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Sondagens Arqueo16gicas no Castro do Monte do Padrao,
em Santo Tirso*

Manuela Martins

1. Introdu~Ao

217

No Ambito da colabora~Aoestabeledda entre a Unidade de Arqueologia da Univetsidade
do Minho, 0 Setvi~o Regional de Arqueologia da Zona Norte e a CAmara Municipal de Santo
Tirso, realizaram~se,no Veriio de 1985, trabalhos arqueol6gieos no castro do Monte do Padrao,
em Santo Tirso. Esses trabalhos inscrevem~se num programa, iniciado em 1984, que visa a
valoriza~ao e divulga~ao das ruinas arqueol6gieas existentes no povoado, postas a descoberto
nos anos 50. Pretende~se,num futuro pr6ximo, vir a inserir esta estat;ao num roteiro dos sitios e
monumentos arqueo16gieos da regiao de Entre Douro e Minho.

as trabalhos ai realizados consistiram na limpeza e conserva<;ao das estruturas existentes no
tabuleiro superior do monte e na abertura de 4 pequenas sondagens 1que, artieulando~secom os
trabalhos de preserva~aoem curso, permitiram observar a estratigr~fia relacionada com urn dos
edificios mais interessantes da estat;ao, a domus romana.

as resultados globais desta interven<;ao serao publicados oportunamente e inseridos num
estudo mais amplo deste sitio arqueol6gieo.

Todavia, a identifiea<;ao em duas das sondagens realizadas de materiais atribuiveis ao Bronze
Final, dos quais se destacam alguns fragmentos de cerAmiea com decora~ao Boquique. tipo
Cogotas I, justifiea aqui uma breve notida sobre esta interven<;ao.

* Desenho de esp611o: Maria Felismina Vilas Boas

Cortes: Jesus Pires MarUnho

Fotografia: Jesus Pires Martinho

1 Os trabalhos foram dirigidos por Francisco Sande Lemos, Presidente da Unidade de Arqueologia da Universi~

dade do Minho e Dire.c~or d~ Servi~o Regional de Arqueologia da Z.ona Norte. Contaram com a colabora~ao de Jesus
Manuel Pires Martinho, tecnico de campO e ainda de vArias equipas de estudantes doensino secundario, contratados
pela camara Municipal de Santo Tirso, dentro de urn programa de ocupa~ao dos tempos livres. Os trabalhos foram
integralmente subsidiados pelo municipio de Santo Tirso.
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2. Localiza~oe contexto geografico

Vdria

a castro do Monte do Padrao SitU3#SC no monte do mesmo nome, na margem esquerda-do
rio Ave, poucos quil6metros a SE da cidade de Santo Tirso' (Est. I, 2). Pertence afreguesia de
Monte C6rdov3, do concelho de Santo Tirso, no distrito do Porto.

As coordenadas geograficas do sitio silo, segundo a folha n,o 98 da carta 1:25.000 dos
S.C.E.,levantamento de 1973, as seguintes: 41° 18' 53" N; 8° 26' 51" W (Greenw.).

o Monte do Padrio insere~se no maci<;o montanhoso conhecido por Monte C6rdova,
correspondendo a urn dos rclevos mais significativQs cia sua franja oeste, que desce sobre 0 largo
e {ertil vale do Ave. 0 monte ocupa, por issa, uma posi.;ao topografica de destaque na regiao.

o topo do monte e largo' e razoavelmente extenso. 0 marco geodesico ai implantado
assinala a cota de 413 m de altitude. as lados oeste, norte e sui possuem vertentes com pendor
acentuado que descem para 0 vale. No lado este, a vertente emais suave, ligando~se a uma zona
interior do maci.;o montanhoso, com caracteristicas semi~planalticas.

o sU9strato rochoso egranitico e esta coberto por .um solo de espessura variavel. Na zona
mais alta do monte a rocha aflora com frequencia A superficie.

o Monte do Padrao encontra~serodeado por diversos cursos de agua, alguns dos quais tern
origem nas suas vertentes: a Norte, Oeste e SuI dominam os subafluentes do rio Sanguinhedo
que corre para 0 Avej a Este e SE encontramos 0 rio Le.;a com alguns dos seus afluentes.

o acesso A esta.;ao pode fazer~se a partir da povoa.;ao de Monte C6rdova, em direc.;ao a
Quinchaes, tomando, em seguida, 0 caminho florestalque da acesso acapela da Sra. do Padrao.

3. Caracteri.a~odo povoado

Os vestigios arqueo16gicos actualmente visiveis no povoado localizam~sena parte mais alta
do monte, caracterizada por uma larga e extensa plataforma, limitada pela curva de nivel dos
400m.

Foi nesse local que Carlos Faya Santarem realizou, nos anos 50, extensas escava.;oes que
noticiaria no Boletim da Camara Municipal de Santo Tirso (SANTAREM 1951,49-66; 1955,
397-429).

Quer as ruinas actualmente visiveis no povoado, quer 0 esp6lio exumado naquelas esca~

va.;oes, recolhido no Museu Municipal Abade Pedrosa, em Santo Tirso, deixam perceber dois
momentos distintos de o~upa.;ao.

o mais antigo, corresponde A ldade do Ferro da regiao. A ele pertencem os fragmentos de
ceramica de fabrico micaceo, tanto manuais, como feitos a torno, a maioria dos quais se insere ja
num momento tardio daquele periodo, anunciando a romaniza.;ao. A esse momento devera
pertencer a (mica casa circular existente no tabuleiro superior e a muralha que limita a zona mais
alta do povoado.

Ao outro momento de ocupa.;ao pertencem os dois grandes edificios romanos que ocupam
a parte central da plataforma. Urn desses edificios e constituido por uma domus de planta
quadrada, com atrio centrallajeado, avolta do qual se desenvolvem varios compartimentos.
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Anexo a este corpo residencial encontramos urn p~queno conjunto, de planta irregular, que
pode corresponder a uma area de servi~os. 0 outro edificio tern planta rectangular. A sua
configurac;ao permite admitir que possa ter sido usado com uma fun~iio agro"'pastoril.

o esp6lio cedimico procedente da eseavac;ao destas duas estruturas sugere a sua longa
utilizac;iio, entre os sees. 1e IV.

4. A8 8ondagen8

Das 4 sondagens efectuadas em 1985, merecem especial destaque aquelas que foram
designadas por M1 e M2, implantadas entre 0 muro leste da damus e a muralha e abrangendo 0

espac;o situado entre aquelas estruturas. A sondagem M 1 tern 8 m de comprimento por 4 m de
largura. A M2 tem 6 m por 2 m de largura.

A sequencia de camadas observada nos dois cortes e basicamente a mesma pelo que
tomamos como refer@ncia, para a descriC;ao estratigrafica do sitio, 0 perfil suI da zona M2, por
ser 0 mais completo.

4.1. Esrratigrafia

Conforme se observa na estampa II, as camadas que se sobrepoem ao areao granitico que
cobre a rocha, revelam urn eerto pendor que acompanha a inclinac;ao desta parte da vertente.

Imediatamente sobre 0 saibro encontramos a camada 1 composta por areia grossa, de cor
amarelada. Nao forneceu qualquer esp6lio e parece corresponder a urn dep6sito formado por
arrastamento do areiio granitico desagregado, proveniente da plataforma. A camada 2 cobre
parcialmente a anterior e e bastante mais espessa. E composta por terra argilosa castanha,
bastante homogenea. 0 estreito nivel 2a corresponde a uma bolsa de argila amarela alaranjada,
limitada na parte superior e na base par urn fino nivel de carvoes. 0 nivel2b e formado par t~rra

argilosa cinzenta. A camada 3 eorresponde a urn aterro que integra terras de tonaHdades
variaveis, entre 0 amarelo e 0 castanho. 0 nivel3a e formado par terra negra e 0 3b por terra
cinzenta. Parte das terras que compoem esta eamada pode ter resultado da abertura da vala de
fundac;ao da muralha. A camada 4 compoe..se de terra castanha argilosa e apresenta pontos de
carvao dispersos. A eamada 5 corresponde avala de fundac;ao da muralha e e composta por terra
amarela misturada com saibro e alguns elementos graniticos. Esta vala cortou a camada 2 e 0

nlvel 2b.
A vala de fundac;ao da parede este do edificio constitui a eamada 6, na qual sao visiveis dois

niveis distintos: 0 nivel6a e earacterizado_por urn enchimento de bloeos graniticos de variadas
dimensoes, numa matriz amareladaj 0 nivel 6b e composto por terra amarela argilosa.

A disposiC;ao e caracteristicas das camadas observadas nas duas sondagens permitem...nos
admitir que se tenham sobreposto par aterros sucessivos. A camada 2, pelo volume e estado de
fragmentac;ao da cer§mica, parece -corresponder a uma camada detritica. As camadas 3 e 4
constituem aterros de saibro e terras aparentemente procedentes da plataforma superior.
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A zona escavada parece assim ter funcionado como area periferica do nudeo do povoado,
que deveria localizar-se no tabuleiro superior do monte.

4.2. Esp6lio

Nao cabendo no Ambito desta noticia urn estudo exaustivo do esp6lio procedente da
escavac;iio dos cortes M 1 e M2 vamos limitar-nos a apresentar algurn material que nos parece
mais significativQ e que Husrra urn momento da ocupac;ao do castro do Monte do Padrao ate
agora desconhecido.

Do ponto de vista estratigrafico e, sem diivida, a cerAmica proveniente da caroada 2 que nos
merece maior atenc;ao. Em primeiro lugar, pelo elevado Dumero de fragmentos at encontrados
(cerea de 1.500), depois porque 0 canjunto clesses fragmentos parece revelar uma certa
homogeneidade crono16gica e cultural.

Apesar da cedmica estac muito fracturada foi possivel, graeras ao elevado numero de
hordos analisado, constatar a ocorr@ncia de algumas formas que acompanham os fragmentos
decorados com tecnica Boquique. Distinguimos os seguintes grupos morfol6gicos:

- ta~as carenadas - apresentam diferentes dimensoes: os seus bordos sao, ou Iigeiramente esvasados
(Est, III, 1 e 3), ou reentrantes (Est. III, 2), quase sempre rematando em IAbios conveXOSi as carenas sao
normalmenre medias e mais raramente baixas e de urn modo geral pouco acentuadas (Est, Ill, 2 e 4)i uma

das pec;as possuia asas, de secc;ao arredondada (Esr. III, 4): alguns exemplares possuiam mamilos sabre a
carena, par vezes com perfurac;ao vertical (Est. III, 7)i a fabrico destes recipientes e de boa qualidadei as
pastas sao finas e possuem pequenos elemenros de desengordurante bem distribuidosi as superficies
apresentam~se bem polidas; as cores dominantes sao 0 castanho escuro e a cinzento;

- potes - incluimos neste grupo urn numero bastante efevado de fragmentos de pec;as, de perfis
diferenciados, mas que apresentam geralmente a superficie externa coberta de fuligem, 0 que indica a sua
dara utilizai;ao sobre 0 lume; as seus difimetros sao variados, mas dominam os recipientes de capaci.dade
mediai as pec;as apresentam perfis em 5, mais ou menos acentuados, com bordos esvasados (&ts.II1, 9 e

IV, 3), reentrantes (Ests.lIl, 10e IV, 2), ou quase direitos (Est. IV ,3), possuindo nos dais liltimos casas
uma panc;a de tipo ov6idei as pastas dos fragmentos pertencentes a este grupo sao geralmente grosseiras,
apresentando abundantes graos de quartzo; as superficies foram alisadas; uma das pec;as integrada neste
grupo, com perfil em 5 e bordo contracurvado, possuia asas (Est. IV, 4) e nao revelava qualquer evid~ncia

de ter sido usada como recipiente de cozinhai
- vasol tronco~6nico8- este grupo aparece representado apenas par fragmentos de dois recipientes;
urn de1es possui perfil completo, revelando uma carena alta, paredes quase direitas e fundo Iigeiramenre
convexo (Est. V, 1); no outro exemplar observa~se um arranque de asa; mostra paredes mais divergentes,

mas regista tamhem uma ligeira carena; possuiria provavelmente um fundo convexo (Est. V, 2); 0 fabrico
destas pec;as e grosseiro; apresentam abundantes graos de quartzo e as superficies sao pouco alisadasi as

paredes sao espessas.

Dos cinco fragmentos decorados com tecnica Boquique, quatro procedem da camada 2.
Pertencem a recipientes diferentes e registam tambem pastas hastante diferenciadas. Todavia , e
possivel considerar 0 seu fabrico como locaC uma vez que as pastas sao id@nticas as de outros
fragmcrntos observados, pertencentes a outras formas.
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A teenica de deeorac;ao e basicamente a mesma. Os motivos foram obtidos por incisao feita
com urn punc;ao de ponta romba.

A organizac;ao deeorativa e diferente de fragmento para fragmento. Estes sao, rodavia,
demasiado pequenos para permitirem uma clara eompreensao do desenvolvimento dos temas.
Dois dos fragmentos ostentam motivos em grinalda (Est. V, 4 e 6). Urn deles mostra elaros
vestigios de inerustac;ao de pasta branea (Est. V, 4). 0 mesmo aeonteee com urn outro
fragmento procedente da eamada 4 (Est. V, 7), que apresenta, contudo, uma tecnica de
decorac;ao diferente: neste easo 0 puncionamento foi feito sobre urn suleo horizontal, obtendo~
~se urn efeito decorativo bastante diferente.

Dos restantes materiais que acompanham a ceramica desta camada destacamos urn frag~

mento de urn machado polido e urn peso de ceramica. 0 machado ede quartzite de gra.o muito
fino e tern secc;ao sub~circular (Est. IV, 5). 0 peso tern forma disc6ide e apresenta uma
perfura~ao central (Est. IV, 6).

5. Considera~oesfinais

as resultados obtidos na eseavac;ao das sondagens M 1 e M2, aqui sumariamente apresenta~

dos, justificam algumas reflexoes, sobretudo relativas ao esp6lio exumado na camada 2. Esta,
correspondendo a urn dep6sito, provavelmente detritico, testemunha urn momenta da vida do
povoado em que aparecem representados varios tipos de cenlmica, que reflectem diferentes
influencias.

A maioria dos fragmentos analisados corresponde a uma ceramica lisa de fabrico manual,
com pastas grosseiras, cozedura regular e uma presenc;a de micas poueo significativa. Alguns dos
bordos observados lembram formas presentes em estac;oes do Norte de Portugal, como 0 Alto
da Caldeira (JORGE 1981, 71-75), ou Monte Calvo (GON<;:ALVES 1981, fig. 9, n.Os 1e2), ambas
no concelho de Baiao l

.

Esta ceramica surge, tambem, na regiao do NW, em povoados com preocupac;oes defensi~

vas mais evidentes, regra geral associada a ceramicas de fabrico mais cuidado, com superficies
bern polidas, cuja forma principal e a ta<;a carenada. Estes recipientes com uma larga representa~

c;ao nos castros do None de Portugal 3, tern sido relacionados com 0 mundo das ceramicas ripo
«Alpiar<;a», cujas formas foram sistematizadas por Gustavo Marques e M. de Andrade (MAR~

QUES et alii 1974, 141) e tipo «BaiDes», esta ultima conhecida a partir dos trabalhos de Philine

l Ternos observado 0 aparecirnento deste tipo de cenirnica em varios casrros onde temos realizado escava~oes.

nomeadamente na Citdnia de S. Juliao, no castro do Barbudo. em Vila Verde e no povoado de Santa Marta da Falperra,
em Braga.

3 Ate ao momenro este ripo de ceramica e conhecido nos seguintes castros do Norte de Portugal: Roriz, Barcelos
(ALMEIDA et alii 1980, 29~36); Sto. Estevao da Facha, Ponte de Lima (ALMEIDAet alii 1980); castro do Peso, Viana do

Castelo (SOEIRO 1981, 99~100); citania de S. Juliao, Vila Verde (MARTINS 1986b); castro do Barbudo, Vila Verde;
Santa Marta da Falperra, Braga; castelo de Aguiar. Vila Pouca de Aguiar; Alvarelhos. Santo Tirso; Santiago. Chaves. Os
ultimos achados referidos encontram~se na sua maior parte ainda ineditos.
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KALB (1978, 112-138) e do Pe. Celso Tavares da SILVA (1979, 510-531).
A inclusao generalizada destes materiais no Bronze Final tern .permitido assinalar nos

castros do Norte do pais a presen~a de uma ocupa~aodessa epOe3, a partir da qualse tern fixado
o desenvolvimento das comunidades instaladas neste tipo de habitat e que corresponde, por
conseguinte, ao inicio da cultura castreja do Noroeste (ALMEIDA 1980, 63-64, 89; ALMEIDA
1983,70-71; SILVA 1983, 84-126).

Este tipo de recipientes aparece bern representado na ocupac;ao mais antiga do povoado de
S. julHio, em Vila Verde, para a qual dispomos, de momento, de duas datas absolutas obtidas
por C. 14, que ajudam a situsr estes materiais, nas regHio do NW, entre as seculos XlIX e Vll
a.c. (MARTINS 1986a, 159-160; Idem 1986b).

Devemos, todavia, salientar que, se a presenc;a de tsc;as carenadas nos castros constitui ja

uma constante, encontramos tamb~m este g~nero de recipientes em povoados, normalmente
inseridos'no Bronze Final, mas que nao registam ocupa~iio na Idade do Ferro, como ~ 0 caso de
Castelo de Matos (QUEIROGA 1984,105-116), ou do Alto da Caldeira (JORGE 1981, 67-76).
Esse facto, pode constituir urn indicio da exist@ncia de estrat~giasde ocupac;ao diversificadas,
num periodo cronol6gico..cultural aindamal sistematizado na regiao Norte do pais e cujo
significado por ora nos escapa.

Para al~m de uma clara influ@ncia meridional testemunhada nas cerllmicas carenadas do
Monte do Padrao, temos a registar neste povoado uma influ@ncia, nao menos importante, no
contexte do Bronze Final do Noroeste, de uma outra area peninsular: a Meseta Norte. Esta
influ@ncia faz~se sentir pela presenc;a de cerllmica com decorac;ao Boquique, tipo Cogotas I.

No Norte de Portugal este tipo de cerAmica pode apenas ser referenciado, com seguranc;a,
no concelho de Baiao, na necr6pole do Tapado da Caldeira (J ORGE 1980, 36-43), e no povoado
da BOUf;a do Frade. Os achados de cerllmica incisa, com t~cnica Boquique, dos povoados de
Mairos e S. Lourenc;o, na regiao de Chaves, correspondem a uma ocupac;ao mais antiga,
provavelmente Calcolitica'\ dada a sua clara associac;ao a cerllmicas ripo «Penha» (J ORGE

1983~84). 0 mesmo parece acontecer com alguns fragmentos de cerllmica, referidos como
aparentados com 0 tipo «Boquique», descobertos no castro de Faria, Barcelos (ALMEIDA 1985,
51).

o vaso da sepultura 3 da necrppole do Tapado da Caldeira, decorado com tecniea
Boquique eexcisa, constitui 0 achado mais significativo deste g~nero de cerllmica, no Noroeste,
indicando, quera influ@ncia cultural do mundo de Cogotas I nesta regiao, quer a sua clara
expansao para Ocidente.

Para al~m das cerllmicas carenadas e da cerAmica com decorac;ao Boquique, que aparecem
associadas a cerAmicas Hsas de feic;ao local, temos ainda a registar, no Monte do Padrao, 0

4 Agradecemos a Susana Oli.veira]orge, assistente da Faculdade de Lenas da Universidade do Porto as informac;oes

que teve a gentileza de nos fornecer I referentes a esta~oes por ela escavadas e cujos dados nao foram ainda publicados.
Essas informa~oes dizem respeito ao aparecimento de cerAmicas com decorac;ao incisa, integravel no mundo de Cogotas
I, no povoado da Bou~a do Frade. em Baiao e ainda aclassificac;ao das cerimicas com tecnica Boquique. de Maires e S.
Lourenc;o como cerimicas Calcoliticas.
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aparecimento de dois recipientes que se inserem na grande familia dos vasos tronco#c6nicos,
mas que revelam tamhem influencias da cer§mica carenada, ao nivel da parte superior da pam;a.

Sendo forte a expressao deste tipo de recipientes no territ6rio do Norte de Portugal, nao
deixa de ser interessante constatar a sua presen~a num contexto de habitat inserivel no Bronze
Final. Com efeito, este tipo de vasos parece ter uma dara voca~ao funeraria, aparecendo, quer
em monumentos megaliticos, quer em tumula~5esda ldade do Bronze 5. Ate ao momento, a
(mica excep~ao constatada a essa situa~ao refere...se a esta~ao de Areias Altas, Porto, que
corresponde aparentemente a urn povoado (CORTEZ 1953). Ha ainda a registar 0 aparecimento
de urn vasa tronco-c6nico associado a urn esconderijo (SOEIRO 1982, 62-67).

o conjunto das cedmicas agora descoherto no Monte do Paddo, permitindo testemunhar
urn momento da ocupa~aodo povoado que pode ser atribuido ao Bronze Final, vern reve1ar mais
uma vez a diversidade de influencias que se cruzam nesse momenta da Proto...Hist6ria do
Noroeste portugues e que havia ja sido constatada noutras esta~5es, nomeadamente na necr6...
pole do Tapado da Caldeira (JORGE 1980, 47-48).

5 Os vasos tronco~c6nicosestao referenciados em numerosos monumentos megall:ticos a Norte do Mondego. 0

seu aparecimento esta igualmente testemunhado em tumulac;oes secundarias de monumentos desse ripo, atribuiveis ja a
ldade do Bronze, como na mamoa Ide Outeiro de Gregos (J ORGE 1980, 29~50) sendo frequente 0 seu aparecimento em

necr6poles de cistas, como a de Cha de Arefe, Barcelos (SILVA et alii 1981, 49~61). Embora 0 estudo sistematico destes

recipientes esteja ainda par fazer e de destacar a esfofl;o realitado nos ultimos anos nosentido de publicar esse material

emdep6sito nos nossos museus (SANCHES 1980, 12~19; 1981, 88~98; 1982, 56-61; BETTENCOURT 1982, 40~43j VILACA

1984,45-52).
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ESTAMPA I

1 Localizat;ao do Monte do Padrao (Santo Tirso) oa Peninsula Iberica.

2 Localiza~o do Castro do Monte do Padrao (Carta militar n? 98. Esc. 1:25000).



ESTAMPA II
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Ceramica da camada 2 (Esc. 1:3).
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Cerll:mica da camada 2 (Esc. l:J).
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ESTAMPA VI

1 PanorAmica do tabuleiro superior do Monte do Padrio.

2 Perspectiva do corte MI.




