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A OCUPAÇÃO ROMAN DO CABEÇO 
DO CRASTO, S. ROMÃO, SEI 

Amílcar GUERRA* 
Carlos FABIÃO* 

Abstract 
The suiface collected data from Cabeço do Crasto, S. Romão, Seia, strongly suggests a very prolonged 

settíng, from late Bronze Age to late Roman período Neverless the excavations from 1984 to 1987 were not 
sufficient to make a good characterization of other períods tha12 late Bronze Age, despite some found 
evídence wich this papa gives full information. 

A late roman stone fortification was found in sector B, wich was buílt up with reused materíals (a roman 
ara amoung tllem). Despite the lack of other sort of dating evidence, an epigraphic monument was found in a 
similar stone fortification of sector MAS, wich dates from 217 AD, giving a clue to a chronology. 

Near the fortification of sector M, some structures were dug up. Again,scarce dating evidence was found 
besides afew sherds oflate olive-green glasses and the mentioned latin ínscríptioll. The structures seemed to 
be buílt up in the period between 1Vth and Vth centuries AD. 

Some sections of the fortification, some structures and the stratígraphic units 8 and 42 point to an 11'012 
Age occupation. 

1. Introdução 
Quando iniciámos os trabalhos no sítio do Cabe

ço do Crasto de S. Romão (Seia), tínhamos previsto 
um conjunto de seis campanhas, das quais, de facto, 
apenas quatro se realizaram. Esperávamos, em 
determinado momento, retomar os trabalhos inter
rompidos em circunstâncias a que já nos referimos 
(FABIÃO/ GUERRA, 1988-9: 73; FABIÃO/ SENNA
-MARTINEZ/ GUERRA, 1989: 4-5), especialmente 
para esclarecer alguns aspectos respeitantes à ocu
pação do período romano, nomeadamente através da 
obtenção de elementos que pudessem datar, com 
maior rigor, as estruturas postas a descoberto. Mas, 
dada a persistência dos condicionalismos limitado
res da continuidade da nossa actuação no local, 
achámos 

importante dar a conhecer as principais conclusões 
da pesquisa já realizada. 

O Cabeço do Crasto de S. Romão é já sobeja
mente conhecido, pela publicação de alguns artigos 
que fornecem a informação sintética dos principais 
resultados e constituem um acompanhamento essen
cial do presente estudo. (SENNA-MARTINEZ/ 
GUERRA/ FABIÃO, 1986; FABIÃO/ SENNA-MARTI
NEZ/ GUERRA, 1989; GUERRA/ FABIÃO/ SENNA
-MARTINEZ, 1989; GUERRA, 1989; GIL et aI., 1989; 
FABIÃO/GUERRA, 1988-9). Pretendemos, desta 
forma, completar os trabalhos anteriormente apre
sentados, proporcionando à comunidade científica 
alguns elementos que consideramos pertinentes. 

Tratamos agora, para encerrar este ciclo de 
publicações, dos níveis correspondentes às ocupa
ções posteriores ao Bronze Final. Retomaremos as 

Centro de Arqueologia (UNIARQ). Faculdade de Letras. P-1600-214 Lisboa Portugal. 
** . ' O presente texto fOi apresentado nas I Jornadas de Arqueologia da Beira Interior (Castelo Branco e Guarda, Maio de 1991). 
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questões de estratigrafia, apresentando mais alguns 
dados que permitem compreender a sequência ocu
pacional do sítio e daremos a conhecer o espólio 
mais significativo exumado ao longo de quatro 
anos. Dadas as dificuldades e insuficiências da 
investigação nesta área do país, particularmente no 
período em questão, teceremos algumas considera
ções sobre problemas mais gerais, pretendendo 
contribuir para uma discussão, de natureza arqueo
lógica, em torno dos problemas genericamente 
abrangidos pelo vasto tema da "romanização" e seus 
prolongamentos no tempo, para lá da desagregação 
da metade ocidental do Império. 

No relatório apresentado à Sociedade de Geogra
fia, na sequência da Expedição Cientifica à Serra 
da Estrela, F. Martins Sarmento inclui o Cabeço do 
Crasto de S. Romão entre as "estações pre-históri
cas do tipo da Citânia e de Sabroso" (SARMENTO, 
1883: 7). Um desenho esquemático então publicado 
(Ibidem, Est. 1) serve para pôr em evidência alguns 
troços amuralhados bem visíveis, mas cuja relação 
não era compreensível, pela falta de ligação entre as 
diversas componentes do complexo defensivo. No 
que toca a achados, o erudito vimaranense refere 
principalmente "fragmentos de cerâmica negra, e 
fragmentos de telha, vasos e um tijolo romano" 
(Ibidem: 10). 

Embora uma classificação global de "pré-histó
rica" se considere hoje estranha quando global
mente aplicada a este tipo de sítios, compreende-se 
bem que Martins Sarmento se referia a povoados da 
"cultura castreja", particularmente pelos termos de 
comparação utilizados. Os elementos de confronto, 
assentavam, para além do topónimo, na topografia, 
nas estruturas defensivas e no espólio que, nos seus 
traços essenciais, não deveria ser muito diferente do 
que já tivera oportunidade de encontrar naqueles 
sítios do norte de Portugal. 

As nossas primeiras visitas ao local confirmaram 
em parte as observações daquele investigador, mas 
levaram-nos a constatar uma situação mais comple
xa, onde, à partida, se podiam isolar pelo menos 
duas realidades: Uma, mais antiga, aparentemente 
circunscrita à elevação oeste; outra, de período 
romano imperial, definida por um dos indicadores 
mais vulgares de uma ocupação deste período, as 
tegulae. Para além do espólio baseávamos ainda as 
nossas conclusões nos vestígios de estruturas e no 
aparelho dos blocos graníticos que, em alguns 
casos, era tipicamente romano. Perante estes dados 
pareceu-nos que o perfil do sítio corresponderia 
grosso modo ao de um povoado com ocupação 
(contínua ou descontínua) desde pelo menos o 
Bronze Final, prolongando-se pelo período romano 
até a um momento que só escavações poderiam 
definir com maior precisão. Como adiante se verá, 
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nem mesmo estas foram particularmente conclusi
vas. 

As duas frentes de trabalho de início constituídas 
procuraram elementos que permitissem caracterizar 
pelo menos essas duas fases distintas e, eventual
mente, outras intermédias, tornando possível estabe
lecer os limites temporais do povoado e compreen
der as vicissitudes da sua existência entre essas duas 
balizas. 

Após quatro campanhas de escavações, resulta 
evidente uma disparidade significativa entre os 
conhecimentos que possuímos para cada uma destas 
fases. A mais antiga, do Bronze Final, está hoje 
bastante bem definida (SENNA-MARTINEZ/ GUER
RA/ FABIÃO, 1986; GUERRA/ FABIÃO/ SENNA
-MARTINEZ, 1989; FABIÃO /GUERRA, 1988-9), não 
apenas pela extensão dos trabalhos ("Sectores A, B 
e C"), como ainda pela quantidade e qualidade dos 
dados e pelas possibilidades de análise que ofere
ciam. 

A ocupação do período romano, já referida no 
relato de Martins Sarmento, foi confirmada desde as 
nossas primeiras observações no terreno. No entan
to, as recolhas feitas à superfície não permitiram 
mais do que verificá-la. Dentro de um vasta área 
definida pelas muralhas, aparentemente pertencen
tes a uma fase avançada, seleccionámos dois secto
res (B e M) situados nos extremos do povoado onde 
eram particularmente evidentes os vestígios da cin
tura amuralhada. 

Os resultados obtidos ao longo das quatro cam
panhas podem considerar-se relativamente pobres, 
não permitindo uma boa definição cronológica. 
Apesar dos conhecimentos que se possuem actual
mente no domínio dos materiais romanos, em parti
cular no que toca às cerâmicas, o espólio deste tipo 
não forneceu indicações muito precisas, obrigando 
ao recurso a outros elementos, habitualmente menos 
rigorosos. 

Paradoxalmente contamos com um indicador de 
extraordinária precisão que poderia, neste caso, 
assumir particular relevância - uma epígrafe datada 
de 217 d. C. - mas que, por se encontrar num con
texto de reutilização, impede que este marco cro
nológico se associe à construção da estrutura a que 
pertencia. No entanto, o texto epigráfico permite 
considerar que, na época em que foi produzido, o 
núcleo habitacional possuiria uma certa importân
cia, a ponto de justificar esta consagração promovi
da por um edil (GUERRA, 1989). Contudo, nas áreas 
em que trabalhámos, não encontrámos quaisquer 
níveis de ocupação ou estruturas que pudessem 
remontar a esta data. Ficam, assim, ainda sem res
posta muitas das questões essenciais sobre a diacro
nia da ocupação do sítio, quer nos períodos poste
riores ao Bronze Final, quer na sua fase terminal. 
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2. O Sector B 
Na segunda campanha de escavações definiu-se, 

no extremo oeste do Cabeço do Crasto, uma área 
percorrida por uma elevação artificial e delimitada 
por afloramentos graníticos (v. Fig. 1). A interven
ção justificava-se pela necessidade de explicar a 
existência de um grande número de blocos apare
lhados, aparentemente associados a uma importante 
construção do período romano. Por outro lado, 
sabíamos que no local tinham sido descobertas 
algumas inscrições, integradas em tempos na cons
trução do muro de suporte do caminho de acesso à 
Câmara da Carga da Central Hidroeléctrica de Ponte 
de Jugais (GUERRA/ FABIÃO/ SENNA-MARTINEZ 
1989: 203), subjacente ao povoado, e entretant~ 
desaparecidas. Os trabalhos vieram a revelar que a 
imponente construção ali existente era, na realidade, 
uma muralha que percorre toda a elevação no senti
do norte-sul. 

O Sector foi escavado em duas campanhas dis
tintas: primeiro, na campanha 2(86), a área exterior 
à muralha; e, mais tarde, na campanha 4(88), o lado 
interior - encontram-se já publicados os resultados 
destes trabalhos (GUERRA/ FABIÃO/ SENNA-MAR
TINEZ, 1989; FABIÃO /GUERRA, 1988-9) que aqui 
apenas sintetizaremos. 

Esta última área oferecia à partida grandes 
potencialidades, uma vez que, constituindo uma 
"bolsa" no espaço interior do perímetro amuralha
do, poderia com maior probabilidade ter acumulado 
vestígios de diversas fases de ocupação. Contudo, 
este pressuposto não se verificou e os resultados da 
escavação limitaram-se a confirmar a sobreposição 
do desmoronamento da muralha romana aos estrato 
correspondentes à ocupação do Bronze Final, aspec
to já verificado anteriormente no mesmo sector. 
Deveria, pois, ser excluída, pelo menos neste sector, 
uma ocupação entre as duas fases identificadas, 
separadas entre si por mais de mil anos. 

O troço de muralha [UE 6] identificado no Sec
tor B possui uma estrutura que o diferencia conside
ravelmente do descoberto no Sector M. Com cerca 
de 2 metros de espessura, apresenta do lado exterior 
um alinhamento de grandes blocos, muitos deles 
aparelhados, que proporcionam uma óptima defini
ção da face externa e ao mesmo tempo põe em rele
vo os cuidados postos na sua realização. Resulta, 
contudo, evidente que boa parte da silharia não foi 
expressamente lavrada para esta obra defensiva, 
mas antes reaproveitada de anteriores construções. 
Do lado interno essa preocupação de regularidade 
não é tão evidente, uma vez que neste caso são 
essencialmente utilizados grandes blocos de super
fícies arredondadas, que definem uma face irregular 
e ligeiramente inclinada. O preenchimento do inte
rior da estrutura é feito por uma amálgama de blo-
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cos menores de grauvaque e granito envolvidos por 
uma areão de coloração esbranquiçada. À superfície 
identificaram-se abundantes fragmentos de mate
riais de cobertura atribuíveis ao período romano 
(tegulae e imbrices), dissociados, porém, de quais
quer vestígios de outras construções ou níveis de 
habitat conservados. 

Do lado exterior observaram-se alguns indícios 
de ocupações desse período, não tanto pelo espólio 
recolhido, mas principalmente pelas conclusões que 
retirámos da evidência arqueológica. Em primeiro 
lugar foi possível compreender as razões da grande 
quantidade de blocos dispersos por esta zona situa
da num extremo do povoado, relacionável com o 
intenso labor desenvolvido no decurso das obras do 
complexo de produção de energia eléctrica das ver
tentes do Cabeço do Crasto. Particularmente afecta
da foi a face externa da muralha, uma vez que nela 
se deveria concentrar a silharia de melhor qualida
de. Muitos dos elementos retirados do seu sítio ori
ginal foram abandonados nas imediações, sem se 
perceber quais as verdadeiras razões deste facto. 

O estrato correspondente ao desmoronamento 
[UE 4] (v. Fig. 2), nalguns pontos intensamente pes
quisado, apresenta grandes fossas. Noutros, porém, 
foi possível ainda observar a diversidade dos ele
mentos que constituíam a primitiva muralha. So
bressaem alguns que pertenciam a outras estruturas 
de natureza muito diferente e que, em determinado 
momento, foram reaproveitados nesta construção, 
entre eles uma ara anepígrafa (v. Fig. 3) (FABIÃO / 
SENNA-MARTINEZ / GUERRA, 1989: 7) - para uma 
explicação para o facto v. infra. 

O nível de desmoronamento de grande blocos 
cobria um outro [UE 7] de pedras de menores 
dimensões e caracterizado por uma coloração 
esbranquiçada. O estrato correspondia ao depósito, 
na base do desmoronamento, das terras que consti
tuíam parte da estrutura interna do amuralhado 
(v. Fig. 2). 

. Adossada à muralha teria havido uma construção 
cUJos vestígios são pouco significativos. Resumem
-se a um estrato [UE 9] em que estão densamente 
representadas as cerâmicas de cobertura (imbrices) e 
a duas fossas [UEs 11 e 12], pontos de implantação 
de postes que deveriam ter sustentado o telhado a 
que estava associado este material (v. Fig. 2). Para 
além da cerâmica de cobertura, foram recolhidos 
alguns (poucos) fragmentos de cerâmica comum de 
pastas graníticas e montados ao torno que, embora 
sejam inequivocamente romanos, não permitem 
recopstituir qualquer forma ou propor cronologias. 

E evidente a pobreza dos materiais dos estratos 
deste período, mas esse facto não deve necessaria
mente tomar-se como indicador de uma escassa 
importância da correspondente ocupação. Outros 
vestígios acima referidos, nomeadamente a ara e as 
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epígrafes - pelo menos duas - que daqui foram 
levadas, fazem precisamente pensar o contrário. A 
própria muralha, tanto pela qualidade de construção, 
como pelas suas dimensões, acaba por reforçar esta 
ideia. Haveria pois estruturas relevantes, que ainda 
não foram identificadas, em parte devido às reduzi
das dimensões das áreas escavadas, por outro lado 
em consequência das diversas acções de destruição 
que sobre elas incidiram. 

Que o povoado foi dotado de uma muralha de 
grandes proporções, onde se integrou uma significa
tiva quantidade de blocos da mais diversa prove
niência, resulta claro dos trabalhos realizados nos 
dois extremos do sítio arqueológico, distantes cerca 
de 300 metros (v. Fig. 1). O perímetro do amuralha
do faz supor que o habitat no Cabeço do Crasto 
possuía grandes dimensões, embora seja evidente 
que nem todo o espaço intra muros era ocupado 
com construções. Temos, contudo de ter em consi
deração que o aspecto do sítio foi profundamente 
alterado pela intervenção humana, tanto pela pes
quisa e extracção de pedra, como e também pelas 
actividades agrícolas, obviamente com menores 
consequências. Por último há a considerar a acção 
erosiva, muito intensa em todo o cabeço, que agra
vou ainda mais este problema. Todos estes factores 
acumulados podem explicar o facto de, numa das 
intervenções por nós realizadas - o sector N 
(v. Fig. 1) - apenas uma fossa ter fornecido espólio 
correspondente a ocupações antigas, dando a ideia 
que os restantes depósitos arqueológicos tinham 
sido integralmente "varridos" - uma vez mais, os 
materiais do período romano, sobretudo imbrices, 
circunscreviam-se ao nível de superfície, claramente 
revolvido e assentando directamente sobre o subs
trato rochoso. 

A ausência de dados mais seguros impede-nos 
de propor uma datação para as realidades postas a 
descoberto, limitando-nos a apontar para uma fase 
relativamente avançada dentro do período romano, 
eventualmente relacionável com a ocupação tardo
-romana (ou mesmo mais recente) do Sector M. 

A zona que corresponderia ao interior do espaço 
amuralhado, escavada na campanha de 1989 (FA
BIÃO/GUERRA, 1988-9), foi ainda mais pobre em 
informação sobre as ocupações posteriores ao Bron
ze Final. Para além dos materiais de construção 
romanos (tegulae e imbrices), claramente fora dos 
seus contextos originais de deposição, identificámos 
um único fragmento de bordo de um pequeno pote 
ou panela, na UE 24, também ele já fora de contexto 
(Idem: 77 e Fig. 5.1). 

3. O Sector M 
Este sector de escavação foi um dos primeiros 

seleccionados no âmbito das nossas intervenções no 
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local (SENNA-MARTINEZ/GUERRA/ FABIÃO, 1986: 
20, 27-9 e GUERRA/ FABIÃO/ SENNA-MARTINEZ, 
1989: 197-9). Consistia num extenso rectângulo de 
1 Ox 17 m, implantado junto à estrada florestal de 
acesso ao interior do Cabeço do Crasto (v. GUER
RA/ FABIÃO/ SENNA-MARTINEZ, 1989: 203), cujo 
eixo maior era, naturalmente, perpendicular à mura
lha que definia a área de maior extensão do povoa
do; compreendia, também, em boa parte do corte 
sul, uma rampa empedrada que permitia transpor a 
fortificação (v. Fig. 1). Optámos por uma con
figuração deste tipo, em detrimento do tradicional 
corte, normalmente mais estreito, porque nos inte
ressava recuperar um volume de informação supe
rior à da esperada sequência de construção-ocupa
ção-abandono. Deste modo, pensávamos poder 
caracterizar minimamente eventuais ocupações 
encostadas à face interna da muralha. Para além do 
mais, as modernas estratégias de escavação em área, 
que temos tentado praticar, demonstraram já ampla
mente as limitações informativas e os inconvenien
tes dos tradicionais cortes através das estruturas de 
fortificação (BARKER, 1982: 37 e ss.). 

Depois da primeira campanha, pelo manifesto 
interesse revelado pelas construções identificadas 
no interior do povoado, optámos por alargar em 
mais 4 metros para oeste o Sector, tendo-se aberto, 
também uma nova área de 5x5m no canto sudoeste. 
Estas extensões tinham por objectivo caracterizar 
algumas realidades apenas sumariamente identifica
das ou indirectamente perceptíveis. No entanto, a 
absoluta necessidade de assegurar a integridade e 
boa conservação da estrada florestal limitou seria
mente o nosso intento. 

3.1. Sequências Estratigráficas 
A planta geral da área escavada e um dos cortes 

norte-sul foram já publicados e comentados 
(GUERRA/ FABIÃO/ SENNA-MARTINEZ, 1989: 197-
-9 e 232-233), pelo que nos abstemos de mais consi
derações gerais. Interessa aqui reter somente os 
aspectos relativos às grandes fases de utilização des
te local, identificadas nas diferentes sequências 
estratigráficas, sua interpretação e caracterização. 

Concluída a limpeza de superfície, a área a esca
var apresentava as seguintes realidades: uma coura
ça pétrea, praticamente desprovida de componentes 
sedimentares, que abrangia toda a metade este do 
Sector e que visivelmente correspondia ao topo 
desagregado da muralha [UEs 3 e 5] e aos seus der
rubes [UEs 2 e 4], mais extensos e notórios para 
nascente [UE 4], acompanhando o acentuado decli
ve do terreno; no limite sudeste, ficava, mais visível 
então, a rampa empedrada [UE 28] que subia ao 
encontro da muralha e que a ultrapassava. 
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Esta relação entre rampa e muralha, reforçada 
pelo facto de a primeira se encontrar num plano 
topograficamente mais elevado do que o nível de 
desmoronamento da segunda, sugeriu-nos de ime
diato que se trataria de uma construção recente. A 
rampa era prolongada para o interior do espaço for
tificado por um contraforte, igualmente de pedra 
[UE 37], esclarecedor da função da estrutura. Trata
-se da primitiva via que conduzia ao topo do Cabe
ço do Crasto, construída numa fase muito posterior 
ao último abandono do povoado e, provavelmente, 
numa época em que já não seria(m) visível(eis) a(s) 
primitiva(s) entrada(s). Este teria sido o caminho 
utilizado até à abertura da actual estrada florestal -
também ela o único acesso ao local -, nos primeiros 
decénios do nosso século e, significativamente, no 
mesmo sítio. 

Um ancião que nos visitou durante as escavações 
recordava ainda os trabalhos de aterro que a estrada 
tinha implicado - nos quais o seu pai teria estado 
envolvido - justamente para vencer o desnível pro
vocado pela antiga muralha. 

A última fase de construção/utilização desta área 
era, pois, constituída pela rampa e todos os traba
lhos efectuados para a sua implantação. Estas cons
truções recentes sobrepunham-se às estruturas da 
antiga fortificação e provocaram algumas perturba
ções, mais notórias na parte sul do Sector. 

A muralha apresentava alguma complexidade. 
No exterior existia um extenso derrube que descia a 
encosta e, nas suas áreas terminais, assentava direc
tamente sobre o areão granítico de base [UE 27] -
por esse motivo excluímos esses prolongamentos 
das representações dos Cortes da Fig. 4. Era cons
tituída basicamente por blocos de granito grossei
ramente afeiçoados, onde não era visível qualquer 
trabalho de cantaria. Estas características fizeram
-nos pensar, num primeiro momento, que a muralha 
poderia ser pré-romana. A extraordinária irregulari
dade da sua feitura tornava também bastante difícil 
a identificação da respectiva face externa. 

A continuidade dos trabalhos veio a revelar, 
contudo, alguns elementos perturbadores. De facto, 
num ponto onde se verificava uma clara inflexão do 
pendor do terreno e onde o areão granítico da base 
quase aflorava, foi identificada uma camada [UE 
17] com abundantes vestígios de cerâmica romana, 
principalmente fragmentos de tegulae e imbrices. 
Por baixo desta, um estrato de reduzida potência 
[UE 13] proporcionou alguns fragmentos de uma 
grelha, certamente pertencentes a um forno que 
existiria nas proximidades e que estava destruído no 
momento em que se levantou a muralha. Neste nível 
identificou-se algum material de construção, no
meadamente fragmentos de tegulae. Por sua vez, a 
UE 13 assentava directamente sobre um aflora
mento de grauvaque [UE 26], desbastado de modo a 
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produzir uma plataforma aplanada, e em associação 
com um pavimento constituído por grandes blocos 
que denotam erosão fluvial. A suposta face exterior 
da muralha sobrepunha-se a esses entulhos (v. Figs. 
4 e 6). 

Com o desejo de esclarecer melhor a situação 
levantámos parte da rampa de construção recente, 
no limite sul da escavação. Ali identificámos um 
troço de uma parede constituída por silhares de gra
nito de grão fino [UE 29], com bom trabalho de 
cantaria, claramente reutilizados na edificação das 
estruturas defensivas. Um dos blocos exibe uma 
face com um cuidado almofadado e outro era a já 
referida inscrição reaproveitada datada de 217 d.e. 
(GUERRA, 1989) (v. Figs. 4 e 6). Assim, dispomos 
de um terminus post quem para este troço da cons
trução defensiva, que, naturalmente, não permite a 
exclusão liminar da hipótese de poder corresponder 
a uma importante remodelação e reforço de uma 
muralha pré-existente. O facto de se ter identificado 
o roço de implantação desta fiada de pedras no 
areão granítico de base autoriza apenas a afirmação 
de que o mesmo não se sobrepunha a outras estrutu
ras ou níveis de ocupação (v. Fig. 4). 

Todavia, para além das perturbações produzidas 
pela construção da rampa, que nos impediu de esta
belecer de forma clara a ligação entre este troço e a 
restante muralha, a sua investigação revelou-nos 
pormenores técnicos aparentemente peculiares deste 
troço, designadamente a utilização de um enchi
mento de terra e pedras, bem diferente da compacta 
aglomeração de blocos visível em outras área. 

A face interna da muralha apresentava boa legi
bilidade. Era constituída por blocos irregulares, sem 
vestígios de utilização de pico de ferro e empilhados 
sem recurso a qualquer argamassa elaborada. Tinha 
adossada um passadiço pavimentado [UE 6], de 
cerca de 1.5m de largura, delimitado a oeste por um 
alinhamento de blocos de grandes dimensões [UE 
7], fincados no areão da base, que não constituíam 
propriamente uma estrutura regular (v. Figs. 4 e 6). 

Como noutro lugar já referimos (GUERRA/ 
FABIÃO/ SENNA-.MARTINEZ, 1989: 197-8), só futu
ros trabalhos sobre as fortificações do Cabeço do 
Crasto permitirão esclarecer de modo categórico o 
processo da sua construção, bem como a cronologia 
das suas diferentes fases. O sistema defensivo pare
ce ter assentado num local onde o substrato graní
tico declivava fortemente, sendo mesmo de admitir 
que tenha sido intencionalmente desbastado. A 
muralha propriamente dita poderá ter conhecido 
diferentes momentos de construção no decurso da 
longa existência do Cabeço do Crasto como espaço 
habitado. Deste modo, a dificuldade de identifica
ção categórica da sua face exterior poderá resultar 
do facto de não existir uma única face, mas antes 
várias estruturas que se sobrepõem e apoiam, à 
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semelhança do que se verifica no povoado da Cár
coda, S. Pedro do Sul (SILVA/CORREIA, 1977: 297-
-300; SILVA, 1980: 177-9). Aquilo que hoje vemos 
no Sector M seria o conjunto de obras defensivas 
edificado num momento tardio da ocupação romana 
do local, que eventualmente teria incorporado e uti
lizado estruturas preexistentes. Contudo, só futuras 
investigações, expressamente orientadas para o 
esclarecimento destas questões, poderão proporcio
nar dados mais precisos. 

A área interior investigada compunha-se de dois 
espaços distintos, que designámos por Ambientes I 
e II. Estão separados por uma parede [UE 14], sem 
qualquer abertura identificada, o que nos autoriza a 
afirmar que não tinham comunicação directa entre si 
(v. Figs. 4 e 6). 

3.2. Ambiente I (Figs. 4, 5 e 6) 
Trata-se de um compartimento de apreciáveis 

dimensões, quase quadrangular, cerca de 5x6m, 
coberto por um telhado de imbrices, uma lareira de 
tegulae [UE 43], delimitada por pedras e um fino 
pavimento de argila amassada [UE 40] directamente 
assente no areão granítico da base - para mais por
menores v. Figs. 4, 5, 6 e GUERRA/ FABIÃO/ 
SENNA-MARTINEZ, 1989: 198. O espólio recolhido 
foi, infelizmente, pouco esclarecedor, por se encon
trar excessivamente fragmentado. De significativo, 
em termos cronológicos há apenas a assinalar frag
mentos de vidros, de coloração verde azeitona, ris
cados e com algumas grandes bolhas de ar ovaladas. 
Embora não seja possível identificar a(s) forma(s) 
does) recipiente(s), é possível que se trate da(s) típi
ca(s) taça(s) datável(eis) desde o séc. IV até ao VII 
d.C. (ALARCÃO/ ALARCÃO, 1963: 199-206 e Est. 
V' ALARCÃO/ ALARCÃO, 1965: 119-127). Pela 
q~alidade do vidro, é provável que pertençam ainda 
ao período mais recuado destas produções, no 
entanto, a sua reduzida dimensão não autoriza afir
mações categóricas. 

Resulta, porém, evidente o abandono gradual e 
"pacífico" deste espaço, onde não se encontraram 
quaisquer vestígios de violência, nem, tão-pouco, 
provas evidentes de uma retirada precipitada dos 
seus ocupantes. O pouco espólio recolhido não esta
va quebrado em associação, pelo que são raras as 
formas reconstituíveis. 

3.2.1. Os Materiais 
Consideramos aqui globalmente as unidades 

estratigráficas 10, 40 e 19, por corresponderem aos 
períodos de ocupação e abandono deste espaço. 
Como habitualmente fazemos nos nossos trabalhos, 
seguimos os critérios propostos por H. Balfet, M.-F. 
Fauvet-Berthelot e S. Monzon (1983) para a descri-
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ção das cerâmicas e utilizamos a terminologia pro
posta por J. Alarcão (1975) para a denominação das 
diferentes formas. 

A totalidade das cerâmicas recolhidas foi produ
zida com argilas de matriz granítica, tendo como 
e.n.p. os componentes daquela rocha, quartzos rola
dos ou angulosos, feldspatos e abundantes partícu
las de mica, pelo que nos abstemos de repetir esta 
descrição, tanto neste capítulo como nos seguintes. 
As variações são, todavia, observáveis, particular
mente no tratamento e depuração das argilas. Os 
casos diferenciáveis serão devidamente assinalados. 
Todos os recipientes foram montados ao torno, 
salvo indicação contrária. 

[UE 10] Fig. 5, n° 1 - Cântaro com asa em fita, 
arrancando directamente do bordo e fazendo corpo 
com ele; a pasta é de granulometria fina, bastante 
depurada, embora apresente alguns quartzos de 
grandes dimensões; foi aparentemente moldado a 
torno lento e, por isso, denota grandes irregularida
des; recebeu um cuidado alisamento das superfícies; 
apresenta-se muito manchado e com a superfície 
exterior escamada, pela exposição ao fogo, embora 
não seja possível definir se tal aconteceu no decurso 
da sua utilização ou já em fase posterior. Foi reco
lhido junto ao muro [UE 14], no topo da [UE 10], o 
que sugere que poderia ter estado num nicho 
daquela parede. 

Os materiais recolhidos nas três unidades estrati
gráficas aqui consideradas patenteiam inegáveis afi
nidades. Registamos a panela de colo estrangulado, 
com pastas relativamente grosseiras, que receberam 
cozeduras inequivocamente oxidantes, o que lhes 
confere tonalidades castanhas muito claras (Mun. 
10 YR 7/4), com evidentes vestígios de utilização 
sobre o fogo (Fig.5, n° 6, [UE 10], e Fig. 6 nO 13, 
[UE 19]); outra panela de colo mais curto e com 
vestígios de idêntica utilização (Fig. 5, nO 5, [UE 
10]); ou recipientes de bocal mais amplo, cuja 
forma não lográmos reconstituir e com pastas que 
sofreram um tratamento análogo, mas que foram 
submetidos a uma cozedura redutora (Fig. 5, nO 7, 
[UE 10], e Fig. 6, nO 12, [UE 40). 

Não foi possível relacionar nenhum fragmento 
de bordo com os fundos recolhidos, de pastas depu
radas e granulometria fina, também castanhas claras 
(Mun. 10 YR 6/3), que podem apresentar engobe 
amarelo avermelhado (Mun. 5 YR 6/6), como o 
exemplar da Fig. 5, n04, [UE 10], ou cozedura redu
tora, sem engobe, como o exemplar da Fig. 5, n° 9, 
da mesma unidade estratigráfica. Um fragmento de 
fundo análogo a este último apresenta sinais de fogo 
na parede exterior. 

Assinalaram-se também pequenos potes, ou 
copos (Fig. 5 nOS 2 e 3, [UE 10]), de pastas depura
das e acinzentadas, lembrando formas mais antigas 
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recolhidas neste mesmo sítio arqueológico (v. infra, 
[UE 8]). 

Dois exemplares de recipientes de armazenagem 
- talhas - foram recolhidos no AmbienteI: um 
deles, proveniente da [UE 19] foi já publicado 
(GUERRA/ FABIÃO/ SENNA-MARTINEZ, 1989: 
234); o outro, da [UE 40], é muito semelhante, 
embora não apresente a decoração incisa (Fig. 6, n° 
11). A pasta, amarela acastanhada (Mun. 7.5 YR 
6/6), denota granulometria fina e cuidada depura
ção, tendo em conta as dimensões do recipiente, 
recebeu um cuidado alisamento quer na parede 
interna, quer na externa. A superfície exterior 
encontra-se bastante erodida, mas permite identifi
car restos de pintura a tinta vermelha que, pela sua 
irregularidade, pode ter correspondido a uma deco
ração, ou a um titulus, actualmente irreconhecível. 

Refira-se, finalmente, um fragmento de uma 
forma aberta recolhido na [UE 19], Fig. 6, nO 14, 
uma grande tigela com pasta de granulometria fina e 
coloração homogénea cinzenta escura (Mun. 5 Y 
4/1) que parece ter recebido uma cozedura redutora. 
Ostenta na superfície exterior uma decoração consti
tuída por uma linha ondulada profundamente incisa. 

O espólio recolhido neste compartimento reve
lou-se algo peculiar. De facto, registámos uma 
extraordinária abundância de recipientes inseríveis 
nas categorias das panelas, ou potes, e cântaros -
para além do exemplar apresentado recolheram-se 
fragmentos de asas em fita que poderão, inclusiva
mente, pertencer a algumas das peças descritas -, 
bem como uma notória ausência de formas abertas -
quer as de grandes dimensões (alguidares, bacias, 
almofarizes), quer as menores (taças, tigelas, frigi
deiras, pratos e copos) -, vasilhas de armazenagem 
e cerâmicas finas. Devido à exiguidade da área 
escavada não é possível ter ideias concretas sobre o 
significado destas particularidades. Todavia, parece
-nos aceitável propor que este compartimento dota
do de lareira e com abundante espólio cerâmico 
denotando utilização para fins culinários possa 
corresponder a uma cozinha de um núcleo residen
cial que teria outras áreas funcionais distintas. 

Os elementos de cronologia mais segura de que 
dispomos para este conjunto, aparentemente homo
géneo, são os já referidos fragmentos de vidro, que 
nos remetem para um período compreendido entre 
os meados do século IV e o V d. c., ou mesmo épo
cas mais recentes ... 

A cerâmica aqui representada não permite gran
des conclusões, visto corresponder a uma gama de 
formas relativamente simples dentro do enorme e 
tantas vezes indiferenciado grupo das "cerâmicas 
comuns". A ausência de estudos sobre estes mate
riais para a nossa região constitui, naturalmente, 
outro obstáculo de monta. Contudo, as talhas pare-
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cem encontrar correspondência formal no exemplar 
n° 326 de Conimbriga, justamente uma peça recolhi
da num contexto do séc. V (ALARCÃO, 1975: 71 e 
PI. XVI); a tigela assemelha-se também a algumas 
formas das cerâmicas cinzentas do Baixo Império 
daquela cidade romana (DELGADO, 1976: 65-9 e 
134); os dados fornecidos pelos materiais de cons
trução são também, como adiante se verá, concor
dantes com estas datas, pelo que julgamos não 
resultar forçada a proposta de uma cronologia em 
torno dos fins do séc. IV ou do V d. C. para o nosso 
conjunto. 

Um outro aspecto a considerar relaciona-se com 
a eventual duração do período de ocupação deste 
compartimento. É certo que as paredes são relativa
mente cuidadas, bem como a lareira. Contudo, a 
pouca espessura do pavimento, directamente assente 
no substrato granítico, e a ausência de renovações 
visíveis do mesmo, sugere uma utilização efémera 
deste compartimento. 

3.3.Ambiente II 
Se parece evidente uma função específica dentro 

de uma área residencial para o Ambiente I, já o 
mesmo não se poderá dizer do espaço que designá
mos como Ambiente II. Este, não chegou a ser defi
nido na íntegra, pelas limitações que a existência da 
estrada florestal impunha à nossa intervenção. 

Trata-se de um compartimento amplo, escavado 
numa extensão de cerca de 9x8m, delimitado a norte 
pelo muro [UE 14], que o separa do Ambiente I, e a 
sul por um outro, que não identificámos, embora a 
sua presença se tenha revelado por um assinalável 
derrube de pedras [UE 10], que se prolonga para 
debaixo da estrada. A diferença de cota altimétrica a 
que se encontra este espaço, em relação ao anterior
mente descrito e a própria configuração do terreno 
no local, demonstra que o arranjo urbanístico desta 
área se desenvolvia em socalcos (GUERRA/ 
FABIÃO/ SENNA-MARTINEZ, 1989: 198 e 233), uma 
vez mais, à semelhança do que foi observado no 
povoado da Cárcoda, S. Pedro do Sul (SILVA, 1980: 
177-9). 

O Ambiente II era um espaço igualmente coberto 
por um telhado de imbrices, que assentava sobre 
postes de madeira implantados no areão granítico da 
base. Embora não se tenha identificado qualquer 
piso preparado, foi possível definir o que seria a sua 
superfície, fundamentalmente pelo enchimento [UE 
25], destinado a nivelar o terreno depois da constru
ção do muro [UE 14], que implicou a abertura no 
substrato granítico de uma larga e profunda vala de 
alicerce; mas, também, pelo plano em que assentava 
o derrube do telhado [UE 24]. Por isto, parece de 
excluir uma função residencial. 
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3.3.1. As Cerâmicas Comuns 
Também aqui o espólio se apresentava muito 

fragmentado e era composto por cerâmicas comuns, 
sem qualquer elemento que permitisse uma datação 
precisa. O aparecimento de fragmentos de cerâmica 
atribuíveis ao Bronze Final demonstra que este 
espaço foi também "permeável" a intrusões (Figs. 8 
e 9, nOS 25 e 31, [UE 9]). A falta de homogeneidade 
do conjunto levanta problemas a uma correcta defi
nição dos materiais efectivamente correspondentes à 
utilização deste Ambiente. 

No espólio cerâmico continuam a predominar as 
formas fechadas, nomeadamente panelas, de pastas 
relativamente grosseiras, denotando, contudo, uma 
apreciável variedade - o critério a que recorremos 
para as distinguir dos potes foi o da presença de 
vestígios de fogo nas paredes exteriores. 

Assinalam-se formas idênticas às do Ambiente l, 
mas de dimensões variáveis (Figs. 8 e 9, nOS 22 e 28, 
[UE 9]); passando pelas formas bojudas, de colo 
curto e estrangulado (Fig. 9 nOS 26 e 27, [UE 9]) -
semelhantes a um exemplar já anteriormente publi
cado, também ele proveniente deste Ambiente 
(SENNA-MARTINEZ/ GUERRA/ FABIÃO, 1986: 40 e 
Fig. 11) -; até a formas de colo alto, significativa
mente mais estreitas, e que, inclusivamente, serão 
susceptíveis de um enquadramento em outra catego
ria funcional (Fig. 8, nOS 20 e 21, [UE 9]). 

Destacam-se nitidamente deste conjunto duas 
peças: a primeira corresponde a uma forma aberta 
de pasta bastante depurada com coloração castanha 
(Mun. 10 YR 5/3), apresenta manchas na superfície 
exterior da parede causadas pela acção do fogo (Fig. 
9, n° 29, [UE 9]); a outra, (Fig. 9, n° 30, [UE 9]), 
um jarro de pasta muito depurada e fabrico cuidado, 
rosada (Mun. 5 YR 8/4), com a superfície interior 
mais escura, cinzenta rosada (Mun. 7.5 YR 7/2) e a 
exterior castanha muito clara (Mun. 10 YR 8/4), 
possui vestígios de um engobe alaranjado. Na parte 
superior do bojo, junto à inflexão que marca o iní
cio do colo, é visível o ponto onde se colava a base 
da asa. Embora utilize, tal como as outras peças, 
uma argila granítica, este fabrico é claramente indi
vidualizável e denota grandes afinidades com o 
exemplar nO 50 (Fig. 12) recolhido na zona de con
tacto da [UE 42] - v. infra. Neste Ambiente reco
lheram-se outros fragmentos de recipientes deste 
fabrico, cujas formas são, porém, indetermináveis. 

Dentro da apreciável variedade das cerâmicas 
deste espaço há a registar a presença de fragmentos 
de diversos recipientes de armazenagem, talhas. Tal 
como acontece com o exemplar do Ambiente l, 
todas apresentam pastas relativamente depuradas, 
atendendo às dimensões das peças. Foi possível 
recuperar dois bordos: o primeiro de tonalidade 
amarela avermelhada (Mun. 7.5 YR 7/6) e com um 
engobe castanho (Mun. 7.5 YR 5/2), na superfície 
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exterior; o segundo de pasta mais grosseira, casta
nha, (Mun. 10 YR 5/3) e um engobe exterior ama
relo avermelhado (Mun. 7.5 YR 6/6) (Fig. 10, n.OS 
32 e 33). 

No Ambiente II recolheram-se dois fundos de 
recipientes de grandes dimensões. Não sabemos, 
todavia, se corresponderão aos bordos aqui apresen
tados. Trata-se de fundos reforçados: o primeiro 
(Fig. 10, n° 34, [UE 9]) de pasta grosseira, castanha 
(Mun. 7.5 YR 5/4), e cuidado alisamento no exte
rior - no interior, porém, são visíveis numerosos 
"remendos" efectuados com a pasta ainda fresca. O 
segundo (Fig. 10, nO 35, [UE 9]), de pasta mais 
depurada, amarela avermelhada (Mun. 5 YR 6/6) 
apresenta um fabrico mais cuidado. Ambos quebra
ram, no exterior, junto à zona em que o reforço do 
fundo foi acrescentado. 

Refira-se que no Sector M foram recolhidos 
outros fragmentos de bordos de recipientes de gran
des dimensões, designadamente os nOS 15 e 17 (Fig. 
7), aparentemente formas abertas e, por isso mesmo, 
susceptíveis de serem considerados bacias ou algui
dares. No entanto, todos eles foram encontrados à 
superfície [UE O], como é o caso do n° 17, ou nos 
níveis de derrube exterior do amuralhado (n° 15), 
pelo que pouco significado têm. 

Dentro da categoria das cerâmicas finas, temos a 
registar o aparecimento de alguns fragmentos de 
cerâmica cinzenta fina polida: um fundo (Fig. 10, n° 
37, [UE 9]) e outros indiferenciados; e um frag
mento de uma tigela ou copo (Fig. 10, n° 36, [UE 
9]) de pasta muito depurada e compacta, amarela 
avermelhada (Mun. 5 YR 6/6), superfícies cuidado
samente alisadas, possui, para além dos habituais 
e.n.p. de quartzo e mica, grãos de calcário. 

Este conjunto revela-se muito mais difícil de 
caracterizar e datar. O carácter "aberto" deste espa
ço permitiu intrusões que nos fazem duvidar da 
contemporaneidade da maior parte dos exemplares 
representados. Naturalmente, parte deles não perten
ce ao período tardo-romano, designadamente: as 
cerâmicas do Bronze Final, ou, eventualmente, as 
cinzentas finas polidas (que trataremos mais deta
lhadamente em outro capítulo); mesmo a tigela, ou 
copo, n° 36, presumivelmente uma peça importada, 
parece retirar a sua inspiração de algumas formas de 
cerâmica de paredes finas, Mayet 36-41 (MA YET, 
1975), o que, a ser correcto, aconselharia igualmente 
uma data mais antiga. Pensamos, todavia, que as 
restantes peças deverão corresponder à fase terminal 
de utilização deste espaço. 

As semelhanças detectadas, quer com materiais 
do Ambiente l, quer com outros recolhidos na [UE 
8] (v. infra), parecem-nos significativas na medida 
em que, independentemente da fraca homogeneida
de do conjunto, sugerem a existência de uma mar
cada tradição local nas formas cerâmicas, aliás 
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reforçada pela identificação de uma componente de 
um fomo cerâmico na [UE 13]. Contudo, esta tradi
ção só poderá ser melhor esclarecida quando dispu
sermos de novas amostras, de preferência mais 
numerosas e susceptíveis de datação. Assim, e ape
sar de todas as limitações referidas, optámos por 
esta representação ampla com o intuito de contribuir 
para uma futura tipologia das cerâmicas comuns 
romanas desta região. 

3.3.2. As cerâmicas de cobertura 
Um elemento potencialmente interessante para 

confirmar o âmbito cronológico em que teria decor
rido a ocupação do Sector M é fornecido pelas 
características das coberturas dos dois Ambientes 
atrás descritos. De facto, em ambos casos, consis
tiam em telhados de imbrices, instalados, ao que 
parece, sobre armações de madeira, montadas sem o 
auxílio de pregos de ferro, totalmente ausentes nas 
áreas escavadas. 

Um primeiro aspecto a assinalar prende-se jus
tamente com a inexistência de tegulae. Tal facto 
parece-nos significativo visto que, as mesmas, se 
identificaram tanto nos níveis superficiais como nas 
UEs 13 e 17, sobre as quais de construiu a muralha 
tardia. Refira-se, ainda, que estas tegulae recolhidas 
fora de um contexto preciso apresentam todas rebor
dos curvos. Esta ausência não parece implicar, 
contudo, inexistência de fabrico, visto que as encon
tramos utilizadas na lareira do Ambiente I e reco
lhemos, inclusivamente, um exemplar inteiro sobre 
o próprio piso de ocupação deste compartimento. 
Assim, poder-se-á supor que uma eventual conti
nuidade do seu fabrico não implicava uma perdura
ção do seu uso com os mesmos fins, se é que não se 
trata de simples reaproveitamentos. 

Por outro lado, os imbrices afastam-se claramen
te dos tipos tradicionalmente atribuídos ao período 
medieval. Mantêm uma espessura apreciável, cerca 
de 2/2.5cm em média, e pertencem a, pelo menos, 
três fabricos distintos, não sendo possível, todavia, 
precisar se os mesmos correspondem, ou não, a 
diferentes centros produtores. 

O primeiro utilizou uma argila fina, com abun
dantes e.n.p. de diversas proveniências, particular
mente quartzos sub-rolados e angulosos, grauvaque 
e argila cozida triturada; uma das características 
mais notórias para a sua identificação resulta do 
facto de as pastas se apresentarem tenras e friáveis e 
com muito raros elementos de mica. É o fabrico 
mais amplamente documentado e nele identificá
mos, para além de diversas marcas por incisão, com 
a unha ou com outros instrumentos pontiagudos, 
simples, ou em "pente" - produzindo as típicas 
linhas onduladas paralelas, que encontramos na 
decoração dos recipientes de grandes dimensões 
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-, um conjunto de marcas impressas com matrizes 
(Fig. 11, nOS 43, 44, 45 e 46), que poderão corres
ponder a diferentes grupos de oleiros. Foi possível 
recuperar alguns destes imbrices inteiros, o que 
permitiu verificar uma apreciável variação nas 
dimensões e curvaturas (Fig. 11, nos 38-41). 

Um segundo fabrico, muito semelhante ao ante
rior, é constituído por exemplares de características 
idênticas, mas de pastas gressosas. Para além de 
tipos diferentes de marcas por digitação ou incisão -
algumas das quais se repetem - foram recolhidos 
diversos fragmentos com marca impressa (Fig. 11, 
n° 49), muito semelhante a uma das identificadas no 
fabrico anterior. A tegula encontrada sobre o pavi
mento do Ambiente I (Fig. 11, n° 42) enquadra-se 
nesta categoria. 

Um outro, claramente distinto dos anteriores, uti
liza pastas de granulometria fina, com abundantes 
e.n.p. ferruginosos e caliços, por vezes de grandes 
dimensões, para além dos quartzos e de raras partí
culas de mica. Aqui, são menos frequentes as mar
cas por digitação, embora se tenham identificado 
várias incisas, e se registem duas marcas impressas 
(Fig. 11, nOS 47 e 48), uma das quais semelhante a 
outra associada ao primeiro grupo referido. 

Finalmente, bastante mais raros são os exempla
res de pastas muito claras e com grande abundância 
de mica. Dentro deste grupo identificámos somente 
algumas decorações por incisão. 

Não foi possível reconstituir na íntegra nenhum 
exemplar destes outros fabricas, mas parecem ter 
também inúmeras variações nas dimensões e curva
tura~, tal como se verificava com o primeiro. 

E particularmente interessante registar esta 
diversidade nas cerâmicas de cobertura, por tal facto 
poder constituir um indicador das características 
peculiares que os seus processos de produção te
riam. Por outro lado, como não identificámos entre 
a restante olaria pastas semelhantes - salvo algumas 
excepções devidamente assinaladas - é de supor que 
estes materiais de construção seriam fabricados em 
centros especializados. Infelizmente, o enorme 
potencial de informação que encerram, não tem sido 
tomado em linha de conta, pelo que estes aponta
mentos não serão mais do que uma chamada de 
atenção para realidades a explorar futuramente. 

Estas cerâmicas constituem outros interessantes 
indicadores cronológicos. De facto, embora se 
conheçam telhados constituídos somente por imbrices 
em períodos mais antigos - designadamente os das 
estruturas de produção de preparados de peixe -, em 
contextos habitacionais as coberturas deste tipo são 
claramente tardias. A título de exemplo, refira-se o 
caso do Castro de Fiães, Santa Maria da Feira, onde 
se registam no séc. V (ALMEIDA 1975: 38); ou no 
habitat do Monte Velho, Marvão, para o qual já foi 
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proposto, sem grande consistência, diga-se, uma 
datação da Alta Idade Média (PAÇO, 1949), para citar 
apenas dois casos geograficamente diferenciados. 

Quanto às tegulae de rebordo rectangular, 
assinale-se a sua presença nas sepulturas de Frende, 
Baião (ALMEIDA, 1975: 38) - curiosamente também 
ali utilizadas com outra finalidade que não a de 
cobertura de habitações -, bem como a sua produ
ção no forno do Paço, Facha, Ponte de Lima, algu
res pelo séc. IV (ALMEIDA, 1990: 62-8). 

Estes materiais tantas vezes desprezados podem 
também constituir interessantes elementos aferido
res de cronologia para os contextos arqueológicos 
em que se encontram, desde que se estabeleçam cri
teriosamente as suas tipologias e associações con
textuais. 

3.4. Outras realidades 
o facto de os pavimentos das construções tardo

-romanas do Sector M assentarem directamente 
sobre o areão granítico de base poderia induzir-nos 
a supor que teriam sido implantados numa área nun
ca antes utilizada. Todavia, a ampliação da escava
ção no Ambiente II veio a revelar-nos alguns dados 
interessantes. Na área sudoeste, num ponto onde o 
substrato granítico quase aflorava - denunciando a 
existência de um novo socalco, parcialmente utiliza
do pela actual estrada florestal (GUERRA/ FABIÃO/ 
SENNA-MARTINEZ, 1989: 233) - e onde o derrube 
do telhado se esbatia por completo, identificámos 
uma camada [UE 8], aparentemente enquadrada 
pelo que parece ser o vestígio, muito destruído, de 
dois muros [UEs 52 e 53] de feição arredondada e a 
interface [UE 56] do que poderia ser um antigo 
alicerce, rasgado no areão da base. Finalmente, 
entre o muro [UE 52] e a zona onde o substrato se 
eleva significativamente, identificámos uma bolsa 
de terras escuras [UE 42] (Idem: 232-3). Duas des
tas unidades estratigráficas forneceram alguns mate
riais arqueológicos que nos parecem particularmen
te interessantes. 

3.4.1. A UE 8 
nO 55 (Fig. 12) - Fragmento de bordo e parte do 

corpo de um recipiente, susceptível de ser enquadra
do na categoria dos copos; a pasta é fina e bem 
depurada, apresenta, contudo, algumas irregularida
des provocadas pela presença de e.n.p. de maiores 
dimensões, que se tornam particularmente notados 
num recipiente de paredes tão finas; foi montado ao 
torno e, embora a cozedura seja boa, encontra-se 
manchado; a coloração dominante é o castanho 
muito claro (Mun. 10 YR 7/3); recebeu um alisa
mento cuidado nas superfícies. 
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n° 56 (Fig. 12)- Fragmento de bordo de recipien
te de forma indeterminada (panela?), de pasta gros
seira com abundantes e.n.p. de dimensões muito 
variadas, com coloração castanha (Mun. 7.5 YR 
512); parece ter conhecido uma cozedura irregular 
oxidante/redutora, que escureceu e manchou as 
superfícies; recebeu um acabamento claramente 
diferenciado, com cuidado alisamento no interior e 
simples afeiçoamento da exterior, que se apresenta, 
por isso, muito irregular. 

n° 57 (Fig. 12) - Fragmento de bordo de reci
piente de forma indeterminada; apresenta uma pasta 
depurada e uma boa cozedura, que lhe confere uma 
coloração homogénea amarela avermelhada (Mun. 5 
YR 6/6); foi montado ao torno e recebeu um alisa
mento regular em ambas superfícies. 

nO 58 (Fig. 12) - Fragmento de colo e arranque 
de asa de bilha; a pasta é branda e friável e apre
senta, para além dos habituais e.n.p. de natureza 
granítica, grânulos de grauvaque semi-rolados e 
elementos de argila cozida triturados; a cozedura foi 
boa e oxidante o que lhe confere uma tonalidade 
homogénea amarela avermelhada (Mun. 7.5 YR 
8/6); o rolamento que sofreu impede uma observa
ção conclusiva dos acabamentos das superfícies. 

n° 59 (Fig. 12) - Fragmento de fundo de reci
piente de cerâmica cinzenta fina polida; a pasta 
muito fina e depurada apresenta uma coloração 
homogénea cinzenta clara (Mun. 2.5 Y 7/2); o engo
be, bem polido, é cinzento escuro; apresenta no fun
do interno um grão anguloso de quartzo de 4mm de 
comprimento que fez estalar o engobe; o fundo 
externo ostenta um sulco pouco profundo. 

O primeiro comentário que este conjunto suscita 
prende-se com a sua diversidade, aparentemente a 
sua característica mais saliente. Trata-se de um 
conjunto de época romana, no entanto, quer do 
ponto de vista estratigráfico, quer do ponto de vista 
das formas, claramente diferenciado do restante 
espólio do Ambiente II. 

Regista-se ainda a coexistência de exemplares de 
fabrico manual e pastas escuras com formas tipica
mente romanas de fabricos mais cuidados. O exem
plar n° 55 é idêntico a um outro (n° 3) recolhido na 
[UE 10], estrato correspondente ao derrube das 
construções do período tardo-romano. Assim, temos 
de reconhecer que uma de duas hipóteses se verifi
ca: ou se trata de uma intrusão de época anterior -
idêntica explicação se pode propor para o inverso -, 
ou se trata de uma forma de grande longevidade. 

A bilha n° 58 corresponde também a uma forma 
muito frequente ao longo de todo o período que 
abarca o domínio romano na Península Ibérica e 
encontra-se bem representada tanto nos contextos 
arqueológicos do Noroeste, como nos do Alentejo. 
Registe-se, contudo, que não está presente nos con
juntos dos Ambientes I e II, o que pode sugerir que 
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já não se fabricaria na época da sua ocupação. Esta 
peça é a única que apresenta pasta e características 
de produção análogas às registadas para o Fabrico 1 
dos imbrices deste Sector. 

Contrariamente ao que aconteceria com os mate
riais do Ambiente II, o fundo de cerâmica cinzenta 
fina polida recolhida nesta unidade estratigráfica 
pode estar em contexto "primário", isto é, ter sido 
recolhida num estrato correspondente ao seu perío
do de fabrico e utilização. Tal como o n° 37, trata-se 
de um exemplar com pé destacado, plano-côncavo, 
com um sulco leve no fundo exterior. Pelo estado de 
conservação em que se encontra não é possível pro
por a que forma teria pertencido. 

Esta cerâmica, primeiramente individualizada na 
publicação das escavações de Conimbriga (ALAR
CÃO, 1975: 56-70; 80-83), constituiu uma importante 
produção dentro da categoria das cerâmicas finas. É 
bem possível que, em muitos casos, particularmente 
nos povoados mais distantes das principais corren
tes comerciais, tivesse desempenhado as funções 
normalmente exercidas por outras produções mais 
difundidas. Embora não se conheçam os seus cen
tros de fabrico, parece ter conhecido apreciável 
divulgação no Norte e Centro do actual território 
português ao longo de um período relativamente 
extenso. 

Um fabrico inserível nesta categoria foi por nós 
estudado no estabelecimento militar da Lomba do 
Canho, Arganil, onde aliás se identificaram formas 
semelhantes às de Conimbriga (FABIÃO/ GUERRA, 
1987: 297-9; 306-7). As peças da Lomba do Canho, 
datadas dos meados do séc. I a. c., apresentam 
características técnicas e formais peculiares. A exi
guidade dos fragmentos do Cabeço do Crasto impe
de uma comparação de formas, no entanto, há um 
particular que nos parece de realçar: os fundos dos 
exemplares de Arganil são simples e planos ou 
rematados por espessos pés anelares, ao passo que 
os de S. Romão se apresentam com pé destacado 
por uma fina moldura. Fundos semelhantes, em 
cerâmicas do mesmo tipo, foram recolhidos no 
Monte Mozinho, em níveis da época de Cláudio 
(SOEIRO, 1981-2: 102), constituindo assim os únicos 
elementos de comparação de que dispomos. 

3.4.2. A UE 42 
N° 50 (Fig. 12)- Fragmento de bordo de pote, de 

pasta fina e depurada, montado ao torno; denota 
uma boa cozedura oxidante que lhe conferiu uma 
coloração homogénea, castanha muito clara (Mun. 
10 YR 8/4); a superfície exterior apresenta um fino 
engobe amarelo avermelhado (Mun. 5 YR 6/6); 
ambas paredes foram cuidadosamente alisadas. 

Trata-se de uma peça claramente diferenciada do 
conjunto recolhido nesta unidade estratigráfica, 
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devendo corresponder à fase de ocupação tardo
-romana. Foi recolhido na parte superior da camada. 

n° 51 (Fig. 12) - Fragmento de bordo de reci
piente de forma indeterminada; a pasta é grosseira, 
com abundantes e.n.p. de dimensões muito variadas; 
de fabrico manual, apresenta-se muito manchado, 
presumivelmente por ter conhecido uma cozedura 
irregular, a cor dominante é o castanho acinzentado 
(Mun. 10 YR 5/2); recebeu um alisamento regular 
em ambas superfícies. Ostenta na parede externa um 
sulco paralelo ao bordo e na interna uma fiada de 
impressões ("dedadas"), junto ao mesmo. 

n° 53 (Fig. 12) - Diversos fragmentos de um 
recipiente, que permitiram a reconstituição integral 
da sua forma. Pode considerar-se um copo, não 
sendo possível, contudo, determinar se teria tido 
uma asa; a pasta é medianamente grosseira com 
e.n.p. de dimensões variadas, de fabrico manual e 
boa cozedura oxidante, com uma coloração que 
oscila entre o castanho (Mun. 7.5 YR 5/4) e o ama
relo avermelhado (Mun. 5 YR 6/6); apresenta a 
superfície externa e o interior do bordo e colo 
polidos. Este polimento parece ter um carácter mais 
decorativo do que funcional, visto que exclui as 
partes menos visíveis da peça, justamente aquelas 
onde este tratamento de natureza funcional mais se 
justificaria. 

nO 52 (Fig. 12) - Fragmento de bordo de reci
piente de forma indeterminada (panela?); a pasta é 
medianamente grosseira e o fabrico manual- a mol
dura que delimita o bocal e constitui o bordo, resul
ta de um engrossamento e dobragem da parte supe
rior do colo -; apresenta uma boa cozedura redutora 
que lhe confere tonalidades que oscilam entre o cin
zento escuro e o negro; o acabamento das superfí
cies é diferenciado, com um alisamento descuidado 
da externa e um cuidado polimento da interna. A 
sua função parece esclarecida pelos restos de fuli
gem que conserva agarrados à superfície exterior. 

n° 54 (Fig. 12) - Fragmento de bordo e arranque 
de asa de recipiente de forma indeterminada; a pasta 
é medianamente grosseira, de fabrico manual e boa 
cozedura oxidante que lhe conferiu uma coloração 
vermelha clara (Mun. 2.5 YR 6/6), embora a super
fície interna seja completamente negra; o acabamen
to das superfícies é aparentemente bem diferencia
do, com um cuidado polimento do interior e um 
simples alisamento da superfície externa - é prová
vel, contudo, que a aparência externa se deva ao 
desgaste que a peça conheceu. A asa, de secção cir
cular, arranca directamente do bordo, fazendo corpo 
com ele, parece ter sido cuidadosamente polida. 

O conjunto desta unidade estratigráfica, excep
ção feita ao nO 50, é totalmente constituído por 
cerâmicas manuais, mas cujas formas se afastam das 
conhecidas nas ocupações do Bronze Final. Para 
além desta diferença, há ainda a assinalar uma parti-
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cularidade nos fabricos: a existência de polimento 
apenas no interior dos recipientes, nos casos dos nOS 
52 e 54. Em contrapartida, o exemplar n° 53 ostenta 
idêntico tratamento, somente na parede exterior. 
Esta diversidade sugere-nos uma distinção na fina
lidade dos acabamentos: eminentemente funcional , 
nos primeiros casos, fundamentalmente decorativa, 
no outro. 

Estes aspectos fazem-nos supor que estamos 
perante um conjunto de cerâmicas pré-romanas, mas 
posteriores ao horizonte mais antigo definido no 
Cabeço do Crasto. Infelizmente, a escassez dos 
dados impede-nos um maior rigor na atribuição 
cronológica. Do ponto de vista meramente formal, o 
pequeno pote ou copo n° 53 encontra paralelos em 
alguns exemplares bem conhecidos da cerâmica do 
Noroeste (SILVA, 1986 e MARTINS, 1987). 

A atestar a sobrevivência de uma tradição orna
mental que remonta a períodos anteriores temos a 
fiada de dedadas sobre o bordo que o exemplar nO' 
51 apresenta. 

Infelizmente, o deficiente conhecimento que 
temos das cerâmicas desta região na Idade do Ferro 
e mesmo no período romano inibem-nos de qual
quer afirmação categórica. No entanto, estas duas 
realidades [UEs 8 e 42] parecem corresponder a 
dois momentos de utilização do Cabeço do Crasto 
distintos dos até à data caracterizados: um [UE 42], 
presumivelmente enquadrável na Idade do Ferro; o 
outro [UE 8] atestando um momento distinto da 
ocupação do período romano. 

Assim, estes dados sugerem uma conclusão da 
maior importância para o estudo deste sítio" arqueo-' 
lógico: a de que o local foi efectivamente habitado 
no período compreendido entre as duas ocupações 
extremas que identificámos. 

Discussão 
Como em outro lugar se explicou, as razões que 

nos conduziram à escavação do Cabeço do Crasto 
de S. Romão prendiam-se com o estudo das estraté
gias de povoamento da bacia do Alva - enquadrada 
num âmbito geográfico mais amplo, que funcionava 
como referencial maior. A escolha do sítio foi deter
minada pelo significativo espólio arqueológico 
recolhido nas prospecções de superfície, que sugeria 
uma ampla diacronia de ocupação (SENNA-MARTI
NEZ/ GUERRA/ FABIÃO, 1985: 1-14). 

Após quatro campanhas de escavação o balanço 
final de um programa de investigação que se preten
dia mais amplo, mas que, infelizmente, circunstân
cias várias mutilaram irremediavelmente, tem como 
se compreenderá muitas limitações. Contudo, se 
deixou em aberto algumas questões fundamentais, 
permitiu reequacionar outras, que estariam à partida 
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mal formuJadas, ou, no mínimo, distorcidas por 
alguns preconceito~ trqdicionais na arqueologia 
portuguesa. 

4.1. Continuidade ou 
Descontinuidade na Utilização dos 
Povoados de Altura 
A questão relativa à continuidade ou desconti

nuidade dos povoados de altura era, naturalmente, 
uma das interrogações básicas dos nossos trabalhos. 
De facto; só depois de suficientemente esclarecida 
poderá dar lugar a uma outra, não menos importan
te, relacionada com as funções desempenhadas por 
este tipo de habitat ao longo dos diferentes períodos' 
da sua existência .. 

O primeiro grande problema que o nosso estudo 
enfrentou foi, sem dúvida, a da completa ausência 
de elementos de comparação. De facto, em toda a 
região interior que se estende desde a bacia do Mon
dego até à margem esquerda do Douro, só foram 
minimamente investigados e publicados três povoa
dos: o de Santa Luzia, Viseu, o da Senhora da Guia, 
Baiões, e o da Cárcoda, ambos em S. Pedro do Sul. 

Os estudos recentes sobre as realidades do 
noroeste, na área da chamada "Cultura Castreja", 

. parecem indicar a existência de nexos de continui
dade no povoamento de altitude desde o Bronze 
Final (inícios do I Milénio a.c.) até pelo menos a 
um momento adiantado da presença romana - veja
-se, para lembrar somente os casos mais bem carac
terizados, o Coto da Pena, Caminha, CO)1l datas de 

.C-14 para a ocupação mais antiga (SIL V A,1986: 33-
-37), ou a Citânia de S. Julião, Vila Verde, igual
mente com datas de C-14 (MARTINS, 1988: 106-
-130), aos quais se poderiam acrescentar outros 
exemplos ... 

No entanto, nos povoados que pela sua proximi
dade geográfica e semelhança nos vestígios mate
riais mais afinidades possuem com os níveis antigos 
do Cabeço do Crasto, respectivamente, Senhora da 
Guia, Baiões, S. Pedro do Sul e Santa Luzia, Viseu 
- ambos com datas de C-14 que remetem, prova
velmente, para os pontos extremos da existência 
desta realidade cultural (SILVA, 1978 e 1979; KALB, 
1978; PONTE/ VAZ, 1989 e VAZ, 1989) - a continui
dade do povoamento não está claramente demons
trada. Pensamos, contudo, que alguns indícios 
apontarão, eventualmente, nesse sentido, designada
mente: as cerâmicas com decorações impressas com 
matrizes (SILVA, 1978), apesar de não ter sido iden
tificada qualquer sequência estratigráfica de enqua
dramento (Idem: 189-190 e KALB, 1978); e mesmo 
até ao período romano, como alguns materiais do 
segundo sugerem (SILVA/ CORREIAN AZ, 1984 e 
PONTE/VAZ, 1989). 
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Esta consciência de uma continuidade da ocupa
ção no povoamento de altitude, desde o Bronze 
Final até aos inícios da Romanização - indepen
dentemente do desenvolvimento de outras formas 
paralelas de habitat - constitui, sem dúvida alguma, 
uma das mais importantes aquisições recentes da 
investigação. Todavia, a situação já resulta menos 
clara no que respeita às permanências durante o 
período romano. Aqui, as hesitações do meio 
arqueológico têm sido maiores. 

De facto, depois de um predomínio da ideia, 
insinuada pelas fontes escritas, de que o processo de 
Romanização implicou o abandono do habitat de 
altitude - v. entre muitos outros ALARCÃOI ETIEN
NE,1976, passim - vivemos actualmente uma época 
de intenso debate, onde ao lado de teses tradicionais 
que discutem se tal abandono se processou sob os 
Júlios-Cláudios, ou já sob os Flávios, associando-se 
o labor administrativo verificado nestes períodos ao 
objectivo de deslocar as populações indígenas e ins
talá-las num novo enquadramento espacial e social, 
se vai progressivamente contrapondo a hipótese de 
alguns povoados não terem sido nunca totalmente 
abandonados. 

Todavia, é ainda muito frequente a tese da reo
cupação tardia do habitat de altura, documentada 
pelos materiais do Baixo-Império ou Alto-Medie
vais identificados em muitos deles, especialmente 
no noroeste, área geográfica mais intensamente 
estudada. 

Objectivamente, temos de reconhecer que o 
suposto hiato de ocupação defendido por esta inter
pretação consistiria num período de um ou dois 
séculos, o que nos permite questionar se ao longo de 
todo o I Milénio a.c. não terão existido outros hia
tos semelhantes, por exemplo, entre as ocupações 
do Bronze Final e as do chamado Ferro Inicial...Não 
é, todavia, essa a nossa interrogação principal. 

A questão que mais directamente nos interessa 
prende-se com a demonstração da continuidade de 
ocupação do Cabeço do Crasto nos períodos ime
diatamente anteriores à conquista romana e durante 
o domínio romano do extremo ocidente peninsular. 
Os dados de que dispomos são escassos, há que 
reconhecê-lo, mas esclarecedores. 

Em primeiro lugar, temos duas unidades estrati
gráficas distintas no Sector M - [UEs 8 e 42] -, 
onde identificámos conjuntos cerâmicos bem dife
renciados. Na primeira, temos materiais de produ
ção manual, com formas e fabricos bem distintos 
das do Bronze Final, associadas ao único artefacto 
de ferro, seguramente antigo, recolhido no Cabeço 
do Crasto. Na segunda, encontramos já produções 
de torno rápido, com formas tipicamente romanas, 
mas distintas - salvo algumas possíveis intrusões 
devidamente assinaladas - das recolhidas nos níveis 
de ocupação tardios. 
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Poderemos acrescentar a estes dados objectivos 
alguns outros, reconhecidamente mais subjectivos. 
Foram recolhidos, um pouco por todo o povoado, 
inclusivamente nos Sectores BeM, à superfície, 
fragmentos de tegulae, de rebordos arredondados -
contrariamente ao que se observa nos exemplares 
dos níveis tardios -, sem que tivéssemos conseguido 
identificar as estruturas que primitivamente cobri
riam. Reconhecemos, em situações de re-aproveita
mento nas estruturas defensivas, ou à superfície, nas 
encostas, diversos blocos com cuidado trabalho de 
cantaria, por vezes almofadados, normalmente de 
granito de grão fino, diferente do que aflora no 
local. Temos, finalmente, a inscrição que evoca a 
edificação de uma estrutura importante nos inícios 
do século III. 

É certo que a inexistência de dados mais categó
ricos torna um pouco frágil a dedução, mas cremos 
que este conjunto de indícios sugere fortemente a 
existência de uma efectiva continuidade do povoa
mento. Uma continuidade, entenda-se, que não 
exclui situações pontuais de ruptura - das quais as 
mais significativas provavelmente nem se situam no 
âmbito da ocupação romana -; como não implica, 
naturalmente, ocupação continuada nas mesmas 
áreas dentro do recinto amuralhado. 

O sítio arqueológico da Cárcoda, S. Pedro do 
Sul, um outro povoado antigo desta região, que 
infelizmente não conheceu, ainda, a atenção que 
parece merecer (TAVARES, s/d e; SILVA, 1980 e 
SILVAI CORREIA,1977), fornece-nos, curiosamente, 
o elemento de comparação mais interessante. Este 
sítio, embora tenha material de pedra polida (TAVA
RES, s/d: 21), cerâmica com decoração impressa 
com matriz (Idem: 26 e Fig. 24; SILVAI CORREIA, 
1977: 302-3) e duas facas afalcatadas de ferro (Idem: 
22 e Figs. 20 e 22 e SILVA, 1980: 178), revelou fun
damentalmente uma ocupação do período romano 
bastante longa no tempo, com lucerna de volutas 
(Idem: 28, Fig. 32), moeda de Cláudio (Idem: 23), 
T.S. Hispânica de Valerius Paternus (Idem: 28 e 
Fig. 30) e moedas dos séculos III e IV. 

4. 2. Cronologia dos níveis Tardo
-Romanos 
Infelizmente os elementos de cronologia segura 

fornecidos pelas escavações do Sector M foram 
escassos e, podemos dizê-lo, resumem-se aos frag
mentos de vidro, às tegulae do Ambiente I e à ins
crição reaproveitada na construção da muralha. Para 
além do mais, não existe uma relação directa e ine
quívoca entre aqueles e esta. Poderemos acrescen
tar, ainda, o facto de todos os telhados identificados, 
tanto no Sector B, apoiado à muralha, como nos 
dois Ambientes do Sector M, serem constituídos 
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unicamente por imbrices. Este conjunto de dados, 
embora não muito significativos se considerados 
individualmente, possuem a grande virtude de 
serem concordantes. 

O reaproveitamento da inscrição é, naturalmente, 
muito mais difícil de datar. No entanto, parece evi
dente que tal situação só poderia dar-se num perío
do relativamente afastado do momento em que foi 
lavrada e enquadrada em qualquer estrutura desco
nhecida, mas obviamente relevante. Num plano 
meramente hipotético, poderemos associar o seu 
reaproveitamento no amuralhado, com o de outros 
materiais retirados de edifícios notáveis que o local 
possuía e, inclusivamente, com o da própria ara do 
Sector B. 

Assim sendo, e sem perder de vista que estamos 
a construir hipóteses sobre outras hipóteses, poder
-se-ia relacionar esta situação com a conhecida 
legislação de 396 que insiste na necessidade de 
todas as autoridades locais e cidadãos participarem 
nas obras defensivas dos aglomerados populacio
nais e manda reforçar e manter as fortificações, uti
lizando, inclusivamente, a pedra retirada dos tem
plos (ARCE, 1982: 73-5). Estamos normalmente 
habituados a associar estas medidas aos amuralha
dos urbanos e particularmente aos das regiões mais 
directamente ameaçadas pela pressão exercida pelos 
povos das periferias do Império. No entanto, não 
vemos razão para supor que semelhantes precauções 
não fossem igualmente tomadas por núcleos meno
res; quanto às hipotéticas ameaças, conhecemos 
muito pouco da conjuntura regional do extremo oci
dente peninsular, neste período, para saber se elas 
existiam verdadeiramente, muito menos para avaliar 
se as populações locais se presumiam ameaçadas ... 

Pelas razões acima apontadas - e, uma vez mais, 
sem perder de vista a fragilidade da informação dis
ponível - julgamos aceitável propor uma data em 
torno dos fins do século IV, ou mesmo do V para a 
edificação das estruturas - habitações e amuralha
dos - que tratamos aqui, sendo plausível supor que, 
no caso da muralha do Sector M, aproveitasse cons
truções defensivas preexistentes. 

Seria naturalmente tentador relacionar o abando
no do Cabeço do Crasto com as chamadas invasões 
bárbaras. No entanto, parece-nos que nada autoriza 
uma associação desse tipo, pelo que nos abstemos 
de propor qualquer data para o mesmo. Um dos 
grandes problemas que estas épocas nos colocam 
reside na ausência de artefactos de cronologias bem 
estabelecidas, excepção feita a algumas importa
ções, documentadas nos centros urbanos, nas re
giões litorais ou nas áreas percorridas pelas prin
cipais vias de comunicação. O próprio conjunto de 
materiais fornecido pelos níveis de ocupação tardo
-romanos aqui apresentados sugere que este sítio se 
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encontrava já arredado dos circuitos de distribuição 
dos materiais importados. 

Há, todavia, duas ideias que devem ser sublinha
das: a absoluta ausência de indícios de um abando
no violento ou precipitado do local e o aparente 
despovoamento do sítio do Cabeço do Crasto, que 
sobreveio a esta última(?) ocupação. 
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