part of the rock art from this valley in the
Italian Alps is dated from the Iron Age, being made
by the Camunni, a population that lived there before
the Roman conquest. The rock art figures are gathered around some focal points in the valley, appearing the representations of warriors, with weapons, on
horseback mainly in areas such as Naquane, Foppe
di Nadro, Seradina-Bedolina, Pià d’Ort and Paspardo.
(Naquane, Foppe di Nadro and Seradina-Bedolina

were visited in several different years by the author,
being the examples from the other two areas taken
from mentioned bibliography).
Among the rock art from these sites there are some
interesting cases representing difference in social
status. For example, on Rock 27 of Foppe di Nadro
(Fossati, et al., 1991), there’s a good representation
of an image of equestrian aristocracy, where a human figure (with a lower status) holds, by the reins,
a horse where a “great lord” is seated. Using here
a medieval terminology, we can say that the man
on the horse is a “knight” and the man on foot is a
“squire” (Coimbra, 2017).
Hunting scenes with men on horseback are considered to be representative of a high social status
(Fossati, 1991; Marretta, 2018). For example, in the
central part of Rock 12 of Seradina it is possible to
observe some figures of that kind, being one of the
more impressive the case constituted by four deer,
followed by five dogs and five horse riders with
spears. Near this group, there is another one with
three deer, three dogs and three men, constituting
the so called “processions” (Marretta, 2018). (Processions of this kind, with chased animals, followed
by dogs and hunter appear also on Iron Age pottery
from Burgstall, near the border between Austria and
Hungary (Fossati, 1991: Fig.114.1).
There are also other cases of hunting scenes with
only one horse rider and its prey, as in happens, for
example, at Rock 12 of Seradina (Idem, ibidem) and
at Rock 7 of Coren (Pià d’Ort), being here the chased
animal a goat (Sansoni & Gavaldo, 1995: Fig.16),
instead of the more frequent deer that appears on the
other scenes.
Another type of procession, without including hunting scenes, appears on Rock 1 from Naquane, in the
so-called Processione del Capo (Procession of the
Chief), where a horserider with a spear, a shield and
a crested helmet is followed by some warriors on
foot, constituting another example of difference in
social status.
42
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Other interesting cases of warriors on horseback can
be seen at Naquane, as it happens on Rock 1 (Fig.5),
on Rock 50 and on Rock 57, among other examples.
In this rock art site there is the particularity of some
warriors being represented standing on the back of
the horse instead of sitting (Fig.6; Fig.7), what is
observed also at Rock 39E of Le Crus (Pià d’Ort),
on a scene with three men, each one with a spear,
standing on the back of horses (Fossati, 1991: Fig.5;
Sansoni & Gavaldo, 1995: Fig.6).
At the place called Forra di Paspardo there are
very unique paintings dated from Iron Age, depict-

ing horse riders with weapons, as for example “il
cavaliere rosso” (the red horse rider), with a crested
helmet and an axe in his right hand. These figures of
warriors on horseback are considered to be important images during Iron Age, representing aristocratic characters, heroes or even divinities (Collela &
Sansoni, 2010).
4. SPAIN: NORTH MESETA AND
EXTREMADURA
Spain is an area with a strong Celtic Influence. It is
well known that “many Celtic societies differentiated
people according to both social and religious precepts”

Fig.5 - Rock 1 of Naquane. Man on horseback with a spear, associated with footprints. (Photo: F. A. Coimbra).
Fig.5 - Rocha 1 de Naquane. Homem a cavalo com uma lança, associado com podomorfos (Foto: F. A. Coimbra)
Fig.6 - Rock 1 of Naquane. Man with a spear standing on the horse. (Photo: F. A. Coimbra).
Fig.6 - Rocha 1 de Naquane. Homem com uma lança, em pé sobre o cavalo (Photo: F. A. Coimbra)
Fig.7 - Rock 50 of Naquane. Warrior with sword and shield standing on a horse. (Photo: F. A. Coimbra).
Fig.7 - Rocha 50 de Naquane. Guerreiro com espada e escudo em pé sobre um cavalo (Photo: F. A. Coimbra).
Fig.8 - Man with a spear, on horseback, hunting a deer. Detail of Rock 12 of Seradina-Bedolina. (Photo: F. A. Coimbra).
Fig.8 - Homem com uma lança, a cavalo, caçando um veado. Detalhe da Rocha 12 de Seradina-Bedolina . (Photo: F. A. Coimbra).
43
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(Wait 1995: 509). For example, in the Celtiberian
area (North Meseta), there were equestrian elites that
could have had symbols to distinguish them from the
rest of the society, as it seems to be the case of several bronze fibulae in the shape of a horse (Fig.9)
and sometimes of horse and rider (Almagro-Gorbea,
& Torres, 1999) (Fibulae as the symbol of distinguished members of society are present also some
centuries later in Roman Dacia, in the 1st half of the
3rd century AD, where the members of the Illyrian
chivalry used those objects with the shape of a swastika constituted by four heads of horses (Coimbra,
2017: Fig.7).

Besides those particular fibulae, the Celtiberian tribes
from Numancia used a bronze banner in the shape of
a horseman sitting in a double headed horse (Almagro-Gorbea & Lorrio, 2004; Royo, 2005), seeming
to be a representation of the heros equitans, with the
aim of justifying a mythical past and legitimate the
social power of the equestrian elites (Coimbra and
Oosterbeek, 2012), which appear also depicted on
pottery (Fig.10). The idea of the need of legitimating the social power of these dominating equestrian
elites, justified by a mythical past, can also be seen
on G. Rossi (2009) and on V. Tirador (2011).
According to M. Almagro-Gorbea (2005), the heros

Fig.9 - Fibula in the shape of a horse. (Photo: F. A. Coimbra)
Fig.9 - Fíbula com a forma de um cavalo (Photo: F. A. Coimbra)

equitans, the hero horseman, is the hero founder of
the city or of the social group, always strictly associated to the horse that presents the character of a
local divinity.
In the Iberian Peninsula, these equestrian aristocracies constituted a social class that controlled the political and economic power in the pre-Roman forti-

fied settlements, in a similar process documented in
the entire Ancient World since Greece, the Etruscan,
Rome and the Celtic world beyond the Pyrenees and
the Alps (Almagro-Gorbea, 2005).
Scenes with differences of social status among warriors can be seen, for example, in the rock art from
Cerro de San Isidro (Domingo Garcia, Segovia),
44
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pecking, at the place called Arroyo del Horcajo I
(Zaragoza) there is a horserider with a long spear
(Royo Guillen, 2015: Fig.20), elaborated by incised
filiform technique, which was used also in another
example from Molino Manzánez (Cheles), in Extremadura. (Hipolito Collado, Pers. Comm.)

Fig.10 - Pottery from Numancia depicting a warrior and his horse.
(Photo: F. A. Coimbra)
Fig.10 - Cerâmica de Numância representando um guerreiro e o seu
cavalo (Photo: F. A. Coimbra)

where it’s possible to observe two of them on horseback, exhibiting a sword and a shield and other two
on foot, being one with only a sword and the other
with what seems to be a spear, not having shields
(Fig.11). This social difference appears in the same
province of Segovia, at Sierra de Guadarrama, in a
scene where a horserider has a sword and a shield,
surrounded by other warriors on foot, some of them
having also a sword and shield, others with clubs (?)
and finally others without any weapons (Fig.12). In
the top of this scene it seems to be another representation of a man on horseback with a possible shield
but it is unclear, probably due to weathering of the
engravings and also to some cracks on the outcrop.
In the province of Soria there are several examples
of horseriders with spears, as it happens at rock art
sites such as Barranco de la Mata, Tiermes-Sotillos
and Cañada del Monte (Gómez Barrera, 1992; Royo
Guillen, 2004: Fig.31).
Hunting scenes are also documented, as for example, in some engravings from the Hillfort of Yecla de
Yeltes (Salamanca), where a horse rider with a spear
runs after two preys (Royo Guillen, 2004: Fig. 34).
However this kind of scenes is less frequent than the
examples that occur more often in Valcamonica.
Besides the previous mentioned examples, done by
45

Fig.11 - Warriors with weapons on horseback. Cerro de San Isidro de
Domingo García. (After Royo Guillen, 2004)
Fig.11 - Guerreiros armados a cavalo. Cerro de San Isidro de Domingo García. (Segundo Royo Guillen, 2004)

Fig.12 - Engravings from Sierra de Guadarrama. (After Royo Guillen,
2004)
Fig.12 - Gravuras rupestres da Serra de Guadarrama (Segundo Royo
Guillen, 2004)

5. PORTUGAL: THE VALLEYS OF THE CÔA,
DOURO, SABOR AND GUADIANA RIVERS
In what concerns the Côa Valley, the majority of the
engravings attributed to the Iron Age is concentrated
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near the confluence of this river with the Douro (Baptista, 2000; Reis, 2012, 2013, 2014), being all these
examples produced on schist outcrops by incised
filiform technique. Despite the advances in prospection and the discovery of new sites, so far only fifty
panels of 455 rocks from this period were traced,
being the largest part still unpublished (Luís, 2015).
For example, there are mentions to figures of warriors
on horseback from places such as Cavalaria, Canada
da Moreira, Orgal and Meijapão, among others from
the Côa Valley (Baptista & Reis, 2008b), generally
without any good images available.
Regarding the published examples, one of the more
interesting is a horserider with a spear, which is
overlapping a Palaeolithic engraving, from Rock 1
of Vermelhosa (Fig.13). The same rock has another
case of a warrior with a spear, on horseback (Abreu
et al. 2000: Fig.7).
In the place called Paço, an interesting schist plaque
was discovered (Luís, 2015), having representations
of horseriders with weapons (Fig.14).
On Rock 3 of Vermelhosa an interesting scene of
a duel is represented, where two warriors throw
spears, to each other, while one of them has his
horse attached with the reins to his belt (Abreu et al.
2000: Fig.2; Luís, 2008: Fig.6 ). The use of fighting
on foot was practised by some Protohistoric peoples
from the region, after an evident demonstration of
prestige (Luís, 2008).

Fig.13 - Horse rider with
a spear. Rock 1 of Vermelhosa. (Photo: Mário
Varela Gomes)
Fig.13 - Cavaleiro
com lança. Rocha 1 da
Vermelhosa (Foto: Mário
Varela Gomes)

Fig.14 - Horserider with spear from Paço. (After Luís, 2015)
Fig.14 - Cavaleiro com lança de Paço (Segundo Luís, 2015)

Indeed, as A. M. Baptista (2000: 28) well stated,
“the iconography of this period reflects the typical
mentality of highly stratified warrior societies – representation of human figures provided with weapons on horseback, either integrating scenes of ritual
fighting, or hunting with spears and accompanied by
dogs”, as it happens also in the rock art from other
countries presented in this article.
One interesting example of a hunting scene appears
on Rock 23 from Vale da Casa, with the representation of a warrior with a dart, hunting a deer, assisted
by dogs (Baptista, 2000: Fig. 9). This rock art complex is located in the Douro valley, unfortunately
submerged by the waters of the dam of Pocinho.
Near the mouth of the Côa River, there’s another
deer hunting scene, on Rock 177, with the representation of two horseriders and two warriors on foot,
all with darts, following a deer (Baptista & Reis,
2008a; Luís, 2015: 65). In the North of Portugal
there is another deer hunting scene, found on a rock
from the Hillfort of Sanfins, dating from Iron Age,
but its location is outside the areas studied here.
Regarding the valley of the Sabor River, archaeological excavations in the fortified Iron Age settlement of
Castelinho (Santos et al., 2012), in the municipality of
Torre de Moncorvo, allowed discovering 521 schist
plaques with incised rock art with filiform grooves,
having some of them representations of horseriders
(Fig.15) with weapons (Neves & Figueiredo, 2015),
46
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existing also other cases only with the depiction
of horses (Silva, 2020). The fact of having been
discovered in an archaeological context is an extremely important contribute for the precision of the
chronology of the Iron Age Rock Art of the Côa Valley (Luís, 2015), since the iconography from both
sites is quite similar.
Interestingly, in some plaques from Castelinho, the
riders are depicted standing on the back of the horse
(Neves & Figueiredo, 2015: Fig.8), as it happens in
several examples from Valcamonica mentioned above.
The hillfort of Crestelos (Silva et al. 2016), in the Municipality of Mogadouro, was discovered some years
after Castelinho, revealing 104 plaques with similar
figures (Fig.16). However, as it happens at Castelinho, the majority have geometric representations.
According to Silva (2020), the analysis of the contexts, of the iconographic parallels and of the weapons that appear depicted with the horseriders allows
to date these plaques in a period between the 4th and
the 1st century BC
Interestingly, in the Guadiana Valley, on Rock 3 of

Fig. 15 - Plaque 92 from Castelinho with warrior on horseback. (After
Silva, 2020)
Fig. 15 - Placa 92 de Castelinho com guerreiro a cavalo (Segundo
Silva, 2020)

Mocissos there is another scene of a warrior standing in the back of his horse, holding a spear and a
possible shield (Baptista, 2002: Fig.8), seeming to
be guided by the animal and by three water birds, all
in the same direction (Coimbra, 2013). Unfortunately this and other rocks of the valley are under the
waters of the Alqueva dam, having been the time for
study this rock art site very limited for the team that
47

worked there. That is probably why the indication
of the north on the only drawing available is lacking, what doesn’t allow finding out if the animals are

Fig. 16 - Plaque from Crestelos with horseriders. (After Silva, 2020)
Fig. 16 - Placa de Crestelos com cavaleiros. (Segundo Silva, 2020)

moving to the west, where, in Celtic mythology, is
the access to the Otherworld (Green, 1992).
6. CONCLUSIONS
A recent review of the iconography on Late Bronze
Age pottery from the eastern Mediterranean reveals
that “horseback riding, which is widely held to be
an Iron Age development (of especially the 9th and
8th centuries BC), was practised by members of the
aristocracies throughout the eastern Mediterranean
as early as the 13th century BC” (Kelder 2012: 1).
They seem to fit the descriptions from Iliad regarding the ideal Bronze Age warrior, whose motivation
was personal glory, a self-centered ideal typical of
tribal warfare (Anthony & Brown, 2011).
However, the examples of horseriders from Northern Greece seem to have a more recent chronology. For the moment, risking advancing a date, it
seems possible that these representations may have
occurred in a time span from the 6th century BC to
the 3rd century BC, or maybe even earlier (Coimbra,
2015b). In what concerns the rock art from this region it must be taken in consideration that the area
of Mount Pangaion is less studied than the examples
from Philippi, what can lead, in the future, to new
developments in the chronological framework of
these engravings.
All the rock art examples presented in this article
seem to correspond to the representation of a true
equestrian aristocracy, probably evoking the heros
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equitans – the hero horse rider – with the aim of
justifying a mythical past and legitimate their social
power (Royo, 2005; Tirador García, 2011).
Furthermore, besides other initial intentions, there
seems to be also a relation between the representations of horseriders with weapons and their voyage
to the Otherworld. Greco-Latin classical literature
and iconography available on pottery, jewellery,
sculpture, coins and tombstones from the 2nd half of
the first millennium BC, from several parts of Europe, reveal the horse as a guide of souls in the afterlife, having therefore a psychopomp character also
as other zoomorphic figures such as water birds.
The association of the horse with a solar symbolism
and the belief in an Afterlife (Quesada Sanz & Gabaldón Martínez, 2010; Coimbra, 2017) leads to the existence of rock art scenes where equestrian elites are
represented as distinguished ancestors, with the intention of being perpetuated in the iconography of the 1st
millennium BC in Southern Europe and beyond.
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Resumo:
O presente artigo enquadra-se no âmbito do projeto “Carta Arqueológica das Caldas da Rainha”, apresentando-se, à comunidade, os resultados
registados na Lagoa de Óbidos, concelho das Caldas da Rainha. As prospeções ocorreram entre 2017 a 2021.
Considerando a relevância da lagoa na fixação das populações ao longo dos tempos, no âmbito da arqueologia subaquática, foram realizadas
algumas prospeções na zona de interface. Até 2017 não eram conhecidos registos arqueológicos ou patrimoniais nesta área, detendo-se hoje um
inventário mais preciso com vestígios desde a pré-história até à atualidade, integrando alguns naufrágios. Foram desenvolvidos em simultâneo
alguns estudos da paisagem, a fim de compreender a evolução da lagoa durante os vários períodos e alterações da costa.
Palavras chave: Carta Arqueológica, CARACA, Prospeções, Arqueologia Subaquática, Naufrágios, Gruta, achados isolados.
Abstract:
This article is part of the scope of the project “Archaeological Charter of Caldas da Rainha”, presenting to the community the results recorded
in Lagoa de Óbidos, municipality of Caldas da Rainha. The surveys took place from 2017 to 2021. Considering the relevance of the lagoon
in the fication of populations over time, in the context of underwater archaeology, some surveys were made in the interface zone. Until 2017
there were no know archaeological remains or heritage records knowed in that area, with a more accurate inventory of traces from prehistory
to present day, integrating some shipwreks.
Alonside some landscape studies were developed to understand the evolution of the laggon during the various periods and changes of the coast.
Keywords: Archaeological Charter, CARACA, Surveys, Underwater Archaeology, Wreks, Caves, isolated remains.

1. INTRODUÇÃO
Os vestígios arqueológicos conhecidos até 2017,
inscritos na base de dados do Endovélico, na Direção Geral do Património Cultural, estavam reduzidos a alguns elementos recuperados, essencialmente, em trabalhos de dragagem ou acompanhamento,
sendo bastante parcos os dados existentes. Na verdade, todos os posicionamentos observados encontravam-se já no concelho de Óbidos, como atesta a
imagem do geoportal da DGPC (Fig. 1).
O concelho das Caldas da Rainha, pela sua relevância histórica, carecia de um olhar mais atento a nível
arqueológico. Desta forma, o Município das Caldas
da Rainha, a associação do CAAPortugal e o Instituto Politécnico de Tomar uniram esforços para a
construção de uma Carta Arqueológica.

2. CARACTERIZAÇÃO DA LAGOA
DE ÓBIDOS
A bacia hidrográfica da lagoa de Óbidos possui uma
área de cerca de 452 km2. Trata-se de uma lagoa costeira de pequenas dimensões com cerca de 17 km2,
na costa oeste de Portugal, localizada junto à Foz do
Arelho. Apresenta uma orientação NW-SE, estendendo-se ao longo de 4,5 Km, perpendicularmente
à costa. Em alguns locais chega a atingir 1,5 km
de largura (Correia, 2007). Esta divide-se em dois
braços interiores: o Bravo da Barrosa na margem
direita, onde conflui o rio da Cal, e o Bravo do Bom
Sucesso na margem esquerda, onde desagua a Vala
do Ameal. Possui como afluentes, os rios Real e Arnóia, fazendo, ambos, parte das chamadas ribeiras
do oeste de Portugal (Brito, 2013). Na zona central
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Figura 1 – Mapa com os sítios arqueológicos registados em 2017, em geoportal (DGPC).

desagua o principal afluente da lagoa, o rio Arnóia,
no qual conflui com o rio Real.
A lagoa de Óbidos é um espaço lagunar costeiro
que se desenvolve num plano de água extenso até à
barreira arenosa, constituída por um sistema dunar
que a separa do oceano Atlântico. Os terrenos que
constituem a orla ocidental depositaram-se numa
bacia sedimentar, cuja abertura coincide com os primeiros estádios da abertura do Atlântico, a bacia lusitaniana. Esta, forma uma depressão alongada, com
orientação NNE-SSW, onde os sedimentos acumulados, na zona axial, atingem cerca de 5 km de espessura. O contacto da lagoa com o oceano realiza-se
no seu rebordo setentrional, através da “aberta” e desenvolve-se por um extenso plano de água no sentido
sudeste-noroeste (Alves, et al., 2015), que mantém um
cordão litoral com cerca de 1,5 km de comprimento.

processos de assoreamento. Esta dinâmica implica a
constante intervenção antrópica para a sua reabertura, nomeadamente o desenvolvimento de dragagens
(Correia, 2007).
A zona litoral a norte e a sul da lagoa é constituída
por arribas vivas, de arenitos e conglomerados, muito sensíveis à erosão costeira.
O Vale Tifónico das Caldas da Rainha encontra-se
paralelo à serra dos Candeeiros para poente sendo,
provavelmente, o elemento geológico mais original
da estremadura portuguesa (Zbyszewski, 1966).
Os extremos norte e sul do cordão de areia frontal
da lagoa caracterizam-se pela existência de duas arribas, formadas por depósitos detríticos do Jurássico e Cretácico, respetivamente (Freitas, 1989). Na
margem norte da lagoa, na povoação da Foz do Arelho, localiza-se o geomonumento natural, o Penedo
A ligação ao mar faz-se por um canal largo e provi- Furado (Fig. 2), formado por um pequeno cabeço
sório, que tende naturalmente a encerrar através de isolado na paisagem, atravessado por uma abertura
52
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em forma de arco, que constitui um vestígio das formações geológicas pré-existentes. Este, corresponde
a um relevo deixado pela erosão, as quais faziam
parte, de uma área, em tempos, banhada pelo mar.

Figura 2 - Penedo Furado. Fonte: Projeto CARACA

2. EVOLUÇÃO DA LAGOA AO LONGO
DOS TEMPOS
A lagoa de Óbidos constitui um sistema costeiro natural com uma longa história de ocupação humana
marginal, dependente das várias evoluções morfológicas motivadas por alterações climáticas e variações do nível médio do mar.
Os dados apontam que durante o período do Quaternário, o Pliocénico, entre 5 e 1,8 milhões de anos,
o nível do mar alcançava cotas altas, resultantes de
um clima mais quente, de cariz tropical, tendo o mar
transgredido, levando a linha de costa para o interior
do continente, junto à serra dos Candeeiros, o que
seria a arriba litoral de então. Avançando no tempo,
e durante o período das glaciações, nomeadamente,
a mais recente (Würm), por volta de 20 000 anos, o
nível do mar estaria entre 120 a 140 metros abaixo
da cota atual e a linha de costa situava-se 15 km para
oeste (Dias, 1997), uma vez que no máximo Glaciário, as maiores penetrações latitudinais das calotes
glaciárias ocorreram nas regiões circunvizinhas do
Atlântico. O homem do Paleolítico, que habitou esta
região, encontrou uma paisagem bastante diferente
53

da atual, com um clima frio, um vale mais profundo
e apertado, talhado num relevo distante do litoral e
sem acesso a recursos marinhos próximos.
Embora a lagoa de Óbidos ainda não existisse, a
depressão onde hoje se implanta, fazia parte de
um vale escavado na planície litoral com recursos
essencialmente fluviais. Após a última glaciação
observou-se um abrupto aumento da temperatura
provocando degelo e cursos fluviais rápidos. Desta
forma, os estuários dos rios teriam entrado em desequilíbrio, crescendo a carga sedimentar transportada
pelos rios e levando a um intenso assoreamento das
zonas estuarinas. No final do Paleolítico a plataforma portuguesa estaria ainda por volta de um nível de
água com - 40 metros do atual (idem, 1997), subindo
progressivamente até ao atual, o qual teria ocorrido
entre 5000 a 3000 BP.
Na investigação apresentada em “Lagoa de Óbidos.
Morfossedimentogénese Aplicada”, a autora (Freitas,1989) propõe uma evolução da lagoa de Óbidos
desde o Holoceno até à atualidade. Durante a transgressão, a temperatura terá subido e o nível médio
do mar também, fazendo-o fluir no interior da lagoa,
ocupando os vales escavados pelas dinâmicas fluviais, transformando-os em braços de mar. Foi, por
esta altura, que a bacia entra num processo de assoreamento. Tal situação ocorreu devido à deposição de
aluviões fluviomarinhos, que foram colmatando o estuário, fazendo-o diminuir em extensão e substituindo-o por várzeas, tais como a Várzea da Nazaré-Pederneira, São Martinho do Porto-Alfeizerão, Óbidos e
Atouguia da Baleia-Peniche (Zêzere, 2005).
A própria presença do homem produziu alterações
no equilíbrio e na evolução destes sistemas, nomeadamente através das desflorestações para a prática
agrícola, após o Neolítico, com o empreendimento
de grandes queimadas que se fizeram sentir para a
preparação dos terrenos. Os mais antigos registos de
ocupação humana na lagoa documentam a existência de atividades de exploração agrícola e piscatória
(Lillios, et al. 2000), como também confirmaram
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os trabalhos de prospeção arqueológica de levantamento junto à lagoa, realizados no interior do projeto CARACA – Carta Arqueológica das Caldas da
Rainha, de que damos destaque neste artigo.
Nesta altura, o perímetro de área submersa estaria
em sua máxima extensão, prolongando-se até Óbidos e Roliça, integrando toda a área aluvionar dos
rios Real e Arnóia, como a Poça do Vau e a zona de
Sobral da Lagoa e das Várzeas (Fig. 3 e 4).
O estudo desenvolvido pelo projeto CARACA, tendo em conta a topografia, geologia e as análises geomorfológicas e morfosedimentares (Freitas, 1989;
Freitas et al. 2002), chegaram à seguinte dimensão
gráfica. Esta proposta de hipótese é, contudo, superficial, devendo-se aguardar por mais estudos que
possam afinar a proposta avançada.

No final do Neolítico, por volta de 3000 a.C., registamos um processo de estabilização do nível do mar.
Nessa altura desenvolvem-se barreiras arenosas terminais, que isolaram os ambientes de rio/estuário e
os transformaram em lagoas. É de referir que existem autores que apontam para uma subida das águas
marinhas para cotas superiores aos atuais (Granja,
1990) apoiados em argumentos arqueológicos, sedimentológicos e geomorfológicos, por volta do início
do Neolítico, 6500 BP, mencionando entre outros
indícios a existência de depósitos com matriz areno-lutítica, conservados nas margens dos estuários.
Por volta, desta época começa a registar-se uma tendência natural de assoreamento. De facto, embora se
apresente, atualmente, como a maior lagoa costeira
portuguesa, estima-se que já tenha tido oito vezes o

Figura 3 – Mapa vetorizado da evolução da lagoa ao longo do tempo. Fonte: Projeto CARACA
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Figura 4 – Mapa vetorizado com pormenor da zona da evolução temporal da lagoa no concelho das Caldas da Rainha. Fonte: Projeto CARACA

tamanho atual, tendo banhado partes significativas
do concelho de Óbidos.
Durante o período Clássico, a cidade de Eburobrittium
era uma importante cidade litoral, sobranceira à vila
de Óbidos. A circulação de embarcações deveria ter
sido constante e usual, pois a lagoa ligava, à época, a
cidade ao oceano Atlântico através da “aberta”. Sabemos que a água da lagoa chegaria até às portas da
cidade romana, como também à cidade das Caldas
da Rainha. Assim, nas zonas limiformes teriam que
ter existido, ancoradouros e zonas de construção e
reparação naval, que hoje, estão em terra, e ainda
por identificar.
Existem, aliás, diversas referências à navegabilidade da lagoa de Óbidos, até locais, hoje, distantes da
mesma, como o Sobral da Lagoa e a Amoreira (Martins-Loução, 2008).
É neste contexto de diminuição da cota lagunar,
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até à atualidade, que devemos enquadrar a maior
parte do desenvolvimento do território em questão.
A lagoa, as margens e várzeas decorrentes do seu
assoreamento e regressão, promoveram a fixação
de estabelecimentos humanos, com atividades
quotidianas, económicas e culturais (Graça, 2013).
Entre os séculos XII e XV, os registos historiográficos são escassos, em relação à evolução da lagoa.
Contudo, é importante não esquecer, que a lagoa devido ao seu ecossistema lagunar foi criando zonas de
várzea fortemente irrigadas, favorecendo a prática
da agricultura (Duarte, 2005).
Durante o século XIII, sabe-se que a lagoa teria
alguns problemas de estagnação e renovação das
águas, sendo necessário recorrer à abertura da “aberta” para a água poder ser renovada. No ano de 1460,
por exemplo, observamos a Câmara de Óbidos a
promulgar, por ordem de D. Afonso V, um decreto
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em que obriga as povoações da Atouguia, Cadaval
e Coutos Velhos a auxiliar as povoações a operar na
Foz do Arelho no sentido da abertura da ligação da
Lagoa ao Oceano (Umbelino, 2006).
A importância económica deste lugar é um facto que
seria bem reconhecido, entre 1471 e 1472, para incentivar a pesca na lagoa, o rei libertou os pescadores do encargo de terem de possuir cavalo e armas,
mesmo quando, pelas regras normais que regiam a
sociedade, tivessem bens suficientes para o fazerem
(Silva, 1994). A história dita ainda, que, no século
XVI, o rei D. Manuel, volta a confirmar nas Cortes,
a decisão da Câmara de Óbidos que obrigava o povo
das vilas de Atouguia, Cadaval e Coutos Velhos a
abrir a lagoa de Óbidos sempre que fosse necessário (Brito, 2013). Sabemos, através da historiografia,
que D. Sebastião (século XVI), esteve em Óbidos
fugido da peste que se propagava por Lisboa, tendo
permanecido na quinta do Bom Sucesso. O contacto
com a lagoa terá levado, o mesmo, a mandar construir um cais e duas pontes sobre os rios que ali desaguam (Silva, 1964).
A intensificação da atividade agrícola aumentou a
formação de assoreamento, que se torna bem visível
nos mapas do século XVI (Fig. 5) e XVIII (Fig. 6).

Figura 5 - Mapa de Portugal de 1570’s Fernando Álvares Seco e a
lagoa de Óbidos. Fonte: Repositório Digital: http://purl.pt/5901/3/

Figura 6 - Mapa de Portugal de 1700 de Père Placide Augustin&
Charles Inselin. Fonte: Repositório Digital: http://purl.pt/3991/3/

mos, encontravam-se submersos, mesmo na época
de verão (Alves et al, 2015). Nesta altura a extensão
lagunar parece ter aumentado.
Esta situação verificou-se também no séc. XIX e
inícios de XX. Numa das memórias de Jaime Umbelino (2006), nascido em 1916, na Foz do Arelho,
refere:
“quase todo o atual parque de estacionamento, até às muralhas do palácio Almeida
Araújo, era ocupado pela água, e não existia
a atual estrada de ligação que vai do antigo
parque de campismo até à estrada que conduz ao Nadadouro. Todo o areal onde ela assenta e lhe fica pelo sul, não existia” (p.89).
O mesmo autor acrescenta que para a área da Barrosa, existia a chamada Ilha dos Ratos, na qual não se
transitava a pé, como hoje “prolongava-se por um
canal que subia até ao Nadadouro”, separando as
duas aldeias a de baixo e a de cima (idem, 2006,
p. 89). Como ainda refere, estas zonas, atualmente
assoreadas, eram maternidades de enguias e eiroses,
vendidas nos mercados das Caldas da Rainha. Para
além da vida piscatória, todos os terrenos em redor
eram intensivamente cultivados, “não ficava uma
nesga de terra por cultivar…recorria-se às algas”
(ibidem, 2006, p. 90) como adubo e fertilizante.

Em finais do século XVIII, os campos situados entre Ainda no século XVIII e XIX, existem relatos que D.
os dois montes do Arelho e do Sobral da Lagoa não José I, costumava ir caçar patos e galeirões à poça do
se amanhavam. De acordo com os registos, os mes- Vau e D. Maria I, visitou várias vezes a lagoa, onde,
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também, ela, gostava de caçar. Associado a este relato encontra-se registado que os monarcas terão
mandado construir uma ponte em madeira, para permitir melhor alcance na caçada (Silva, 1988). Estas
incursões chegaram a gerar lendas regionais
“… o infante D. Pedro, filho de D. João V,
foi salvo de morrer afogado na aberta da
lagoa por moradores do Vau, o que levou a
um gesto de gratidão, conseguindo que fosse
construída a igreja hoje existente no Vau, e
que este povoado ficasse com a categoria de
Paróquia.” (Silva, 1988).
A caçada aos patos manteve-se na tradição, tendo
o rei D. Carlos I, no séc. XX, promovido esta atividade, bem como passeios de barco, que terão sido
decorados por Colombano Bordalo Pinheiro (Rodrigues et al., 1993).
Na análise das fotografias aéreas e de satélite existentes para o séc. XX, ou das imagens gráficas e
fotográficas de representações da lagoa de Óbidos,
apenas se denotam algumas alterações em relação às
descrições dos séculos anteriores, nomeadamente no
que se refere a uma extensão maior da várzea do Rio
Arnóia e do Rio Real, justificando-se pela aparente
expansão do perímetro de inundação do Braço da
Barrosa e da Ribeira do Nadadouro. Relativamente
ao corpo lagunar principal da lagoa, os limites são
semelhantes aos atuais.
Assim, a lagoa de Óbidos apresenta, atualmente, uma
área líquida de cerca de 6 km2, muito assoreada, quer
por sedimentos de origem marítima quer de origem
continental, sendo a profundidade média de 2 m, com
cotas que vão dos 0,5 m aos 5 m (Brito, 2013).
Podemos dizer que os principais problemas associados à lagoa de Óbidos são o seu assoreamento e a
poluição do solo e das águas proveniente dos seus
afluentes, levando a cenários de eutrofização, que
permitem por um lado a conservação de orgânicos,
mas têm implicações na dificuldade de prospeções
arqueológicas subaquáticas ou de interface.
Outro dos motivos que tem contribuído para algu57

mas alterações ocorridas no seio deste estuário deve-se, também, a ação humana, nomeadamente ao
desenvolvimento de trabalhos de dragagem consecutivos que acabam por alterar a sua configuração,
mas que permitem recuperar alguns vestígios que
contribuem para o entendimento da ocupação deste
local, ao longo do tempo.
Se não existisse, qualquer tipo de intervenção, a lagoa de Óbidos estaria condenada a desaparecer, a
curto prazo, em resultado do progressivo agravamento do processo de assoreamento existente, que
se reflete nomeadamente no enfraquecimento e instabilidade da sua ligação ao mar, sem a qual a lagoa
não poderia existir. Aliás, a ausência de operações
de dragagem, efetuadas desde os finais do século
XX, à frente dos Rios Real e Arnóia teriam conduzido ao isolamento do Braço do Bom Sucesso e da
Poça das Ferrarias e reduzido o perímetro lagunar
pelo paralelo da Ponta do Espichel.
As modificações registadas na paisagem vieram influenciar a localização preferencial dos aglomerados
populacionais. Passaram a fixar‑se na faixa litoral,
aproveitando assim, as características das redes hidrográficas e desenvolveram atividades propícias à
região como a pesca, a extração de sal, a apanha de
plantas marinhas, o transporte e comércio marítimos, as atividades portuárias e a construção naval
(Silva, 1994; Serra, 1995).
3. TRABALHOS DE PROSPEÇÃO
ARQUEOLÓGICA
No início dos nossos trabalhos, pouco ou nada se conhecia a norte da lagoa de Óbidos, área correspondente
ao concelho das Caldas da Rainha.
Metodologicamente iniciamos o trabalho por uma pesquisa e estudo das fontes escritas, orais, etnográficas,
gráficas, digitais e documentais, no sentido de averiguar a existência de indícios de vestígios arqueológicos ou apontar direções para a compreensão da
ocupação, empreendendo posteriormente análises de
deteção remota. Nesta análise preliminar, com base
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no que era conhecido, trilhamos uma orientação prévia das ações práticas de campo da equipa de investigação, que se desenvolveram ao longo do projeto, sendo que a Carta Arqueológica correspondia a
todo o concelho e não somente à área da lagoa. Para
garantir uma conjugação de todos os dados, desenvolveu-se uma base de dados, em Microsoft Access,
que integrou todas as informações descritivas, incluindo aquelas provenientes durante as atividades
diretas de prospeção, relacionadas com os sítios
arqueológicos, fotografias e materiais registados.
Para um entendimento espacial da dispersão, criou-se,
em ArcGis, da Esri, o Sistema de Informação Geográfico Arqueológico das Caldas da Rainha, e divulgou-se os vários mapas com os sítios no site do
município, através da plataforma do google http://
www.cm-caldas-rainha.pt/.
As prospeções foram realizadas, de forma intensiva,
em toda a área de extensão da lagoa norte e parte dos
braços dos rios que afluem a esta zona (Fig. 7).

4. RESULTADOS
As prospeções realizadas permitiram o inventário
de 19 sítios arqueológicos, 17 deles inéditos. Segue
uma análise preliminar dos dados, sendo que se
optou por não incluir as coordenadas geográficas
por questões de proteção dos sítios. As mesmas,
serão definidas e apresentadas à Direção Geral do
Património Cultural.
CARACA NI34
Tipologia: Cais Palafitico
Cronologia: Séc. XX
Descrição: O sítio NI34 corresponde a um Cais Palafítico abandonado. É possível verificar uma série de
estacas de elevação da plataforma do cais. O cais terá
sido usado até há uma década atrás. Os dados registados nesta zona apontam para vestígios pré-históricos
e romanos associados à pesca junto ao atual cais, já
em ruínas, onde se recolheram alguns pesos de rede.
O constante movimento das águas, bem como a sedi-

Figura 7 - Mapa vetorizado do concelho das Caldas da Rainha, onde é visível as áreas de prospeção intensiva, registadas em polígono verde.
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mentação que ao longo das épocas se tem observado
terá encoberto possíveis estruturas ou outros vestígios
deste período. Mesmo nos mais recentes, como o cais
apresentado, a deterioração é muito rápida. Esta situação pode ser confirmada na comparação entre o ano
2009, onde era utilizado, e o ano de 2018, já verificado em completo estado de ruína e desaparecimento.
Este sítio arqueológico integrou a base de dados Endovélico com o número (PAZSLO8), num trabalho
desenvolvido por Tiago Fraga (2017).
É importante referir, segundo informação oral, que
este local terá sido, também, a zona onde se terá construído um primeiro cais, de estrutura de apoio aos
pescadores, mandado erguer por D. Sebastião.

CARACA NI35
Tipologia: Embarcação - Bateira
Cronologia: Séc. XX
Descrição: O sítio CACR - NI35 corresponde a uma
embarcação em madeira, registada em 2017. Trata-se
de uma pequena bateira, de cronologia contemporânea,
enviada em relatório à DGPC, em 2019.
Na altura da sua descoberta registavam-se as extremidades dos diferentes cavernames a cerca de 5 cm do solo.
Associado, ao local, foram recolhidos dois objetos de
metal indeterminados, extremamente concrecionados.
Este sítio foi, entretanto, escavado, em 2021, durante os
trabalhos “Dragagens da Zona Superior da Lagoa de
Óbidos” por Natália Quitério e Soraya Rocha.

Figura 8 - Fotografia do cais palafitico. Fonte: Projeto CARACA 2017

Figura 9 - Esquerda: Imagem retirada no ano de 2009. Direita: Imagem atual da zona do cais. Fonte: Google Earth
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Figura 10 - Fotografias de alguns dos vestígios exumados nas imediações do cais, a oeste, ao longo da área de interface da lagoa. Fonte:
Projeto CARACA

Figura 11 - Esquerda: Embarcação de madeira NI35, aquando da sua descoberta no projeto CARACA, baixa mar. Fonte: Projeto CARACA
2017, Direita: Imagem após a escavação (fotografia: Soraya Rocha)

Figura 12 – Imagem tirada de google earth junho de 2016

embarcação afundada, na costa da
praia da lagoa de Óbidos de cronologia indeterminada. Este registo não foi confirmado devido
ao alto assoreamento registado
nestes últimos anos. Trata-se de
uma anomalia detetada por sistemas de deteção remota e, também, visível através do Google
Earth. Chama-se, no entanto, a
atenção, para o sítio em questão,
pois deverá ser considerada em
impactos que possam afetar o
subsolo marinho nesta zona.

CARACA NI64
Tipologia: Anomalia - Embarcação ?
CARACA NI82
Cronologia:?
Tipologia: Estruturas de madeira
Descrição: O sítio NI64 corresponde a uma possível Cronologia: Contemporâneo
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Descrição: Junto ao cais (NI35) verifica-se um conjunto de estruturas de madeira com tabuados de madeira conetados, com uma extensão visivel à superfície de 1,5 metro, apresentando estacas na lateral.
Poderão corresponder a parte da estrutura do deque
do antigo cais, embarcação ou estruturas de pesca.
Ainda que próximo ao cais optamos por lhe dar um
número de inventário. O acesso é feito pela rua Eng.
Luís paiva e Sousa, em direção à Foz do Arelho, junto ao cais palafítico a poucos metros para este.

CARACA NI83
Tipologia: Arte rupestre e inscrições
Cronologia: Idade do Bronze ? a Contemporâneo
Descrição : Sobre um aglomerado rochoso, junto à lagoa
de Óbidos verificaram-se diversas inscrições e gravuras
relativamente recentes. As inscrições são realizadas pela
técnica incisa (assinaturas, declarações). São associados caracteres alfanuméricos, realizados pela técnica
de abrasão e picotagem com material duro, tendo sido
consideradas do período Moderno ou Contemporâneo.

Figura 13 – Estruturas de madeira indeterminadas (possível parte de deque de cais). Fonte: Projeto CARACA Junho 2021

Observam-se, no entanto, algumas possíveis covinhas e gravuras feitas a abrasão com características
que as podemos integrar, com algumas reservas, em
períodos anteriores. O acesso é feito sobre a curva
da rua Eng. Luís Paiva e Sousa, que após se virar à

esquerda por uma via de terra batida até chegar à lagoa de Óbidos se encontra um aglomerado rochoso
do lado direito, no término da via. Este prolonga-se
em altitude até à zona alteada que dá acesso a uma
floresta de pinheiros que se localiza junto à lagoa.

Figura 14 – Imagens das gravuras observadas. Fonte: Projeto CARACA Junho 2021

CARACA NI84
Tipologia: Estrutura de habitação
Cronologia: Moderno/Contemporâneo
61

Descrição: Junto a um aglomerado rochoso e aproveitando
o mesmo registam-se várias estruturas antigas de uma habitação, relativamente pequena. Numa das paredes da rocha,
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que servia de parede da casa, verifica-se um pequeno nicho, tipo oratório, com cerca de 30 cm de altura por 15 cm
de largura. As estruturas teriam cerca de 50 cm de largura,
realizadas em pedra e adobe. Os materiais registados são
essencialmente construtivos, registando-se vários fragmentos de telha de cano. Localiza-se próximo a NI85.

CARACA NI85
Tipologia: Gruta
Cronologia: Pré-história?
Descrição: Com uma dimensão de quase dois metros
de largura, prolongando-se em profundidade a mais
de 10 metros de profundidade descendo ligeiramente,

Figura 15 – Imagem da ruína. Fonte: Projeto CARACA Setembro 2021

Figura 16 – Imagem da cavidade, entrada e interior. Fonte: Projeto CARACA Junho 2021
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abrindo depois em área. Apresenta uma estrutura
de contensão de terras na entrada. Regista uma camada de sedimento arenoso com possibilidade de
alguma potência. Registado ossos humanos e fauna (análise antropologia Ambigrama). Na Lagoa
de Óbidos, em Nadadouro, sobre a curva da rua
Eng. Luís Paiva e Sousa, vira-se à esquerda por
uma via de terra batida até chegar à Lagoa de Óbidos. Ao lado direito regista-se uma grande rocha,
que junto possui a cavidade.

CARACA NI86
Tipologia Achados isolados - Estruturas de metal
Cronologia: Contemporâneo
Descrição: Na zona da Quinta do Barroso, logo a seguir
ao Cais (NI34) registam-se diversos elementos de tubagem em ferro, que podem ter pertencido a estruturas
de escoamento ou partes de alguma antiga embarcação.
Alguns destes objetos possuem 3 metros de comprimento. As bocas têm, na maioria, 40cm de diametro.
Foram registados como um único local. O acesso ao

Figura 17 – Imagem dos registos de materiais isolados em metal. Fonte: Projeto CARACA 2017 e 2021

local é feito através da rua Engenheiro Luís Paiva e
Sousa em direção à Foz do Arelho, deve-se depois,
virar no parque de estacionamento antes do Estaleiro Central e seguir junto à margem, para o lado direito do Cais.

Figura 18 – Fotografia dos vestígios observados. Fonte: Projeto CARACA 2017 e 2021
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CARACA NI87
Tipologia: Estrutura de Cais ?
Cronologia: Contemporâneo
Tipologia: Estruturas de possível cais.
Descrição: O sítio NI87 localiza-se na margem do Nadadouro, na ponta da Dordonha, próximo ao estaleiro
central. Na zona da lagoa a poucos metros da margem
regista-se à superfície duas estacas que podem ser de
uma estrutura de antigo cais, já muito destruído.
CARACA NI88
Tipologia: Via em calçada antiga
Cronologia: Moderno/Contemporâneo
Tipologia: Calçada
Descrição: O sítio NI88 localiza-se na zona do Braço da
Barrosa, após virar à esquerda, para este, no seguimento
da estrada de terra batida. Corresponde a um troço de
uma calçada com seixos rolados e alguns fragmentos
cerâmicos de cronologia Moderna/Contemporânea.
Possui uma extensão de cerca de 100m.
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Figura 19 - Fotografias da calçada registada. Fonte: Projeto CARACA Junho 2021

CARACA NI89
Tipologia: Embarcação
Cronologia: ?
Descrição: Corresponde a uma zona onde é possível observar-se um conjunto de madeiras (cavernas)
em conexão, provavelmente, de uma embarcação de
médias dimensões, estando à vista a sua parte superior do que pode ser a proa. Próximo, registam-se
outras estruturas em madeiras, sem conexão, pelo
menos visível, que poderão pertencer a uma estrutura de antigo cais ou partes da estrutura dessa mesma

embarcação. Este sítio, descoberto em 2021.
A embarcação seria em madeira e apresenta uma
zona central sobressaída, junto à extremidade da
possível proa. Devido ao ambiente pantanal não foi
possível reconhecer materiais, nem nos aproximarmos dos vestígios.
CARACA NI90
Tipologia: Antigo Cais
Cronologia: Contemporâneo
Descrição: Já fora do concelho das Caldas da Rainha,
na outra margem da zona da Charneca, registamos um
conjunto de estacas de
um possível cais palafítico. O local foi registado com o número NI90,
mas não integrado na
Carta Arqueológica das
Caldas da Rainha.
CARACA NI91
Embarcação: Bateira
Cronologia: Contemporâneo
Figura 20 – Imagem dos restos materiais em madeira observados. Fonte: Projeto CARACA 2021
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Figura 21 – Imagem dos restos materais em madeira observados do
possível cais palafítico.

Figura 22 – Imagem da embarcação naufragada e das estruturas de
possível cais palafítico.

Tipologia: Embarcação
Descrição: Corresponde a uma embarcação de pequena dimensão, uma bateira. Encontra-se abandonada e
em muito mau estado de conservação, sendo que está
parcialmente submersa.
O acesso é feito pela rua Engenheiro Luís Paiva e
Sousa n.º 26, em direção à Foz do Arelho, devendo-se virar para sul em direção à lagoa/sapal.
Ao lado observa-se estruturas de estacas de um Cais
Palafítico, que também foi integrado neste número
de inventário.
CARACA NI92
Tipologia: Embarcação ?- Estruturas de madeira
Cronologia: Contemporâneo
Descrição: Junto à lagoa, no lodo, registamos o local
NI92. Observa-se um conjunto de estacas de madeira de funcionalidade indeterminada, podendo ser estruturas de pesca, elementos de alguma embarcação
ou até o que restou de um antigo cais. Porém, não
é possível determinar a sua funcionalidade direta.

Estes elementos de restos de estruturas de madeira
prolongam-se para nordeste.
CARACA NI93
Tipologia: Antigo cais? - Estruturas de madeira
Cronologia: Contemporâneo
Descrição: O sítio NI93 é o prolongamento das estruturas de NI92, havendo uma maior concentração
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Figura 23 –
Imagem dos restos
do possível cais
palafítico. Fonte:
Projeto CARACA
2021
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na zona mais a norte, no NI93. Tratam-se de diversas
estacas e outros elementos desconectos. O acesso é
feito pela rua Engenheiro Luis Sousa, km 93, a sul.
CARACA NI94
Tipologia: Antigo cais? - Estruturas de madeira
Cronologia: Contemporâneo
Descrição: Junto à lagoa, no lodo, observa-se um conjunto
de estacas de madeira, o que restou de um cais. O acesso

é feito pelo Braço da Barrosa, à direita, por um caminho
de terra batida.
CARACA NI96
Tipologia Embarcação
Cronologia: Contemporâneo
Descrição: No Braço da Barrosa, para este, próximo à
margem, registam-se diversas estruturas de madeira,
podendo uma delas ser de uma antiga embarcação, já

Figura 24 – Imagem das estruturas de madeira e metal registadas. Fonte: Projeto CARACA 2021

primento de uma antiga calçada de 2 metros de largura. A calçada foi realizada em seixos de pedra de
pequena e média dimensão associada a alguns fragmentos cerâmicos de telha.
CARACA NI98
Tipologia Cais
Cronologia: Contemporâneo
Carta militar 1:25000, folha nº 326.
Descrição: No final do Braço da Barrosa, regista-se
um antigo cais, já descrito em 2017 (FRAGA, 2017) e
remetido à DGPC com o número PAZSLO9. CorresFigura 25 - Imagem das estruturas de cais ainda visíveis. Fonte: Proponde a um conjunto de estacas em madeira, de uma
jeto CARACA 2021
completamente submersa. Devido ao ambiente pantanal estrutura em palafita, atualmente muito degradado.
não foi possível recolha de material ou aproximação mais
precisa, mas é possível verificar a parte do tabuado e caver- 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
name. Pelas dimensões aparenta ser uma possível bateira. A lagoa, pela sua relevância regional, na economia e
na vida das populações que ali se fixaram, foi palco de
CARACA NI97
inúmeras atividades relacionadas com a apanha de moTipologia Via antiga calçada
luscos, pesca e comercialização, sendo fundamental,
Cronologia: Contemporâneo
dar continuidade às prospeções. Inclusivé, foi possível
Carta militar 1:25000, folha nº 326.
Descrição: Troço de cerca de 130 metros de cum- observar durante os trabalhos, a existência de estruturas
66
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das áreas de interface
foram, essencialmente,
realizadas na altura de
baixa mar. No futuro parece-nos relevante percorrer, toda esta zona,
embarcado e empreender
alguns mergulhos de pormenor para uma melhor
assunção dos vestígios registados. Alguns pontos
de inventário na carta
arqueológica são de anomalias que foram registadas, sendo necessária a
Figura 26 - Imagem das estruturas da embarcação naufragada. Fonte: Projeto CARACA 2021
sua confirmação. Contudo, neste artigo trouxemos somente um ponto
que se integra neste âmbito, pela sua proximidade à costa da Foz do
Arelho, em que muitas
pessoas se banham, que
só foi visível no verão
de 2016 (NI64). Atualmente as prospeções
Figura 27 - Fotografia da calçada registada. Fonte:
desenvolvidas desde 2018 e as imagens de satélite já
Projeto CARACA 2021
não apresentam essa anomalia, revelando essa mesma área com maior assoreamento.
Ainda que nos tenhamos debruçado em estratégias
de prospeção que fossem qualitativamente transversais à área da lagoa, correspondente ao concelho
das Caldas da Rainha, pretende-se que seja claro ao
leitor, que este trabalho não pode ser um fim em si
mesmo, pelo contrário, muitas confirmações futuras
devem ser realizadas, num processo contínuo de estudo, valorização e salvaguarda da identidade local
e do património arqueológico que lhe está inerenteFigura 28 – Restos de antigo possível cais. Fonte: Projeto CARACA
mente associada.
2021
Um entendimento da ocupação, necessita de conjuhabitacionais em ruínas nas proximidades.
As nossas prospeções, com vista a uma maior visibilidade gar várias estratégias metodológicas com base nas
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técnicas de prospeção e com trabalhos de estudo intrusivos, para a deteção de estruturas e contextos in
situ que garantam, posteriormente, o cruzamento de
dados e informações mais aprofundadas, a fim de,
com maior exatidão, permitir o delinear de propostas mais verossímeis.
No sentido de trilhar uma breve aproximação à ocupação da lagoa ao longo do tempo, é visível a sul da
lagoa, no concelho de Óbidos, fora da zona em estudo, registo de vestígios de superfície do Paleolítico,
no sítio da Lapinha (CNS:345919) e, outro local relocalizado aquando da Carta Arqueológica de Óbidos sob a designação de Ponta do Bração (CARQO
235). Já no concelho das Caldas registou-se, na Foz
do Arelho, outro local deste período, designado por
estação ao ar livre na Foz do Arelho (CNS:10522),
outros achados foram também registados pelo projeto que serão integrados na futura Carta Arqueológica. Mesmo em frente à Foz do Arelho, mas já em
Óbidos tornou-se notório o achado isolado do machado-placa em anfibolito, perfurado, recuperado a cerca de 9 m de profundidade, sem qualquer outra associação a contexto evidente (Lillios, K, et al.2000)
(CNS:24080). Durante os trabalhos de dragagem,
desta zona, ocorridas em 1998, foram ainda registados alguns fragmentos de tabuado de uma caverna,
promovidas pelo INAG (Instituto da água).
De um período posterior, aparenta ser o sítio do Juncal Longo (CNS:34555) e o sítio da lagoa de Óbidos
(CNS:5370) observado, sensivelmente, a meio da
lagoa, correspondente a uma zona onde foi possível
recolher, um peso de rede sobre bojo, com furo de
suspensão. O projeto CARACA veio confirmar os
achados pré-históricos, com a exumação de pesos de
rede da zona norte da lagoa, bem como de pesos de
rede do período Clássico.
Do período moderno, sabemos da perda de embarcações, em particular junto à “aberta”, como a embarcação de “Reine de Agnes” (CNS:29167), em 1765,
ou da embarcação de “Nuestra Señora de Begoña”
(CNS:29488), em 1787, naufragada na Foz do Are-

lho. É bem visível na historiografia a construção de
pontes e cais já desaparecidos e a realização de trabalhos de dragagem que, sem acompanhamento por
especialistas, poderão ter danificado ou destruído
património, não se dando a conhecer o seu devido
registo. Outros vestígios foram, também, identificados em dragagens, nomeadamente, balas de chumbo
das invasões francesas e uma moeda de chumbo do
início da República (Fraga, 2017).
Já de época contemporânea podemos observar a referência a diferentes naufrágios, entre eles destacamos o “SS Roumania” de 1892 (CNS:31037) ou das
diferentes embarcações, nomeadamente, as bateiras
naufragadas e abandonadas, registadas durante os
trabalhos, as diferentes estruturas em metal e madeira indeterminadas e os restos de cais palafíticos
encontrados ao longo de toda a lagoa, demonstrando as alterações, manutenções e opções ao longo do
tempo na construção destas estruturas e do seu posicionamento nas margens.
Os dados que aqui se registam, quer no entendimento da evolução da lagoa, quer dos vestígios observados, claramente nos referem que muito trabalho
existe ainda para fazer, sendo nosso objetivo dar
continuidade aos mesmos nos próximos anos.
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Abstract:
The megalithic phenomenon in Portugal assumed a prominent place in the field of Nature Tourism, the North of the country, in the district of
Viana do Castelo. This work aims to frame this phenomenon and above all highlight the most relevant megalithic constructions in the district
of Viana do Castelo. Understand its location and how get to this heritage. A brief brochure was created for the presentation of this Megalithic
Route to the public, available for consultation at the end of this work.
Key words: tourism, megalithic constructions, district of Viana do Castelo.
Resumo:
O fenómeno megalítico em Portugal assumiu um lugar de destaque no campo do Turismo Natureza, a Norte do País, no distrito de Viana do
Castelo. Este trabalho tem por objetivo enquadrar este fenómeno e sobretudo destacar as construções megalíticas mais relevantes do distrito
de Viana do Castelo. Perceber a sua localização e a forma como chegar a este património. Foi criada uma brochura breve para a apresentação
desta Rota Megalítica ao publico, disponível para consulta no final deste trabalho.
Palavras-chave: turismo; construções megalíticas; distrito de Viana do Castelo.

1. INTRODUÇÃO
O fenómeno megalítico surge em pleno neolítico,
período da pré-história cronologicamente datado
entre 3 milhões de anos e 10 000 a.c., aproximadamente. Este período caracteriza-se pela sedentarização do homem e abandono do seu primitivo
nomadismo. A agricultura e o pastoreio passam a
fazer parte das suas principais atividades e meio de
subsistência. A preocupação religiosa e o culto dos
mortos ganham especial relevância. Aparecem-nos,
então, as grandes construções megalíticas feitas de
grandes blocos de pedras que pesam toneladas. Esta
expressão material da Cultura Megalítica Ocidental, de origem Atlântica, irradiou para o noroeste da
Europa, Bretanha e Irlanda, como documentam numerosos monumentos ali existentes (Caderno Auxiliar de História - Elementos Arquitectónicos). Entre
este conjunto de monumentos megalíticos, surgem
os dólmens, que ganham especial importância em

Portugal, devido ao grande número de monumentos
a descoberto e documentados.
A palavra dólmen é de origem irlandesa e significa
“mesa”, constituído por grandes esteios de pedra,
em número variável, dispostos verticalmente, delimitando um espaço poligonal ou circular que designamos por câmara; estas estruturas eram cobertas
por uma lage, a tampa, mesa ou chapéu (designações comuns que aparecem com frequência nas
bibliografias). A entrada fazia-se por uma abertura
lateral que dava acesso a uma galeria, coberta também por lages. Existem ligeiras alterações de monumento para monumento, sendo alguns mais simples, até sem corredor de acesso e com dimensões,
em altura, variáveis (Brochado 2008).
Estes monumentos megalíticos, igualmente designados por monumentos funerários, eram locais de enterramento, em que era comum depositar, junto ao
corpo, alguns pertences pessoais, atribuindo a este
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ritual a crença, na vida para além da morte, e a necessidade dos seus pertences.
Estes monumentos, que se encontram em todas as
províncias portuguesas, eram cobertos por grandes
massas de terra, de forma a escondê-los e torná-los
menos percetíveis no meio da paisagem, formando
pequenas colinas, que os romanos designaram de
mamoas, por se assemelhar à forma do seio da mulher. Após explorados ou violados, apresentavam a
forma do dólmen.
Desconhecemos a técnica por eles usada para arrastar
as pedras que constituem estas construções, desde a
pedreira até ao local escolhido; não esquecendo que
algumas pesam toneladas. Alguns acreditam que seria
impossível sem o conhecimento da alavanca. Pensa-se que terão sido arrastadas em cima de troncos de
árvores, dispostos uns à frente dos outros, conforme fossem avançando. A mesa seria elevada através
de uma rampa de terra para o local definitivo. Nos
esteios destas sepulturas é comum aparecerem representações pictóricas, estilizadas – pintura rupestre ou
incisões, que se acredita terem um simbolismo religioso. (Museu D. Diogo de Sousa, 1998)

Dólmen do Batateiro
Coordenadas: 41°59’30.6”N
		
8°16’09.3”W
O Dólmen do Batateiro é um monumento megalítico, datado do período Neo-Calcolítico, de razoáveis dimensões, constituído por sete esteios. Na face

Fig. 1a - Mapa de localização (google maps)

2. O FENÓMENO MEGALÍTICO NO
NORTE DO PAÍS
Este fenómeno deu-se com especial incidência no
Norte do país, nomeadamente na fachada atlântica e
só depois no interior. Ao contrário do que se pensava
inicialmente, os túmulos megalíticos não se confinaram às chãs dos planaltos. Eles espalharam-se um
pouco por todo o lado e desceram mesmo para muito
próximo do nível do mar, como é disso exemplo a
mamoa de Afife, situada na zona de Vila Praia de
Âncora, conforme veremos à frente.
Com o objetivo de conhecer um pouco melhor este tipo
de monumentos na zona norte do país, nomeadamente
no distrito de Viana do Castelo, vamos aqui apresentar
os mais emblemáticos desta cultura. Onde se situam;
como chegar até eles; quais a suas principais caraterísticas e o seu estado de conservação (Brochado, 2008).

Fig. 1b - Dólmen do Batateiro

Fig. 1c - Sinalética de localização da mamoa
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interna do esteio que se encontra inclinado para o
interior da câmara, veem-se algumas gravuras,
constituídas por linhas paralelas com sulcos pouco
profundos. A tampa apresenta duas marcas retangulares. Esta mamoa encontra-se situada numa zona
plana, de altitude, a poucos quilómetros do Planalto de Castro Laboreiro, em Melgaço (fig.1a), onde
existe uma necrópole megalítica com cerca de uma
centena de monumentos da pré-história. Apesar de
haver notícia de outros monumentos do mesmo tipo
nas redondezas, esta mamoa encontra-se isolada.
O seu estado de conservação é bastante razoável,
apesar de um pouco afetado, devido aos trabalhos
de replantio arbustivo do espaço vizinho(fig.1b).
Como chegar: pela EN-202, saindo de Melgaço para
Lamas de Mouro e Bouçados Homens. Depois desta
povoação, virar à esquerda para o Batateiro. O espaço está bastante bem sinalizado e acessível com
informação acerca do monumento (fig.1c).
Do espólio encontrado, após trabalhos de escavação
realizados em 1999,2000 e 2001, constam, dois micrólitos de sílex, lâmina e cerca de 500 contas de
colar discóides em xisto (Oliveira, 1987).

Fig. 2b - Mamoa "Neivatex"

Fig. 2c - Cista de planta trapezoidal

Vira-se à direita ao km 56. 660, na rua Frei Jerónimo
Vahia (fig.2a). O monumento situa-se no jardim da
fábrica industrial têxtil, Neivatex.
Coordenadas: N 41º 38. 076’
Trata-se de um monumento tipo câmara-corredor,
		
W 8º 46. 344
formado por grandes esteios de granito (fig.2b), alA mamoa “Neivatex” é um monumento funerário
guns dos quais com decoração zoomórfica e geomémegalítico, datado do período calcolítico. O acesso
trica obtida através da picotagem. Apresenta reprefaz-se pela EN-13, ligação Porto – Viana do Castelo.
sentações solares (soliformes) na laje de cabeceira e
um zoomorfo esquemático num dos esteios do corredor. O seu estado de conservação é muito bom, em
resultado da musealização a que foi submetida. Na
altura em que foi encontrada tinha de comprimento
7, 3 m, de largura máxima 4 m e à cabeceira 1, 63 m.
Junto ao corredor, pelo lado sul, e sob tumulus, foi
encontrada uma cista de planta trapezoidal, também
atribuível ao período Calcolítico, coberta com laje e
Fig. 2a - Mapa de localização da mamoa "Neivatex" (Carta militar
com cerca de 1,1 m de comprimento (fig.2c).
de Portugal nº40)
Do espólio encontrado nos trabalhos de escavação

Mamoa “NEIVATEX”
S. Romão do Neiva
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constam: fragmentos de cerâmica decorada campaniforme. Alguns destes vestígios podem ser vistos na antiga junta de freguesia de Castelo de Neiva
(Brochado, 2008).

no conjunto de monumentos megalíticos designado
“Antas da Serra do Soajo” que incorpora cerca de
uma dezena, edificados há cerca de 5000 anos e distribuídos por dois quilómetros de planalto (fig.3a).
Em 2016, foi alvo de um projeto de valorização da
Necrópole do Mezio
área arqueológica Mezio-Gião, devido à crescente
Coordenadas: 41º53’5´´N
procura do turista do Parque Nacional Peneda Gerês
		
8º18’50’’W
e da Porta do Mezio em particular.
Em Portugal, as mamoas estão normalmente dispos- O homem do Gião pré-histórico criou arte rupestre e
tas em grupos, como é o caso da necrópole (grupo espaços de rituais de enterramento. Com este projeto,
de túmulos) do Mezio. Este considera-se integrado a ARDAL/ Porta do Mezio veio valorizar e pôr a descoberto mais de 100 pedras identificadas com arte rupestre e onze mamoas da área arqueológica do Mezio.
Na figura 3b, podemos identificar uma mamoa com
dólmen. É constituído por uma câmara formada por 7
esteios apoiados entre si, sobre os quais assenta uma
grande lage. Trata-se de um dólmen de planta poligonal
clássico, com entrada estreita e um corredor com esteios pouco alteados, tombados no sentido do comprimento. Com a entrada virada a nascente, conservam-se
ainda, à direita, dois esteios aparentemente in situ, por
Fig. 3a - Localização da necrópole do Mezio (google maps)
cima dos quais se encontra um outro deslocado. Todos
os esteios são em granito da região. A câmara e o corredor sofreram violação já antiga, conforme informação
disponível no portal do arqueólogo.
Estudos realizados concluíram que todas as antas foram, sucessivamente, violadas e espoliadas ao longo
dos tempos, reaproveitando-se os seus esteios. No que
se refere à mamoa 5 (fig.3c), esta preserva ainda os
esteios e a mesa, sensivelmente circular, com 2 m de
diâmetro e um corredor de 2,8 m de comprimento e
Fig. 3b - Anta das Portas do Mezio
80 cm de largura.
O trilho das mamoas do Mezio está identificado e sinalizado para fins turísticos. É um percurso de baixa
dificuldade e inicia-se à Porta do Mezio, com a primeira mamoa identificada na segunda imagem. O piso é
de terra ou rochas. O percurso é adequado a crianças e
pode ser feito em qualquer altura do ano, embora se devam evitar os períodos mais chuvosos. Tem a duração
de cerca de 1 hora, num total de 2,2km e termina onde
começou (Raposo, 2001).
Fig. 3c - Mamoa 5 do Mezio
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Necrópole de Castro Laboreiro
Coordenadas: 42° 3’ 47” N
		
8° 7’ 20” W
A Necrópole Megalítica do Planalto de Castro Laboreiro localiza-se na freguesia de Castro Laboreiro, concelho de Melgaço, distrito de Viana do Castelo (fig.4a).
Datada do Neolítico à Idade do Bronze, a necrópole
apresenta-se em bom estado de conservação. A maior
parte das mamoas conserva ainda o dólmen megalítico.

Fig. 4a - Localização da Necrópole de Castro Laboreiro
(google maps)

Esta necrópole encontra-se disposta ao longo de 50
km e a uma altitude de 1100m, sendo possível encontrar cerca de 90 monumentos megalíticos, 36 dos
quais em território galego. É considerada a maior
necrópole desse período na Península Ibérica e a
mais setentrional de Portugal. Cerca de 25% desses monumentos encontram-se isolados no planalto,
sendo dominantes na paisagem natural e baldia. Os
restantes encontram-se aglomerados, perto de ribeiras ou afluentes do rio Laboreiro.
Apenas dois destes monumentos funerários pré-históricos estão a descoberto (fig.4b,c), os restantes
permanecem ocultos pelas mamoas, ligeiras elevações de terra na paisagem.
A primeira escavação arqueológica data de 1978.
Em 2013, o conjunto megalítico foi classificado
como sítio de interesse público.
O trilho identificado tem cerca de 13Km e é designado por trilho megalítico de Castro Laboreiro (Ana
Costa, 2020).

Dólmens de Vila Praia de Âncora
a) Mamoa da Eireira

Fig. 4b - Dólmen da Necrópole de Castro Laboreiro

Coordenadas: Lat: 41,7926688;
		
Long: -8,8672504
Túmulo pré-histórico, situado à entrada norte da freguesia é um dos monumentos megalíticos descoberto
mais próximo do litoral, até aos dias de hoje (fig.5a, c).
Esta mamoa tem um diâmetro de 28m e o que resta da
estrutura dolménica é constituída por 16 esteios, que
definem o monumento indiferenciado em forma de V
(fig.5b).

Fig. 4c - Mamoa completo da Necrópole de Castro Laboreiro

Fig. 5a - Localização da mamoa da Eireira (google maps)
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Fig. 5b - Mamoa da Eireira

Fig. 6a - Localização do dólmen da Barrosa (Google maps)

Fig. 5c - Identificação do monumento

Fig. 6b - Vista de frente do dólmen da Barrosa

Tratava-se de túmulos de enterramento coletivo, que
se desenvolveram, desde o Neolítico pleno até ao
bronze inicial, ou seja, do V ao II milénio a.c.
Foram encontradas algumas pinturas, tendo sido retirada uma pedra de esteio que se encontra em exposição
no Museu Museológico de Afife (Brochado, 2008).
b) Dólmen da Barrosa

Coordenadas: 41º 48’ 36’’ N;
		
8º 51’ 02’’ O
Situado em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, está classificado como monumento nacional
desde 1910.
Apesar de ser monumento nacional, o Dólmen da
Barrosa esteve localizado em terreno privado, e praticamente escondido pelos muros altos de uma quinta.
É composto por câmara funerária de planta poligonal, pedra de cabeceira no topo e nove esteios. Tem
ainda um corredor com cerca de um metro e meio de

Fig. 6c - Vista Lateral do dólmen da Barrosa.

largura por seis de comprimento. Não restam vestígios da mamoa - ou tumulus – que a cobrissem originalmente na totalidade (Figueiredo, 2021).
Do espólio encontrado nas escavações a que foi sujeito o local, constam três pontas de seta, um raspador,
uma faca de sílex, uma conta de colar e um machado
76
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em diorite, depositados no museu da Sociedade Mar- JORGE, V. O. (1987) - Nótula sobre o dólmen da Barrosa (Caminha, Viana do Castelo). In Caverns de Arqueotins Sarmento, segundo informação fornecida pelo
logia. Braga. 2ª série: 4, p. 227241.
portal do arqueólogo (Jorge Oliveira, 1987).
Turismo do Porto e Norte de Portugal «Necrópole Megalítica

3. CONCLUSÃO
Com o objetivo de dar a conhecer uma das rotas
megalíticas mais emblemáticas da Europa, este pequeno apanhado de monumentos oferece ao público
em geral, uma viagem fantástica pela pré-história do
nosso País e uma verdadeira experiência de Turismo
natureza no norte de Portugal.
O distrito de Viana do Castelo é um ponto de referência, tanto para os amantes da natureza, como para
a classe científica com especial interesse nos estudos
da cultura megalítica em Portugal.
Muitos monumentos, apesar de se distribuírem por
zonas mais remotas e pouco acessíveis, conseguiram ser integrados em circuitos pedonais, ou mesmo
em contextos museológicos, que permitiram maior
visibilidade e valorização do património, dando a
conhecer, cada vez mais, a nossa história, hábitos,
cultos e rituais.
O Património arqueológico ganha, neste contexto
do fenómeno megalítico, um papel de destaque e
importância junto da comunidade. Ao promovê-lo e
dá-lo a conhecer, estamos a contribuir para uma comunidade mais informada e responsável quanto às
questões que envolvem a sua preservação.
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ESTAMPA 1 – Desdobrável “Rota megalítica do
distrito de Viana do Castelo”
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Abstract:
The results of a bayesian modelling of the radiocarbon dates collected at the archeological site of Castelo Velho de Freixo de Numão (Vila
Nova de Foz Côa, Guarda, Portugal) is presented. This analysis follows the methodology developed for a refinement of archaeological sites
chronological dating through radiocarbon (Bayliss, Ramsey, et al., 2007; Bayliss & Ramsey, 2004) The objective was to contribute to a better
understanding of the site’s pre-historic occupation chronology. The methodology applied narrowed the contexts of the radiocarbon samples
contexts, from a simple stratigraphical perspective to a contextual approach. Through the recovery of the archaeological record information
available, a Harris matrix was produced. This matrix allowed for a more refined definition of the radiocarbon samples contexts and its relations.
These relations were then used to attempt a more refined calibration of the radiocarbon dates, using a Bayesian statistic approach. A model
for a refined chronological dating of the prehistoric architecture of the site was also developed. The results point to the precision difficulty of
radiocarbon dating. These impediments jeopardize the possibility of the research to reach “socially usable contemporaneities” (Jorge et al.,
2007) and the comprehension of the architectural development of the prehistoric occupation of this site.
Keywords: Castelo Velho; Freixo de Numão; bayesian; radiocarbon
Resumo:
São apresentados os resultados de uma modelação bayesiana das datas de radiocarbono recolhidas no sítio arqueológico de Castelo Velho de
Freixo de Numão (Vila Nova de Foz Côa, Guarda, Portugal). Esta análise segue a metodologia desenvolvida para um refinamento da datação
cronológica por radiocarbono de sítios arqueológicos (Bayliss, Ramsey, et al., 2007; Bayliss & Ramsey, 2004). O objetivo foi contribuir para
uma melhor compreensão da cronologia de ocupação pré-histórica do local. A metodologia aplicada estreitou os contextos das amostras de
radiocarbono, de uma simples perspetiva estratigráfica para uma abordagem contextual. Através da recuperação das informações do registo
arqueológico disponível, foi produzida uma matriz de Harris. Essa matriz permitiu uma definição mais refinada dos contextos das amostras de
radiocarbono e das suas relações. Essas relações foram então usadas para tentar uma calibração mais refinada das datas de radiocarbono, usando uma abordagem estatística Bayesiana. Foi também desenvolvido um modelo para procurar construir uma cronologia do desenvolvimento
arquitetónico da ocupação pré-histórica. Os resultados apontam para os problemas de precisão da datação por radiocarbono. Estes entraves
comprometem a possibilidade da investigação alcançar “contemporaneidades socialmente utilizáveis” (Jorge et al., 2007), bem como uma
compreensão mais fina do desenvolvimento arquitetónico da ocupação pré-histórica deste sítio.
Palavras-chave: Castelo Velho; Freixo de Numão; bayesiano; radiocarbono

1. INTRODUÇÃO
Castelo Velho de Freixo de Numão é um lugar arqueológico no norte de Portugal (Freixo de Numão,
Vila Nova de Foz Côa, Guarda), com registo de
ocupação pré-histórica no 3.º e 2.º milénio a.C.,
período durante a qual foram erigidas um conjunto
de arquiteturas, que incluem a composição de um
recinto murado. O lugar foi escavado entre 1989 e
2005, em trabalhos coordenados por Susana Soares
Lopes, sendo aberto ao público em 2007, após trabalhos de musealização.

O estudo deste lugar possui particular importância
no estudo da pré-história, tendo contribuído para
uma viragem de paradigma na interpretação de recintos semelhantes, datados em cronologias análogas na Península Ibérica. A proposta introduzida
por Susana Soares Lopes em 1994, de interpretação
como “lugares monumentalizados”, produziu uma
alternativa (senão mesmo rutura) à consideração até
então habitual como “povoados fortificados” (Jorge, 1994). Para além desta mudança de perspetiva, o
lugar permitiu o desenvolvimento de vários trabalhos
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de investigação, relativos a temáticas como a arquitetura, os artefactos cerâmicos e líticos, a paleo-vegetação, bem como de desenvolvimento teórico e
interpretativo. Essa investigação conjugou-se como
uma verdadeira escola, sendo que do seu enquadramento académico resultaram diversas teses de mestrado e uma de doutoramento.
Pese embora a alternativa concetual interpretativa
se mantenha como um dos aspetos mais relevantes
do trabalho de investigação (e com maior impacto),
levando a que se produzisse atenção para o tema das
arquiteturas pré-históricas, a investigação salientou
também o problema de desenvolvimento de cronologias de ocupação, que permitam compreender
como o lugar foi vivido. Face a essas dificuldades,
constatou-se a partir de 2003 que:
“(...) não podemos aceder a contemporaneidades socialmente usáveis, por forma a construir narrativas
de nível médio. Pode-se falar de vidas do sítio, de
momentos, de espaços, de deposições, de condenações, em suma, de transformações. Podemos tão só,
abrir “janelas” sobre algumas ações vividas em Castelo Velho.” (Jorge et al., 2007, p. 79)

Thomsen (no caso aplicado à transição “Calcolítico”
para “Idade do Bronze”), propondo, em alternativa,
uma circunscrição cronológica expressa de forma
meramente cronológica. Perante datas expressas numericamente e numa época em que o sistema cronológico vigente privilegia as décadas, os séculos e os
milénios, esta abordagem é a que mais facilmente
permite identificar as continuidades e descontinuidades observadas no registo arqueológico, lidando-se assim o problema da periodização naquilo que
se encontra “à mão” (os milénios). O problema da
identificação das periodizações é assim resolvido
através da abrangência, concentrando-se em verificar grandes continuidades e ruturas.
Parte importante do problema da periodização da
ocupação pré-histórica do lugar advém da precisão
das datações por radiocarbono, dado que após calibradas apresentam um intervalo com vários séculos1. Essa dispersão coloca problemas na com1
preensão de contemporaneidades de ocupação,
que se traduzem na solução por periodizações mais
largas e generalizantes.
Para fazer face a este problema aplicámos uma metodologia, que combina a calibração das datações
de radiocarbono com a estatística bayesiana. Essa
aplicação tem demonstrado alguns resultados na
melhoria da precisão da calibração das datações de
radiocarbono, sendo uma ferramenta particularmente útil, para conseguir alcançar contemporaneidades
e diacronias numa escala mais fina.
Começamos por expor a metodologia de articulação
da inferência bayesiana com a calibração de datas
de radiocarbono. Trata-se de uma apresentação que
elenca quer a base da estatística aplicada, o programa de computador utilizado, os métodos que disponibiliza e como trabalham em articulação com a
informação detalhada dos contextos estratigráficos.
Na secção seguinte expomos como esta metodologia
foi aplicada às datações de radiocarbono de Castelo

Esta problemática manteve-se como um eixo fundamental da investigação, em que a inteligibilidade
do passado se interliga com a possibilidade de compreender a sua temporalidade. A pertinência dessa
investigação demonstra-se pela importância que lhe
é dada em trabalhos recentes (S. Lopes & Bettencourt, 2017; S. S. Lopes, 2019), bem como a relação
especial da investigadora que mais tempo dedicou a
este lugar, com esta problemática.
Os últimos desenvolvimentos partem de uma aproximação teórico-metodológica baseada na identificação de continuidades e descontinuidades, estudadas a partir da relação entre ações e datações, que
enfatiza a descontinuidade das práticas entre o 3.º e
o 2.º milénio (S. Lopes & Bettencourt, 2017; S. S.
Lopes, 2019; Soares Lopes & Gomes, 2021). Esta
aproximação ultrapassa o marco histórico-crono1
A fiabilidade de algumas datações lança também
lógico da periodização do sistema de 3 Idades de problemas, dado que algumas apresentam dispersões a 2σ
abaixo dos 90% (com valores como 72,1%).
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Velho. Começamos por apresentar os desafios colocados por um registo arqueológico baseado no
paradigma estratigráfico e a necessidade de uma
aproximação mais contextual. Apresentamos as vantagens da construção de uma matriz de Harris e a sua
relação com esta aproximação mais contextual. De
seguida, construímos essa matriz, a partir das informações produzidas ao longo da escavação arqueológica, identificando diversas unidades estratigráficas,
com especial atenção àquelas onde foram recolhidas
as amostras de radiocarbono. Por fim, demonstramos como codificámos esta informação, inserindo-a
no programa de computador.
No final, apresentamos os resultados desta aproximação, demonstrando-se problemas semelhantes
ao já registados noutros lugares arqueológicos com
ocupações mais longas.
2. A INFERÊNCIA BAYESIANA
E A CALIBRAÇÃO DE DATAS DE C14
A utilização da estatística bayesiana em arqueologia pode ser variada e diversificada (C. E. Buck et
al., 1996). Uma das suas primeiras aplicações, e que
continua a ser aquela com mais sucesso, é a calibração e análise de datas de radiocarbono.
O método bayesiano deriva das ideias desenvolvidas
pelo reverendo Thomas Bayes no século XVIII.
Trata-se de uma aproximação por inferência
estatística (probabilística) que pode ser sumariada
pelo seguinte teorema:
p(x|θ)=

(p(xθ)pθ)
(p(x))

ou seja
p(parametros│dados)=(p(dados│parametros)p(parametros))
				

(p(dados))

ou seja
Distribuição a posteriori = distribuição a priori x verossimilhança
Em vez de possuirmos as frequências ou proporções
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utilizadas pela estatística clássica, utilizamos antes
graus de possibilidade, ou seja, a probabilidade. O
seu uso encontra-se particularmente indicado para
uma aproximação probabilística que não tome os
valores como absolutos. A inferência bayesiana calcula o grau de probabilidade de uma hipótese antes
da comprovação ser observada e calcula uma estimativa numérica do grau de probabilidade de que a
hipótese após a comprovação tenha sido observada.
As aplicações deste tipo de inferência são as mais
diversas, passando por campos como a Medicina,
a Física ou a Engenharia (com particular destaque
para a Engenharia da Qualidade e a Metrologia).
No caso da arqueologia existem também aplicações
diversas. Uma das primeiras aplicações deste método foi, justamente, o tratamento da informação
probabilística resultante da calibração de datas de
C14 (Naylor & Smith, 1988). A sua aplicação veio
a ser desenvolvida de modo a combinar a informação cronológica de diferentes fontes, com particular
destaque para a estratigrafia e o reconhecimento de
fases. Segundo um trabalho de referência, desenvolvido pela equipa da Universidade de Nottingham,
existiriam cinco aplicações fundamentais em termos
da aplicação de inferência bayesiana à calibração de
datas (C. E. Buck et al., 1991, p. 812):
Calibração (expressar uma data de radiocarbono numa
distribuição, com a indicação de datas de calendário,
apresentadas de um modo compreensível)
Calibração com termini (introdução de informação
histórica ou arqueológica que imponha terminus ante
quem ou terminus post quem para as datas)
Calibração múltipla (calibração de um conjunto de
determinações de radiocarbono onde a informação a
priori, geralmente a estratificação, indique possibilidades estreitas: “a segunda data pode ser contemporânea
ou posterior, mas não pode ser anterior à primeira”)
Calibração com ordenação (calibração em que o registo arqueológico imponha alguma ordem (mesmo
que parcial) às datas, tal como uma sequência (parcialmente) estratificada.)
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Calibração com faseamento (estimativa das datas de
início e fim de uma série de fases arqueológicas, quê
sejam reconhecidas como contíguas e consecutivas,
e para as quais se possui uma ou mais determinações
de radiocarbono).
Mais tarde, foram ainda definidas outras formas de
aplicação, incluindo a inclusão da informação a priori sobre o ritmo de deposição, a inclusão da informação a priori sobre o tempo entre deposições (ou a
inclusão do conhecimento a priori do tempo entre
duas amostras, no processo conhecido geralmente
como ‘wiggle matching”), a deteção de ”outliers”,
a seleção de amostras, e a escolha de modelos quer
em termos de cronologias relativas como cronologias absolutas (C. E. Buck, 2004a).
O campo da aplicação de estatística bayesiana à
criação de cronologias relativas passou a oferecer
uma alternativa interessante aos métodos de seriação (C. E. Buck & Sahu, 2000). A aplicação dos métodos bayesianos à calibração e análise cronológica
para efeitos arqueológicos segue essencialmente
cinco passos básicos fundamentais (Litton & Leese,
1990):
a) Definição do problema arqueológico;
b) desenvolvimento de um modelo estatístico baseado em (a) e na informação de radiocarbono
apropriada;
c) aferição, seguindo (a) e (b), de qual a informação arqueológica substancial, traduzida para
o contexto do modelo estatístico, que deve ser
incluída na análise;
d) seleção dos procedimentos de inferência estatística adequados;
e) interpretação dos resultados de (d) com referência aos problemas definidos em (a).

Trata-se de uma metodologia em que se estabelece
uma profunda relação entre a calibração das datas
de radiocarbono e o registo arqueológico. Contudo
esta relação depende em muito da consistência de

ambos, sobretudo da correta compreensão da relação estratigráfica (quando esta assume contornos
passíveis de serem concordantes com os de uma
seriação cronológica).
O método tem vindo a dar azo a uma sequência de
artigos por parte de alguns dos autores que lhe deram origem e onde se desenvolvem os aspetos mais
técnicos do método, bem como várias considerações
sobre os princípios estatísticos utilizados (C. Buck
et al., 2007; C. E. Buck, 2004b; C. E. Buck et al.,
1991, 1994a, 1994b). Apesar da sua aplicação, esta
metodologia não está isenta de críticas, as quais seguem princípios sobretudo pragmáticos, salientando-se a questão dos conhecimentos avançados que
exige este tipo de aproximações (Reece, 1994). De
igual modo existem algumas chamadas de atenção
relativas a certos problemas, dado que uma aplicação inadequada pode gerar resultados bastante diferentes do esperado, com uma ampliação dos intervalos de duração (Steier & Rom, 2000).
Pese embora estas críticas, o método bayesiano tem
vindo a ser cafa vez mais utilizado, beneficiando da
sua integração em vários programas de computador
distribuídos livremente na Internet (sobretudo a partir de meados dos anos 90). Um dos primeiros programas a incorporar esta aproximação foi o pacote
CALIB (Stuiver & Reimer, 1986). Embora essa integração não estivesse expressa no programa, o certo é que o método de calibração utilizado para cada
data seguia um algoritmo bayesiano (C. E. Buck et
al., 1991). Posteriormente, foram produzidos vários
programas, que permitem a calibração das datas, alguns dos quais realizam a própria operação online
sem qualquer necessidade de instalação do software.
Entre os mais utilizados constam o DataLab (Jones
& Nicholls, 2002), o BCal (C. E. Buck et al., 1999)
e o OxCal .
Neste trabalho, optámos pela utilização do Oxcal. O
programa destaca-se por oferecer um interface mais
intuitivo e que se encontra amplamente documentado (Ramsey, 1995, 2001), permitindo um vasto leque
82
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de operações, que incluem a calibração simples (de
uma data, ou de várias datas uma a uma), o “wiggle
matching” (combinação de datas com um intervalo
de tempo conhecido, como por exemplo duas amostras retiradas de dois anéis diferentes de um carvão
vegetal), o estabelecimento de terminus, a definição
de uma estratégia de datação através de simulação
de datas, o cálculo do faseamento (com a determinação de fronteiras para o início e fim de cada fase,
bem como do intervalo de duração), entre muitas
outras possibilidades. Apesar da programação ser
realizada por uma linguagem nativa do OxCal, o
programa oferece interfaces diversos, que permitem
controlar quer a calibração, quer a análise pretendida. Assim, não é necessário que o utilizador conheça
em detalhe a linguagem de programação, embora
esse seja um requisito necessário à compreensão da
sintaxe adequada ao tipo de função que se deseja
realizar. Este programa tem-se também vindo a
revelar particularmente eficaz na construção de
cronologias finas, com particular destaque para as
sequências construtivas (veja-se a esse propósito
Bayliss, McAvoy, et al., 2007) . A sua utilização foi
adotada (e é indicada) por parte do English Heritage (Bayliss & Ramsey, 2004), sobretudo para a
construção de cronologias conjugando datações e
registos de campo.
As funcionalidades disponíveis no programa Oxcal
articulam-se também com práticas em voga no processo arqueológico, destacando-se a forte ligação
com a matriz de Harris. A aplicação desta matriz
permite melhores resultados na contextualização
das amostras, afinando o processo de calibração.
Como é do conhecimento comum, a matriz de Harris é um diagrama desenvolvido pelo arqueólogo
Edward Cecil Harris nos anos 70 para facilitar a
compreensão do registo arqueológico. Ela parte de
quatro princípios (Leis) fundamentais (Harris, 1979,
pp. 112–113):
•

Princípio da sobreposição - numa sequência de camadas (dispostas conforme a sua
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criação inicial) as unidades superiores serão
mais recentes e as inferiores mais antigas.
•

Princípio da horizontalidade original - qualquer camada arqueológica depositada de
uma forma não consolidada tenderá para
uma disposição horizontal.

•

Princípio da continuidade original - um depósito é cercado por uma bacia de deposição, ou terminará num extremidade cada
vez mais fina. Caso haja uma exposição em
perfil, tal significa que a sequência terá sido
cortada, devendo-se ou ao processo de erosão ou a escavação (daí a designação deste
perfil como corte).

•

Princípio da sucessão estratigráfica - Uma
unidade estratigráfica posiciona-se na sequência estratigráfica de uma estação pela sua
posição entre a camada mais abaixo as que
lhe são superiores e a camada mais acima das
que lhe são inferiores e com as quais possui
contacto físico. Todas as demais relações com
outras unidades tornam-se assim redundantes.

Através deste diagrama constrói-se uma visão sequencial do lugar com a qual se relacionará a sequência cronológica.
O programa Oxcal tenta emular esta aproximação.
Para tal utiliza três comandos principais: Sequence
(sequência), Phase (fase) e Boundary (fronteira). O
comando Sequence reúne os elementos numa ordem
sequencial, aplicando assim os princípios da Sobreposição e da Sucessão estratigráfica. O comando
Phase agrupa os elementos sem indicar uma relação fixa entre eles (identificando assim unidades e
conjuntos de análise). O comando Boundary (introduzido em versões mais recentes do programa)
estabelece as fronteiras cronológicas, permitindo
obter limites para cada período (sendo que se trata
de fronteiras, logo elementos permeáveis, estabelecidos através de um intervalo de probabilidades).
O modelo é calculado segundo o método Monte
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Carlo via Cadeias Markov ( MCMC ) numa mistura
de Amostragem de Giibs e algoritmo Metropolis-Hastings (Ramsey, 2001). Trata-se de um desenvolvimento face à técnica original que aplicava o
algoritmo Amostragem de Gibbs (Ramsey, 1995).
A grande vantagem na utilização de um processo
do tipo MCMC é que o processo se torna iterativo
(ao longo do cálculo existe uma verificação e ajustamento progressivo do modelo aos dados).
A utilização do método misto veio a permitir que
os cálculos se realizassem num menor intervalo de
tempo (dado que a convergência pode ser alcançada
mais rapidamente). Esta questão torna-se particularmente notória quando comparamos a geração de
modelos com o OxCal e com o BCal, com vantagem para o primeiro. Dado que o segundo permite
uma maior afinação dos parâmetros utilizados no
MCMC, ficamos mais expostos ao conhecimento de
estatística para manipular corretamente estes valores, bem como a uma maior repetição da modelação
devido a erros de convergência.
Duas medidas são utilizadas informando-nos sobre
a fiabilidade e a estabilidade do modelo. A fiabilidade é medida por um índice de concordância, sendo
que o modelo é não fiável se estiver abaixo de 60%,
sendo tanto ou mais fiável quanto ultrapassar este
valor. Este valor é calculado para cada data, sendo
indicado na tabela de resultados, bem como na representação em gráficos de distribuição. Este valor
é também calculado para todo o modelo a partir dos
índices de concordância individuais (representado
como (Aoverall) (Ramsey, 1995, p. 429).
Para o cálculo destes índices segue-se a fórmula:

O programa constrói ainda um teste de convergência, calculado como:

Este último, demonstra-nos a rapidez com que o algoritmo MCMC conseguiu produzir uma solução estável e representativa do modelo. Na prática um modelo que apresente valores menores do que 95% em
termos de concordância será instável e como tal os
seus resultados não devem ser utilizados.
Os resultados são apresentados em tabela, podendo
ser representados em gráficos individuais (cada data,
cada soma, cada fronteira), ou numa listagem que
englobe todo o conjunto calculado. No final possuímos não só a calibração das datas, mas uma aplicação de carácter bayesiano relativamente à sequência
cronológica do lugar e a sua relação com a estratigrafia observada. Não é, no entanto, obrigatório que
a periodização e o agrupamento em unidades se restrinjam à análise estratigráfica, apesar de ter sido este
o desenvolvimento inicial do programa conforme
Bronk Romsey (Ramsey, 1995, p. 426)

3. CONSTRUÇÃO DO MODELO DAS DATAÇÕES DE CASTELO VELHO
O primeiro passo necessário para o desenvolvimento do modelo de afinação bayesiana das datações de
Castelo Velho de Freixo de Numão, passou por construir uma matriz de Harris, que contextualizasse as
p(t) p’(t) dt
A=
amostras utilizadas na datação por radiocarbono. A
p(t) p(t) dt
informação utilizada partiu dos desenhos de cortes
Onde p(t) representa a distribuição a priori, p’(t) a disponíveis na bibliografia, sendo também incluído
distribuição a posteriori.
um corte inédito (identificado como corte 6), que foi
disponibilizado pela coordenadora das escavações2.
O índice de concordância geral é obtido através de:
2
Agradecemos a Susana Soares Lopes a
disponibilização desta informação.
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Na Fig. 1, apresentamos a localização dos cortes
utilizados para a contextualização estratigráfica das
amostras de radiocarbono.
A matriz foi elabora corte a corte, sendo que em cada
corte foi testada a coerência da relação entre as datas
e o contexto estratigráfico.
Relativamente ao corte 1 (Fig. 2), os resultados produzidos pelo OxCal apresentaram, inicialmente, um
valor de concordância extremamente baixo. Isto deveu-se a duas datas (ICEN 1166 e ICEN 1165), que

apresentavam anomalias nos valores de concordância
individual, respetivamente de 0,3% e 5,8%. A bibliografia permitiu compreender o contexto em que estas datas foram encontradas (informação publicada
em S. Oliveira Jorge, 2002). A data ICEN 1166 tinha
sido recolhida numa área de combustão, localizada
na camada 4, no quadrado I’7. O seu desfasamento
face às outras duas datas recolhidas para esta unidade, indiciava a hipótese de uma intrusão. A data
ICEN 1165 também apresentava um desfasamento

Figura 1 – Localização em planta dos cortes utilizados para a construção da matriz de Harris

Figura 2 - Representação do Corte 1 (adaptado de S. Oliveira Jorge 1993)
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com as demais datações da sua unidade. Embora a
articulação entre as restantes datações seja mais fraca do que as da unidade 4, elas apresentavam valores relativamente semelhantes entre si. Seria possível procurar articular a amostra ICEN 1165 com
a unidade 4, dada a proximidade espacial. Ela encontrava-se referenciada como estando na base da
unidade 3 a cerca de 50cm de profundida. Contudo,
verificava-se um desfasamento com as demais datações. Como tal, apenas foram consideradas para
a datação da unidade 3, as datas ICEN 1164, ICEN
1170 e ICEN 1168.
Uma vez retiradas as datas com desfasamento, o
modelo relativo ao corte 1 apresentava um nível de
coerência elevado (vide Tabela 1). O valor de concordância geral foi de 113,2%, não se verificando
qualquer indicação de erro para as datações, em relação à sua concordância com o modelo geral. Contudo e apesar destes níveis, os valores calibrados
possuíam ainda uma amplitude demasiado elevada.
Esta diferença deriva da margem de erro da análise,
com valores superiores a 100 anos.
O corte 2 não possuía nenhuma datação no seu en-

fiamento, não sendo, por isso, incluído no modelo.
No espaço do corte 3 (Fig. 3) registavam-se duas
datações: ICEN 785 e ICEN 535. A primeira encontrava-se referenciada como camada 3; logo, foi
incluída na unidade estratigráfica 10. A segunda encontrava-se referenciada como camada 4, mas no
corte deste local não existia indicação para a presença desta camada. Essa informação constava, no
entanto, de um outro corte, identificado como corte
6. Assim sendo a segunda data foi incluída no interior da unidade estratigráfica 31, referente ao corte
6. A calibração pelo programa demonstrou que as
datações apresentavam uma relação coerente com a
informação estratigráfica, com valores elevados nos
indicies de concordância.
O corte 6 (Fig. 4) possuía apenas uma data no seu
enfiamento (ICEN 536). Essa amostra estava inserida na unidade 30. Ela conjugava-se bem com a data
ICEN 785, sendo as duas datações conjugadas.
A modelização conjunta dos cortes 3 e 6 apresentou
valores de concordância elevados (vide Tabela 4).
O corte 4 (Fig. 5) abrangia datações no interior e exterior do recinto. Na sua área de abrangência identi-

Figura 3 - Representação do Corte 3 (adaptado de S. Oliveira Jorge 1993)

ficaram-se duas datações: a ICEN 885 (3570±100)
referente à camada 2 do exterior do recinto; e a CSIC
1813 (3793±34), que data um dos níveis do nicho
com sementes. Existia ainda uma terceira datação,
Ua20629 (3880±45), relativa a uma pequena estrutura
no interior do recinto, aberta na rocha de base, que se

encontrava na área de abrangência, mas era possível
relacioná-la com as unidades identificadas no corte 4.
A falha nessa relação devia-se a que o corte foi elaborado com informação recolhida em campanhas de
escavação anteriores a 1993 e a data foi recolhida na
campanha de 2003. Na descrição que acompanhava a
86
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Figura 4 - Representação do Corte 6 (dados de campo gentilmente cedidos por Susana Oliveira Jorge)

amostra de onde foi produzida esta datação, a descrição era de “castanha com manchas”, sendo referenciada como camada 6, o que significa que estaria sob a
camada 4 e 5. Nos demais registos de escavação, não
foi encontrada referência à presença de camada 4 e 5
nesta quadrícula. Ela foi assim identificada neste trabalho como uma nova unidade, identificada com o número 34, relativa a esta camada 6. Esta nova unidade
foi relacionada na matriz numa posição sob a unidade
23 (murete). A modelação bayesiana deste corte apre-

sentava baixos valores de concordância, passíveis de
serem atribuídos à integração da data ICEN885.
O corte 5 incluiu as datações Sac 1519, GrA 9442,
GrN 23512 e CSIC 1706. A primeira destas datas foi
associada com a unidade 16. A data GrA 9442 possuía
a indicação de camada 4, contudo o corte publicado
em 1993 não identificava a presença desta camada.
Por esse motivo foi inserida uma nova unidade com
o número 35. A amostra GrN 23512 relaciona-se com
uma estrutura onde foram encontrados ossos huma-

Figura 5 - Representação do Corte 4 (adaptado de S. Oliveira Jorge 1993)

nos. Essa estrutura possui relação com a unidade 23,
sendo a datação CSIC 1706 incluída nesta unidade. O
modelo relativo a este corte apresentou altos níveis de
concordância, com um valor de 101,7%.
Sendo elaborada o conjunto de relações para cada
87

corte e testada a sua concordância, partiu-se para a
definição das relações entre cortes. A distância entre
o corte 1 e o corte 2 tornava difícil de realizar conjugações estratigráficas. A prudência levou a que se
incorporasse o corte 1 como uma sequência à parte.
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Dada a proximidade espacial, demonstrou-se mais
fácil reconstituir as ligações entre os cortes 2, 3 e
6. A proximidade permitiu, também, reconstituir a
relação em sequência das unidades incluídas nos
cortes 4 e 5. Contudo, e apesar da proximidade espacial, foi mais difícil modelar a relação entre as
unidades presentes nos cortes 2,3 e 6 com os cortes
4 e 5. A Fig. 6 apresenta a totalidade das relações estratigráficas identificadas, bem como a inclusão das

datações no interior de cada unidade estratigráfica.
A Fig. 7 apresenta o resultado da distribuição das
probabilidades, para o conjunto dos cortes. As curvas apresentam a distribuição de probabilidades das
datações, devidamente corrigidos pela calibração.
As retas, na parte inferior de cada curva, apresentam
os intervalos de datação, partindo da conjugação
bayesiana das probabilidades das várias datações
que compõem essa unidade estratigráfica (“Phase”).

Figura 6 - matriz de relação estratigráfica, construída com base na informação dos cortes publicados em Jorge, S. 1993, incluindo referências
às datações de radiocarbono

São também apresentadas as curvas que marcam as
fronteiras entre as diferentes unidades (marcadas
pelo comando “Boundary”). Como podemos observar na Fig. 7, o modelo apresenta elevados níveis de
concordância, o que significa que a distribuição das
datas vai ao encontro da observação estratigráfica3.
A Tabela 1 permite verificar os resultados produzidos para o modelo com a conjugação dos cortes 1
a 6 e os seus resultados, demonstrando-se, quer os
níveis de concordância das diferentes unidades, quer
os resultados das diversas datações após a modela3
Note-se que esta concordância só foi obtida
depois de se ter “corrigido” a informação relativa ao
corte 1

ção com a informação do seu contexto.
Além do refinamento dos intervalos de datação,
procurou-se desenvolver também um modelo, que
interligasse as unidades de contexto estratigráfico com os elementos arquitetónicos da ocupação
pré-histórica. Este elemento poderia ser alcançado
através da definição de fronteiras (comando “Boundary” do programa OxCal), que permitiria definir
o terminus post quem das unidades estratigráficas.
Este exercício permitiria também verificar se estas
fronteiras possuíam um limite semelhante (e como
tal coerente) com o do modelo dos diversos cortes,
ou se, pelo contrário, seria observada uma diversidade em termos de datação. Os resultados do mode88
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O objetivo era compreender quando teria sido
iniciada a sua construção, quando teriam sido
modificadas, abandonadas, ou condenadas e
como se relacionavam entre si.
Para esta análise, concentrámo-nos na construção de um murete, que se encontra abrangido pelos cortes 1, 2 e 6. A informação de
campo indicava que o murete assentava sobre
a camada 4, colidindo com a camada 3. Após
a introdução no modelo, o murete surge datado num intervalo entre -2213 e -1723 A.C.,
com uma probabilidade de 95.4%. Note-se
que este intervalo (tal como os restantes) é
calculado de um modo bayesiano para colocar
um possível intervalo entre as unidades estratigráficas, que deriva das datações contidas
em cada uma delas.
No corte 2 a 6, este murete surge como unidade 9, situado num intervalo entre -2870 e
-2510, com 95.4% de probabilidade. Como
podemos ver trata-se de um intervalo que não
coincide com o do corte 1. Tal deve-se sobretudo aos valores das datações da unidade 10
(que corresponde à camada de coloração amarela desta área, conhecida geralmente como
camada 3). Se consultarmos o quadro vemos
que as datações desta unidade situam-na na
primeira metade do III milénio, sendo inclusivamente bastante semelhantes à datação da
Unidade 31. Isto torna difícil a criação
É, no entanto, curioso contrastar esta
informação com a das fronteiras do conjunto
de datas problemáticas situadas na vizinhança
Figura 7 - Distribuição de probabilidades com a conjugação das unidades estradestes cortes (Ua 20630, Ua 20631, Ua 20628).
tigráficas dos cortes 1 a 6
lo são apresentados na Tabela 2. As diversas unidades Dado que elas foram recolhidas numa unidade que
apresentam elevados níveis de concordância, mas não é prévia à construção do murete, elas ajudam-nos a
se conseguem alcançar progressos significativos numa conseguir um terminus post quem para este, que nesmaior precisão dos intervalos de datação.
te caso corresponderia a um intervalo entre -2551 e
Procurámos verificar o contributo desta aproxima- -1897 com uma probabilidade de 95.3 %. Ora este
ção para o conhecimento do desenvolvimento dos intervalo está mais de acordo com o intervalo conseelementos arquitetónicos da ocupação pré-história. guido na modelação com o corte 1.
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Tabela 1 - Tabela com os resultados da modelação bayesiana conjugando os cortes 1 a 6

Unmodelled (BC/AD)
from
to
%

Modelled (BC/AD)
from
to
%

Am=98.1 Ao=100
A

4
C

Sequence Areas
Boundary Começo

-4257

-2604

95.4

96.6

Phase Cortes
Sequence Corte l
Phase Unidade4
R_Date ICEN 1167

-2618

-1624

95.4

-2631

-1868

95.4

104.6

99.6

R_Date ICEN 1169

-2573

-1785

95.4

-2571

-1937

95.4

104.2

99.7

-2220

-1723

95.4

-2034

-1633

95.4

116.1

99.8

Boundary Interface 4/3

99.6

Phase Unidade 3
R_Date ICEN 1164

-2193

-1537

95.4

R_Date ICEN 1168

-2029

-1452

95.4

-2027

-1566

95.4

103.7

99.8

R_Date ICEN 1170

-2459

-1700

95.4

-2104

-1672

95.4

85.2

99.7

-2025

-1017

95.4

1028

1214

95.4

-2956

-2511

95.4

Boundary Interace 3/2

97.8

Phase Unidade 2
R_Date ICEN 881

1029

1218

95.4

100.8

99.9

Sequence Cortes 2 e 6
Boundary Inicio 2e6

99

Phase Unidade 10
R_Date ICEN 536

-2876

-2152

95.4

-2874

-2530

95.4

80.9

99.5

R_Date ICEN 785

-2878

-2496

95.4

-2875

-2506

95.4

104.2

99.5

-2849

-2497

95.4

-2837

-2468

95.4

-2860

-2033

95.4

96.3

-3051

-2496

95.4

99.6

-2480

-2232

95.4

-2443

-2083

95.4

-2299

-2047

95.4

-2252

-1653

95.4

-1876

-1607

95.4

-1851

-1475

95.4

Boundary Interface 10/30

99.5

Phase Unidade 31
R_Date ICEN 535

-3019

-2471

95.4

Boundary Fim 2e6

92.1

99.4

Sequence Corte4e5
Boundary Inicio do Corte 4e5
Phase Corte 4e5
Phase Unidade 34
R_Date Ua 20629

-2472

-2207

95.4

Boundary Interface Unidade 23/34

105.7

99.9
99.9

Phase Unidade 23
R_Date CSIC 1813

-2345

-2060

95.4

Boundary Interface Unidade 35/23

96.8

99.9
99.8

Phase Unidade 35
R_Date Gr A 9442

-1770

-1532

95.4

Boundary Interface Unidade 16/35

97.1

99.9
99.9

Phase Unidade 16
R_Date Sac 1519

-1636

-1422

95.4

-1636

-1429

95.4

100.8

99.9

R_Date GrN 23512

-2876

-2293

95.4

-2843

-2286

95.4

110.3

99.8

R_Date CSIC 1706

-2862

-2479

95.3

104.2

99.8

Sequence Exterior do recinto
Phase Unidade 22

Boundary Interface Unidade 19/22

-2835

-2473

95.4

-2567

-1812

95.4

99.9

Phase Unidade 19
R_Date ICEN 885

-2143

-1634

95.4

Boundary Fim do corte 4e5

-2201

-1667

95.4

-1648

-937

95.4

101.1

99.7
97.9

Boundary Fim

1032

2501

95.4

97.7
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Tabela 2 - Resultados da modelação bayesiana, com inclusão de elementos arquitetónicos da ocupação pré-histórica (continua na pág. seguinte)
Unmodelled (BC/AD)

Name

from

to

%

from

Modelled (BC/AD)

to

%

from

to

%

from

to

%

-3291

-2731

68.2

-4033

-2620

95.4

Am=121.1

Vo=121.6

A

C

Sequence Areas
Boundary Comeco

96.3

Phase Cortes
Sequence Cortel
Phase Unidade4
R_Date ICEN 1167

-2433

-1881

68.2

-2618

-1624

95.4

-2452

-2019

68.3

-2630

-1866

95.4

104.9

99.6

R_Date ICEN 1169

-2453

-2027

68.2

-2573

-1785

95.4

-2454

-2055

68.2

-2570

-1936

95.4

104.3

99.6

-2051

-1813

68.2

-2213

-1723

95.4

-1744

68.2

-2033

-1637

95.4

116.3

99.8

Boundary Murete - Unidade 6

99.5

Phase Unidade3
R_Date ICEN 1164

-2016

-1693

68.3

-2193

-1537

95.4

-1938

R_Date ICEN 1168

-1887

-1541

68.2

-2029

-1452

95.4

-1925

-1711

68.2

-2028

-1569

95.4

103.4

99.7

R_Date ICEN 1170

-2277

-1834

68.2

-2459

-1700

95.4

-1961

-1752

68.2

-2097

-1670

95.4

85.1

99.8

-1898

-1596

68.2

-2020

-1091

95.4

1037

1173

68.2

1028

1213

95.4

Boundary Interace 3/2

97.7

Phase Unidade 2
R_Date ICEN 881

1045

1206

68.2

1029

1218

95.4

100.9

99.8

-2629

-2464

68.2

-2841

-2355

95.4

R_Date Ua 20631

-2568

-2465

68.2

-2581

-2346

95.4

-2564

-2462

68.2

-2577

-2362

95.4

107.9

99.8

R_Date Ua 20628

-2562

-2348

68.1

-2571

-2297

95.4

-2492

-2406

68.2

-2551

-2346

95.4

120.8

99.9

R_Date Ua 20630

-2467

-2345

68.2

-2547

-2213

95.4

-2470

-2349

68.2

-2477

-2295

95.4

106.7

99.6

-2467

-2287

68.2

-2551

-1897

95.3

96.6

-2891

-2636

68.2

-3093

-2518

95.4

99.2

-2865

-2621

68.2

-2920

-2518

95.4

-2767

-2578

68.2

-2870

-2510

95.4

-2699

-2496

68.2

-2861

-2408

95.4

101.7
98.2

Sequence Problema
Boundary Inicio Problema

Boundary Murete - Problema

98.8

Sequence Cortes 2 e 6
Boundary Inicio 2 e 6
Phase Unidade 31
R_Date ICEN 535

-2890

-2621

68.2

-3019

-2471

95.4

Boundary Murete - Unidade 9

112.6

99.6
99.7

Phase Unidade 10
R_Date ICEN 536

-2834

-2293

68.2

-2876

-2152

95.4

R_Date ICEN 785

-2859

-2579

68.2

-2878

-2496

95.4

Boundary Fim 2 e 6

99.6

-2702

-2498

68.2

-2850

-2484

95.4

-2729

-2441

68.2

-2856

-2161

95.4

97.3

99.7

-2778

-2548

68.2

-2981

-2496

95.4

99.7

-2465

-2346

68.2

-2480

-2236

95.4

-2352

-2203

68.2

-2429

-2149

95.4

Sequence Corte4e5
Boundary Inicio do Corte 4e5
Phase Corte 4e5
Sequence Interior do recinto
Phase Unidade 34
R_Date Ua 20629

-2458

-2300

68.2

-2472

-2207

95.4

Boundary Murete - Pre-Unidade 21

106.3

99.9
99.9

Phase Unidade 23
R_Date CSIC 1813

-2287

-2148

68.2

-2345

-2060

95.4

Boundary Interface Unidade 35/23

-2277

-2145

68.2

-2308

-2059

95.4

-2268

-1965

68.2

-2285

-1699

95.4

101.3

99.9
99.7

Phase Unidade 35
R_Date Gr A 9442

-1737

-1626

68.2

-1770

-1532

95.4

-1737

-1626

68.2

-1768

-1536

95.4

102.2

99.9

R_Date Sac 1519

-1607

-1455

68.3

-1636

-1422

95.4

-1605

-1454

68.2

-1628

-1427

95.4

102

99.9

R_Date GrN 23507

-1493

-1392

68.2

-1515

-1314

95.4

-1493

-1397

68.2

-1519

-1318

95.4

103.4

99.8

R_Date Gr A 9241

-1436

-1314

68.2

-1495

-1264

95.4

-1451

-1321

68.2

-1500

-1293

95.4

102.4

99.9

-2856

-2409

68.1

-2876

-2293

95.4

-2656

-2406

68.2

-2834

-2281

95.4

111

99.9

Phase Unidade 16

Sequence Exterior do recinto
Phase Unidade 22
R_Date GrN 23512
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Tabela 2 - Resultados da modelação bayesiana, com inclusão de elementos arquitetónicos da ocupação pré-histórica (continuação da pág.
anterior)
Unmodelled (BC/AD)

Modelled (BC/AD)

Name

from

to

%

from

to

%

R_Date CSIC 1706

-2839

-2496

68.2

-2862

-2479

95.3

Boundary Murete - Unidade 23

from

to

%

from

to

Am=121.1

Vo=121.6

%

A

C

104

-2636

-2489

68.2

-2832

-2472

95.4

-2432

-2002

68.2

-2561

-1812

95.4

99.8
99.8

Phase Unidade 19
R_Date ICEN 885

-2013

-1751

68.2

-2143

-1635

95.4

Boundary Fim do corte 4e5

-2035

-1757

68.2

-2201

-1667

-1418

-1217

68.2

-1466

-943

95.4

Boundary Fim

1065

1495

68.2

1032

2246

95

No corte 4 e 5 temos o caso de uma data (CSIC 1813)
que provém de uma estrutura no próprio murete, dando-nos como de um terminus ante quem. O intervalo
desta datação calibrada situa-se entre -2308 e -2059,
com uma probabilidade de 95.4 %. Esse intervalo
adequa-se com as margens dos cortes 1 e da área com
o conjunto de datações problemáticas. Importa, contudo, efetuar uma ressalva, que é o facto de a unidade
34, que antecede o intervalo, ser de facto algo que não
se situa imediatamente abaixo do murete. Ela situa-se
sim por debaixo da camada amarela que colide contra
o murete. Daí que o intervalo que surge entre a unidade 34 e a unidade murete, não possa ser devidamente
encarado como um terminus post quem. De qualquer
modo a data CSIC 1818 é coerente com as restantes
observações em termos de intervalo de datação da
construção do recinto superior.
Dada esta desarticulação optamos por colocar outra
hipótese, verosímil se olharmos para o corte 4, que é
a da camada amarela no exterior do recinto ser anterior à construção do murete, sendo a camada castanha
coincidente com ele, ou posterior a ele. Neste caso
o intervalo para a construção do murete seria entre
-2561 e -1812, com 95,4% de probabilidade. Dada a
dimensão do intervalo, torna-se difícil poder utilizar
esta informação como forma de identificar contemporaneidades e diacronias entre estes elementos arquitetónicos.

95.4

101.1

99.6
99.1

o propósito de permitir uma cronologia mais preciso da
ocupação pré-histórica deste lugar, quer em termos das
diversas datações, quer em termos de permitir compreender a relação entre os elementos arquitetónicos.
Em termos gerais, verificamos que não foi possível
refinar os intervalos de datação para margens consideravelmente abaixo das iniciais. Os resultados continuam a apresentar intervalos com vários séculos.
A definição de um modelo para o desenvolvimento
dos elementos arquitetónicos da ocupação pré-histórica revela também dificuldades. Mesmo o elemento
mais simples, de definição do terminus ante quem da
construção de um murete torna-se difícil, com dificuldade de conciliação entre as datações, acompanhado
do problema de precisão, mantendo-se intervalos de
datação longos, com uma distribuição de quatro ou
cinco séculos. Desta forma concluem-se existirem sérias dificuldades de articulação entre estas datações,
bem como a dificuldade de se alcançar o desenvolvimento arquitetónico do lugar durante ocupação pré-histórica, incluindo a compreensão de contemporaneidades e diacronias.
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