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Substrato cultural das etnias 
pre-romanas do Norte de 
Portugal 

M. Martins* 
S. O. Jorge** 

ABSTRACT 

This paper cunsiders Ihe contribution oj various 
sources (writt en. inscriptions, linguislic and archaeo
lugical) in urder to deJine the cultural and ethnic 
houndaries 0/ Protohistory (Late Bronze Age/ fr an 
Age) in the North 0/ Portugal. 

Afler examining the available sources for the 
region, thev are analised separately, presenting a 
picture 0/ settlemrmt suggested by the wrillen sources 
and also discussing the contribution 0/ linguistics il1 
order to define the ethnic piclUr!' oJ this part 0/ the 
Peninsula. 

Th e results provided by the most recent archaeolo
Kicol research (undertak en in the 198005) permil a 
proposilion concerning the cultural evolLllion 0/ the 
Late Bronze Age and the Iron Age IU be put/orward. 
It evaluates various aspects oJ the material culture. 
sC'lIlements. metallurgy and pOllery, presented within 
chronological fram eworks. 

Finally. the problems arising by using dijferent 
sources are discussed, in view 0/ Ihe dijficulty 0/ 
currelating Ihe archaeological evidence with the 
sucial, ethnic and linguistic units. 

RESUMO 
Este [rabalhu pretende equacionar a contribUlo e 

val/dade de dijerentes tipos de /ont es (escritas. epigrlI
/icas. linguisticas e arqueologicas) na dejini~ao de 
{Jussiveis fronteirao5 culturais e etnicas na Proto
Histaria (Bronze Final / /dade do Ferro) do Norte de 
Portugal. 

Apas uma analise das/ontes disponiveis, conhecidas 
para a regiao, es/(/s sao analisadas separadamente. 

Ii apresentado a quac/t·o do po voamenlO sugerido 
pelas /onl es eseritas. sendo igualmente discutidos as 
contribUlos do linguislica na /ormula ("au do quadro 
etnico desla area da Peninsula. 

Tendo por base os resullados /ornecidos pela 
in vestigas'ao arqueolugica mais recellle (estudos reali
zados na decada de 80) e apresel/tada uma proposta 
para a evolus'ao cultural da Jdade du Bronze Final e 
da [dade do Ferro. Nesta proposta sao valorizadus 
wirios aspectos da cullUra lIlalerial, a hahitat, a 
metalurgia e a cedimica, que dispue prescntemellte de 
quadros cronulogicos de re/erencia mais seguras. 

Finalmente. as autoras disCUIem uS prohlemas que 
se colocam aarticula ~·{jo da in/orma(-(LO sugerida por 
/ontes dijerenciadas, colocando a tonica na dijiculdade 
de correlacionar a realidade arqueo logica com a 
Jormula('oo de unidades sociais, elnicas e linguisticas. 

1. INTRODU<;:AO 

o es tudo dos povos pn':-romanos peninsulares 
ocupou urn lugar de destaque na historiografia da 
primeira metad e do nosso seculo. Utilizaram-se para 
o efeito os relatos dc historiadores e ~eograf s da 
antiguidade. 0 regisl o arq ueologico e 0 dados de 
natureza lingui: tica. Esta perspectiva de e LUd os 
inscre-. e alias coerente mcnte nas te ndenc ias interpre
ta'iTvas dominantes na Eu ro pa de enta o a n ivel da 
Aig ueolog ia , cuja gienese pode ser encontrada na 
escola Austro-Hungara dos finais do sec. X1X. 
Perseguia-se entao , de forma generalizada uma com
parar;ao sistematica de vestigios entre regioes; cuja 
repartir;ao espacial definia «Culturas». Sera contudo 
G. Chi Ide que sistematizara e generalizara Ii Europa 
pre-historica este tipo de abordagem. Definindo 
«Cultura» como urn conjunto recorrente de artefactos 
numa dada regiao, Childe estabelecera uma correlar;ao 
entre «Culturas arqueologicas» e «POVOS» , embora 
nunca tenha definido com clareza 0 real significado 
dessa anicuJar;ao. Abre assim caminhu a uma serie de 
sinteses. algumas de grande envergadura. que relacio 
nam os d ados arq ueol6gicos de d iferentes regioes 
europeias com a existencia de determinados grupos 
etnicos e mesmo linguisticos. 

A investigas:ao argueol6gica d o lilt imos 20 anos e, 
em particular, a contribuir;ao (carica no domini o da 
interpretar;ao das socledades re-historicas Ian 'aram 
urn certo e cred ito sob re a ideia de Q!le as «ClllturijS)), 
no sentido arqueol6gico do (ermo, traduzissem ou 
identificassem g rupos etnicos , ou linguisticos. Simul
taneamente , a panoramica da arquelog ia europeia 
modificou-se substancialmente em termos metodolo
gicos e interpretativos . 0 me1hor conhecimento da 
cultura material permitiu sistemat izar a evolur;ao 
cultural de diferentes regioes europeias e reconhecer 
continuidades, onde anteriormente se tinham sugerido 
alterar;oes etnicas. 0 guestioname nto do cha!lli1.dos 
«modelos de dominancia» , que valorizavam sistem~ti
camente as mlgrar;oe c invasoes de povos, como 
responsaveis pela a lte rac;:ao do registo arqueoJogico 
era inevitavel. Reconhece-se hoje que a evolu9ao d.as 
comunidades pre-historicas se fez, nao b[JJsca, w.as 
lentamente . send o as mltdancas culturais Q resultado 
de complexos processos de in te racs:.ao , quer r~stricta, 
que r alargada. EV10entemente que este tipo de abor
dagem nao exclui a ocorrencia de fenomenos de 
migrar;ao. Estes deixaram conLUdo de ser percepcio
nados como cxplicar;ao monocausal na evolur;ao das 
comunidades humanas. 

Mas, se 0 dcsenvolvimento da Arqueologia facultou 
dados que permitiram questionar a equac;:ao in icial de 
«Culturas» / «PoVOS)), e urn facto que encontramos 
ainda l11uitas reminiscencias dessa premissa no ambito 
dos estudos sobre a Proto-Histaria. Rejeita-se hoje a 
ideia de urn «povo megalltieo», de urn «povo campa
niforme» , Oll de 11m «povo da ceramica cordada», 
cujas deslocacoes te riam alterado a cultura material 
da Europa pre-historica e, quir;a , a propria base 
etnica das regioes por onde passavam. No que 
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respeita ao 1 milenio a. C. e forte a tentacao de 
idcntificar arqueologicamente os povos da Europa 
barbara, uma vez. que os autores gregos e posterior
mente romanos as referem com certa frequencia , 
enunciando muitos dos seus costumes. Muito em bora 
muitos deles nao tenham atingido a complexidade das 
sociedades estatais e suposto que a sua marcada 
individualidade cultural traduza a sua diferencia<;:ao 
etnica, consequentemente reconhecfvel no registo 
arqueologico. 0 facto do I milenio a. C. ser conside
rado habitualmente como 0 momento de expansao 
para Ocidente das linguas indo-europeias, que deixa
ram em vastas regi6es tra<;:os na onomastica e 
toponimia, justifica que se tenham valorizado siste
maticamente os modelos de tipo invasionista / mig
racionista , na interpreta<;:ao deste periodo. 

Em certas regi6es da Europa ocidental, como e 0 

caso da Peninsula Iberica, tais modelos sao mesmo 
aceites como dados assentes, em parte porque a 
natureza dos dados arqueol6gicos nao justificou 
ainda interpreta<;:6es altemativas. De facto, para 
mUltas regloes , nem a evidencia arqueol6gica e ela 
por si suficiente para afirmar ou infirmar tais 
modelos, nem existe urn tratamento sistematico e 
actualizado dos contributos mais recentes da Arqueo
logia e da Linguistica, que permita lan<;:ar nova luz 
sobre a gencsc dos povos pre-romanos. 

A Arqucologia, a Linguistica, a Epigrafia , as fontes 
litcf<lrias, forneccm hoje urn acervo documental 
bastante mais significativo para a abordagem desta 
problematica. No entanto, parece-nos necessario ques
tionar aqui , em jeito de introdu<;:ao, qual 0 tipo de 
informa<;:6es que cada urn dcstes campos disciplinares 
pode fomecer, no sentido de os relacionar correcta
mente. De facto, nao existe uma metodologia expressa 
que permita articular os dados provenientes de 
investiga<;:6es tao dispares, pelo que sera descjavel que 
e\es sejam encarados de uma forma critica a fim de se 
evitarem abordagens demasiado lineares e outras 
excessivamente negativas. 

A Arqueologia fornece basicamente 0 quadro da 
'ultura material das popula<;:6es, transmitindo-nos , 
or conseguinte, uma imagem truncada e incompleta 
a realidade cultural. Ela pode ajudar a definir «areas 

cultural mente homogeneas», estabelecer ritmos de 
desenvolvimento das sociedades, ou as inOuencias 
que sofrem ao longo dos tempos. No entanto, este 
tipo de dados nao consigna linearmente a cxistencia 
de fronteiras culturais e muito menos etnicas, ou 
linguisticas. De facto, as fronteiras culturais estabele
cidas com base na evidencia arqueol6gica sao Ou idas. 
Por outro lado, as diferen<;:as da cultura material sao 
muitas vezes mais 0 resultado de diferentes es trategias, 
econ6micas e sociais, do que urn simples ref1exo da 
existcncia de comunidades etnicamente diferenciadas. 
Tambem a organiza<;:ao socio-politica s6 pode ser 
estabelecida de uma forma secundaria a partir da 
Arqueologia. Ne. te sentido nem sempre e facil 
comparar, com base no registo arqueol6gico, sistemas 
sociais difcrcntes, e inferir delcs determinadas realida
des etnicas. A Arqueologia tern, em contrapartida, a 
enorme vantagem de fornecer cronologias para a 
evolu<;:ao das sociedades, informa<;:ao que pode servir 
os estudos de caracter linguistico, ou etnico. 

Os cxtraordimlrios progressos da Paleontologia 
povo~ 

linguistica e da socio -linguistica, dos ultimos anos. organ 
forneceram dados de capital importancia para 0 dos n 
cstudo das linguas da Europa e mesmo para a anos 
interpreta<;:ao da sua genese, em particular no ljuc dos tl 
respeita ao problema do lndo-europeu (Gimbutas NO I 
1980, 273-315; Renfrew 1987). Sendo extremamente difer 

facil di scorrer dos dados linguisticos influencias e 
 contr 
movimenta<;:6es de povos, a I'erdade e que eles nao infcri 
nos fornccem , por si pr6prios , quaisquer meios de uma 
data<;:ao, nem mesmo elementos para interpretar a POVO! 
importancia cultural ou social de uma alterad'io pelos 
linguistica. Tradicionalmente a linguistica hist6rica c1asic 
apoiou-se na Arqueologia para interpretar a presen<;:a nas p 
de certos elementos linguisticos em certas zonas, t: etnici 
mesmo para os datar e inserir culturalmente. A ateng 
Arqueologia, por sua vez, podendo percepcionar aSSlm 
altera<;:6es demogrMicas e sociais, encontrou frequen mom, 
temente na linguistica uma justifica<;:ao para os seus fontel 
pr6prios modelos interpretativos. No cntanto, os exaeC 
contributos da linguistica sao indiscutiveis para 0 info~ 
estudo das sociedades antigas. Eles permitem acedcr, signi l 
atraves da onomastica, nao s6 11 organiza<;:ao social t: comp 
econ6mica das comunidades, como tarnbem 11 esfera verd' 
ideol6gica, dificilmente percepcionada com base na sua { 
evidencia arqueol6gica. Embora os dados da Linguis etnic: 
tica e da Arqueologia se possam completar, a verdadt: que, 
e que e!es sao muitas vezes mais paralclos do que des r 
intercomunicantes, sendo possive! sobrep6-los mas talvc 
nem sempre relaciona-Ios. mate 

A documentac;ao epigrMica, em particular aquela A~ 
que diz respeito it area do nosso estudo, e latina e mati' 
refere-se a uma realidade tardia na evolu<;:ao das regia 
popula<;:6es do NO e a um momento em que as suas laC;ac 
estruturas sociais e mentais se encontravam em ncm 
muta<;:ao. A validade desta fonte, embora indiscutivel nos. 
para 0 estudo dos momentos mais pr6ximos e de em t 
plena Romaniza<;:ao, deve ser devidamente avaliada, mos 
quando se pretende projectar para 0 anonimato dos das f 
seculos anteriores a realidade dela inferida. Apesar de sercl 
tudo, e bern mais profunda a articulac;ao dos dados arqu 
epigraficos com os Iinguisticos. A Epigrafia consignou terce 
uma onomastica, que ainda que alterada pela influencia para 
do latim, nos remete para substratos linguisticos mais eont 
antigos. Nesse semido, ela constitui uma importante tebr 
Fonte para compreender a genese das popula<;:6es da 
regiao do NO, ainda quc a correla<;:ao dos seus dados 
com os arqueol6gicos nem sempre se possa fazer de 2. 
uma forma directa. 

As fontes literarias constituem urn outro meio de 
aceder it realidade cultural dos povos pre-romanos, 
fornecendo urn tipo de informa<;:6es que nao pode ser 

A
testemunhado senao de forma indirecta pela Arqueo

logia. No cntanto, no que respeita ao NO peninsular trur 


do: 
essas fontes sao cscassas e imprecisas. Por outro lado, 

daelas traduzem a mentalidade de ge6grafos e historia
desdores de civiliza<;:6es letradas , tao surpresos pelo 
que

barbarismo das popula<;:6es do Ocidente peninsular, 

que valorizaram essencialmente os seus costumes 

nac 

pol

rna is an6malos , parecendo esquecer muitas vezes os 
146rna is simples. Nao deixa tam bern de ser surpreendente r 

que os autores c1assicos tenham tornado tamas vezes 
me' 

a parte pelo todo, referindo-se, por exemplo, aos 
Cantabros em pormenor e generalizando aos restantes me 

suI 



349 SUBSTRATO CULTURAL DO NORTE DE PORTUGAL 

povos limitrofes os seus costumes e sistema de 
organizac;:ao. Neste campo se ra de destacar que urn 
dos maiores contributos da Arquelogia dos ultimos 
anos foi 0 de demonstrar precisamente a diversidade 
dos trac;:os culturais das diferentes regi6es do Norte e 
NO 	 peninsular, traduzida mesmo na existencia de 
diferentes ritmos de desenvolvimento e em claro 
contraste com os habitos aparentemente comuns 
infcridos das fontes literarias. Estas dao-nos todavia 
lima 	 informac;:ao preciosa que e a designac;:ao dos 
povos que habitavam a regiao, em parte completada 
pelos testemunhos epigrMicos. No entanto, os autores 
clasicos nao estariam particularmente intercssados 
nas percepc;:6es dos nativos quanta as variac;6es da sua 
etnicidade ou lingua, pelo que nao deram especial 
atenc;:ao aquilo que de facto os distinguia. Sabemos 
assim como se apelidavam os povos num determinado 
momento. Nao sabemos, contudo, por via destas 
fontes, quando 0 comec;:aram a fazer, nem as fronteiras 
cxactas dos seus territorios . Escapa-nos ainda uma 
informac;:ao preciosa e fundamental que e 0 real 
significado cultural desses e tnonimos . 0 facto do NO 
comportar, nos finais do I milenio a. C, uma 
vcrdadeira panoplia de povos, pouco nos diz so bre a 
sua 	origem, ou sobre a razao de ser de tal divisao 
ctnica. E la nao deixa de se r surpreendente, uma vez 
que, 	aparentemente, pelo menos nalgumas regi6es, 
eles partilhavam, de fac to ; 0 mesmo fundo linguistico , 
tal vez a mesma origem e, por vezes , a mesma cultura 
material. 

As dificuldades em conciliar 0 vasto acervo infor
mativo disponivel para analisar 0 povoamento da 
regiao do :->:orte de Portugal, que implica a manipu
lac;:ao de dados com valor cronologico diferenciado e 
nem 	 sempre directamente correlacionaveis, obriga
nos, por prudencia , a dese nvolver a nossa exposic;:ao 
em t rl~S partes distintas: numa primeira parte tratare
mos de xpor sinteticamente os dados obtidos a partir 
das fontes escritas e da linguistica; uma segunda parte 
sera 	reservada a abordagem dos dados de natureza 
arqueologica d isponiveis para 0 1 milenio a. c.; numa 
tereeira e ultima parte enunciaremos alguns topicos 
para disc u sao, tendo por base 0 conjunto dos 
conhecimentos e os problemas que se colocam, a nivel 
tcorico , a sua articulac;:ao. 

2. 	 0 POVOAMENTO DO NORTE DE 
PORTU GAL A LUZ DAS FONTES 
ESCRITAS E DA LINGUfSTICA 

As fontes literarias forncccm-nos LIma imagem 
trunc ada e imprecisa da gcografia e do po voa mento 
do NO iberico. A sua validadc para a reconstituir,:ao 
da vida dos povos que habitava m esta regiao e 
desiguaJ e deve ser questionada criticamente, LIma ve7 
que tais font es sc encontram eivadas de subjeetivismo, 
nacionalismo e, nao raro , de espirito de propaganda 
politica (Bermejo Barrera 1981 , 277-290; 19H3, 129
146). 

Ptolomeu (II, 6), ge6grafo grego que eserc ve na I. " 
metade do sec. ll, procede a uma dcscri<.:ao mais ou 
menos detalhada dos acidentes geogrMicos da Penin
sula, enunciando, quer os nomes dc cabos, montanhas, 

rios 	e cidades, quer os povos que a habitavam . No 
entanto , esta obra le vanta numerosos problemas de 
localizac;:ao (Tranoy 1981 , 14). 

A Geografia de Estrabao, obra datada do ana 17 , e 
uma fonte importante para 0 periodo qu e antecede a 
conquista romana , muito cm bora se fundamente em 
textos de difercntes autores, como Artemidoro e 
Possidonio , 0 ultimo dos quais compila ja , por sua 
veL, 	diferentes trabalhos, nomeadamente os escritos 
de l'olibio. As informa<.:oes transmitidas pelo geografo 
sao 	 assim de terceira mao. E natural que muitas 
imprecis6es de Estrabao, relativas a vida e costumes 
dos 	 povos do NO peninsular. compilados no seu 
Livro Ill, resultem do facto daquele autor nao ter 
conhecido a Hispan ia e das suas fontes se reportarem 
a momentos distintos da rea lidade cultural daquela 
regiao. 

Plinio possuia urn conhecimento dirccto da Penin
sula , tendo s ido procurador da Hispfll1ia Citerior em 
73. A sua obra NalUralis Historia fornece uma 
documentac;:ao rele va nte sobre a organizac;:ao interna 
das populac;:oes do NO, do seu quadl'o administrativo 
e da sua vida economica. A reaJidade cultural LJue 
descreve e contudo a de uma rcgiflO que se cncontra 
envolvida num amplo processo de transformac;:ao, 
ainda que nessa epoca possam subsis tir muitas das 
estruturas tradicionais indigenas. 

Plinio e 0 autor mai s preciso e exaustivo na 
descric;:ao dos nomes dos povos do NO iberico, muito 
embora comente 0 aspecto obscuro e barbaro de 
muitos deles (PHnio, Ill , 28). Essa e de resto tambem 
a opiniao de Estrabao, que afirma mesmo nao valer a 
pena designar todos os povos do Norte da Peninsu la, 
por demasiado pequenos e obscuros (Estrabao, III , 
3,3). 

PI in io descreve os no mes dos povos da Galecia e 
Lusitilnia ate ao Voug a, de Norte para Sui , referindo 
igualmente os nomes dos oppida. Esta parage m no 
Vouga e considerada por J. de Alarcao (1988) como 
significativa pois parece dcver-se ao reconhecimento 
de uma fronteira cultural, mais ou menos nitida, que 
distinguia duas regioes diversas do ponto de vista 
etnico, social e cultural: 0 Norte mais rural, onde 
dominavam as populac;:6es de origem ou influencia 
indo-europeia e 0 Sui mais desenvolvido, com povos 
de diferente filiac;ao, entre os quais se destacam os 
Turdulos e os Celtas, regiao mais beneficiada por um 
contacto alargado com as civiliza<.:oes mediterranicas 
(Fenicios, Gregos , Cartagineses) e tam bern precoce
mente romanizada (Alarcao 1988, 98) . 

Mau grado a aparente homogeneidade de caracte- , 
risticas el1lrnciadas gencricamcnte para a regiao a 
Norte do Vouga, ela aparcee-nos, segundo as descri<;6es 
de Plinio, ocupada por povos, ou grupos de povos de 
difcrentes origens, para os quais a Arquclogia docu
menta trayo s de indiscutivel variabilidade cultural. 

A reglao em e ' tudo estava no tempo de Plinio 
repartida administ rativamentc por duas provincias 
( arraco nense a i Orle do Douro e Lusitania a SuI) e 
tres Cunvcnlus. 0 Conventus Bracaraugustanus ocu
pava praticamente todo 0 territorio pOrlugues a 
None do Douro , com excepc;:ao de uma faixa oriental 
da provincia de T ras-os-Montes , integrada no Con
vent us Asturum. 0 territorio a Sui do Douro, 
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inlegrado na Lllsililnia, perleneia ao Convenlus 

L\talahital/us (A larciio 1988, 21). 


o conjllnlo das fonles aeima cnuneiadas refere para 

esla regiao d iferenles povos. 


Na margem eSLJllerda do Douro viveriam os Turdu
los Velhos, cilados por Plinio e P. Mela, cujo nome 
aparece documenlado nas tesseras descobertas no 
povoado do Monle Murado (Silva 1983,9-26; Alarcao 
1988, 24). 

Os Lusitanos oCllpavam urn vasto territorio entre 
Douro c T cjo , corn exccpyao da area dos Turdulos, 
confinanLio a ESle corn os Veloes. 0 lermo Lusitanos 
nao designa. contudo, um povo, mas seria antes urn 
nome colectivo para designar urn grupo de povos, 
alguns dos quais aparecem referidos na inscriyao da 
ponte de Alcantara (Alarcao 1988,4-5). Os Lusitanos 
sao considerados como de origem indo-europeia pre
celtica, a avaliar pela documentayao epigrMica da sua 
area de ocupayao, ja datada do periodo romano 
(Tovar 1985, 12-13; Alarcao 1988,4-5). 

A Norte do Douro viviam os Callaeei, considerados, 
eles tambem, como de origem indo-europeia (Tranoy 
1981, 53; Tovar 1985, 265). 0 termo Callaeci nao 
refere provavelmcnte urn conjunto etnico homogcnco, 
mas urn mosaico de povos, cujas origens poderao ser 
difc:renciadas. A cxpressao e, de resto, confusa, po is 
designa simultaneamente urn dos populi do Conventus 
Bracarau~uslanus (Plinio, III, 28), cujo territorio se 
locali/aria na margcm direita do Douro, com base em 
testcmun hos epigrMicos (T ranoy 1981, 65-66; Silva 
1986.280-281), send 0 referido por Estrabao (lJ!, 3, 2) 
com urn sentido mais lato, de urn conjunto de povos 
que se estendia do Douro ate ao litoral Norte da 
Galiza. E esse provavelmente tambem 0 sentido 
exprcsso em Apiano, 0 primeiro autor que menciona 
os Callaeci, a proposito da incursao de Q. Servilius 
Caepio, em 139 a. c., aos Vetoes e Callaeci. No 
entanto, nao deixa de ser estranho que as fontes 
descrevam que D. Junius Brulus combateu os Bracari 
e nao os Callaeei, quando ele proprio recebeu, pela 
sua vitoria, 0 nome de Callaicus. Os romanos 
parecem assim ter adoptado a designayao de Callaeci 
para referir as populayoes que habitavam 0 Norte da 
Peninsula, do Douro ao litoral norte. 

Plinio da-nos a lista desses povos, fornecendo 
mesmo urn computo global dos individuos livres que 
habitavam 0 NO iberico. Apesar de se conhecerem os 
nomes dos povos do Conventus bracarense, dez dos 
quais sao citados no padrao de Chaves, persistem 
mUltas duvidas quanta a localizayao gcografica de 
alguns delcs. Entre as tentativas mais actualizadas e 
merit6rias para estabelecer os territorios destes povos, 
c reconstituir por esta via 0 povoamento pre-romano, 
contam-se as de A. Tranoy (1981,60-74) e A. C. Silva 
(19SG, 279-285), nas quais nos baseamos para a 
exposiyao que se segue. 

Nao parecem existir muitas duvidas sobre a locali
lay~lO dos Leuni e dos Seurbl, na regiao entre Minho 
c Lima. Os primeiros ocupariam 0 territorio mais 
interior, ccntrado em Castro Laboreiro e na Serra da 
Pcncda. Os segundos, viveriam na regiao mais litoral. 
A faehada atlflntica entre Lima e Douro, tendo por 
limite estc a Serra do Marao, seria ocupada pelos 
Bracari. um dos povos mais importantcs do Conventus 
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Braearauguslanus. Na area dos Bracari, junto ao 
Douro viveriam os Cal/aeei, ja referidos. A regiao de 
Chaves seria ados Turodi, designados por Plinio por 
Aquajlavienses (T ranoy 1981, 62, 63). Perto, estariam 
os Aebisoei, ou Naebisoci, cuja localizayao rigorosa 
levanta problemas. No vale superior do Lima 
encontrar-se-iam os Limlei. 0 territorio dos Equesl, 
embora impreciso, centrar-se-ia talvez entre as Serras 
do Geres e do Larouco, a Sui dos Querquerni, que 
estariam fixados na regiao de Bande, em Orense. Os 
Il1leramici viveriam a Este de Chaves, entre Tamega e 
Tuela (Tranoy 198/, 70; Silva 1986, 284). Ate ao 
momenta reconheceu-se como impossivel localizar os 
Amphilochi, os A vobrigenses, os Luanei, os Narbosi 
e os Lubaeni, descon hecend o-se mesmo se os seus 
territorios se situariam na parte portuguesa do 
Convel1lus ou na galega. 

Na parte mais oriental do territorio portugues, a 
Norte do Douro, sao habitualmente localizados os 
Zoelae, populi do Convenlus de Astorga. Embora 
Plinio refira para este Conven/Us 22 povos da apenas 
o nome de 4 (Plinio, III, 28;IV, 3), entre eJes os 
Zoelae, que 10caIiza perto dos Gigurri, Paesici e 
Laneienses. 0 territorio deste povo, cujo nome esta 
documentado pela epigrafia e no Pacto de Astorga, 
seria bastante grande, coincidindo provavelmente 
com a repartiyao geogrMica das estelas tipo Picote, da 
regiao de Miranda e Braganya (Tranoy 1981, 52; 
SILVA 1986,285; Alarcao 1988, 32). Aos Zoelae 
como povo dos Astures, pode atribuir-se uma origem 
ind o-europeia (Tovar 1983, 260). 

A SuI dos Zoelae viveriam os Banienses, que 
ocupariam a regiao de Moncorvo. Sendo urn povo 
citado na ponte de Alcantara, e provavelmente 
Lusitano, nao fica muito clara a sua localizayao na 
area a Norte do Douro (Alarcao 1988,32-33). 

A interpretac;ao das fontes escritas permite desenhar, 
ainda que de uma forma algo imprecisa, 0 quadro do 
povoamento do Norte de Portugal, cuja validade esta 
basicamente limitada aos dois ultimos seculos antes 
da nossa era, bern como a centuria seguinte. Mau 
grado as limitayoes deste tipo de fontes e as suas 
imprecisoes, nao deixa de ser urn facto que elas 
traduzem uma realidade socio-cultural, que se expressa 
na existencia de numerosos grupos etnicos, cuja 
individualidade seria suficiente para justificar que se 
diferenciassem pelos nomes que os distinguiam de 
algum modo uns dos outros. Todavia, desconhecemos 
qual 0 real significado dessa distinyao, uma VCl. que 
alguns desscs povos partilhavam aparentemente uma 
cultura material comum, nos finais do I milenio a. C, 
como acontece concretamente com a regiao do NO 
portugues (Silva 1986; Martins 1987). Ainda que a 
sua origem pudesse ser diferente e que essa constituisse 
a principal razao justificativa para a existencia de 
tantos povos, nao e claro porque motivo aparentam 
tam bern partilhar urn mesmo modelo de organ,izayao 
social, uma religiao estruturalmente semelhante, cos
tumes comuns e urn mesmo fundo linguistico, a 
avaliar pela interpretayao conjunta das fontes (Silva 
1986). 

As fontes escritas nada nos dizem directamente 
sobre a origem das populayoes que habitavam 0 NO 
peninSUlar. 0 estudo desta importante questao pode 
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apenas ser realizado com base na onomastica , utili
7ando a linguistica comparada, bern como a partir 
dos aspectos da organizal(ao social e religiosa, expres
sos nos relatos de historiadores e ge6grafos da 
antiguidade , ou inferidos dos dados da epigrafia 
latina (Caro Baroja 1973; Bermejo Barrera 1978; 
1982; 1983,129-146; Tranoy 1981; Silva 1986). 

Eurn facto que 0 verdadeiro mosaico de povos da 
regiiio, com excepl(ao dos Turdulos Velhos , da 
margem esquerda do Douro, sao todos reconhecidos 
como sendo de origem indo-europeia, ou fortemente 
indo-europeizados. No entanto , 0 modo como se 
processou a influencia indo-europeja, extremamente 
significativa na parte norte-ocidental da Peninsula 
Iberica , e ainda hoje obscuro. Ele constitui todavia 
uma questao nevralgica para se compreender a genese 
dos povos pre-romanos peninsulares. 

Foi P. Bosch Guimpera que consignou 0 quadro 
Pa1eoetnol6gico peninsular (1932; 1939; 1945; 1950
55 ; 1975), definindo, com base nos conhecimentos 
cntao disponiveis, uma interpretal(ao global quanta a 
formayao dos povos e dando particular enfase ao 
contributo celtico, na etnogenese dos povos do Norte. 
A esse facto nao e estranho 0 momento hist6rico em 
que aquele investigador elaborou as suas sinteses , 
bastante dominado pelo pan-celtismo. Assim a indo
curopeizayao das populal(oes do Norte da Peninsula 
foi colada com a expansao de populayoes celticas, 
para 0 Ocidente europeu, processada em diferentes 
vagas , reconstituidas com base na toponimia e na 
onomastica. Na base dcsta posil(ao estava 0 reconhe
cimento de um fundo indo-europeu significativo e 
evidente na organizal(ao social das popula<;:oes , que s6 
poderia ter sido trazido por sucessivas vagas, quanti
tativamente relevantes, com origem na Europa Central. 
A fixayao do quadro das invasoes indo-europeias da 
Hispania , olhadas de uma perspectiva mais linguistica, 
interessou particularmente A. Tovar (1949) que pro
curou estabelecer, tambem , a sua sequencia e crono
logia, utilizando para 0 efeito a distribui<;:ao das gen
tilidades , das centurias e 0 estudo das linguas lusitana 
e ccltiberica. 

A Ora Maritima de Avieno , escrita no sec. I V, mas 
baseada em periplos mais antigos, cartagineses e 
grcgos , representa 0 primeiro texto literario a referir 
as popula<;:oes do Ocidente iberico, reportando-se 
muito provavelmenle a uma realidade do sec. VI a. 
C. Essa obra fala da presen<;:a de Cyneles que se 
localizariam perto do Cabo de S. Vicente, no extrema 
SO da Europa, a Norte dos quais estariam os Cempsi 
c os Sefes. Estes ultimos povos foram interpretados 
por A. Schulten (1,104), como sendo de origem celta, 
Lima veL que Avieno os separa dos Ligurcs e Iberos. 
Os Dragani, tambem citados por Avieno , foram 
localizados na Galiza. Com os Cynctes a Este 
limitariam os Celtas que se estendiam por todo 0 

interior da Europa ate as nascentes do Danubio. Estc 
tcxto parece subentender, como e sugerido por A. 
Tovar (1985,3-4) , urn conhecimento por parte dos 
Gregos da existencia de uma realidade etnica e 
linguistica bipartida na Hispania: uma indo-europeia 
com popula<;:oes imigradas do interior da Europa e 
outra ao longo das costas do Mediterdl.neo e no Vale 
do Guadalquivir e baixo Ebro , de popula<;:oes de raiz 

pre-hist6rica , profundamente influenciados por con
tactos comerciais e coloniais mediterranicos. 

A partir deste texto Bosch-Guimpera desenhou um 
quadro de invasoes peninsulares, admitindo inicial
mente d uas vagas de popula<;:oes celticas (1939) : uma 
primeira, no sec. IX a. C, estaria correlacionada com 
os Campos de Urnas da Catalunha; a segunda, datada 
do sec. VI a. C, seria mais complexa, e nela teriam 
entrado os Cempsi e os Sefes, que teriam trazido por 
sua vez os Callaeci e boa parte dos povos do NO 
(Sueui , Copori, Tiburi, Bibali, Gigurri, Albiones , 
entre outros) e talvez mesmo popula<;:oes germanicas. 
A complexidade desta ultima invasao levou B. 
Guimpera, posteriormente , a desdobrar a ultima vaga 
e a apontar para quatro vagas sucessivas: por volta de 
900 a. C. teriam entrado as popula<;:6es dos Campos 
de U rnas; em torno de 650 a. C, chegariam os Cempsi 
mais os Eburones e mais povos de origem germanica, 
aos quais sc teriam seguido , em 600 a.C, os Sefes e 
Callaeci, entre outros; em 500 a. C , teriam chegado 
finalmente os celtas belgas (Bosch-Guimpera 1950-55; 
1975). 

M. Santa Olalla advoga tres vagus de invas6es. 
Uma primeira , por volta de 1000 a. C , que correspon
dera a chegada de popula<;:oes proto indo-europeias ; 
uma outra no sec. IX a. C , composta por indoeuropeus 
pre-celtas, estaria relacionada com os Campos de 
Urnas da Catalunha; final mente , uma terceira, por 
volta de 600 a. C, teria trazido os Celtas verdadeiros 
(1946). 

Martin Almagro defende uma unica vaga entre 800 
a. Ceo sec. VI a. C ( 1952,1-278), pos i<;:ao que 
tambem e partilhada por Maluquer de Motes (1954,5
299). Este ultimo investigador entende ainda que a 
instala<;:ao das popula<;:oes Celtas no NO se fez com 
base numa progressiva implanta<;:ao de grupos celtas 
na Meseta e nao de uma forma directa. 

A generalidade dos investigadores aceita presente
mente que a indo-europeiza<;:ao do Ocidente europeu 
se teria iniciado nos finais da Idade do Bronze, 
atraves de varios caminhos dos Pirineus, por onde 
teriam entrado grupos humanos de diferentes dimen
s6es. 0 processo devera ter sido lento, decorrendo ao 
longo de varios seculos e afectou desigualmente as 
diferentes areas peninsulares , deixando mcsmo sub
sistir, pontualmente, povos e linguas pre indo
europeias. Com efeito, aquilo que sc designa por 
Hispania indo-europeia nao revela de modo algum 
uniformidade linguistica. 

E suposto que as primeiras popula<;:6es indo
europeias, chegadas a Peninsula, possuiriam Linguas 
pre-celtas que A. Tovar dcsigna de indo-europeu 
ocidental, ou antigo europeu e cujas reminiscencias se 
podem encontrar no lusitano (Tovar 1949; 1977). Esta 
seria uma fase de migra<;:6cs, que alguns auto res 
referiram como Iigure e iliria e que alimcntou 
abundantes polemicas (Santa Olalla 1946; Tovar 
1949; Bosch-Guimpc ra 1945; Menendez Pidal 1952, 
71-104). 

A interpreta~ao da lingua lusitana chegada ate nos 
por documentos epigrMicos tardios, sugere que as 
primeiras imigra<;:oes indo-europeias terao envolvido 
grupos humanos reduzidos que nao chegaram a 
organizar-se em grandes familias linguisticas (Tovar 
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19))5 , 13). ;\ ecltiza<:;ao da Europa Ocidental, mais 
tardia. teria eonsolidado a inOuencia indo-europeia 
em largas partes da Hispania e teria ela propria sido 
proccssada em ctapas distintas: uma goidelica e 
oeidl~ntal , ~l qual pertenceni a lingua celtiberica, 
estudada por LI ntermann (1963, 195-262; 1965) e 
outra galiea e oriental. 

Considerando 0 contributo dos estudos linguisticos 
mais recentes sobre 0 lusitano e celtiberico, e possivel 
admitir uma vaga de migra,<oes indo-europeias mais 
antiga, a qual 5C atribuem os Astures, Cantabros , 
Vetocs, arpetanos, Pelendones, Olcades .. Lusitanos 
e varia~ tribos da Galecia. Numa outra vaga de 
invasoes, mais especificamcnte celta, sera possivel 
in. erir os Celtiberos, os Berones, Arevacos, Vacceus, 
Ce ltico. do Sui de Portugal e da Betica e ainda 
allZumas tribos da GaIecia. 0 criterio seguido pelos 
li;guistas para distinguir estas duas vagas e a presenya 
do p, fonema que se perde no Celta. Todavia, a indo
europeiza<;ao da Peninsula parece ter constituido urn 
processo extremamente complexo de movimentos de 
povos, nao sendo possivel reduzi-Ia a uma mcra 
sobreposi,<ao de varios estratos populacionais. A 
cxpansao do indo-europeu nas regioes do ocidcnte da 
Europa foi gradual e representara 0 rcsultado de uma 
serie de contribui<:;oe, linguisticas, etnicas e culturais, 
eventualmente estruturadas num processo semelhante 
aquele que C. Hawkes (1973, 607-628) definiu de 
«Cumulative Celticity» para explicar a Celtiza,<ao da 
Gra-Bretanha (Tovar 1983, 253). 

o avan,<o nos estudos linguisticos , apesar de terem 
facultado urn conhecimento mais correeto e aprofun
dado sobre a questao do indo-europeu na Peninsula, 
nao lograram contudo resolver os problemas que se 
relacionam eom a cronologia das migra,<oes, aspecto 
fundamental para se estabelecer uma correcta articu
la,<ao entre os contributos da Linguistica e da 
Arqueologia. Por sua vez, subsistem enormes dificul
dades em documentar arqueologicamente os fenomenos 
de migra,<ao , uma vez que a cultura material de 
difcrentes regioes peninsulares nao regista desconti 
nuidades, mesmo para os momentos em que e 
tradicionalmente suposta a sua ocorrencia. 

Se considerarmos 0 conjunto das contribui,<oes 
relativas ao povoamento antigo do Norte da Peninsula, 
verificamos que existe urn certo concenso de que, 
num periodo compreendido entre finais do II milcnio 
a. C e os primeiros seculos do I a. C, importantes 
areas peninsulares foram afectadas pela intrusao de 
populacoes oriundas de aIem-Pirineus , que irao 
transtormar profundamente 0 substracto ctnico pe
ninsular. Mais ou menos concensual e tambcm a tese 
de que elas parecem estar arqueologicamente docu
mentadas pelos CU. com origem centro-europeia. No 
entanto , 0 estudo arqueologico desta cultura, realizado 
nos ultimos anos, limitou considcravelmente 0 ambito 
geogrifico das popula,<oes dos C U rnas, a nivel 
pe ninSUlar, pelo menos num momento inicial (CU. 
do Bronze Final), entre finais do If j inicios do J 
miJenio a. C (Ruiz Zapatero 1985), salientando uma 
maior cxpansao dos elementos culturais dos C :U. 
tardios para diferentes l.Onas peninsulares, incluindo 
a lranja ocidental, num momento que nao sera 
anterior ao s(~c. VJlI a. C. Neste sentido, a interpreta,<ao 

dos dados arqueologicos correlacionaveis com os nle 

primeiros innuxos indo-europeus para Ocidente leva COl 

arga supor que a sua inOuencia nao se tera feito sentir, 
pelo menos na zona do NO peninSUlar, anteriormente tra 

e Iiaos secs. VIII / VlI a. C (Almagro Gorbea 1986). 
Se aceitarmos que a inOuencia indo-europeia na cor 

'Euregiao mais ocidental da Peninsula, estara correlacio
re I;nada com 0 fenomeno dos CLI da Catalunha, cujo 
palimpacto a nivel peninsular, pelo menos num momento 
(oiinicial, ja foi devidamente questionado, teremos que 

avan,<ar a cronologia dessa influencia sobre a regiao po 
N()em estudo, para os primeiros seculos do I milenio, 


para urn periodo certamente nao anterior ao sec. VIII 33~ 


a. C. Por outro lado, nao devemos esquecer que ate est 

ao momento nao foram encontrados vestigios que SU! 
documentem directamente uma infJuencia dos CU no de 

territorio do \forte de Portugal, seja na forma de ell OS 

do Bronze linal.. seja na dos CL tardios, ja da ldade CVI 

do Ferro. Algum paralelismo a nivel da decora<;ao ou na 

da morfologia das ceramicas do Bronze Final entre as ral 

duas areas culturais, podeni ser explicado por processos pal 

de interaccao decorrentes de trocas de ambito alargado, fen 

que parec~m ter afectado amplas regioes do o~ idente pn 

peninsular, no period 0 entre 1100/ 800 a. C .. E neste ser 

sentido que temos que interpretar 0 facto de encon Ut 
Sf(trarmos na regiao do NO de Portugal, em pleno 

Bronze Final (sec. IX j VlIl a. C), certos tipos de eXI 
ceramica e de tecnicas decorativas, que registam pa 

paralelos com a regiao da Catalunha, e que se ar! 
encontram, por exemplo, nos castros da regiao de cx1 
Soria apenas nos secs. VlljVI a. C (Romero Carnicero dc 

1984), supostamente devido a uma expansao dos CU an 

tard ios para Ocidente. aq 

Aparentemente, a aceitarmos as tescs tradicionais d e ~ 

para a questao indo-europeia, esta componente, a I 

trazida para 0 Norte e Ocidente peninsular, nos pro 
primeiros seculos do I milenio, teria sido tao forte e de 

significativa que teria alterado, nao so 0 fundo Re 

linguistico da regiao, como tambem as instituiyoes e a fOI 

propria ideologia das suas popula,<oes. Tal processo, hi , 

teria necessariamente que ter afectado a cultura pro 
material da regiao e, nesse caso, deveria poder ser alt 

documentado no registo arqueolOgico. Se 0 influxo . pI'< 
de popula,<oes indo-europeias tivesse sido demogrflfica tUI 

e culturalmente significativo, dcveria ser possivel 
observar a sobreposi,<ao de dois espectros culturais ge 
diferenciados, talvez identificaveis por diferentes tipos po 

depovoados, por diferentes culturas materiais, talve? R( 
mesmo difcrentes economias. Uma investiga,<ao ar p<1 
queologica sistematica poderia assim detectar a exis da 
tencia desses dois fundos culturais: urn autoctone e qu 
outro intruso. Uma outra hipotese, seria a de que os Sll 

quantitativos demogrMicos populacionais nao foram pr 
significativos , fazendo-se a assimila,<ao linguistica e tic 
cultural por u m processo lento e essencialmente por aI' 
interac<;:ao ou contagio , eventualmente a nivel das 
elites. 0 registo arqueologico seria nesse casu mais 3. 
fluido, mas mesmo ass im deveria ser possivel encontrar, 
na cultura material da regiao, tra,<os que documentas
sem esse processo. 

Nao podemos contudo dei xar em branco, nesta 
fase da nossa exposi,<ao , 0 recente contributo de C. L 
Renfrew (1987) relativo ao problema do Indo-europeu. 
Compulsando urn vasto acervo de informa<:;oes prove
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nicntcs da Arqueologia e da Linguistica, aquele autor 
cons idcra serem hoje muito dificeis de accitar os 
argumentos da Paleontologia linguistica que propunha 
tradicionalmente profundas mudanc;:as na popuJac;:ao 
c lingua da Europa, durante 0 III miJenio a. c., e que 
corresponderiam it expansao do Indo-europeu para a 
Europa Central e Ocidental. Estes argumentos 
relacionavam-se com a ideia de uma patria comum 
para a origem deste grupo linguistico, cuja localizac;:ao 
foi ensaiada por diversos investigadores e colocada, 
por uns na Asia Central e por outros na Europa do 
"'ortc. Mais recentemente , M . Gimbutas ( 1977,277
118: 1980, 273-315) localiza essa supos ta parria nas 
estepes do Sui da Russia, hip6tese que ja havia sido 
sugerida por G. Childe (1950). A principal objecc;:1io 
de C. Renfrew, em relac;:ao as teses tradicionais sobre 
os Indo-europeus, e arqueol6gica, pois ao analisar a 
cl'idencia disponivel para extensas regi5es europeias 
nao constata mudanc;:as culturais profundas ou gene
I'a lizadas, que permitam aceitar a cronologia sugerida 
para 0 inicio dessa expansao . Na sua opiniao 0 unico 
fen6mcno com consequencias demogrMicas e sociais 
profundas, capaz de provocar mudanc;:as linguisticas, 
scria a propria expansao da agricultura na Europa. 
UtiJizando 0 «modelo de vaga de avanc;:o» de Cavalli 
Sforza e Ammerman (1979 , 275-294), para explicar a 
cxpansao das comunidades agricolas na Europa, a 
partir da Grecia e BaIcas , C. Renfrew desen volve uma 
argumentac;:ao que 0 leva a situar 0 ponto inicial dessa 
cxpansao a leste da Anat6lia, regiao onde por volta 
de 6000 a. C. existiriam populac;:5es que falariam 0 

an tepassado das linguas indo-europeias. Neste sentido, 
aquele autor ira interpretar as semelhanc;:as qu e se 
desenvolvem no ambito das sociedades indo-europeias, 
a nivel social e ideologico, como 0 resultado de urn 
processo historico semelhante e como um fenomeno 
de convergencia. Muito embora 0 modelo de C. 
Renfrew nao consiga explicar muitos dos aspectos da 
formac;:ao e desenvolvimento das comunidades pre
hist6ricas europeias, como alias e salientado pelo 
proprio autor, ele afigura-se como uma hipotese 
alternativa ao modelo invasionista migracionista, que 
prctende explicar sistcmat icamente as mudanc;:as cul
turais at raves dos movimentos de populac;:5es. 

No que res peita a regiao em es tudo c, de um modo 
geral, a parte norte ocidental da Peninsula Iberica 
poderiamos admitir , com base na proposta de C. 
Renfrew, que 0 fundo indo-europeu pre-celta, que 
parece caracterizar a regiao, ja faria parte integrante 
das populac;:5es que ai viveriam, no II milenio a. C. e 
que d ispunham de uma economia agro-pastoril. Tal 
suposic;:1io explicaria, com vantagem, 0 enraizamento 
profundo do substracto indo-europeu, a nivellinguis
tico, sobreposto postcriormente, pelo mcnos nalgumas 
areas, por elementos celtizantes. 

3. 	 A IDADE DO BRONZE FINAL DO, 
NORTE D E PORTUGA L: PROPOS
TA DE EVOLU<;AO CULTURAL(*) 

Como ja se escreveu em trabalhos recentes (Jorge 
1988b, 85-112; no prelo), reconhece-se, no estado 

( a) A {Irea que dora\,ilnte abo rd arc m o5., sc nd o cxten sa , e aLrave.s~a· 

da pelo rio Oouro. Por uma «ue, luo de co modidade de expo -

actual das pesq uisas, duas grandes etapas de dese n
volvimento cultural no No rte de Portugal (provincias 
do Minho, Douro Litoral, Tra-os-Montes e Alto 
Douro) durante 0 Bronze Final: uma primeira estende
se entre c. de 1250 e c. de 1000 a. C. e uma segunda 
entre c. de 1000/ 900 e c. de 700 a. C. 

o primeiro periodo parece assistir a uma incipiente, 
mas cresccnte, produ c;:ao e circulac;:ao de artefactos em 
bron7e: machados macic;:os de talao com um ou dois 
aneis, machados de rebordos e provavelmente tambem 
com apendices laterais, algumas pontas de la nc;:a de 
alvado e, no fim desta etapa, talvez raros punhais do 
«tipo Porto de Mos». Alguns autores incluem nesta 
fase exemplares de ourivesaria do estilo «Villena
Estremoz». Saliente-se a auscncia de espadas. A 
influencia mediterranica, apcsar de tenue, manifesta
se atraves, pelo menos, dos punhais c dos machados 
de apend ices latera is . 

Recentes estudos em povoados providos de fossas 
(estruturas subterraneas de armazenamento), como 0 

da Bouc;a do Frade (Jorge 1988a), scm especiais 
condic;6cs naturais de defesa, faLtm-nos de uma 
significativa transformac;:ao nos sistcmas de su bsistencia 
durante es ta fase: a capacidade de armazenar grandes 
quantidades de sementes e eventualmente outros 
produtos de consumo basico , atraves de uma inequi
voca cspeciali?ac;:ao agro-pastoril conseguida atraves 
da provavel aplicac;:ao de uma tecnologia relativamente 
evolucionada com recurso a utiJizac;:ao de animais de 
tiro. Tal intensificac;:ao econ6mica permitiria abastecer, 
11 escala local , toda uma comunidade, disseminada 
por varias unidades habitacionai s, tornand o-a auto
suficie nte, 0 que, como se sabe, e condic;:ao indispen
save! para a consolidaC;ao de um sistema socia l 
hierarquizado. Por outro lado , a analise da provavel 
rede de povoamento em que se insere 0 povoado da 
Bouc;:a do Frade deixa-nos entrever a formac;:ao, ja 
desde os finais do II milenio a. c., de uma organizac;:ao 
habitacional possivelmente hierarquinda, ao nlvel da 
bacia do rio Ovil (afluente da margem direita do 
Douro) . Em simulti'lneo, a h~c:QP()le do Tapado da 
Caldeira, a apenas algumas dC7e nas de metros da 
Bou c;:a do Frade, constituida pol' scpulturas n:ctangll
lares abertas no saibro, de provavel inumac;:ao indivi
dual (contendo cada uma apenas um vasa ceramico), 
e conectada pos. ivelmente com uma primeira fase de 
ocupac;:ao daquele povoado, fornccc u-nos um indicio 
importante. De facto , a presenc;a de uma pequena 
sepultura, com toda a ve rosimilhanc;:a infantil (sepultura 
IV), pcrmite-nos coloear a hipotese da transmissao 
hercditaria de urn estatuto social superior, no seio 
desta comunidadc dos sees XJll-XIl a. c.. Alias. tal 
fenomeno, a ter-se dado, condiz com 0 processo 
sugcrido de intensifi<;ao cconomica, no qual a posse e 
transmissao da terra se tornaria numa base funda
mental da sustentac;ao da es tabilidad e das novas 
clites. 

Crcmos, na verdadt:. que no Norte de Portugal , 
particularmente nas aetuais provincias do Minho e 
Douro Litoral , durante es ta pr imeira etapa do Bronze 

sic;ao t.> lambem porque saO v i:'\h· t' i~ algumas direre n~as ao nivel 
do regislo arqucol6gico. anali :::tare rno~, nurn pri rnc iro momento, 
~; provincia, do Minho . Douro Lilorul, Tf<ls-os-Mo nles e AIIO 
Uouro c, mlma 5.t:,B Llncla fast, a pro vin l.; ia da Beira AILa. 



M. MARTINS - S. O. JORGE354 

Final, terflO emcrgido, correlacionadas com povoados 
de voca"ao agro-pastoril, necropoles de sepulturas 
planas. de inuma"ao individual (abertas no saibro ou 
em cistas) contendo urn ou mais vasos ceramicos, 
entre os quais se conta uma forma regional bern 
conhecida no Noroeste , ados recipientes chamados 
de (<largo bordo horizontal». 

Os materiais insertos nestes contextos habitacionais 
e scpulcrais dataveis dos secs. XIII-Xl a. C. sao, na 
sua maior parte, ceramicos . Nos povoad os podem 
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ocorrer ainda, alem de moinhos manuais ou artefaclos 
liticos, raros objectos mel<ilicos. Osrecipientes cera
micos dos povoados sao , na sua generalidade, lisos , 
mas por vezes inserem decora"ao plaslica (mamilos e 
cord5es). Muitos tern bordos decorados com incis5es 
ou puncionamentos. Contudo, para alem dos excep
cionais vasos de «largo bordo» podem surgir, espora
dicamente , ceramicas decoradas com as tecnicas de 
«Boquique», incisao ou excisao, com nitidos paralelos 
em exem plares d a «Cultura de Cogotas I» d a Meseta 

Oc=====~..__10cm 

FI(, 2 
FI(; I. Recipiel1ll's cerGmicos do povoado do Bronze Final da Bour.;a do Frade. 

L 
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FIG 2. Ceramicas do povoado do Bronze Final da BOIl(a do Frade: j, 2 e 4, {(l ipo Cogotas / »;], <<largo bordo horizontab>; 
5, {(l ipo Baioes». 
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1 orte. Conhecemo-las por exemplo nos povoados da 
Bouya do Frade (Baiao), ou Monte do Padrao (Santo 
Tirso) e ainda em «habitat s» ineditos da zona do 
Douro. Na necropole do Tapado da Caldeira , na 
sepultura III , foi exumad a uma bela «fuente» decorada 
segundo aquclas tecnicas tao tipicas das comunidades 
do BrQIVC Final da Meseta. Se os vasos «de largo 
bordo hori7.0ntal» se poderao interpretar enquanto 
recipientes de luxe caracteristicos do Noroeste penin
sular, a presenc;:a de ceramicas de «tipo Cogotas I» em 
povoados e numa necr6pole desta area devera ser 
justificada pela interacc;:ao das diferentes comunidades 
da Meseta e da fachada atlantica. Como tam bern ja 
sugerimos em sinteses recentes, a procura de estanho 
ou de artefactos em bronze por parte das populac;:oes 
mesetanhas, nesta fase inicial (anterior ao dinamismo 
das suas «oficinas» locais), poderia estar na base de 
intercambios entre aquelas regioes, estabelecendo-se 
assim canais de contacto atraves dos quais, por 
«arrastamento», a ceramica circularia. Trata-se evi
dentemente, de uma simples hip6tese de trabalho. 
sujeita a confirmac;:ao futura. 

Atendendo aos parcos dados disponiveis para csta 
fase (circulac;:ao Iimitada de artefactos met<ilicos, 
povoados sem defesas naturais, de vocac;:ao agro
pastoril , algumas provaveis sepulturas de inumac;:ao 
individual contendo espolios apenas ceramicos), somos 
levados a supor uma primeira etapa do Bronze Final 
onde nao sao ainda muito visiveis no registo arqueo
logico indicios de forte competic;:ao social. 

Todavia, as condic;:oes que permitiram a instabilidade 
social caracteristica do periodo seguinte, ja se encon
trariam reunidas nesta etapa: relac;:oes de dominac;:ao e 
hierarquia com base no controlo da produc;:ao de bens 
de subsistencia resultantes de uma economia agro
pastoril evolucionada; manipulac;:ao por parte de 
certas elites d as vias de circulac;:ao e intercambio do 
metal , integrando-se assim, desde cedo , em amplas 
redes de alianc;:as supra-regionais que poderiam abarcar 
o 	centro da propria Peninsula. 

Durante 0 segundo periodo, entre c. de 1000( 900 a. 
C. e c. de 700 a. c. , e visivel uma maior quantidade e 
progressiva diversidade de artefactos metalicos pro
duzidos ou em circulaGao: machados de talao e 
alvado, pontas de lanc;:a de alvado, punhais afins ou 
do «tipo Porto de Mos», uma eventual espada (de 
lingua de carpa?), e ainda utensilios de usa quotidiano 
ou de prestigio, como foices de talao e de alvado, 
facas, cinzeis, fibulas de arco multicurvilineo, capacetes 
de crista ponteaguda, caldeiroes, ganchos para carne 
e espetos articulados em bronze. A ourivesaria esta 
representada por braceletes e espirais, onde e possivel 
verificar, num caso (0 bracelete de Cantonha) , a 
peculiar simbiose do estilo «V illena-Estremoz» como 
o de «Sagrajas-Berzocana». A grande maioria destes 
artefactos deve ter side fabricada no local segundo 
modelos alogenos . Se atendessemos a recentes teorias 
como a de Almagro-Gorbea (no prelo), teriamos de 
aceitar uma inOuencia mediterranica na produc;:ao de 
tipos como foices de alvado, capacetes, caldeiroes e 
ganchos para carne, a!em , claro, de punhais «Porto de 
Mos)) c fibulas de area multicurvilineo em bronze. 
M uitos destes objectos poderao ter pertencido a 
«depositos». A maioria aparece fora de eontexto , 

persistindo um a grande raridade em «habitats». No 
en tanto , em alguns destes existem provas inequivocas 
de uma metalurgia do bronze fei ta in loco. 

A par de povoados (e sepulcros) do tipo j{1 
mencionado a proposito da fase anterior, os quais 
continuarao a ser util izados (ou construidos) durante 
esta etapa, poderao surgir na passagem do milenio as 
primeiros «habitats» alcantilados , com defesas naturais 
ou mesmo artificiais. como alias 0 sugerem as 
cronologias absolutas de S. Juliao (Vt/a Verde) e 
Coto da Pena (Caminha) (sec. X a. C.). Nesta classe 
de povoados ocorrerao, em regra, para alem de 
ceramicas comuns , locais e regionais , recipientes 
brunidos, lisos ou decorados, do tipo «Baioes / Santa 
Luzia». Tais ceramicas, de morfologia supra-regional. 
parecem acompanhar, em alguns destes «habitat s». 
artefactos metalicos. A titulo meramente exemplifica
tivo citemos Castelo de Matos (Baiao), Castelo de 
Aguiar (Vila Pouca de Aguiar) , S. Juliao e Barbudo 
(Vila Verde), etc. Estes povoados , na sua maio ria, ou 
sao ocupados pela primeira vez, ou apos uma longa 
fase de abandono , correspondendo a uma nova 
estrategia de povoamento que tern lugar por vo lta do 
sec. X a. C. Contudo , quer em povoados abertos, 
quer em povoados de altura, os quais poderao agora 
corresponder a funGoes diversificadas adentro da 
mesma rede de povoamento, ocorrem objectos meta
licos e vasos brunidos, revelando que alguns dos items 
de maior prestigio da epoca se encontram disseminados 
por uma vasta gama de sitios habitados. Por outro 
lado, nesta fase, torna-se mais nitida a hipotese, nao 
so de sistemas hierarqui zados de povoamento, como 
eventualmente da existencia de «h abitats» centrais 
que 5e assenhorariam tanto da produc;:ao e circulayao 
metalica, como da redistribuiyao de produtos de 
consumo basico. Tal modelo de povoamento comeGa, 
por exemplo , a ser testado numa regiao bern delimita
da, como e a bacia do Ovil em Baiao. Durante esta 
etapa , coexistem povoados a benos com fossas, como 
por exemplo a Bouc;:a do Frade ou a l .av ra, e 
povoados de altura, com defesas naturais, como 
Castelo de Matos ou, mesmo, 0 Alto da Caldeira. Os 
primeiros, se devidamente articulados com os segund os, 
no mesmo sistema de povoamento e esfera de 
interacyao , poderiam funcionar como «cele iros» da 
comunidade . Aos «habitats» de altura poderia, entre
tanto , competir a gestao da produc;:ao metalica e 0 

controlo dos intercambios a distancia , 0 que, dada a 
competic;:ao que essa actividade despoletar ia, justificava 
a ocupac;:ao de cerros alcantilados, onde mais facilmente 
os scus habitantes sc pudcsscm defender de eventuais 
agrcss6es. 

o aparecirncnto destes novos povoados de altura, 
tal como em outras regioes da fachada atlantica 
peninsular vern acompanhado do incremento da 
produc;:ao metalurgica e de sinais da «inOuencia» 
cultural mediterranica. As ceramicas brunidas (em 
particular as decoradas) e outros elementos socio
tecnicos nao sao rna is do que indicios desse movimento 
mais geral. De facto, a necessidade das «oficin'!:i \) 
locais colocarem produtos em novas areas receptoras 
do «me rcado» atlantico, mesmo em pleno mundo 
mediterranico , tera provocado, a partir dos inieios do 
I milenio a. c., uma forte competic;ao entre os 
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FIG J. Maleriais da Fase I. Povoado de S. Juliiio. 
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difercntes centros produtore~ c «inlcrmediarios» pe
ninsularcs. A pr31o , teni sido inevit<ivel a emergencia 
de importantes dcsigualdades e assimelrias de poder 
Bas «llIlidades socio-politicas». 

Cremos que sera ncste contexto de alguma instabi
Iidade social generalizada (nos tres seculos que 
anteeedem 0 impacto fenicio na Peninsula) que se 
deve compreender 0 fenomeno abrangente das arqui
tecturas fortifieadas e, em ultima analise , a ascensao 
de certos chefes com poder acrescido. 

No Norte de Portugal, a supremacia de cenas elites 
poder-se-ia ter materializado , segundo nossa sugestao 
(Jorge 1988b, 104-105; no prelo), na feitura de 
algumas estatuas-menires recentemente descobertas. 
Referimo-nos particularmente as estatuas-menires de 
Chaves e Fai5es (Chaves) e, de forma mais remota, a 
da Bouya (Mirandela). Consideramos a estatua-menir 
chamada «do Porto» (e provavelmente oriunda de S. 
10ao de Ver, em Vila da Feira) ja proto-historica (isto 
e, de uma provavel ldade do Ferro). Quanto ao 
exemplar da Ermida (Ponte da Barca), devido a 
ausencia de atributos que permitam estabelecer para
lelos fiaveis, preferimos de momento nao a incluir 
nesta serie, embora a consideremos mais tardia do 
que 0 propos to pelo seu descobridor. As peyas de 
Chaves, Fai5es e da Bouya, tern algo de comum, para 
alem de se tratar de exemplares onde a configurayao 
antropomorfica se encontra mais ou menos expressa: 
apresentam no reverso urn atributo similar, de forma 
su b-rectangular alongada, com ligeiro alargamento 
terminal. Tal atributo (adorno de vestuario?) lembra 
vagamente as figura y5es ancoriformes das tampas de 
sepulturas do Bronze do SO e, dado 0 contexto em 
que ocorre, tambem aqui poderia ser interpretado 
como urn simbolo padronizado de poder. Alias, tal 
elemento, com uma estilizayao ligeiramente diferente , 
tambem surge na peya «do Porto», insinuando uma 
eventual perdura<;:ao da mesma insignia de poder. 
Todavia , das tres estatuas-menires inicialmente referi
das, apenas as de Chaves e Fai5es estao armadas. Por 
outro lado, a de Chaves e a da Bouya sao verdadeiros 
men ires falicos, aos quais se apuseram (sem que tal 
obrigue, note-se, a considerayao de duas fases culturais 
diferentes de elaborayao das peyas) outros atributos 
individualizantes. Contudo, se do ponto de vista 
meramente tipologico, 0 exemplar da Bouya (menir 
falico + insignia) e mais simples do que os de Chaves 
(menir fa 'lico + insignia correia + armas) e Faices 
(laje antropomorfica insignia + correia + arma), de 
urn ponto de vista cronologico-cultural tais exemplares 
tanto podem ser contemporaneos como de epocas 
diferentes. Quanto as armas das peyas de Fai5es e 
Chaves, elas estao embainhadas, pelo que e dificil 
deduzir a respectiva tipologia. 

No geral, parece que nos encontramos face a tres 
representayoes com caracter antropomorfico mais ou 
menos esboyado, eventualmente relativas a personagens 
dc estatuto social superior, glorificadas na sua funyao 
social de comando. ou entidadcs miticas ou divinas 
nas quais se projeetou 0 carisma inerente a tal funyao. 
Dada a bern conhecida polissemia dos simbolos, nada 
impede , antcs sugele, que tenham tido todos esses 
significados ao mesmo temro. Sc , de entre as tres, 
destacarmos 0 aspecto mais nitidamente antropomor

fico do exemplar de Faioes , e quise:-rnos associa-Io a 
vontade de representar urn personagem mais indivi
dualizado, talvez possamos estabelecer urn paralelo 
com 0 que se observa nas «estelas de tipo estremenho» 
do SO. Assim estariamos neste caso, possivelmente, 
perante 0 culto de determinada figura divinizada ou 
tao so heroificada, cUJa memoria quiya se quisesse 
manter viva no seio da comunidade que a honrava. 

A distribuiyao na Beira Alta dos artefact os mwilicos 
Integrados no «comercio» atlantico adverte-nos para 
o fenomeno, precoce nest a area, de prodw;:ao e 
circulay3.o daqueles objectos (pelo menos desde os 
sees. XII / XI a. C) (Jorge no prelo) . Para aIem de 
machados de talao sem aneis ou com urn so anel, 
conhecemos machados de apendices, punhais «tipo 
Porto de Mos», espadas pistiliformes, lanyas de 
alvado e braceletes mayOS, cuja tipologia aponta, 
segundo os faseamentos de A. Coffyn (1985) ou 
Almagro Gorbea (1986, 350-532). para uma epoca 
charneira entre 0 Bronze Final leo Bronze Final II. 
Por outro lado, na Beira Alta as estelas recentemente 
descobertas de Barayal e de Foios (Sabugal) vern 
ajudar a compreender melhor a estrutura social de 
certas comunidades metalurgicas, cujas elites detinham 
certamente 0 controlo de rotas terrestres na procura e 
distribuiyao do metal. 

A peya de Barayal integra-se no sub-tipo [fA do 
grupo das «estelas estremenhas» formulado por Varela 

Gomes e Pinho Monteiro (Gomes e Monteiro 1976
77,281-343), cujo centro se 10eali7.a, como e sabido, 
na Estremadura espa nhola. Sao estelas possivelmente 
datadas dos secs XII-XI a. C, incluindo como e 
caracteristico destc sub-tipo, em posiyao central 
dominante, urn escudo com chanfradura em 
ladeado por uma lanya e uma espada. 

A estela de Foios insere-se no sub-tipo liB, 
apresentando ainda, aJem do tema classico, e segundo 
o autor do seu estudo, 0 esboco de uma fibula. E 
datada dos secs X-IX a. C. hte sub-tipo acusa, em 
term os peninsulares, novos inOuxos culturais medite
rranicos (se aceitarmos a tese de que 0 proprio escudo 
jii se inspira em prototipos oricntalizantes), at raves da 
inc\usao de urn ou mais atributos (espelho, pente, 
fibula , carro de combate ou de transporte e capacete). 
Contudo, 0 escudo continua a dominar as comro
si~oes, scndo aparentemente cultuada, atraves destas 
peyas, a funyao social do poder. De referir que as 
estelas de Foios e do Barayal (Sabugal) constituem os 
exemplares do tipo «es tremenho» mais setentrionais 
conhecidos a\(~ a data na Peninsula. Curiosamente a 
sua tipologia integra-os numa fase bern antiga. 

A partir do sec. X a. (:. (se nao ja antes) poderao ter 
comeyado a aparecer em varios pontos da Beira Alta 
(este fenomeno assume caracteristicas curiosamente 
bern semelhantes em quase todo 0 territorio portugues) 
povoados de altura com boas condiy5es naturais de 
defcsa , alguns dos quais fortificados (recorrendo a 
muralhas , fossos ou aterros). Nesta area global men
cionaremos apenas, como exemplos, Castelejo (Sabu
gal), Cabeco do Castro de S. Romao (Seia), alem do >. 
conhecidos povoados da N. Sedhora da Guia (S. 
Pedro do Sui) e Sta. [.uzia (Viseu). Futuras pros
pceyoes nesta rcgiao devem , a curto prazo, vir 
ampliar a lista de povoados desta fase. 
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o yue aglutina estes habitats de altura, para alem 
do seu caracter defensivo, sao alguns dos materiais 
ccr,lmicos constituidos por recipientes brunidos, fre
yuentcmcnte carenados, por vezes decorados, segundo 
as tecnicas da brunidura e da incisao (pre ou pos 
cozedura). Se as formas ceramicas carenadas se 
integram num quadro tipologico global recorrente no 
Baixo Tejo , no Alentejo e no Norte de Portugal as 
dcc(lI'ayoes podem assumir aqui variantes, sendo 
muito habituais as incisoes e os puncionamentos de 
«tipo Baioes ! Santa Luzia». T rata-se de uma variayao 
local dos «ornatos brunidos» caracteristicos das 
csta<;5es do Baixo Tejo (Alpiarya j Lapa do Furno) e 

do proprio Alentejo (CerradinhajOuteiro do Circo), 
os quais talvez imitem, por sua vez, pad roes decorativos 
mediterranicos. Nestes povoados podem ainda ocorrer 
artefactos metalicos insertos no ambito cultural dos 
intercambios supra-regionais que Lemos vindo a ana
lisar. 

De entre as estayoes referidas, gostariamos de 
realyar alguns aspectos recentemente publicados sobre 
o povoado de N. Senhora da Guia (S. Pedro do SuI). 
Sobre este habitat ja amplamente divulgado sob a 
forma de multiplos artigos, gostariamos de chamar a 
atenyao para a associayao nele verificada de ceramicas 
brunidas de «tipo Baioes j Sta. Luzia» com variadissi

) 

o 5 

) 
/ 

FIG 4. Ceramica da Fase Il ] , 2 e 4, S. Ju/ii'io; 3 e 5, Castro do Barbudo. 
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mos artefactos metalicos , nomeadamentc os recente
mente encontrados num «deposito», cujos bronzes 
nao aparentavam sinais dc utilizayao. Entre os 
artefactos de bron7.e des le povoado cumpre destacar: 
machados de talao com duplo anel e urn molde 
bivalve de fundi yao de machados de lalao unifaces 
com urn anc!; foiccs de alvado (de tipo britanico?); 
tayas hemisfericas com decorayao incisa geometrica 
sob 0 bordo; pontas de lanya de alvado; urn punhal 
com cabo de bronze (grande percentagem de chumbo) 
e lamina de ferro; carros votivos; gancho para carne e 
espeto articulado. Entre os objectos de adorno em 
ouro, ha que referir a presenya de dois torques e urn 
bracelete, maci<;:os, de sec<;:ao circular, decorados 
segundo 0 eSlilo «Sagrajas-Berzocana» e urn par de 
braceletes de fita larga tambem decorados com 
caneluras e incisoes geometricas nas extremidades. 0 
inte resse deste co njunto, achado no interior do 
reci nto habitado , para alem de provar a pratica de 
uma importante metalurgia num povoado com cera
micas brunidas do ambito «Baioes /Santa Luzia», 
revela ao mesmo tempo, segundo Almagro Gorbea 
(no prelo), a plena penetra<;:ao de comportamentos 
rituai s e simbolicos mediterranicos no seio de comu
nidades situadas na fachada atlantica peninSU lar. 
ainda durante 0 Bronze Final III (900-700 a. C), na 
verdade, para aquele a utor, nao so as foices de 
alvado, os carros vo tivos, 0 gancho para carne e as 
tayas hemisfericas parecem copiar modelos <<o rientali
zantes», como a presenya daque les tres ultimos arte
factos indicara a posse de uma utensilagem de presti
gio e poder, para ser utilizada em banquetes rituais, 
ao gosto das elites mediterranicas. Neste sentido, a 
existencia destes objectos registaria a assimila<;:ao de 
uma estrutura ideologica, bastante mais profunda e 
complexa do que a simples circula<;:ao de items socio
[(~cnicos deixaria pressupor. 

A argumenta<;:ao de Almagro-Gorbea, que pretende 
valorizar a componente cultural mediterranica nos 
contactos supra-regionais europeus, anteriores a im
planta<;:ao fenicia no SuI da Peninsula nos finais do 
sec. VIlla. C, atinge tam bern a significa<;:ao de outros 
objectos metalicos existentes no nosso territorio. 
Assim para alem dos artefactos exis tentes em N. 
Senhora da Guia, ja citados, terao sofrido influencias 
mediterranicas, ou corresponderao simplesmente a 
imita<;:oes de prototipos mediterranicos, os machados 
de apendices, os punhais «tipo Porto de Mos, os 
caldeiros em bronze, as fibulas , etc. Alguns dos 
citados objectos, e ntre outros (pentes, espelhos, escu
dos, etc.) encontram-se igualmente representados nas 
estelas de «tipo estremenho», 0 que, numa primeira 
analise, parece vir em abono da teor ia daquele investi
gador, de acordo com a qual, a partir dos secs. X/IX 
a. C (marcos hipoteticos), novos influxos culturais 
mcditerranicos terao determinado importantes mu
ta<;:5es sociais na cstrutura social das populayoes da 
fachada atlantica peninSUlar. Teoria cuja verosimilha
nya, total ou parcial, s6 podera ser testada atraves de 
novos estudos que procurem situar os contextos 
arqueol6gicos em que ocorre a no va utensilagem, e 
seu sentido social. 

Dc realyar ainda que reecntes data<;:oes de C14 no 
povoado de S. Romao (Scia), relativas a este ambito 

c ultural, colocaram 0 seu nivel de habita<;:ao no sec. X os S 
a. C, dando assim uma certa consis tencia aos para regie 
metros da eronologia relativa (inferidos at raves de Be ir 
analogias tipologicas) ja mencionados , no que toca a entr, 
origem dos povoados com ceramicas brunidas d esta aind 
area. Um breve balanyo so bre 0 Bronze Final do adve 
Norte d e Portugal (a Norte e a Sui do Douro) revela Por ~ 
nos, nas difere ntes areas que constituem es ta ampla espe 
regiao, indicios de um fenomeno a brangente de prod 
hierarquiza<;:ao soc ial e de inseryao das comunidades simt 
locais num processo de intercambios em larga escala. polft 

Assim, nas regioes interiores de Tras-os-Montes e indi\ 
da Beira Alta, algumas estatuas-menires e as conhecidas Impr 
«estelas» sao correlacionave is com 0 culto de chefes nheq 
guerreiros no seio de popula<;:oes certamente muito inter 
hierarquizadas, implantadas em zonas ricas em estanho e nat 
ou em «corredores de passagem» entre areas produtoras SUCC( 

de estanho e cobre. 

Por outro lado , a partir, pelo menos, do sec. X 
a . C , a emergencia de po voados alcantilados, com 
defesas naturais ou artificia is, em toda es ta vas ta 4. 
regiao, parece ser simultanea da intensa produ<;:ao e 
circula<;:ao de artefact os metalicos. Trata-se de um 
«movimento» m ais geral que atingiu uma grande 
parte da Penin s ula desde os inicios do I milenio a. C 
Implementaram-sc inumeras «oficinas» locais, as quais A 
intensifiea ram as suas rela<;:oes com os trad icionai s rea lie 
centros a tlanticos, quer com no vos «mercados» situados habit 
no Mediterraneo. Desse processo resultaram certa terme 
mente competiyoes intercomunitarias, respo nsavcis, do te 
em ultima analise, pelo aparecimento de novos corre 
povoados co m incisivas necessidades defe nsivas. pc I1l 11 

Na conDuencia de multiplas «influenc ias». a com nolof 
ponen te med iterranica parece ter deixaLi u fort es bron; 
marcas culturais, sobretudo a Sui do Douro, desde, metal 
pelo menos, os finai s do I I inicios do I milenio a. C intera 
Assim, se explicara a prese n9a das estelas de «tipo conta 
estremenho» e ainda os objectos rituais em bronze me nt 
encontrados no povoado de N. Senhora da Guia, na ral, q 
Beira Alta. T a is «innuencias» (que a lguns autores penin 
pensam ter s ido profundas) terao afectado, embora de scm c 
forma m ais mitigada, e ainda dura nte 0 Bronze Final cia, 
II I, as regioes mais setentrionais do territorio portu mede 
gues, como 0 prova a tipologia de alguns artefactos escaS5 
metalicos ou a propria ceramica brunida de «tipo nos p 
Baioes» encontrada em inumeros povoados a Norte ment( 
do Douro. Contudo, e face a progressiva rarefac<;:ao cUla 
dos elementos de origem claramente meditcrranica, portu 
nesta area, cabe perguntar qu a l 0 grau de integra<;:ao ColTy 
das populayoes locais numa estrutura ideoJ6gica que adorn 
Ihes era estranha. E, por extensao, qual a nature7a do conta 
fenomeno de acultura<;:ao que, desde os finais do II prodL 
milenio a. C , vinha moldando 0 comportamento QUI 
destas popula<;:oes do Noroeste. (750-: 

Tal problematica articula-se com a tentativa de classit 
identificar a identidade cultural das multiplas comu por e( 
nidad es que protagonizaram os intercambios que tualm 
anteriormente rcfcrimos. De fac to , g ra<;:as ao eanicter na aI 
abrangente dos mecanismos responsaveis pela cireu dificll 
la<;:ao de objectos de excep<;ao em vast os territ6rios, e perio( 
a integra<;:ao das popula<;:oes locais em s istemas muito gener; 
apertados de interac<;:ao social, 0 reg is to arqueologico mente 
produz uma imagem falsa de unidade cultural. Se logica 
entre os artefactos de luxo manuseados pelas elites ou castro 
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os simbo1os do seu (Joder encontramos diferenc;:as 
rcgionais (por ex, estelas de «tipo estremenho)) na 
Brira Alta e esuituas-menires em Tras-os-Montes), 
entre os artefactos domesticos de ambito habitacional 
ainda sao mais visiveis os localismos, Tal facto 
advertc-nos para a provavel existencia no Norte de 
Portugal de um «mosaico)) de comunidades quic;:a 
espccializadas em diversos sistemas de subsistencia ou 
produtoras de distintos comportamentos sociais e 
simb6licos, A delimita<;:ao destas «u nidades soc io
politic3S», portadoras, sem duvida, duma elevada 
individualidade cultural, afigura-se-nos uma tarefa 
impriscindivel no estudo desta epoca, 0 seu desco
nhecimento tem-nos impedido, alias, de conseguir 
iOlcrpretar com 0 minimo de verosimilhanc;:a a origem 
c natureza das comunidades proto-historicas que Ihes 
sucederam na mesma regiilo, 

4. 	 A IDADE DO FERRO DO NORTE 
DE PORTUGAL: CRONOLOGIA DE 
EVOLU<;AO CULTURAL 

i\ primeira dificuldade que nos surge ao abordar a 
realidade cultural da regiao, no periodo cronologico 
habitualmente designado por ldade do Ferro, em 
termos de cronologia europeia, e a propria inadequac;:ao 
do termo aevidencia arqueologica. Apos um periodo 
correspondente ao B, Final, em que a regiao do NO 
peninsular conhece um grande deserivolvimento tec
nol6gico, associado a expansao da metalurgia do 
bronze, oferecendo uma gama variada de produtos 
metalicos e ceramicos que regi~ta m uma marcada 
interac<;:ao com outras regi6es, evidenciando igualmente 
contactos Ii distancia , verificamos um crescente isola
mento desta area e uma transformac;:ao a nivel cultu
ral. que acentuam a sua individualidade no contexto 
peninsular. Uma das tonicas dessa individualidade e 
sem duvida a grande escassez, senao mesmo a ausen
cia, de produc;:ao metalurgica, num periodo que 
medeia entre os secs, VlI-II a. C Se 0 bronze e 
escasso, encontrando-se em quantidades insignificantes 
nos povoados da regiao, 0 ferro parece sistematica
mente ausente , se exceptuarmos os punhais de antenas, 
cuja dispersao nao atinge 0 territorio actualmente 
ponugues (Ruiz Galvaz Priego 1980, 85-111, 1984; 
Coffyn 1985), ou 0 aparecimento de algumas xorcas e 
adornos na franja litoral do NO, mais justificave! por 
contactos com 0 Sui da Peninsula, do que por uma 
produc;:ao local (Silva 1986, 33-35). 

Quer a classica divisao da Idade do Fcrro em I 
(750-500 a, C) e II (posterior a 500 a, C), quer a 
classificac;:ao mais culturalista de Hallstatt e La Tene , 
por correlac;:ao com a Europa Centro-Ocidental, habi
tualmente utilizadas em diferentes regi6es, revelam-se 
na area em estudo totalmente desadcquad as. A 
dificuldade em encontrar produtos tipicos desse 
period os o u culturas, justifica que desde cedo se tenha 
generalizado, para esta area, uma designac;:ao tipica
mente culturalista, que abarcava a realidadc arqueo
logica do periodo em causa, 0 termo «Cultura dos 
castros», ou «Cultura Castreja», como e mais vulgar

mente utilizado pela generalidade dos investigadores , 
expressa simultaneamente a individualidade cultural 
da regiao em termos de habita t 0 castro e a dificul
dade cm a filiar linearmente nos parametros cronol6
gicos curopeus, ou mesmo peninsulares. A cronologia 
da evoluc;:ao cultural desta rcgiao aparece assim quase 
se mpre sistematizada a partir da propria designac;:ao 
cultural (castrejo I, II , Ill) , desde as primeiras [ormu
lac;:6es cronologicas (Blanco Freijeiro 1960, 179-195; 
Cardoso 1962. 391-423; Maluquer de Motes 1975, 
269-284; Acu na Castroviej o 1977, 235-253; Almeida 
1983,70-74: S ilva 1986), 

o estabel cimento de uma cronologia para a 
evoluc;:ao dos castros do :'\0 peninsular c ainda hoje 
uma questao em aberto e talvez, 0 problema mais 
complexo da arqueologia destes habitats, sentida e 
exprcssa sucessivamente por varios investigadores, 
que se dedicaram ao scu estudo (Lopez Cucvillas 
1953; 1954; Maluquer de MotL's 1975, 269-2X4). Se 
durante muito tempo as constru<;:6es cronologicas 
cram muito teoricas e repous~lvam esscncialmente na 
base da data~ao de alguns artda~tos. em particular 
algun s raros metais, a joalharia, 011 a decorac;:ao da 
ceramica , articulando-se com uma g relha pre estabc

lecida de possiveis migra<;0cs e influ xos populacionais 
e culturais, ve rificamos hoje que a situacao nao se 
alterou substancialmente, mau grado um melhor 
conhecimento da evidencia arqueologica e a utilizac;ao 
de datas de radiocarbono, Por outro lado, no que sc 
refcre ao Norte de Portuga l, sera de destacar que os 
dados disponiveis se referem exclusivamente a regiao 
do Entre-Douro-e-Minho, onde os estudos sao mais 
significativos, desconhecendo-se praticamente tudo 
sobre a origem e evolu~ao d os castros da LOna de 
Tras-os- Montes e Beira Alta. 'e ntrando-nos nas pro
postas cronologicas mais recentes , quer de ambito 
geral (Almeida 1983 , 70-74 ; Silva 1986, 66-67) , quer 
regional (Martins 1987; Almeida 1987), verificamos 
que os dados disponiveis para s ist ematizar a evoluc;:ao 
cultural da regiao sao ainda largamente insuficientes, 
Edificil datar os diferentes aspectos da cultura mate
rial (arquitectura. ceramica), sao escassos os produtos 
importados, os meta is est~lO sistematicamente ausentes, 
Acresce ainda 0 facto de so muito recentemente sc ter 
comec;:ado a valorizar, e m termos de escavac;:ao, os 
aspectos diacronicos da evoluc;:ao destes habitat s. 
Mas, se e certo que escasseiam as datas de CI4 e as 
sequencias estratigraficas seguras, tambem eurn facto 
que um dos aspectos mais marcantes da cultura 
material dos povoados desta regiao se ra a sua propria 
estabilidade (Martins 1987) , E ao nivel dos objectos 
raros, como a ourivesaria, ou daqueles cuja ocorrencia 
eminentemente litoral, testemunha contact os com as 
areas meridionais da Peninsula. quc encontramos os 
elemcntos mais usados para estabelecer a cronologia 
evo lutiva da regiao (Silva 1986) c sislematizar as suas 
influ encias ex6ge nas. 1\ correlac;:ao dcstc tipo de 
informac;:ao com os aspectos mais conservadores da 
cultura material, como a arquitectura militar e 
domes tica, ou a ceramica local, embora ensaiada, nao 
es ta iscnta de cdticas. Com efeito . a insuficiencia dos 
dados tem legi timado muitas vezes abusivas generali
zac;:6es e suportou no passado , como ainda agora, 
tentati as de articular Iinearmente a evoluc;:ao cultural 
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FL G 5. Cronologia do W milenio a. C e dalas de C 14 conhecidas para 0 NO. peninsular (nao calibradas). 

com aeon tecimentos que se prenelem eI irecta , ou 
indirectamente com 0 NO, algun s dos quais narrados 
nas [ontes litenirias. Esta situayao e particularmente 
v{tlida para os ultimos seculos do I milenio a . C Para 
os seculos anteriores utilizam-se como suportes cro
nol6gicos as migrayoes e uma rede de infIuencias 
tccnicas e estiIisticas, cuja repercussao raramente e 
avaliada. 

J\ cria<;~l0 e1e urn modele de evoluyao interna, no 
Ljual sejam valori zados mesmo os aspectos mais arcai
zantes oa cultura material e em que as explicayoes 
para a altera<;ao 00 registo arqueol6gico sejam procu
radas no ambito da dinamica interna das pr6prias 
comunioades c em termos da sua interacyao, nao 
constitui todavia uma mera questao de moda. Ela 
decorrc da pr6pria 16giea do registo arqueol6gico da 
regiao. no pcriodo posterior a 700 a . C Este assinala 
uma fraL'a permcabilidadc it mudanc;a e uma redu zida 
evielcncia de bens de consumo, sugerindo transito it 

distancia . Os factores que favoreceram a mudanya da 
cultura material entre os secs. VIll / VII e os infcios da 
Romanizayao parecem articular-se predominantemente 
com as caracteristicas da regiao, com os constrangi
mentos e1e uma alta densielade populacional, com 
uma escassez de recursos, ou de meios tecnicos para 
rentabilizar os existentes. Este quadro nao exclui 
obviamente a importancia da e1ifusao de tecnicas ou 
produtos de origem ex6gena, nem tao pouco as 
conseque ncias que a conquista romana da Peninsula 
tent tido no seu desenvolvimento. 0 que nao esta 
estabelecido sao as repercussoes de tais processos na 
evoluyao cultural , pois nem sempre elas se fizeram 
sentir de forma directa, ou generalizada. 

o quad ro cronol6gico de boa parte do I milenio 
a. C e em particular do periodo que genericamente 
coincide com a Idade do Ferro europeia (sec. VIII / VII
I a. C) e demasiado grosseiro e generalista, sendo os 
marcos divis6rios das grandes fa ses de evoluyao em 
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ll1uitos cas os puramente convencionais. A tentativa 
de eons truir modelos de cvolU!;:ao interna, relegando 
para segundo plano os marcos convencionais da His
t6ria do NO, depara com enormes dificuldades, 
lItili7e-se como criterio 0 fenomeno da petrificac;:ao 
das casas, considerado como urn marco importante 
na lormac;:uo da Cultura castreja (Almeida 1983,70
74; 1986, 161-172), ou a evoluGao da ceramica em 
conjugac;:ao com outros aspectos da cultura material 
(Martins 1987). Por outro lado, ha que destacar 
ill1portantes regionalismos dentro desta area e urn 
acentuad o polimorfismo das estruturas em certos 
momentos, que poderao ind icar a existencia de varios 
mode los evolutivos e nao apenas de urn so. Com base 
nos dados disponiveis sera de supor que certas areas 
tenham conhecido urn maior dinamismo do que 
outras e que certos processos tenham tido urn redu
zido impacto regional, como pode ter acontecido com 
os contactos com 0 Mediterraneo, documentados 
arqueologicamente na orla litoral portuguesa e galega 
(Hidalgo Cuiiarro 1984, 371-384; Silva 1986,33-37). 

As propostas cronologicas e as etapas evolutivas 
que passaremos a analisar tern em conta apenas os 
resultados acumulados pela investigac;:ao dos ultimos 
15 anos e e valid a basicamente para a regiao do Entre
I ouro-e-Minho (Soeiro 1984; Hock 1986; Silva 1986; 
Martins 1987; Almeida 1987). Por ora, e impossivel 
articular e muito menos generalizar os dados desta 
regi~lo com os de Tr;:\s-os-Montes e Beira Alta. Os 
conhecimentos relativos a cssas areas sao demasiado 
incip ientes e estamos mesmo em crer que terao sofri
do uma evoluc;:ao diferente , mais articulada com a 
Meseta e vale do Douro. 

o periodo que corresponde genericamente a 
Id ade do Ferro . em termos meramente cronologicos 
(sec Vi ll i VII- V a. C.), e habitualmente incJuido 
numa fase I da ultura castreja, que corresponderia 
ate ao sec. VII I a. C. ao pleno desenvolvimento da 
metnlurgia d o bronze no NO. ta podera ter-se man
tido residual ainda nos seculos seguintes (sec. VTl / VI 
a. C.). Nao existem todavia datas para este periodo 
que documentem a continuidade de uma produc;:ao 
metalurgica do brome. A. Coelho dn Silva considera 
que 0 periodo entre 0 sec. VII-Va. C. representa uma 
importante sub-fase (IB da sua cronologia), pois ela 
testcmunha uma dualidade de inOuencias externas. 
arqucologicame nte bem documentadas (Silva 1986. 
33-37). 

i\ presenc;:a de alguns materiais metalicos no 
povoado do Coto da Pe na, em Caminha, nomeada
mente uma fibula tipo Acebuchal , pendentes de 
bronze tipo sangucssuga e pingentes de eixo alongado, 
rematados em disco , testemunham contactos da 
re gi~lo litoral do NO com 0 mundo orientalizante, 
reSllltantes de urn comercio por cabotagem , ao longo 
da costa. ° mesmo tipo de objectos. ou outros da 
meSilla origem, es ta presente em povoados da orla 
litoral galega, designad a mente em S anta Tecla, La 
Lann da, Alobre e 0 leixon , sendo igualmcnte de 
destacar a sua ocorre ncia no povoado de Santo 
E tevao da Facha , em Ponte de L ima, em ter rit6rio 
portugues (A lmeida et alii 1981) . Os contactos com 0 

mundo de Tartessos estao igualmente expressos a 
nivel tecnico, estillstico e morfologico na ouri vesaria 
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FIG 6. Propos/as cronol6gicas para a evolw;ao dos 
cas/ros do N. O. peninsular. 

da regiao, designadamente no tesouro de Baiao, no 
colar de Malhada e na arrecada de Pac;:os de Ferreira 
(Silva 1986, 232-239). 

No mesmo periodo fizeram-se sentir na regiao do 
NO influencias continentais. que se traduzem a nivel 
da ourivesaria, na generalizac;:ao da decora<;ao a 
punc;:ao e estampilha, prescote nos torques de Gondei
ro , Malhada e Soalhaes. A presenc;:a desses elementos 
estilisticos e 0 ocultamento de joias e outros depositos 
como Serrazes, Baralhas , l::igueiredo das Donas e 
Vila Cova de Perrinho, sao interpretados por A. C. 
Silva (1986 , 121) como urn sinal de imigrac;:ao de 
populac;:6es indo-europeias, portadoras de inf1uencias 
hallsulticas. 

A dualidade de inOuencias externas, mediterranicas 
e continentais , reconhecida para 0 periodo entre os 
secs. VIJI ; VII I V a. C., ter-se-ia assim !Cito sentir 
essencia lmentc a nivel de bens de prestigio, quer 
resllitem de uma produc;:ao local, ou ex6gena. Com 
ereito, a evidencia arqlleologica nao testemunhou ate 
ao momenta quaisquer outros sinais dessa dualidade 
de influencias, nem parece faciJ aferir 0 seu impacto a 
nivel economico ou sociaL 

Sabemos que alguns povoados poderao ter sido 
abandonados nos inieios desse periodo , como e 0 caso 
do povoado aberto da Bouc;a do Frad e, Baiao (J orge 
1988a), Oll do povoado de Caste lo de Matos. tambem 
em Baiao (Queiroga 1988 , 112-138), ou do proprio 
povoado da Sra. d a Guia, na Beira Alta (Kalb 1978, 
J 12-138). Todavia, c t s casos nao parecem suficientes 
para documentar a chegada de elemento populacionais 
indo-eur( peus ao orte de PortugaL A justificac;:ao 
pa ra aba nd o no de tais povoados, embora possa ter 
,ido dife rente de caso para caso, pode articular-se 
com 0 dcclinio dos mes mos, rclacionado, pelO menos 
no caso de Castelo de M ato e da Sra. da Guia, com 
a es tagn ac;i:w d a actividade metalurgica. 



i 

364 M. MARTINS 

Todavia, alg uns povnados ja fortificados em inicios 
do I mill~nio a. C poderao ter perdurado nest e 
pcrioclo, como parcce ter acontecido com 0 povoado 
do Co to da Pena. em Caminha, ou S. Juliao, em Vila 
Verd e. T anto quanto e possivel avaliar com base nos 
escassos dados disponiveis para este periodo, a ccra
mica devera te I" sido subsidiaria daquela que caracteriza 
os inicios do 1 miJenio a. C, ainda que seja de presu
mir uma eventual rarefa9ao de formas mais luxuosas. 
como as tayas carenadas. Estas,ja totalmente ausentes 
no periodo seguinte poderiam constituir urn item de 
prestigio de valor regional (Jorge no prelo). 

o fim dos corredores de circula9ao do bronze tera 
certamente afectado a produ9ao e economia da regiao 
do NO peninsular e talvez mesmo, a sua organizao;:ao 
social. Esta situa9ao poderia ter levado ao rapido 
dec1inio das comunidades que estivessem mais direc
tamente envolvidas na explorayao, prod uo;:ao e circu
lao;:ao de materias-primas e prod utos , 0 que justificaria, 
pelo menos nalguns casos, 0 abandono dos proprios 
povoados. :'110 entanto, cia podera ter afectado desi
gualmente a regiao. De qualquer modo, nada indica 
para 0 perfodo em analise uma descontinuidade 
cultural, sendo antes provavel que as comunidades se 
tenham isolado mais e que tenham diminuido as 
esferas de interac9ao entre elas. hse facto,justificaria 
a falta de novidades ((~cnicas na regiao e uma certa 
heterogeneidade de tra90s culturais representados na 
organiza9ao dos habitats e nas estruturas, aspectos 
bern patentes no registo arqueologico de meados do I 
milenio a. C P o r outro lado, 0 facto de a joalharia 
parecer ter sido 0 unico aspecto tocado por inDuxos 
tecnicos e estilisticos de natureza exogena podera sig
nificar que as elites mantiveram uma certa emula9ao, 
alian9as, ou contactos, urn pouco mais alargados, que 
nao terao chegado a afectar profundamente os habi
tos da generalidade das popula90es. 

A ausencia de ferro neste periodo pode seI" tanto 
explicada pelo desconhecimento da sua tecnologia, 
como pela inexistencia na regiao de jazidas deste 
metal. la pode trad uzir tam bern 0 desaparecimento 
de trocas de ambito alargado, que abastecessem a 
rcgiao. 0 que refor9aria 0 seu isolamento economlco e 
explicaria a sua marcada individualidade a nivel do 
habitat e das ceramicas, em rela9ao a outras areas 
peninsularcs limitrofes. 

A evidencia arqueologiea do periodo em analise 
parece-nos insuficiente para dela se poder inferir 
4 uais'l uer fenomenos de migrayao para 0 Norte de 
P ortugal, que possam ter afectado profundamente 0 
substracto etnico das suas popula90es. As alterac;6es 
do registo arqueologico que foram constatadas e rn 
relaC;ao ao Bronze F inal, parecem poder ser correla
cionadas essencialrnente com fenomenos de natureza 
economica (retrac9ao da produ9aO e dos mercados, 
diminuic;ao da actividade rnetalurgica, maior auto
sufieiencia da!'. comunidades) e social (menor oportu
nidadc de emulac;ao entre elites, crise de posi90es de 
prestigio dentro c cntre comunidades) , que necessitam 
de maior aprofundamento a nivel arqueologieo. P or 
outro lado, nao sera de desprezar tambem, para este 
periodo , os efeitos de uma possivel deteorac;ao 
c1imatiea, deteetada em vast as regi6es da Europa do 

o ne e Central e que vem sendo igualmente docu

- S. O. JORGE 

mentada atraves de estudos palinologicos realizados ao ' 
em varios locais do Norte da Peninsula (Aira Rodri (,:oe 
guez et alii, 1989; Olivier 1988). Essa degrada9ao cli objl 
matica poderia correlacionar-se com uma diminui9ao pro
da actividade agricola e 0 reforr;o da componcnte 

pastoriJ na eeonomia das comunidades da Idade do 

sua~ 


ter 
Ferro, asemelhanc;a alias do que parece ter acontecido con 
noutras regioes europeias. CIo periodo compreendido entre 0 sec. VI lV a. C. e A 
II a. C define para a generalidade dos investigadores digr 
uma outra fase na evolu9ao das comunidades do NO. cer2 o sec. V a. C e mesmo considerado por alguns cx is 
autores como um marco historico do NO, uma vez. excI 
que assinalaria a imigra9~10 para a regiao de Turdulos por 
e CeIticos , rerenda por Estrabao (111 ,3,5): (Garcia e da. 
Bellido 1952; Silva 19R6) , mas que outros autores sup,
preferem situar no sec. III a. l · .. (Alardio 1988). den 

A preseno;:a de Turdulos Velhos na margem esquerda ou ~ 
do Douro, referida por P. Mela (111,8) e PUnio se I 
(lV,112-113). documentada nas tcsseras de Monte dest 
Murado (Silva 1983 , 9-26), nao serve contudo para Estc 
datar tal expedic;ao. Por outro lado, se podemos ad tipo
mitir que os Turdulos nao ocuparao uma area alem salie 
Douro , nada sabemos quanta a regi~lo para onde se oeol 
terao des.loeado os Celtas, cmbora scja sugerido que men 
estes se dirigiram para a (-;aliza (Garcia e Bellido do (
1952; Silva 1986, 37). 

Outros autores, como c.:. A. Almeida (1983. 70-74; 
N 

tipo
1986, 161-172), baseando-se na arguitectura domestica, vave 
julgam ser 0 sec . IVa. C. 0 momento que definira 0 Brol 
inicio de uma nova fase (Fase antiga do castrejo da com 
sua pro posta evolutiva), que se desenvolveria ate dura 
Cesar. Na opiniao daquele autor 0 sec. IVa. C acor 
representaria uma viragem na evolu930 das comuni

pOLS
dades da regiao. definindo mesmo 0 inicio da Cultura Silv~ 
Castreja, uma veL que a partir de entao se generalizaria tem( 
o habito de construir as casas com pedra, situac;ao lOlel 
testemunhada em S. Estevao da Facha (Almeida et 1986 
alii 1981). No entanto, este criterio nao se afigura mod 
fidedigno, pois se alguns povoados poderao ter 1989 
conheeido essa inovac;ao bern cedo , ela parece ausente ngol 
em muitos outros, onde se continua a construir com c na, 
materiais pereciveis ate pelo menos ao sec. II a. C (S. 

A
Juliao, Barbudo, Lago) (Martins 1988a; 1988b; 1989). 

nest,
Pareee-nos que 0 problema da petrificayao das casas 

c;ao;
devera ser entendido como urn dos indicadores do vez ( 
acentuado polimorfismo destas comunidad es, a nivel tatal 
da arquiteetura e da organizaC;ao dos proprios habitats em d 
e mesmo das discrepancias economicas e sociais 'lue tano 
existiriam entre ebs. Ainda na primeira metade do influ 
sec. I eneontramos simples cabanas de materiais pere med i 
eiveis no povoado do Lago, em Amares (Martins 42).
1988a), num momenta em que muitos castros de duali 
altura crguiamja uma imponente arquitectura petrea , as pI
militar e domestica, bem documentada na generalidade tipo
dos povoados mais escavados da regiao do Minho trans
(Romero Masia 1976; Silva 1986; Martins 1987). Silva 

As diferentes propostas para 0 inicio da Fase II da 
nao

evoluyao dos castros traduzem uma incipiente investi cont{
gac;ao deste periodo. Pe lo nosso lade nao temos q ual mesn 
quer hesita<;ao em aceitar que 0 comeo;:o desta fase eastr, 
possa situar-se nos secs. VII / VI a. C, pois considera

A 
mos que a alterayao mais significativa no registo 

nient
arqueologico sera aquela que se observa posteriormente 

basta 
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ao sec. VIII I VII a. c., quando desaparecem as condi
yoes rel acionadas com a produc,:ao e circula<;:ao dos 
objectos de bronze. No entanto , considerando que 0 

proccsso nao tenha sido brusco , mas lento e que as 
suas repercussoes a nivel da cultura material possam 
tn levado algum tempo a estruturar-se, aceitamos 
cumo marco meramente hipotetico os secs. Vll / VI a. 
C. para 0 inicio de uma nova fase cultural. 

A nivel da cultura material a principal alterac,:ao 
digna de nota consiste na gem:ralizac,:ao de um tipo de 
ccramica, cuja morfologia se inspira em formas pre
existentes no Bronze Final, mas cuja tecnica de 
execu<;:ao e diferente. Esta caracteriza-se basicamente 
por possuir abundantes particulas de mica acrescenta
da, facto que confere um aspecto brilhante its suas 
superficies. 0 report6rio de formas restringe-se consi
deravelmente, centrando-se agora na produc,:ao de 3 
ou 4 tipos diferentes . Es ta alterac,:ao parece relacionar
se mais com um certo empobrecimento material 
dcstas comunidades do que com influxos ex teriores. 
Es tando por datar 0 momento exacto em que estc 
tipo de cerilmicas faz 0 seu aparecimento sera. de 
salientar que a pnitica de acrescentar mica as pastas 
ocorn~ ja em pec,:as datadas do Bronze Final, pelo 
menos nos povoados de S. Juliao e Barbudo, no vale 
do Cavado (Martins 1988b; 1989). 

. ao se constatou ate ao momento alterac,:oes no 
tipo de habitat, em mead os do I milenio a. C. E pro
vavel que muitos povoados que foram ocupados no 
Bronze Final tenham perdurado e que muitos outros, 
com as mes mas caracteristicas, possam ter c mergido 
durante esse periodo. N o entanto, a prudencia nao 
aconselha grandes generalizacoes a este prop6sito , 
pois dos 825 castros catalogados por A. Coelho da 
Silva para a regiao do Norte de Portugal apenas 
temos referencias cronol6gicas sobre 0 momenta 
inicial da sua ocupa<;:ao para cerca de 20 deles (Silva 
1986). Alguns povoados parecem conhecer nesta fase 
modificac,:oes das estruturas defensivas (Martins 1988b; 
1989). Estas carecem contudo de uma datac;ao mais 
rigorosa e podem testemunhar urn fen6meno pontual 
e nao alargad o. 

A generalizada ausencia de produc;ao metalurgica 
nesta fase traduz uma perfcita continuidade em rela
c;ao aos secs. VII I VI a. . ja analisados. Mais uma 
vez e sobretudo no ambito da ourivesaria que cons
tatamos sinais de inOuencias externas, perceptiveis 
em dois grupos bern individualizados: um transmon
tano, centrado na regiao de C haves, com maior 
influencia celtica e outro litoral, acusando inOuencias 
mediterranicas (Blanco F reijeiro 1957; Silva 1986, 
42). Tambem as lfbulas parecem registar a mesma 
dualidade de influencias. meridionais e continentais, 
as primeiras constatadas nos grupos designados por 
tipo Sabroso e Sta. Luzia , as segundas no tipo 
transmontano (P onte 1980, J 11-119; 1984, 111-144; 
Silva 1986). No entanto, sera de real<;:ar que as fibulas 
nao se encontram convcnicntemente datadas em 
contexto arqueol6gico, verificando-se que ocorrem 
mesmo em niveis muito tardios da ocupac,:ao dos 
castros. 

A presen<;:a na orla lit oral do NO de objectos prove
niente do comercio punico e grego, tern vindo a ser 
bastante valorizada, pois testemunha uma continuidade 

de contactos iniciados nos seculos anter-iores (Silva 
1986). Os quantitativus de materiais dessa proveniencia 
(alguns fragmentos de anforas punicas, ou mesmo 
imitac;oes, e fragmentos de ccramiea grega) sao ainda 
pouco significativos para justificar a ideia de urn 
comercio organizado entre a regiao e 0 mundo medi
terranico , nos secs. V-IVa. C. Eles podem tradu zir 
simplesmente a ocorrencia de expedi<;:oes prospectivas, 
que teriam tocado varios pontos do litoral portugues 
e galego, mas que nao se teriam materializado num 
circuito come rcial consequente (Martins 1987). No 
entanto, por essa via terao chegado influencias tecni
cas e estili sticas, que afectaram a produ<;:ao dej6ias da 
fachada litoral , onde dominam os colares de formas 
comp6sitas , a base de placas e sold as, documentados 
no tesouro de stela, P6voa de arzim, 0 granulado 
e pseudo-granulado e a fiJigrana , caracteristica das 
arrecad as de apend ice tri a ngular (Sil va 1986, 234). 

o outro grupo de ourivcsaria identificado por M. 
Cardoso na regiao de Chaves (1942,98 ; 1965, 168) , de 
influencia celtica, cinge-se aos torques e braceletes 
com decora<;:ao geometrica, de motivos curvilineos, 
circulos, SS , por vczes associados a linhas e recticula
dos . 

Nao e facil estimar 0 impacto das influencias 
externas assinaladas a nivel da ourivesaria noutros 
aspectos da cultura material, sendo dificil inferir 0 seu 
significado cultural , ou social. Tratando-se de mcras 
influi'.'ncias tccnicas e estilisticas , regisladas a nivel de 
objeetos de prestigio sera de supor 0 seu reduzido 
impacto, fora da esfcra das clites que detinham tais 
objcctus. De qualquer modo, as correntes de inspira<;~io 
meridional e continental pareccm acusar uma cena 
continuidade, entre os sees. VII- IVa. ., pelo que. se 
traduzisse m realmente a chegada de elementos popu
lacionais novos , teriam forc,:osamente que te r afectado 
outros aspectos da vida material da regiao. 

As comunidades da Fase II parecem exercer urn 
rigoroso controlo sobre uma gama pouco variada, 
embora homogenea, de rccursos (ca<;:a , pesca, recole
cc;ao pastoricia). Tais recursos nao parecem favorecer 
grandes trocas entre regiues, nem tao pouco uma 
acumula<;:ao perceptivel de riqueza. A explora<;:ao de 
metal parece restringir-se a explora~ao do ouro 
fluvial e talvez apenas ao estrictamente necessario 
para 0 consumo regional. de forma a garantir a 
prod u<;:ao de alguns items que asscgurasse m 0 prestigio 
de certas fa milias. A ausencia generalizada de outros 
metais, a raridade de materiai s ex6genos, tradu tores 
de esfcras de troca alargada c a existencia de uma 
ceramica de fei<;:iio local, cstilistica e morfologicamente 
conservadora , ao longo de varios seculos , parecem
nos indicadorcs de uma accntuada au tarcia na vida 
das comunidades, em mead (}s do I milenio a. C. 
Tambem uma rcstri<;:ao das actividades artesanais e 
uma maior importa ncia dada it recolec<;:ao e pastoricia 
na alimentayao . sao aspectos de de stacar no registo 
arqueoJ6gico dest a fa e , no LJual se constata uma 
ausencia quase sistemat ica de mos , indicadora talvez 
da redu zida importa ncia da componente agricola na 
dicta alimentar desse periodo. Este quadro cultural e 
econ6mico parece ma nter-se basicamente ate ao sec. 
1I a. c., altura em que nume rosos povoados van 
conhecer urn considenivel desenvolvimento, que traduz 
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uma maior interacyuo entre as comunidades, que 
aparentam estruturar-se, a parti r de en tao, em quadros 
ocio-politicos de ambito regional e inter-regional. 
ssim, 0 rim d a 'a 11 e 0 inicio da Fa~e III podem 

ser colocados entre meados e finais do sec. II a. C. 
Al gun~ autores vuo mais longe ao considerar que a 

ase 11 te rmina em 138- I 36 a. c. ,com a campanha de 
D. Junius Brutus, momento que assinala a entrada do 
NO portugues na esfera do mundo romano. A partir 
de entao a cuttura material altera-se, acelerando-se 0 

desenvolvimento tecnico e economico da regiao, que 
parece emcrgir de urn longo periodo de obscurantismo 
cultural. Ao longo de todo 0 sec. I, e ainda na pri
meira mctade do sec. I da nossa era , os povoados 
registam urn crescimento perceptivel e se m precedentes, 
que se materializa num<l imponente arquitectura de 
pedra. 0 entanto, sera de salientar, que embora se 
possa reconhecer para este periodo uma maior homo
geneidade de tra<;:os culturais, em amplas regii5es, 
estamos longe de poder documentar urn processo 
evolutivo unico. As regii5es mais meridionais e oci
dentais conhecerao na Fase III uma dinamica pro
pria, desconhecida nas regii5es mais interiores ou 
setentrionais, como a Galiza e Asturias . 

A precoce pacifica<,:ao do territorio corrcspondente 
a provincia portugucsa do Minho tera ccrtamente 
favorecido urn floresc imento economico particular 
nes ta regiao e uma cresccnte complexifica<;:uo social, 
bem evidentes no registo arqueologico do ultimo 
seculo antes da nossa era. Datam desse periodo 0 

desenvolvimento da metalurgia do bronze e a produ<;:ao 
de fe rro na generalidade dos povoados. 0 torno de 
oleiro faz a sua introdu<;:ao na regiao 0 mes mo 
acontecendo com a mo giratori a. Sao igual mente 
generalizados novos sistemas de t rabalhar aped ra , 
documentados nas poderosas muralhas deste perfodo 
e nas casas circulares. - stas estruturas aprese ntam 
agora paredes lisas , organizadas com aparelho poli
g~nal, se ndo as pedras faceadas a pica de ferro. 

o desenvolvimento desta fase, acompanhado de 
importantes inova<;:i5es tecnologic as e por uma am
plia9ao das actividades econom icas, aparece bem 
demonstrado no crescimento dos povoados e na 
amplia<;:ao e remodela~ao dos circuitos defensivos. 

stes atingem entao a sua maxima extensao e, por 
vezes, urn indiscutivel aparato, ma is justificavel por 
razi5es de prestfgio do que por uma efectiva necessidade 
de defesa. Tambem a reestrutura930 das areas resi
denciais, organizadas por vezes em bairros , dentro 
dos quais encontramos casas, com ou sem vEstibulo, 
estruturas de armazenamento , ladeadas por pateos 
lajeados , tradU7. bern a complexifica<;:ao da vida eco
nomica e social no interior dos povoados. Es ta faz-se 
sentir tambcm numa delimita9ao mais rigo rosa dos 
espa<;:os domesticos e nalguns povoados mcsmo por 
llma definir;30 espaciaI evidente da organiza~ao fa miliar 
dos seus habitantes (Sanfins, Ancora, Santa LUli a) 
(Silva 1986). Datara talvez des te periodo a estruturar;ao 
de alguns poyoados segundo urn modelo ortogonal, 
com ruas c qllarteiroes residcncia is, correspondentes 
a nueleos familiares, numa organiza9l'w de tipo proto
u rba no (Silva 1986). 

o descnvolvimento referido, que caracterizara ge
nericamente () periodo decorrente entre finais do sec. 

II e mead os do sec. Ida nossa era, embora extensivel 
a uma vasta area do No rte de Portugal , parece afeetar 
particularmente os povoados que ocupam uma posi~iio 
dominante nos principais vales nuviais. Simultanea
mente tcstemunhamos 0 aparecimento de urn numno 
significativo de pequenos povoados fortificados que 
ocupam as zonas baixas dos vales. Estes, em bora 
situados na periferia, ou mcsmo fora dos territorios 
de explora<;:iio dos povoados de altura, parecem 
articulados numa estrutura de povoamento hierarqui
zada, analisada para a regiao do vale do Cavado 
(Martins 1987; 1988a). Sera possivel admitir ljue os 
pequenos povoados de vale, representando lima 
especie de nucleos especializados de produ9ao, esti
vcssem dependentes de outros mais importantes, que 
oeupavam as posi<;:i5es geo-estrategicas mais assinala
veis, possuindo tC1mbem uma maior concentra6iO 
populacional. A necess idade de alimentar uma n;iio 
de oora consideravel , afecta a reali/a<;:ao de trabalhos 
de interesse colectivo , como seria a construc;ao das 
muralhas C 0 reordenamento das areas habitacionais, 
exigi ria uma produyao excedentaria, ljUC poderia em 
parte ser garantida pelos pequenos puvnados de vale. 
orientados para uma explorac;ao mais cxtensa e 
intensa dos scus recursos. Tudo leva a crer que as 
comunidades teriam refor<;:ado ncste periodo a com
ponentc agricola da sua economia, testemunhada 
directamentc pelo aparecimento de \arios utensilios 
relacionados com aquela actividade (Silva 1986) , pelo 
elevado numero de m6s giratorias que aparecem em 
quase todos os cas tros e ainda, indirectamente, pela 
elevada presenr;a de cereais nos espectros polinicos 
correspondentes a cste periodo. 

\;estc sentido , se ra de dilllir a imagcm de rudeza e 
pobreza economicrt que nos e transmitida pelGs fontes 
literarias, que dcscrevem para a regiuo do 1\orte da 
Peninsula comunidades cuja economia e baslcamentc 
rccolectora e pastoril. E urn facto que e: .,<.; pareee se r 
o tipo de economia dominante na I;ase II, ja anali
sada, e que ele pode ter persistido nas regii5es mals 
montanhosas do Norte da Hispania. ' ;0 entanto. para 
a rcgiao do nosso cstudo essa imagc m revela-se 
totalmcnte desadequada , nao so face a evidencia 
arqueologica, como tambcm pela complexificayao 
social que se depreende a partir da organizayao dos 
cas tros da regiao do Minho. A estrutura dos grandes 
povoados de altura, poderosa mentc fortificados exigia 
um suporte economico que nao parece compativel 
com 0 eenario de pobro.a endemica retratado por 
Estrabao. Ela subentende antes uma forte dinamica 
cultural da rcgiao e uma revitalizac;ao de redc:, 
comerciais, aqual nao devera ser estranho 0 anuxo de 
moeda e de produtos romanos. De qualquer modo , 
este desenvolvimento economico podera constituir 
urn fcn6meno relativamente rcgionaliLado, sendo 
necessario aprofundar a inve$tiga93o noutras areas 
do Norte de Portugal para que seja possivel com
prcender 0 seu real significado. 

A existencia de estatu as antropomorficas , desco
bert as em povoados de cena importancia, representa
tivas de chefes guerreiros heroicizados ( artins e 
Silva 1984,29-47) , constitui a principal evidencia ar
queologica da cxistencia, nesta rcgiao, de sociedades 
do tipo chefado. As rcferencias epigrMicas a prineepes 
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na wna da Gu liza , corrobora tambem a inter[lreta~ao 
de soeied ades com chefe~ guerreiros, embora nada se 
saiba qu anta ao ca rac ter electivo ou heredit ar io do 
se u podc r. Apesar de tudo , a organiza~ao socio-p o li
tiea da comunidades do . 0 e ainda estruturalmente 
deseonheeida, mesmo nos momentos finais do I 
milenio a. C t sobretudo a epigrafia romana do sec. 
I que nos fornecc indica~6es so bre a existencia de 
cas/elfa, des igna~ao que devc equ iva ler ao castro, que 
se integrariam em quadros etnicos mais amplos, os 
populi. referidos nas fontes liter<lrias. 

Muito em bora as fontes literarias constituam urn 
documento importante para 0 conhecimento da vida 
d as popula~oes do t\orte da peninsula nos ultimos 
seculos do I milenio a. C , elas sao bastante incompletas 
no que respeita a organjza~ao destas comunidades. 
Temos notlcia, at raves daquelas fontes de alguns 
aspectos sociais , juridicos , ritu ais e alimentares dos 
povos do NO, que eonstituem elementos de urn todo 
cultural e soc iaL No entanto, eles nao permitem, so 
por si , reconstituir urn sistema co ncreto. Por outro 
lado. muitas afirmayoes dos geografos e historiadores 
cl ,bsicos podem mesmo ser infirmadas pelos dados 
arqueologicos. 

A Geografia de Estrab ao refere vagamente a exis
tencia de u rna aristocracia guerreira . mas nao fornece 
pormenores quanta it sua fun~ao real. Esta informa~ao 
corrobora em certa mcdida os proprios dados arqueo
logicos e epigrilficos disponiveis que apontam para 
comunidades governadas por elites guerreiras, it 
semelhan~a do que acontece com outras sociedades 
indo-europeias da mesma epoca. De resto se aceitarmos 
a forte componente indo-europeia na regiao, a nivel 
linguistico , nao sera de estranhar que a sociedade 
castreja se ajuste a urn padrao social semelhante 
aq uele que e reconhecido noutras comunidades indo
europeias, onde se observa urn sistema trifunci o nal a 
nivel da organiza;;:ao socio-politica e re ligiosa. Na 
are a em analise e~se si stc ma adivinh a-se a penas a 
partir da fun~ao guerreira, com a qual se relacionaria 
uma divindade da guerra Coso- , assimilada a Ares. 
Das outras funyoes nao chegaram ate nos evid enci as, 
nem literarias, nem ep igrMicas (Bermejo Barrera 
1978), apesar das louvaveis tentativas de alguns 
autores para identificarem, no espectro das divindadcs 
indigenas, os testemunhos de uma organiza<,;iia indo
europeia (Silva 1986). 

Tambem 0 sistema de parentesco que nos e narrado 
nas fontes escritas, nomeadamente em relayao ao 
sistema de heran~a descrito em pormenor por Estrabao 
(Ill , 4, 17) parece aparentado do indo-europeu. 0 

entanto , como refere Bermejo Ba rrera (1983 , 145
146), essa est rutura nao constitui urn patrimonio ex
clusivo dos indo-europeus, encontrando-se difundido 
entre muitos povos com organizayao social primitiva , 
de origem muito difere nciada e em amplas areas geo
grMieas . 

Os testemunhos da organiza~ao soc ial e politica das 
comunidades da Galeeia, chegados ate nos pelos 
textos litcntrios parece m largame nte insuficientes ate 
mesmo para documentar a sua indiscutivel identidadc 
indo-europeia. 

Ao contrario de outras regioes penlnsulares em que 
dominava LIma cstrutura de tipo gentilicio, sa be mos 

que as populayoes da Galecia indlcava m 0 se u origo 
pessoa l, a s Lla perten~a a uma comunidade pelo 
simbolo designativo de cas/ella. o u castro (Albertos 
Firm at 1975). que rossuia uma d e limita~ao territorial 
dentro da are a de uma civi/{ls (Pereira Menaut 1983. 
199-2 12). 

Esta forma de refere nci a desaparece das inscriy,oes, 
quando a onomastica perde 0 seu caracter indigena e 
o formulario passa a ser rom a no. ta lvez co mo conse
que ncia d a municipaliza~ao do NO, ace ite [lor A. 
Tranoye P . Le Rou x (1973 , 177-231 ; Tranoy 198 1), 
mas contestada por outros autores. De qualquer 
modo, ao desaparecer a me n~ao aos cas/ella, nao 
desaparece a estrutura de organiza~ao da sociedade 
castreja, que continua a ter, na unid ade castro , a sua 
base territorial e social nuclear. A forma de referencia 
modifica-se, mas os castros ou cas/ella deverao ter 
mantido a sua import ancia e relati va autonomia 
dentro das civiLas , ou [!opulu.~ . facto que denota a 
originalidade desta regiao e as difieuld ades da sua 
integra~ao na estrutura social e ad minis trativa roma
na. 

5. 	 TOPICOS PARA UMA DISCUSSAO 
FINAL 

A tentati va de se eq uacionar criticamente as fontes 
escritas, por urn lado, e as arqueologicas, por outro, 
com 0 objectivo de se di scer nir , por compara~ao. 
possiveis fronteiras culturais ou a natureza social dos 
povos pre-romanos do Norte dc Portugal, enfrenta a 
supera~ao de urn problema central em Arqueologia: a 
dificuld ade de correlacionar 0 p~a no arqueologico 
com 0 da formulayao de unidades sociais, etnicas ou 
linguisticas. 

Na verdade, quando. por exemplo, reco nhecemos 
que a partir do sec . VIU a. C, em algumas areas do 
Norte de Portugal, certos povoados (fortificados ou 
nao) sao a bandonados, surgindo outros, noutros 
locais, cUJa implantayao parece obedecer a um a 
diferente logic a de explora~ao dos territorios envol
ventes, apenas podemos, numa primeira fase, afirmar 
est ar em presen~a duma descontinuidade arqueolOgica. 
Quer dizer, nao podemos cxtrair deste fac to nenhuma 
ilac~ao de ordem mais geraL T a l mod ifica~ao tant o 
pode conectar-se com uma ruptura estrutural nos 
mecan ismos que regul avam 0 eljuilibrio das comuni
dades, como dever-se a urn reajustamento das est rate
gias economicas das mesmas , em fun~ao, por exemp lo, 
de mudan~as climaticas, ou outras. 0 mesmo principio 
se a plica a interpreta~ao de suces sivas ocupa~oes no 
mesmo sltio, durante varios seculos. A continuidade 
de ocupa~ao deve se r apreciada, num prime iro 
momento, a urn nivel estritamente arqueologico. Sob 
(;ssa aparente «cstabilidade» pode ou nao estar 
simulada a passagem, pelo mesmo loca l, de diferentes 
agrupamentos culturais , cuj a especificidade nao e 
facilmente reco rtada pelo regis to arqueol6gico. Para 
podermos aceder a urn nivel rna is abstr ac to da inter
pretay'ao do passado pre e proto-historico, senl 
necessario captar variayoes e rcgularidades nas estra

. tegias de povoamento, na economia, nas reiayoes 
intercomunitarias, nos sistemas de perce pyao da reali
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dade simbillica , e tc. ['se plano mais abst racto, se ndo 
fundamental para a di . tin<;:iio cu ltural das populayoes, 
rarame nt c e atin g id o no decurso das investigayoes, 
mais vi rad as pa ra aspectos cmpiricos da d escriyao dos 
tcs tcmunh os materai s. Daqui decorre que, na maior 
parte das situac;:oes, nao e possivel extrapolar do 
plan o a rljueo l6gico para 0 plano cu ltural. Cremos 
mcs mo que um a grande parte d as «formayoes cultu
relis» da Pre e Proto-H is t6ria peninsular tern sido 
construida atraves de correspondenc ias linea res entre 
terri t6rios de semelhan ya arqueol6gica e areas supos
ta mente homogeneas d o ponto de vista cultural. 

Decorrente da problemat ica anterior surge a questao 
da identificayao do fen6meno da indo-europeizayao 
ao nive l do registo arq ueo l6gico . Ind e pendentemente 
da cronologia que se atribua aorigem provavel de ta l 
fen6meno no NO peninsular, 0 que es tarci em causa e 
a necessidade de delimitayao , por urn lado, dos 
parametros culturais de tal processo , e, por outro, a 
da eve ntual «expressao» arq ueo logica do mesmo. De 
facto, os especialistas do assun to, ao ampli arem 0 

conceito para alem dos limites estritamente lin guis ticos 
(concedendo-lhe u ma amplitude cu ltural a diversos 
niveis) forneceram a motivayao aos a rqueologos para 
que es tes procurassem reconhecer as marcas de ta l 
fenomeno entre os ves tig ios materiais vei culad os pelo 
registo arqueologico. Todavi a, nem a «indo-e uropei
zayao» se encontra definitivamente caracterizada 
enquanto processo tra ns-cultura l, nem e claro que 0 

mesmo, tradicion al mente sit uado a urn n ivel muito 
abs tracto, possa ser facilmente «tra nsposto» para 0 

plano da «cultura material». De resto, existem feno
me nos que pela sua natureza e fluidez de integrayao, 
s6 muito dificilmente poderao ser apreendidos com os 
instrumentos utilizados actua lmente pelos historiadores 
destas e pocas. 

A dificuldade em articular a realid ade arqueologica 
com a do conceito d e «et nic id ade» encontra-se bern 
expressa nos dois ultimos sec ulos do I mile nio a. C. 
no Norte de Portugal. D e facto , importaria tentar 
interpretar 0 significado da ex is te nci a de uma verda
deira panoplia de povos, iden tificados a partir dos 
re latos dos geografos e historiadores, com a realidade 
arqueo logica daque\ a fase, mome nto para 0 qual se 
di spoe de urn registo rela t ivame nte rico em termos de 
cultura material. A regiao em estudo, revela ne ste 

S. O. JORGE 

perfodo um a homogeneid ade cultural muito mais 
significativa, do que aquela que e possivel perceber, a 
luz dos dados diponiveis, pa ra os seculos anteriores. 
O s povoados estruturam-se segundo pad roes ma is o u 
menos seme lhantes, a ceramica re ve la uma notoria 
homogeneidade, a produyao me ta lurg ica, bastante 
mais significa ti va, fornece 0 mesmo t ip o de produtos. 
Os povoados parecem neste periodo organizados em 
estruturas bern hierarquizadas, q ue podem subentender 
urn controlo de amplos territo rios e uma marcada 
interac<;ao entre as elites. E possive l qu e 0 esfor<;o 
representado pela resistencia inicial aocupac.iio roma
na , a fazer fe nos tex tos Ii terarios, tenha cristalizado 
os a licerces de urn s istema social, certamente em 
ge nese desde meados do I milenio a. C. b te sistema, 
man tendo 0 castro como nucieo basico, parece 
est ru t urar-se numa rede horizon ta l e hie r;hquica, que 
ligaria os varios povoados de areas mais o u menos 
amp las. A complexificayao socia l no interior dos 
povoados, nos quais parecem evidenciar-se sinais de 
uma verdadeira es t ratificayao, poderia ter sido acom
pa n hada de urn processo si mil ar ao nivel das e lites 
dos difere ntes povoados, que poderiam disputar e ntre 
si urn controlo cada vez maior sob re areas economicas 
mais extensas e mais diversificadas. [ste processo, a 
desenvolver-se sem restri<;oes, poderia ter cond uzido 
a situayoes de conflito regiona l, que nao tendo que 
ass umir foryosamente um caracter be lico, poderia tel' 
co ndu zido a urn reforyo do se ntido et nico das comu
nid ades. Se considerarmos que as comunidades nao 
se distinguiam do ponto de vista da cu ltura material, 
soc ia l, religioso e que tal vez partilhassem mesmo urn 
subst rato etnico comum , nao sera descabido pensar 
que a iden tidad e dos diferentes populi do NO 
portugues, que levo u a sua designayao diferenciada, 
seja urn processo tard io, talvez dos dois ultimos 
secu los antes da nossa era, resu ltante do desenvolvi
mento socio-politico da regiao, articulado com a 
expansao eco nomica das com unidades ca strejas. A 
maior ou me nor extensao dos territorios d e d e termi
nados povos, podera d ocumen tar a ex istencia de 
areas d e maior ou menor integra<;ao socio-po litica a 
nivel regio nal. Neste caso a diferencia<;ao dos populi 
do Norte de Portugal poderia ter resultado basicamcnte 
de urn processo eminentemente politico de afi rmayao 
da au toridade e poder de el ites, ou grup os regionais , 
se m real significado etnico, ou linguistico. 
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