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POVOADOS CALCoLíTICOS FORTIFICADOS NO 
CENTRO/SUL DE PORTUGAL: 
GÉNESE E DINÂMICA EVOLUTIVA 

debate com a participação de 

Victor Gonçalves 
João Cardoso 
Rosa e Mário Varela Gomes 
Ana Margarida Arruda 
Joaquina Soares 
Carlos Tavares da Silva 
Caetano de Mello Beirão 
Rui Parreira 

Em 27 de Abril de 1985, quando se encontrava já em 
ultimação CLlO/ARQUEOLOGIA 1, teve lugar o I ENCON
TRO UNIARCH/MAEDS, tendo por objecto a Idade do 
Cobre no Centro/Sul de Portugal. Esse Encontro decorreu 
em torno aos principais textos sobre o tema, oportunamente 
incluídos na Revista da UNIARCH. 

A importãncia do debate final, e a oportunidade de o 
inserir de seguida às intervenções que o motivaram, a todos 
pareceu óbvia pelo que se assim se entendeu fazer, apesar 
dele ser, na realidade, posterior aos parâmetros cronológi
cos teóricos deste primeiro volume. 

O registo video do debate foi feito por Mário Cardoso e a 
transcrição a partir da cassette original por Ana Lúcia Este
ves. 

As fotografias que enquadram o texto foram feitas duran
te um visionamento vídeo. 

Nas principais intervenções cada participante é identificado 
pelo nome em extenso. 
Nas intervenções secundárias, em apartes ou no debate ge
neralizado, cada participante é identificado pelas iniciais: 
V.G. - Victor Gonçalves 
J.G. - João Cardoso 
R.V.G. - Rosa Varela Gomes 
M.V.G. - Mário Varela Gomes 
A.M.A. - Ana Margarida Arruda 
J.S. - Joaquina Soares 
C.T.S. - Carlos Tavares da Silva 
C.M.S. - Caetano de Mello Seirão 
R.P. - Rui Parreira 
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Povoados calcai íticos fortificados 
no centro/sul de Portugal: 
génese e dinâmica evolutiva 

DEBATE COM A PARTICIPAÇÃO DE 
Victor Gonçalves 
João Cardoso 
Rosa Maria e Mário Varela Gomes 
Ana Margarida Arruda 
Joaquina Soares 
Carlos Tavares da Silva 
Caetano de Mello Beirão 
Rui Parreira 

Victor Gonçalves - Hoje, a discussão fundamen
tal em torno à dinâmica evolutiva do Calcolítico, reside 
em esclarecer ou, pelo menos, contribuir para o escla
recimento de uma questão específica: a génese dos 
povoados calcolíticos fortificados. 

Todos nós conhecemos os sítios em questão, o 
mais antigo e mais famoso, Vila Nova de S. Pedro, a 
seguir o Zambujal, depois quase simultaneamente, 
Santa Justa e Monte da Tumba. Trata-se agora de 
saber em que contexto específico eles aparecem, a 
que circunstâncias correspondem e qual é, no fundo, 
o seu destino, qual é o seu futuro, qual é a sequência 
que eles têm. 

Sobre este ponto existem opiniões bastante dividi
das, eu resumo rapidamente a situação: há a tese 
tradicional, avançada pela menina Blance, afirmando 
que se trataria, no que diz respeito à construção de 
torreões, de uma importação' do Mediterrâneo Orien
tai, isto é, populações viriam do Mediterrâneo Oriental 
em massa e levantariam lugares de povoamento, for
tificados, que seriam autênticas colónias. 

Esta posição foi adoptada, inicialmente, sem reser
vas pelos arqueólogos alemães que trabalhavam em 
Portugal, nomeadamente no Zambujal, que no entan-

to viriam a matizar substancialmente a sua posição, 
falando não já de uma colonização massiça, mas de 
uma chegada de missionário.s da metalurgia do cobre 
que, integrados num contexto local, acabariam por se 
instalar como metalúrgicos do cobre (exposição oral 
de H. Schubart, no IV Congresso Nacional de Arqueo
logia, Faro/1980). 

As escavações prolongadas efectuadas em diver
sos povoados, permitiram justamente, e a partir dos 
resultados obtidos, reposicionar essas questões, 
incitando-nos a discutir a volta desse ponto essencial. 

São comunidades indígenas que, absorvendo nas 
suas contradições internas os problemas e estímulos 
exteriores, se fortificam e - pelas fortificações - se 
protegem de eventuais inimigos, ou trata-se efectiva
mente de comunidades estrangeiras que se im
plantam num território ao qual são estranhas? 

Eu creio que nós temos respostas diferentes sobre 
este assunto e, por uma questão de método, podería
mos começar um pouco da direita para a esquerda, 
dando assim em primeiro lugar a palavra ao João 
Cardoso e faríamos, de seguida, a ronda da mesa, e 
peço a todos a cortesia de serem breves e directos. 
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Eu creio que nós temos respostas diferentes ... 

João Cardoso...,.- Em relação a isto irei apenas re
sumir as observações de Leceia, que corroboram ple
namente as conclusões recentemente obtidas no 
Monte da Tumba, e a sequência estratigráfica da 
Rotura. 

Já nessa altura, pelos anos 70, se punha como du
vidosa a tese da existência de uma população exóge
na, colonizadora, no sentido em que Sangmeister e 
colaboradores, nessa época, consideravam. 

Efectivamente em Leceia, (j que nós verificámos 
após duas campanhas já realizadas, é a existência de 
uma sequência cronológico-cultural sem grandes so
bressaltos. Apesar de ainda não estar plenamente 
confirmada a existência de um nível neolítico - que 
seria fundamental para compreender globalmente o 
processo de calcolitização da baixa Estremadura e a 
sua ulterior evolução - o que se pode dizer é que, 
em relação aos elementos presentes, se verifica que· 
não há rupturas; pelo contrário, há uma evolução 
contínua dos níveis do Calco lítico inicial para os níveis 
do Calcolítico médio. Quer ao nível da cerâmica, quer 
ao nível do restante espólio, não há quaisquer indica
ções de que um novo povo se tenha fixado, trazendo 
com ele a metalurgia do cobre, a qual, efectivamente, 
só a partir do Calcolítico médio se afirma claram~nte. 
A sequência cultural é, pois, caracterizada sobretudo 
pela temática decorativa da cerâmica, bem como por 
variações percentuais das respectivas formas. 

Concluindo, penso que o Calcolítico estremenho 
não evidencia qualquer descontinuidade com o Neolí
tico final ou com a situação socioeconómica já nele 
esboçada, o que não quer dizer que não tenha havido 
- e isto também já na sequência de uma posição do 
Dr. Rui Parreira em 1979, na Mesa Redondà do Porto 
sobre Neolítico e Calcolítico - um fenómeno cataliza
dor exógeno, de origem oriental, no sentido do desen
volvimento pleno da metalurgia do cobre, só então 
possibilitado em consequência da diferenciação so
cioeconómica que se processou a partir do Neolítico 
final. A esta evolução não é estranha a crescente acu
mulação de excedentes e consequente surgimento de 

condições favoráveis ao aparecimento de «ofícios» li
gados às tarefas de prospecção, exploração e manu
factura do cobre. Tal evolução culminou no Calco lítico 
médio, período em que em Leceia se dá a efectiva 
expansão dos produtos metalúrgicos e em que, sinto
maticamente, se construiram os sistemas de defesa já 
identificados, a testarem a mencionada acumulação 
de riquezas, agora acrescidas pelos novos e precio
sos produtos manufacturados de cobre. Esta observa
ção é importante por constatar, de fonna inequívoca, 
aquilo que em VNSP tinha já sido suspeitado. 

Rosa Varela Gomes - Como introdução, e no de
curso da comunicação que foi apresentada, pretendo 
apenas sublinhar que, no povoado calcolítico do Es
coural temos um momento correspondente ao Neolíti
co final-Calcolítico inicial, relacionado com o sagrado, 
sobre o qual es+á sobreposta uma muralha. 

Uma sequência cronológico-cultural sem grandes 
sobressaltos. 

Portanto, há uma noção de ruptura, de descontinui
dade. 

Mário Varela Gomes - De facto, o que se passa 
no Escoural é que temos um santuário, que cobria 
todo o cerro e que seria um grande centro religioso 
para a época, uma espécie de axis mundi frequentado 
pelas populações semi-nómadas do Neolítico final
Calco lítico inicial. 

Alguns artefactos correlacionados com esse san
tuário - como as taças de bordo espessado interna
mente, as taças sem bordo espessado, a taça carena
da e outras cerâmicas - dão-nos essa datação do 
Neolítico final-Calco lítico inicial, que está de acordo, 
aliás, com a datação que se pode propor, a datação 
possível. 

Os bucrânios, a figuração do carro e do arado não 
podem ser anteriores a 2800/2700 a.C., portanto são 
do Neolítico final ou já mesmo do Calcolítico inicial -
tanto mais que o santuário terá tido uma vida longa 
(assim o mostram as numerosas sobreposições). 

Por outro lado, este nível de ocupação encontra pa
ralelo num povoado que nós escavámos - Pedra 



Longa - onde se associavam e~tes materiais ao 
conjunto de menires. 

Aí encontrámos, datando esses menires dó Neolíti
co final-Calcolítico inicial, taça carenada, pesos de 
tear paralelepipédicos, taças com bordo espessado 
internamente - portanto, materiais do Neolítico final
CalcoHtico inicial. 

A estrutura de implantação do povoado é bem ca
racterística deste período - povoado sem defesas 
artificiais e com poucas defesas naturais. 

Com a construção do povoado calcolftico do Escou
ral, nós observamos um corte cultural, ou seja, dei
xam de existir estes artefactos que referi e aparecem 
outros, como procurámos mostrar. 

No entanto, o mais importante para mim, neste ca
so, é a destruição do santuário exterior - que me 
parece propositadamente ocupado e cujas pedras são 
partidas e empregues como material de construção. 

É um facto que não posso deixar de referir, porque 
me parece que um santuário com aquela dimensão 
não podia perder o seu significado cultural e religioso 
num espaço de tempo que deverá rondar os 200 
anos, quando muito. 

São religiões com uma implantação muito forte, 
com uma dinâmica muito mais ampla do que as reli
giões actuais - e com uma implantação que não se 
podia perder, quanto mais ser destruído violenta
mente, de base, podemos assim dizer - e aproveita
do para material de construção . . 

Quanto ao próprio sítio: havia outros cabeços na 
zona que podiam' muito bem ser ocupados dentro das 

,condições de defesa, com acesso à água ... mas não, 
foi exactamente o santuário exterior que foi ocupado. 
E foi ocupado sabendo-se que aquele santuário exis
tia, que existia a gruta. 

Não acredito que haja realmente uma migração ... 

Existe, pois, um santuário que vem até ao Calcolíti
co médio, com uma gruta, com uma necrópole neolíti
ca que é a maior necrópole neolítica da Península, 
com o santuário calcolítico mais ocidental da Europa 

Parece-me, portanto, que há um corte ... 

- e nesse contexto que envolve o sagrado, que é 
recuperado por diferentes culturas e é sucessiva· 
mente adoptado e integrado, moldado à religiosidade 
do momento, mas, naquele período de construção, é 
destruído - e toda essa carga simbólica e mágica, 
religiosa, deixa de existir - e os diferentes santuá
rios, não só o da gruta como o exterior, são profana
dos e substituidos por uma estrutura habitacional. 

Parece-me, portanto, que há um corte, quanto à 
questão de se tratar de difusionismo ou evolução local 
- evolução local ali não existe, não há evolução local 
nenhuma, o santuário não se transforma noutro san
tuário; isso é um facto. 

O que me parece é que houve populações diferen
tes que chegaram - populações que deixaram o no
madismo e se sedentarizaram de facto, deixaram uma 
agricultura incipiente ou sazonal para praticar uma 
agricultura intensiva. 

Quanto à existência do povoado naquele local, tem 
a ver com a estratégia de implantação - implantação 
que pode não ser colonialista no sentido romântico do 
séc. XIX - mas pode ser uma implantação de popula
ções vindas da costa, com uma civilização exterior, 
com uma carga religiosa muito diferente daquela. 

Há a dizer que, de facto, aparece cerâmica com 
decoração simbólica, uma série de artefactos novos, a 
metalurgia do cobre, que não existia anteriormente, e 
aparece toda uma série de objectos ligados à vida 
material - ali há, portanto, um corte cultural muito 
grande, um corte cultural a nível da cultura material
e também um corte ao nível religioso. 

Ana Margarida Arruda - Acho que, de uma forma 
ou de outra, nós todos já dissemos o que eu vou 
referir, pelo menos desde 1978, quando começámos 
a escavar povoados calcolíticos e para cada uma das 
hipóteses que avançámos, se podem encóntrar argu
mentos. 

A propósito do problema religioso, a Clestruição CIo 
santuário do Escoural, de qualquer maneira há outros 
lugares em que isso não acontece, há enterramentos 
calco líticos em antas e quando digo antas, lembro-me 
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144 de tholoi construídos por cima de antas, lembro-me 
inclusivamente da própria temática decorativa das ce
râmicas simbólicas que não se afasta assim tanto co
mo isso da cultura megalítica alentejana. 

A temática religiosa da cultura alentejana - se nos 
referirmos ao facto com as devidas reservas e inse
rindo-o na decoração dos olhos em sol que figura nas 
placas de xisto, natgumas placas de xisto - acaba
mos por verificar que as coisas não mudam assim 
tanto. 

Inclusivamente os próprios pratos decorados com 
sóis representam os clás~icos motivos solares. 

Agora também é verdade que a ocupação litoral ou 
a ocupação junto aos grandes rios é uma constante 
do Calcolítico. No entanto, há povoados no interior, há 
povoados calco líticos interiores: Santa Justa (mas 
Santa Justa estará no Guadiana, como diz o Mário), 
Castelo do Giraldo, Famão e Aboboreira e tantos ou
tros povoados do interior, alguns quase no centro da 
Península, e que são povoados calco líticos, com arte
factos ideotécnicos perfeitamente semelhantes a to
dos os outros e que, a meu ver, vêm numa tradição 
que é própria ou próxima no sentido mágico-religioso 
do Neolítico, claro, e do megalitismo. 

Foi dito que ninguém destrói os seus próprios san
tuários, a não ser em determinado tipo de situações; 
não sei até que ponto é que alguém não destrói os 
seus próprios santuários. Eu não sei se isso será 
claro. 

Do ponto de vista religioso - salvo as devidas re
servas, que os comparativismos a longa distância que 
eu vou ter de apresentar, levantam - em 39/45, nu
ma Europa católica onde o cristianismo estava enrai
zado, destruiram-se centenas de igrejas, bombardea
ram-se - os americanos e toda a gente - igrejas, 
lugares sagrados do cristianismo, às centenas ... 

Portanto, e para concluir, de facto, acho que a dis
cussão está um pouco esgotada, toda esta questão 
em torno do difusionismo e do evolucionismo, está 
efectivamente esgotada. 

Pessoalmente não acredito que haja realmente uma 
imigração de um povo do Mediterrâneo Oriental- e 
aí estou de acordo com o João Cardoso, nomeada
mente nós temos o caso geral de VNSP particular
mente, por exemplo, o corte de 1959 feito por Savory 
em que no espólio, retirando as coisas mais excepcio
nais, os copos canelados, etc., em centenas de cacos, 
não há definitivamente nada de estranho no que se 
refere à outra cerâmica, àquela de uso corrente; aqui 
este aspecto é ainda mais nítido. 

Victor Gonçalves - Bem, o que se passa é que, 
frequentemente, nós, por defeito de investigação, por 
escassez de factos significantes ou pela dificuldade 
em dominar demasiada informação, por um tempo de
masiado curto, e, particularmente, por nos referirmos 
a um período de grande invenção e agitação social 
provável, com transformações económicas que com
preendemos mal, procuramos entender o Calcolítico 
como um bloco. 

Assim, e nesta perspectiva infelizmente reducio
nista, temos lado a lado elementos que parecem indi
car colonização (mas não necessariamente do Medi-

terrâneo Oriental) e outros que nos apontam evolução 
local. O que está longe de ser contraditório. 

A verdade é que, após seis campanhas de escava
ção no Cerro do Castelo de Santa Justa, estou cada 
vez mais convencido que aquela gente não tinha nada 
a ver com tudo o resto. Isto é: aquelas populações 
constituem um todo global, que evolui calmamente 
desde o primeiro ao último momento (talvez com um 
primeiro e único intervalo agitado - o incêndio ante
rior às cabanas de segunda fase) mas que, na sua 
origem, nada têm a ver com o espaço em que se 
passam a integrar. A sua estratégia de povoamento é 
exógena, nitidamente exógena, a sua implantação na
da tem a ver com a das comunidades que provavel
mente rodearam aquela gente e a obrigaram a cons
truir muralhas. 

E o que nós verificamos é que se na evolução 
destes povoados existe naturalmente uma lógica in
terna - e essa lógica interna não tem forçosamente 
de estar ligada ao Mediterrâneo Oriental - a verdade 
é que ela constitui uma agressão ao espaço anterior, 
ao espaço ocupado pelos construtores de megálitos, 
ao espaço dessas populações de pastores semi-nó
madas, vagamente agricultores (ou deveríamos dizer, 
mesmo, horticultores?) que levantaram muito prova
velmente a maior parte dos monumentos megalíticos 
do Centro/Sul de Portugal. 

Não apenas há efectivamente uma ruptura, como 
ela se situa mesmo antes do que nós habitualmente 
pensávamos. Não dentro dos próprios povoados cal
coi íticos fortificados mas na própria filosofia de 
construção e implantação que eles representam em 
relação ao espaço antropizado anterior. 

Numa área onde deambulam populações 'megalíti
cas' semi-nómadas, que rasgam caminhos de transu
mância que justamente se aproximaram já dos da 
Mesta medieval, nesse espaço vai surgir a surpresa 
do 3.° milénio: populações detentoras da metalurgia 
do cobre mas que são os primeiros grandes agriculto
res do território. 

Aqui, entre nós, não é ao neolítico antigo, ou 
mesmo ao médio e recente, que deve ser atribuída a 
generalização da agricultura e o aproveitamento total 
dos solos mas a estas populações dos povoados forti
ficados. Elas são a primeira grande força inovadora 
do trabalho da terra, explorando exaustivamente 
áreas restritas. 

Que elas tenham uma lógica de evolução interna, 
tal parece indiscutível, Que elas venham do Mediterrâ
neo Oriental, eis o Que me parece muito duvidoso. 
Que representam, então? 

Parece-me Que nos encontramos, antes de mais, 
perante um novo modelo económico, de um novo mo
delo de ocupação do espaço, de um novo modelo de 
sociedade. E de um novo modelo que vai fracassar. 
Trata-se, com efeito, de grupos que iniciam um mode
lo que não sobrevive mais que alguns séculos. 

Podemos, assim, perguntarmo-nos se esse modelo 
era adequado para o espaço em que foi ensaiado, e 
em relação à tecnologia existente. 

Na Andaluzia, por exemplo, a mineração do cobre 
parece ser feita por indivíduos especializados, 
chamemos-lhes mineiros, que trabalham em profundi-



Eu não acredito numa evolução específica mas em evolu
ções específicas ... 

dade. Aqui, o cobre pode ser recolhido no leito das 
ribeiras, nas manchas cupríferas, e pergunto-me se 
estes nossos metalurgistas, esgotadas as possibilida
des mi~eiras das suas regiões, não foram empurrados 
para um outro tipo de economia, que lhes quebrou os 
laços aos territórios que ocupavam. O que não impe
de que já antes tivessem de se deslocar ao longo dos 
cursos de água, uma vez esgotada a capacidade dos 
solos dos seus primeiros territórios. Corte João 
Marques e Santa Justa estão neste caso. A ria flan
driana assegurava o acesso a Vila Nova de S. Pedro, 
Zambujal não está em condições muito diferentes. Se 
procurarmos novos povoados - é o que tenciono fa
zer, por minha parte - talvez encontremos os traços 
desta pequena diáspora regional. 

Claro que quando se fala destas movimentações 
temos sempre problemas para as justificar em absolu
to mas a incapacidade de recuperar completamente 
os solos não deve, a par da escassez do cobre, estar 
longe da resposta a estas movimentações. 

Considerando o caso do Escoural, e a acreditar na 
sequência proposta, não há dúvidas que uma forte 
contradição parece existir entre os construtores do 
santuário e aqueles que posteriorme~te o destroem 
para se fortificarem naquele lugar. Nenhuma comuni
dade viola o seu próprio espaço sagrado, particular
mente em contextos superestruturais sem lugar para 
polémicas teológicas ... Claro que se saltarmos no 
tempo teremos o caso das chamadas heresias mas 
quem destrói os albigenses não são as gentes do Sul 
da França mas os homens do Norte e o saque está 
aqui acima das meras considerações religiosas. 

Mas voltando ao nosso Calcolítico: não é impossível 
que os povoados fortificados não o tenham sido no 
seu momento de arranque e isso, que eu erradamente 
tinha suposto possível para Santa Justa, parece estar 
claro em Vila Nova de S. Pedro, se acreditarmos no 
corte de H. Savory. Só que a duração no tempo 
destes sítios enauanto unidades funcionais, sublinho 

este ponto, é, afinal, muito restrita, 300/400 anos 145 
reais, se não menos. 

Também me parece a altura de chamar a atenção 
para o facto de compararmos um pouco apressada
mente Santa Justa e Monte da Tumba (e parece-me 
haver entre eles diferenças fundamentais), Liceia e 
Vila Nova de S. Pedro, Pedra do Ouro e Zambujal, 
para já não falar de Chalandriani e Lébous, este últi
mo caso um verdadeiro disparate. 

Para terminar, queria dizer que existe uma natural 
colagem das populações ao espaço e às tradições 
que ele carrega e, por exemplo, a gente do Cabeço 
do Pé da Erra trabalha com tecnologias arcaicas, com 
um talhe de sílex que parece ter pelo menos mais mil 
anos e no entanto conhece a metalurgia do cobre e 
possui , porque as faz ou porque as troca (podemos 
discuti-ln), cerãmicas decoradas com folha-de-acácia 
e folha-de-crucífera. 

Nas ricas penínsulas de Setúbal e Lisboa, com po
voamentos estáveis e prolongados, com solos ricos, 
.recuperáveis e abundantes em água, com recursos 
marinhos directos, os calco líticos têm à sua disposi
ção outras soluções e têm possibilidades de duração 
mUito maior. 

Liceia é um excelente exemplo de outro problema, 
o do posicionamento da folha-de-acácia: vejo-a aí 
muito mais próxima de Pedra do Ouro que de Santa 
Justa, Monte da Tumba ou Zambujal. 

Diz-se que o Calcolítico representa em si uma evo
lução específica. Eu não acredito numa evolução es
pecífica mas em evoluções específicas. Não falaria 
de um calcolítico mas de vários Calcolíticos, por muito 
próximos que eles nos possam parecer. Falaria de 
vários territórios diferentemente explorados e dentro 
deles, em acção, aquele pequeno conceito de que 
Edgar Morin falava, a auto-eco-reorganização, cujo 
desaparecimento desestabiliza fatal e definitivamente 
os grupos, conduzindo à sua extinção. 

Por fim, comunidades vindas do Mediterrâneo 
Oriental, nem pensar, mas ideias e tecnologias viajan
do ao longo do Mediterrâneo, sem dúvida. E (porque 
não?) também alguns individuas, com os seus barcos, 
costeando o piscoso mar, como séculos mais tarde 
diria Homero ou alguém por ele. 

Claro que, nesta perspectiva, os nossos Calco líticos 
representam um discurso completamente diferente 
dos nossos construtores de megálitos. O que não é 
para admirar. 

Joaquina Soares - Desde 79, o que se tem feito é 
mais ou menos perfilhar uma de duas opções: ou a 
favor do difusionismo, ou a favor do evolucionismo. 

Voltando a este gasto problema - difusionismo ou 
evolucionismo - eu não acho que exista uma ruptura 
cultural entre o chamado megalitismo e o período cal
colítico - não acho sequer que exista uma ruptura 
cultural entre o santuário do Escoural e o próprio po
voado - a prova disso é que a ideia do Sagrado 
mantém-se até à Idade do Bronze, como os próprios 
autores dizem. A arte é também da Idade do Bronze 
- passaram por lá e não foi por acaso que se lembra
ram de gravar ... 

M. V.G. - Talvez uma figura atribuída à Idade do 
Bronze, no alto ... 
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. .. Eu não acho que exista uma ruptura cultural... 

J. S. - Precisamente, nos afloramentos que se 
mantiveram a descoberto ... - e até que ponto é que 
durante todo o decurso do Calcolítico não foram 
sendo feitas novas «covinhas» nesses afloramentos? 
Jamais se poderá responder. 

M. V. G. - Interessa esclarecer que as rochas deco
radas com bucrânios ficaram debaixo das estruturas, 
portanto foram ocupadas por uma actividade profana, 
um habitat, uma vivência quotidiana. Essa pegada, 
que é atribuída ao Bronze final, tem uma décalage 
em relação ao abandono do povoado, que seria do 
Calcolítico final; de muitas centenas, senão milhares 
de anos - essa pegada pode ser do séc. X a.C. e o 
povoado abandonado por volta de 1800. 

Eu acho que isto talvez não tenha sido uma simples 
coincidência pelo facto de que já existia alguma coisa 
nesse cerro - e por existirem muitas dessas coisas, 
muitas ruínas em cerros, é que a religião cristã neles 
constrói capelas. 

Por existir alguma coisa, mas não por existir uma 
continuidade religiosa; o que é uma coisa completa
mente diferente. Não há continuidade religiosa abso
lutamente nenhuma - há o que acontece a muitas 
ruínas romanas ou povoados nos quais os católicos 
instalaram lugares de culto. 

Pode haver continuidade religiosa, pode haver nal
guns casos, mas em muitos também não há. 

V.G. - Bom, mas essas situações implicam ruptu
ras. Na verdade, uma igreja cristã sobre um Santuário 
romano é uma ruptura. 

M. V. G. - Não. Se há uma continuidade cronológi
ca, pode haver uma tentativa de recuperação reli
giosa. 

Mas o que se passa no Escoural, com a fortificação 
calco lítica, é um hiatus profano dentro da zona sa
grada. 

A pegada do Bronze é apenas uma pegada da Ida
de do Bronze no alto do cerro e junto a esse aflora
mento apareceu uma medalha do séc. XVI - houve 

alguém que passou por ali um dia e achou que aquilo 
tinha alguma coisa a ver com o sagrado. Pode ter 
deixado lá a medalha - ou pode ter perdido a meda
lha. 

J. S. - Mas achas que isso não tem um significado 
social? 

V. G. - Mas a experiência religiosa não é, por defi
nição, uma experiência individual? ... 

M. V.G. - ... e ali, naquele caso, é o exemplo de 
uma experiência religiosa individual. 

C. T. S. - A memória colectiva fica, ainda que de 
uma forma atenuada, em relação ao espaço. 

M. V.G. - Fica mas ... 
C. T. S. - Eu penso que os escavadores do Escou

ral não consideraram um aspecto que, por acaso, eu 
e o Dr. Caetano Beirão, quando visitámos o Escoural 

Eu penso que os escavadores do Escoural não conside
raram um aspecto ... 

outro dia, tivemos oportunidade de notar, de exami
nar, que é exactamente a existência de um nível que 
nos parece ser de abandono, situado entre a superfí
cie rochosa que apresenta gravuras e os alicerces da 
muralha. 

M. V. G. - Bom, esse nível tinha três centímetros na 
fotografia ... 

C. T. S. - Na fotografia talvez, mas em alguns 
pontos atingia espessuras de 20 ou 25 cm; esses 25 
cm situavam-se entre a rocha e a base da muralha -
e o nível de ocupação calco lítico estendia-se ainda 
mais acima. 

Ora, portanto, a hipótese que eu levanto, é a se
guinte: imaginemos o santuário, de facto, a funcionar 
até aos finais do Neolítico, até cerca de 250P a. C.; 
esse santuário é abandonado e é abandonado não 
muito possivelmente por ter havido uma ruptura cultu
ral, por ter chegado lá uma população ... 

J. S. - ... até pode ter sido apenas parcialmente 
abandonado, porque há afloramentos que se mantêm 
a descoberto até ao séc. XVI, mesmo até hoje! 



Bom, esse nível tinha trés centímetros na fotografia ... 

Ninguém nos garante que a população que ali 
continuou não tenha conservado certas característi
cas, não tenha continuado a fazer covinhas nas 
pedras ... 

V.G. - O que é mais grave é que o Carlos acaba 
de dar um argumento fortíssimo à teoria difusionista 
- porque, pretendendo defender uma continuidade 
local, acaba por admitir que há uma origem coloniza
dora nítida - não há bucrânios em Portugal, não vejo 
carros - e há efectivamente uma ruptura ... 

C.T.S. - A população pode evoluir ... 
Uma população que consegue, nos finais do Neolí

tico, construír as grandes antas, pode estar absoluta
mente preparada para cultivar a área, criar bovídeos, 
inclusivamente para manter carros. 

V.G. - Os Mayas nunca os tiveram, por exemplo. 
R.V.G. - Quais Maias? 
V.G. - Os genuírios, os da América Central. .. 

(muitos risos) 
C. T. S. - ... precisamente onde surgem, no centro 

da Europa, não se movimentaram possivelmente cul
turas tão ricas em termos de monumentos como aqui 
- é aparecem lá os bucrânios! Portanto não sei 
porque é que os bucrânios haviam de ter sido impor
tados! 

J. S. - É porque nós não tínhamos bois nessa altu
ra!. .. 

(risos) 
V.G. - Uma coisa é um boi e outra coisa é um 

bucrâr.io, apesar de tudo! Entre o bife e o Boi Apis há 
uma certa diferença! 

C. T. S. - ... aliás a questão da construção dos mo
numentos megalíticos fica resolvida - já não temos 
que utilizar os contingentes de seres humanos a pu
xar pedras - mas inclusivamente é um grande argu
mento em favor da teoria da existência de uma socie
dade tribo-patriarcal dentro do sistema clássico de 
evolução das sociedades, que eu, de certo modo, 
perfilho. 

J.S. - Aliás não é por acaso que no Calcolítico 
aparecem os chamados ídolos de cornos - os bucrâ-

nios - reflectindo o início da aplicação da tracção 147 
animal à agricultura. 

V.G. - À aaricultura feminina, nesse caso! 
(risos) -

J. S. - Isso precisamente porque há símbolos mais 
importantes na superestrutura ideológica das popula
ções - e coisas que os preocupam certamente muito 
mais e que são todos estes símbolos ligados com es
sa questão fundamental que é a aplicação da tracção 
animal à agricultura. 

Esta é que foi a grande revolução - isto é que vai 
determinar, isto é que vai condicionar toda a socieda
de calcolítica. 

E isto ocorre no Neolítico final, Calcolítico inicial. 
Se não temos bucrânios, temos ídolos de cornos -

no Pedrão, Santa Justa, na Pijotilla e em Salamanca. 

. .. teríamos assim, muito provavelmente, um hiatus de 
cerca de 40 anos. 

C. T. S. - Estava eu a falar do tal estrato ... 
Vamos supor que o santuário ... 
J. S. - O estudo da antropologia física das grutas 

de Melides vem mostrar precisamente isto: que a po
pulação do Neolítico é a mesma, antropologicamente 
falando da do Mesolítico da mesma região. 

V.G. - Quando à antropologia há sempre reservas 
a fazer-lhe, quando procura explicar mais do que 
pode. 

C. T. S. - Quando se dá o estabelecimento do po
voado calcolítico fortificado, aquelas pedras com gra
vuras de bucrânios encontravam-se cobertas. Portan
to, não só tinha sido abandonado possivelm.ente há 
séculos - porque, aliás ... 

Vamos admitir que o santuário veio até 2500 a.C.; 
segundo os próprios escavadores ele teria vindo, no 
máximo, até 2500 a. C. 

Pelos materiais calcolíticos mais antigos apresenta
dos e pela estratigrafia do Monte da Tumba, eu penso 
que o estrato calcolítico mais antigo pode ser conside
rado equiparável, em termos cronológicos, ao da fase 
II do Monte da Tumba. 



148 Ora teríamos assim, muito possivelmente, um hia
tus de cerca de 300 anos. Ora 300 anos podem ser 
suficientes para ... 

M. V.G. - Há bocado disseste que os inícios do 
Calcolítico pleno no Monte da Tumba era datado de 
2500/2600 ... 

C. T. S. - O Monte da Tumba apresenta uma se
quência de 16 níveis até à construção do grande 
sistema de fortificações - temos de admitir umas 
centenas de anos para esse período. Tanto mais que 
a maior parte dos povoados, quer portugueses quer 
do Sul de Espanha, apontam uma cronologia para a 
fase média do Calcolítico, da ordem dos 2300/2400. 

Por conseguinte vou admitir que ... 
V.G. - Em anos 14C ... 
C. T. S. - Exacto - vamos pois considerar um pe

ríodo de cerca de 200 anos. 
V. G. - Essa situação altera-se grandemente pela 

correcção dendroconológica ... 
C. T. S. - Sim, esse espaço, como o tempo, ainda 

se torna mais longo mas, seja como for, em 200 anos 
_ sobretudo o mais importante é que a população 
chega lá e as gravuras estão cobertas - eles não 
têm, de facto, acesso ao santuário: o santuário está 
coberto. 

As rochas sobre as quais eles constroem a muralha 
estão cobertas, portanto essa zona do santuário esta
ria coberta; eles não tinham conhecimento dela, de 
facto. 

M. V.G. - Não estavam cobertas! 
C.T.S. - Haveria, sim, na memória colectiva, a 

ideia de verem no local qualquer coisa de sagrado -
e talvez isso tenha sido importante na própria fixação. 

M. V. G. - O santuário não estava coberto; eles é 
que o cobriram. 

... não há necessariamente hiatos na estratigrafia .. . 

V. G. - Mas a camada de que estamos a falar - a 
camada "incógnita», não seria a da preparação do 
solo em que assenta a muralha? 

A.M.A. - De qualquer maneira, isso só provaria 
que a população era exógena: no Neolítico final, Cal
colítico inicia!, aquele santuário acabou ... 

C. T. S. - t= evidente que não estou a defender que 
o Escoural, aquele cabeço, foi ocupado ininterrupta
mente. 

... no Neolítico final, calcolítico inicial, aquele santuário 
acabou .... 

Penso que é uma população local, corno é óbvio, 
que se movimenta no seio desse território, claro! 

E temos que ver, quando o Victor Gonçalves fala na 
questão da estratégia de povoamento, não há dúvida 
que há um salto - ou saltos - qualitativos no desen
volvimento da sociedade ao passarmos do Neolítico 
para o Calcolítico. E esse salto diz respeito à nova 
estratégia de povoamento. 

Não há dúvida que eu não considero nenhuma 
ruptura, mas sim uma transformação social - é a 
mesma população que evolui e que se transforma so
cialmente - e portanto escolhe, de acordo com o mo
do de vida, com novos modelos económicos e sociais, 
com novos condicionalismos, novos locais para 
ocupar. 

J. S. - No povoado do Escoural, além do nível do 
Calcolítico médio, existe um outro do Neolítrco final
-Calcolítico inicial. 

Há uma necrópole do Neolítico final-Calcolítico ini
ciai, que é contemporânea das gravuras; a população 
pode perfeitamente, num dado momento histórico, ter 
necessidade de escolher um ponto, um sítio diferente 
para estabelecer o seu habitat - e a estratégia de 
defesa, da conservação, é muito mais importante do 
que qualquer outra; a necessidade de conservação é 
muito mais importante que a religiosa - tudo isso 
vem por arrastamento. 

Essa população pode perfeitamente ter sacrificado 
parte do seu santuário - e isto partindo do princípio 
que a camada que existe entre as rochas e a constru
ção da muralha é de assentamento da muralha; essa 
população pode ter sacrificado parte do seu santuário 
por uma questão de defesa. 

Tanto mais que uma nova ideologia estava substi
tuindo a anterior. 
V. G. - Se me permitem fazer um parênteses curvo e 
dando um grande salto histórico, lembro-me de um 
sítio bem perto de Setúbal, em cujo foral existe uma 



expressão lindíssima: "um sítio tam forte e mao de 
filhar" - Palmela. Só aqui, nesta pequena expressão 
do foral, nós temos todo um programa. 

O sítio é «tam forte e mao de filhar" - quem diz 
isto são os cristãos, como é óbvio; o que quer dizer 
que vão substituir, no mesmo espaço e na mesma 
área, uma comunidade em relação a qual constituem 
uma ruptura cultural importante: uns adoram Allah, os 
outros adoram o Deus dos cristãos - e, sobretudo, 
cobrem linhas de colonização que são específicas. 

Sim, não há dúvida nenhuma de que os árabes co
lonizaram um espaço que não era deles - como não 
há dúvida nenhuma que os cristãos o vão recolonizar. 
Há um mesmo espaço defensável, no qual uma comu
nidade se sucede a outra, abruptamente. E não há 
necessariamente hiatos na estratigrafia, pelo menos 
se a ocupação foi contínua. 

C. T. S. - Voltando ao Escoural, esse santuário, por 
hipótese, é ocupado por uma população que o aban
dona; ao fim de 300 anos, essa população pode voltar 
ao local. Essa população, agor~ por outras necessida
des de relacionar a sua estratégia política e de povoa
mento, vai procurar um sítio elevado - e talvez que 
tenha pesado na escolha do local que é o Escoural 
não só o facto de ser um local elevado, situado junto 
de uma ribeira - o facto de haver na memória colecti
va qualquer coisa que falava da existência do sagrado 
nesse mesmo sítio. 

Quanto à população vinda da costa, parece-me que 
o Escoural, exceptuando aquele fragmento de folha 
de acácia e pouco mais, não oferece de facto indícios 
da população que se situa no Escoural, a população 
calcolítica, ter vindo da costa. 

Insere-se claramente dentro do fáceis cultural do 
Calcolítico do Sul do país, que eu designo - eu e não 
só eu - por Calcolítico do Sudoeste. 

Portanto, não me parece que se trate de uma popu
lação que veio da costa, chega aqui, como que escor
raça os que estavam lá a gravar os bucrânios - e 
estabelece de uma forma autoritária o seu domínio. 

Não vejo em lado nenhum qualquer elemento de 
carácter arqueológico que mostre que a população 
veio da costa. 

V.G. - E o drama é a can'-ada incógnita! 

C. T.S. - Exacto. tanto mais que temos essa cama
da! Temos um hiatus, e não só o hiatus como o facto 
de as rochas estarem cobertas - portanto, eles cons
troem sobre uma coisa que não conhecem de facto. 

M. V. G. - Esse estrato do povoado é um estrato-
3 dedos, cerca de 5 cm ou 10 nalguns casos - de 
regularização, de uma argamassa ou de uma massa 
de barro que foi feita para assentamento das pedras. 

C. T. S. - Nas observações que fizemos não se tra
tava exactamente disso; foi uma questão que nós pró
prios pusemos. 

V. G. - Mas havia ou não ocupação humana nessa 
camada? 

M. V.G. - Era uma zona de preenchimento de 
fissura de rocha para assentamento do material de 
construção. Isso é um dado. 

Os materiais que apareceram, apareceram nos in
terstícios das rochas decoradas e não apareceram 

nessa camada. Essa camada foi propositadamente 
posta - é estéril - para tapar as rochas. 

C. T. S. - Isso não faz. sentido: então eles tinham a 
rocha e vão pôr uma camada de terra para construir a 
muralha, quando tinham um substrato muito mais só
lido? 

Era um cerro careca, não tinha terra! .... 

M. V. G. - Era um cerro careca, não tinha terra! 
Além disso, muitas das gravuras apresentam um 

certo grau de frescura, o que quer dizer que eles não 
estiveram expostas muitos anos. As gravuras que fo
ram descobertas pela escavação da muralha desapa
receram. E todos os bucrânios e as outras gravuras 
expostas desapareceram por completo no espaço de 
20 anos. As gravuras que não foram destruídas, foram 
propositadamente tapadas com terra. A própria terra 
teve que ser transportada da base do cerro. 

Caetano Beirão - Eu não acho que o abandono 
do Escoural represente nenhuma ruptura cultural. 
Existem provas muito grandes, e para mencionar, por 
exemplo, duas: 

- eu acho que o abandono das estrelas epigrafa
das nas necrópoles do Ferro pela mesma popu
lação não representa uma ruptura cultural,. nem 
uma guerra, nem um abandono ... 

- eu acho que o desmonte dos altares barrocos 
nas igrejas portuguesas a favor das práticas 
post-conciliares, não representa para mim qual
quer ruptura. 

Não há uma ruptura no sentido oficial; claro que é o 
abandono, mas o abandono das estelas epigrafadas 
utilizadas pela mesma população no fundo não é uma 
reocupação de uma população guerreira, ou qualquer 
coisa que o valha; tal como o abandono dos altares 
barrocos post-conciliar, não o é, no sentido revolucicr 
nário de reforma. , 

Por outro lado eu acho que os níveis de abandono 
também não justificam essas considerações, até 
porque nós verificamos que em todos os nossos po
voados há níveis de abandono. Em todos eles - quer 
no Escoural, quer nos outros, Monte da Tumba, 
etc. - há hiatus e há soluções de continuidade em 
todos os povoados. 
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150 Em 1.0 lugar eu não considero que uma ruptura com 
práticas religiosas represente uma revolução que 
acarrete uma destruição. E por outro lado também 
verifico que há níveis de abandono que não nos dão 
uma vida contínua com essa simplicidade com que se 
está por um lado a acreditar. 

Eram apenas estas as considerações que aqui que
ria deixar. 

Rui Parreira - Mas se há um estrato de abandono, 
não há essa tal violência. 

Em relação à polémica que aqui foi levantada eu 
penso que há fundamentalmente é que distinguir os 
diversos territórios, agrupar a Estremadura. 

Queria sobretudo pôr-vos uma pergunta: qual é a 
correlação que vocês vêem entre a cultura material 
dos povoados do Neolítico final, Calcolítico inicial -
taça carenada - e os monumentos megalíticos? 

Porque se nós detectarmos uma continuidade cultu
ral de um momento com taça carenada para um mo
mento com bordo almendrado, isso parece-me indis
cutível. 

Para mim, o que me parece mais discutível, é qual 
a relação entre o momento com taça carenada é os 
monumentos megalíticos. 

Quais os elementos de cultura material que existem 
em povoados e em túmulos? Há uma diferença ou 
esses elementos materiais estão presentes? 

C. T. S. - Estão presentes. Há taça ca~enada em 
monumentos megalíticos e até há pratos de bordo al
mendrado. 

A. M. A. - Eu não sei se haverá taças carenadas 
em antas. 

J. S. - Há sim! 

C. T. S. - É evidente que a cerâmica funerária é di
ferente da outra - tudo tem uma nova dimensão-. 
Muitos são os pratos nas antas. Mas não são os gran
des pratos conhecidos nos povoados. Temos, mesmo 
assim, que reconhecer os casos de antas que pos
suem pratos de bordo almendrado. 

R.P. - Uma vez que, como o Carlos diz, há taça 
carenada e prato de bordo almendrado nas antas, eu 
não vejo tão clara esta questão da estratégia de po
voamento calcolítico ou de uma cultura material espe
cífica, se as populações continuam a vaguear ali à 
volta. 

Porque é óbvio que a estratégia de povoamento é 
diferente - não é uma questão cultural- eu tenho 
um povoado com taça carenada e outro não tem taça 
carenada e é contemporâneo. E um está sem fortifica
ção e o outro com fortificação - é óbvio que a estra
tégia de povoamento varia, é óbvio que há a ocupa
ção de novos locais - mas a população não varia. Há 
uma sequência cultural? 

Tanto há crescentes num lado como há crescentes 
no outro - ou a taça carenada e o bordo almendra
do - se bem que estes possa variar de região para 
região. 

C. T. S. - Os construtores de dolmens eram real
mente nómadas, no sentido ... 

M. V.G. - Eram semi-nómadas! 
C. T. S. - Um nómada é muito diferente de um 

sem i-nómada. 

Os construtores eram realmente nómadas ... 

M. V. G. - Os nómadas são sempre inimigos dos 
sedentários. 

J. S. - E quais eram os povoados estáveis? 
M. V. G. - São os povoados fortificados! 
J. S. - Mas como, se só aparécem 200 anos de

pois? 
M. V.G. - Aparecem, na tua ideia, 200 anos depois 

- há um período em que são contemporâneos. 
V. G. - Se nós efectivamente defendemos uma 

carga diferenciadora tão grande entre a taça carena
da e o prato de bordo almendrado, nunca mais daqui 
saímos. As contradições da cultura material são, mui
tas vezes, aparentes. E vocês têm o exemplo actual 
das Couves das Caldas da Rainha, têm as louças de 
Alcobaça, que ficam não muito longe das Cal.das da -
Rainha, e têm dezenas de formas cerâmicas dos 
nossos dias e que estão lado a lado - e que, no 
entanto, teoricamente, poderiam corresponder a hori
zontes cronológicos diferentes - e que na verdade, 
não correspondem a coisa nenhuma. 

O problema está em que nós não temos cronolo
gias, não temos datações para a taça carenada; ou 
pelo menos eu não conheço nenhuma. 

C. T. S. - Um pouco como a semelhança entre um 
castelo medieval português e um castelo medieval do 
Norte da França - e contudo, eles não foram cons
truídos pela mesma população! 

Diz o Mário que houve um período no início da Ida
de do Cobre em que existiu o conflito entre aqueles 
que chegam, com o prato de bordo almendrado e com 
as fortificações, etc. - e os que possuíam a taça 
carenada. 

Ora, há uma coisa curiosa: por exemplo, no Monte 
da Tumba, nós verificamos que o grosso das fortifica
ções surge, precisamente, numa fase bastante tardia 
daquele povoado - e que os únicos vestígios de taça 
carenada existem nos níveis de baixo, e mesmo as
sim são escassos. 

M. V. G. - ... e não havia fortificações ... 
C. T. S. - Não havia fortificações. 



M. V. G. - Então como é que tu explicas a evoluçao 
das fortificações? Não têm antecedentes? É uma ar
quitectura que vem já formada na cabeça de alguém? 

C. T. S. - Não. Há possivelmente uma certa fortifi
cação central ...... à qual pertencia o tal muro com se
teiras. 

M. V.G. - Ou seja, é um povoado aberto, com de
fesas naturais, sem defesas artificiais - e em certo 
momento aparece uma arquitectura que não tem an
tecedentes locais, aparece uma arquitectura imposta, 
com regras, com cânones, quase! 

C. T. S. - Mas é a mesma gente. 

M. V. G. - Pode ser a mesma gente! Mas quem im
põe os cânones é uma pessoa diferente, são constru
tores diferentes. 

São cânones construtivos, são métodos construti
vos que não .têm antecedentes. 

C. T. O. - E uma ideia que se generaliza no Medi
terrâneo! 

M. V. G. - Não se generaliza assim de repente nu
ma assembleia: «agora vamos todos sair daqui e 

. construir alguma coisa ali em baixo!" 
Alguém tem que impor os cânones de uma arqui

tectura, que tem regras perfeitamente específicas; 
que não tem antecedentes ... 

V.G. - Eu creio que podemos discutir imenso 
tempo em torno do problema que Renfrew lançou -
as sociedades megalíticas são sociedades segmenta
res; não restam dúvidas, para alguns, de que a maior 
parte das sociedades megalíticas são sociedactes 
segmentares. 

Mas então o que são as sociedades calcolíticas? 
São segmentares igualmente? São o ponto de emer
gência à ideia de Estado? Representam alguma ideia 
imediatamente anterior à ideia de Estado? 

J. S. - São o anti-estado ... 
(muitos risos) 

V.G. - Ao contrário da conclusão da Joaquina, po
deríamos observar que elas constituem efectivamente 
o Estado que se opõe aos outros, ou melhor, aos 
camponeses que vagueiam pela região e que não es- ' 
tão nem protegidos por muralhas nf;lm agrupados por 
elas. 

J. S. - Só queria fazer duas observações muito 
curtas para esclarecer esta questão. Primeira: em 
Portugal, a grande divisão social do trabalho, obser
vada no Neolítico no Mediterrâneo em geral, parece
-me impossível de esquecer, mas nós não temos pro
vas de comunidades exclusivamente agricultoras e 
comunidades exclusivamente dedicadas à criação de 
gado. 

Pensar basearmo-nos nesse argumento para justifi
car o aparecimento das fortificações parece-me abso
lútamente impossível - pelo menos enquanto não 
existirem provas mínimas que possam sustentar esta 
ideia. . 

Isto relativamente ao que o Mário dizia sobre o 
facto de haver povos de agricultores e outros de 
pastores - isso é uma coisa corrente no Mediterrâ
neo Oriental, e não encontro nas nossas estações na
da que nos possa autorizar a propOr essa grande cli
vagem. 

,.~.. . . 
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Ao contrário da conclusão da Joaquina ... 

Por outro lado, voltando aos povoados calco líticos e 
às fortificações e à necessidade de defesa - efecti
vamente as fortificações não surgem de repente, por 
ideia de algum excêntrico que resolvéu começar a fa
zer as fortificações ... 

M. V. G. - Então diz~me quais são os antecedentes. 
J.~. - Eu digo: no Neolítico antigo, as populações 

ainda não tinham excedentes para defender - e es
tabeleceram-se em áreas abertas. Isto é uma evidên
cia e não se pode negar. Não se conhece nenhum 
povoado do Neolítico antigo situado numa cumeada. 
No Neolítico médio-Neolítico final, as populações 
abandonam as zonas planas e vão para cabeços. Não 
os fortificam, mas procuram defender-se. É o caso do 
Cabeço da Mina, Alto de S. Francisco ... 

Eu disse Neolítico final-Calcolítico inicial! 
Há povoados que no Neolítico final continuam a 

ocupa~ zonas planas, por exemplo Vale Pincel II, na 
Caramujeira: 

A evolução faz-se de forma diversificada - no en
tanto, nós começam ps a ver situações de preocupa
ções defensivas no Neolftico final-Calcolítico Inicial
que até então não existiam. E as populações procu
ram zonas de cumeada nitidamente por condições de 
defesa. 

O ir para a cumeada, que muitas vezes fica a várias 
dezenas de metros de altitude em relação à água e 
aos campos, só se justifica quando há preocupações 
de defesa. A não ser as situações pontuais - mas 
isso são situações pontuais que têm de ser entenc1i
das no seu contexto. 

Isto é uma situação mais geral, que se observa no 
Alentejo, que se observa na Estremadura, em áreas 
completamente distintas. 

Não há dúvida que a necessidade de defesa do 
habitat antecede a própria fortificação - e é ela, efec
tivamente, que está na base das primeiras formas de 
fortificação. 

Mesmo a fortificação calcolítica que nós acabámos 
de ver, do Monte da Tumba, não foi feita de uma só 
vez, de uma assentada. É um sistema defensivo que 
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152 se vai fazendo, que se vai alterando - não é, pois, 
qualquer coisa de acabado que tenha sido desenha
da, pensada por um arquitecto: «e agora põe aí uma 
muralha no cerro». 

São as populações que vão fazendo as suas fortifi
cações - e se há aspectos adquiridos, até nas cons
truções funerárias (técnicas como a da falsa cúpula) 
que podem ser aplicadas nas fortificações - há ou
tros conceitos gerais: a torre, o bastião, a muralha, 
tudo isso é quase elementar. 

Não há dúvida de que cada fortificação tem uma 
lógica própria - e isso mostra que não há uma fortifi
cação, um tipo que se começa a propagar por aí. 

Há é a necessidade de defesa; isso é o que nós 
verificamos no Mediterrâneo Oriental, é essa necessi
dade de defender excedentes. Porque há excedentes 
realmente muito importantes a defender - é, pois, a 
necessidade de defesa. não é um protótipo. 

V. G. - Para terminarmos a discussão em torno das 
observações da Joaquina, e para nos aproximarmos 
do fim do debate, eu queria dizer duas coisas muito 
breves: a primeira é que durante muito tempo se viveu 
sob a pressão cultural das colonizações. As pessoas 
aceitaram, cegamente, que toda a Europa tinha sido, 
ao longo da História, sistematicamente alvo de coloni
zações e deslocações radicais. 

E durante muito tempo as invasões bárbaras contra 
o Império Romano foram consideradas decisivas. Nós 
hoje sabemos que elas se verificaram - até porque 
temos textos escritos que descrevem essas invasões. 

No entanto, sabemos também que o substrato re
gional se manteve; sabemos que essas populações 
bárbaras trouxeram-nos conceitos, trouxeram-nos no
vas formas de organização social, trouxeram a estra
tégia militar, trouxeram processos de construção e 
fortificações; muitas delas, nómadas, nem sequer 
conseguiram entrar no espaço das cidades, porque as 
sombras das muralhas, das paredes, das casas, lhes 
faziam medo; e, no entanto, é verdade que elas existi
ram. 

Houve frequentes deslocações de povos - nós 
próprios, em relação à Idade do Ferro, não se nos 
lembra dizer sequer que foi na génese das contradi
ções da sociedade da Península Ibérica que nasce
ram as sociedades do Ferro que nós conhecemos -
Ferro I, Ferro II e' assim por diante. 

Em relação ao Calcolítico, não há dúvida nenhuma 
que nós temos amplas linhas de evolução desde o 
Neolítico final; não há dúvida nenhuma que temos um 
fenómeno muito complexo. Que apesar de intensa
mento escavado é ainda muito mal conhecido - o 
Megalitismo. 

Mas a verdade também é que a génese e evolução 
das sociedades calco líticas - e nós hoje aqui dei
xámo-lo bem claro, após esta longa discussão - está 
muito longe de estar esclarecida. E encerramos por 
aqui o debate desta noite ... 

R.P. - Em relação aos conceitos de fortificação: 
não contradigo o modelo de evolução que tu acabaste 
de expor, mas estou de acordo com o Mário quando 
diz que não é uma população qualquer que podia fa
zer um determinado tipo de fortificações... porque 
qualquer plano de fortificações daqueles que nós 

A necessidade de defesa da habitação antecede a pró
pria fortificação. 

conhecemos obedece a um plano prévio e a um tra
çado. 

Por exemplo, o sistema de fortificações de Santa 
Justa tem dois planos distintos ... 

A. M. A. - Vários ... 
R. P. - ... e em relação ao Zambujal o que vemos 

não é que haja uma evolução contínua com adossa
mento de muros ' uns aos outros - há cortes nítidos 
no conceito de defesa; no conceito da fortificação. 

Há um primeiro momento em que é extremamente 
móvel, com pequenos grupos de grande mobilidade 
q\Je podem passar de pátios para outros pátios :-:
trata-se, pois, de pequenos grupos de grande mobIli
dade. 

Há um segundo momento que é o momento das 
seteiras; que é um conceito de fortificação totalmente 
distinto e que implica um plano previamente traçado, 
com construção de grandes pátios providos de setei
ras com bastiões também com seteiras - que permi
te~, com uma população mínima de arqueiros, defen
der as entradas estratégicas do povoado. 

Há um terceiro momento, de revolução total nos 
conceitos defensivos, que é, com uma grande popula
ção, defender em grandes pátios, toda a área da forti
ficação - e há um quarto momento que representa 
uma nova revolução dos conceitos defensivos que 
são as torres ocas que permitem controlar grandes 
panos de muralha com seteiras. 

Isto prova que não há uma evolução contínua com 
adossamento de muros - há, sim, arquitectos que 
planificam sistemas de defesa. 

É evidente que estes sistemas de defesa, quanto a 
mim, não nascem por convergência nas diversas co
munidades. Eles nascem porque alguém viu determi
nado sistema, viu determinado modo de se fazer ar
quitectura militar. 

Duvido é que haja alguém que vem de fora da co
munidade mandar fazer - mas implica, sim, que al
guém (que até pode fazer parte da própria comunida
de) viu fazer, e aprendeu. 
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o Rui Parreira fez as pessoas estarem de acordo, sem o 
querer 

A. M. A. - Eu acho que há uma posição intermédia; 
é evidente que os calcolíticos faziam todos torres 
circulares, não as faziam quadradas. Em Santa Justa 
ninguém se lembrou de fazer torres rectangulares, 
quadradas ou em triângulo! 

E nisso estou de acordo com o Rui e com o Mário 
quando dizem que há um plano. Inclusivamente a 
questão da falsa cúpula nos povoados, na própria 
construção das torres - no Zambujal e em Santa 
Justa as torres ocas são em falsa cúpula, como nos 
tholoi! Isso não duvido; mas também acho que esse 
tipo de construção se vai adaptando - e realmente 
isso verifica-se também no Monte da Tumba. 

V. G. - O Rui Parreira fez as pessoas estarem de 
acordo sem o querer - e estão assim sem o querer, 
acabando por todos estarem de acordo à volta da 
discussão de que, primeiro há um pequeno grupo que 
se fortifica no núcleo central , resolve os seus proble
mas ao crescer, criando novos panejamentos de mu
ralha, e que evolui nos seus conceitos defensivos 
através da criação de novos espaços a defender. 

R. P. - Mas há construções militares da Idade do 
Ferro, perfeitamente inexplicáveis por exemplo no 
contexto de chuva da Europa Central. Não são uma 
defesa, são uma tradição. 

V. G. - Já que falaste em construções de tradição 
e não de defesa, recordo a Pedra de Ouro, que é 
quase uma brincadeira; aquilo não é nenhuma fortifi
cação - aquilo é um simulacro, com torres que têm 
cerca de dois metros oe diâmetro. Não detinham 
ninguém, mas ainda assim foram construídas. Para 
quê, eis outra interrogação, para acabar ... 




