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AlLBERTO §AMlPAIlO 
NA ARQUEOLOGllA DO §EU TEMlPO 

Francisco de Sande Lemos' 

I. Pela segunda vez, no espayo de urn ano, temos a grata 
oportunidade de colaborar com a Sociedade Martins Sarmento, 
em actos de homenagem a personagens ilustres que deixaram 
urn sulco profundo nos labores da arqueoJogia. Em Fevereiro do 
corrente ana (1991), numa cerimonia realizada na sede da 
Sociedade, evocamos Martins Sarmento e a sua dimensao como 
investigador europeu. Na presente sessao recordamos urn outro 
investigador, nascido em Guimaraes, Alberto Sampaio, que pela 
sua vida e obra foi urn homem profundamente enraizado numa 
das mais anti gas, homogeneas e belas regi6es de Portugal: 0 

Minho. 
Lembrar a memoria de arqueologos e historiadores 

falecidos ha muitas decadas nao e urn ritual obsoleto, uma nova 
versao do culto dos antepassados. Nao e uma praxe saudosista, 
nem uma atitude conservadora. Pelo contrario, e uma tarefa 
indispensavel. Por varios motivos. Em primeiro lugar porque a 
descoberta das genealogias intelectuais, dos percursos cognitivos 
especificamente portugueses, nao e urn esfon;o vao. Em 
segundo lugar porque a obra desses estudiosos encerra 
contributos originais, que 0 avanQo dos conhecimentos ainda 
nao Jogrou uhrapassar. E, ainda, porque rareiam os textos sobre 

• Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho. 
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a bist6ria da arqueologia portuguesa, sobre 0 paradigmas 
epistemologicos que a norteiam, acerca dos process s de 
continuidade e ruptura que se sucederam no quadro evolutivo cia 
disciplina. 

Que dizer de uma arqueolo!:,rla que descura a sua propria 
"arqueologia"? 

Nestes Ultimo anos dedicim s vanos trabalbos a 
historia da Arqueologia nacional (LEMO 1985; 1987, 5-12; 
1988,42-56; 1989,91-110; 1991a; 1991b). e temos insistido na 
necessidade de se estabeJecerem filia~oes, de reconslruir uma 
memoria epistemologica bern documentada. A predominancia 
de texto meramente arqueognificos na biblio!:,'Tafia portuguesa 
da especialidade e, talvez, urn produto da ausencia de uma 
memoria cognitiva reconhecida e assumida como tal. 

Nesta nossa breve intervenc;ao, neste cicIo organizado 
pela Sociedade Martins, armenta, vamos abordar a vida e obra 
de Alberto Sampaio, situando a sua traject6ria individual na 
Arqueologia do seu tempo e realc;ando 0 seu contributo para 0 

avanyO dos conhecimentos numa area mwto e pecifica dos 
estudos da Arqueologia, area que assume uma importincia 
crescente no quadro global da disciplina pOT toda a Europa: a 
Arqueologia da paisagem (Landscape Archaelo!:,'Y: Archeologie 
des Paysages Anciennes) l . 

2. A bio!:,'Tafia de Alberto Sampaio e conhecida. As 
diferentes etapas da sua vida foram recordadas par diversos 
autores. mais aptos e dotados do que nos para tal missao 
(MAGALHAEs 1923 T-XXN; MAGALHAEs UMA 1924; CARDOZO 
1941, 185-1%; TRINDADE 1963, ill-XXXII; NOVOA 1988,125). Pela 

l 0 desenvolvimento deste tipo de estudo na halia, Inglaterra t! na Franc;a 
tem produzido uma Dumerosa bibliografia Para uma perspectiva generica 
podem consultar-se as seguinte obras: "Les Paysages de l'Anliquitk", de 
Gerard Cbouquer e Francois Favory: "Misurare la Terra" (vario, autores); 
"Interpreting tbe Landscape" de Michael Aston. 
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nossa parte vamos apenas estabelecer urn paralelo entre os 
principais momentos do seu percurso individual, segundo 0 que 
se pode deduzir dos textos biograficos disponiveis, e os quadros 
evolutivos da Arqueologia portuguesa. 

Nos anos 40 do secu~o XIX, decada em que nasce 0 

ilustre vimaranense, fecha-se 0 cicio das guerras civis. Urn novo 
sistema constitucional e politico emerge das ruinas do Antigo 
Regime. 0 romantismo procura, entre os escombros do Imperio 
e da velha ordem, 0 povo portugues e a identidade nacionaI . 
Almeida Garrett escreve as "Viagens na Minha Terra", editadas 
em 1843. Alexandre Herculano salva e reune arquivos, 
preparando a sua "Hist6ria de Portugal", cujo primeiro volume e 
impresso em 1846 (FRAN(:A 1974, 302-307). Sob 0 alto 
patrocinio de uma fi!:,'llra polltica de renome, 0 Duque de 
Palmela, e fundada, em SetUbal, no ana de 1848, com pompa e 
circunstancia, a primeira agremia9ao de Arqueologia do nosso 
pais, a Soci dade Lusitana, consagrada ao estudo das ruinas 
romanas de Tr6ia (MACHADO 1962, 119-145). Urn ana antes, 
em Paris, Boucher de Perthes publicava as "Antiguidades 
Celticas e Ante-Diluvianas", obra que inaugura a Arqueologia 
Pre-Hist6rica e que confere uma nova dimensao temporal a 
hist6ria das sociedades human as (LAMING-EMPERAIRE 
1961,158-175). 

Na decada seguinte, durante a qual Alberto Sampaio 
frequenta 0 Liceu de Braga e se matricula na Faculdade de 
Direito de Coimbra (1858), ocorrem acontecimentos decisivos 
na constru<;:ao de urn arquitectura institucional vocacionada para 
o conhecimento do espa<;:o e do tempo portugueses. 0 projecto 
de descobrir 0 Homem e a TelTa, de alcan9ar as raizes e as 
origens, assume formas pragmaticas. Funda-se a Comissao dos 
Trabalhos Geodesicos que vai quadricular 0 pais, estabelecendo 
as bases carto!:,Yfaficas em que vao assentar os futuros estudos de 
Arqueologia. Em 1857 e nomeada uma Comissao dos Trabalhos 
Geol6gicos, em cujo seio vao colaborar dois pIOnelros dos 
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estudos de Arqueologia no nosso pais: 0 professor do Instituto 
PoJitecnico, Francisco Pereira da Costa (1809-1898) eo Coronel 
Carlos Ribeiro (1813-1882), antigo combatente liberal homografo. 
A fechar a decada, em 1859, sai a lume a primeira ediyao das 
"Origens das Especies", de Charles Darwin. 

Enquanto se delineavam algumas traves mestras do 
quadro institucional, de onde vai emergir a Arqueolobria portuguesa, 
opera-se, a outro nivel, urn processo dnistico de mudanya. 

No dobrar da decada a juventude, que frequentava 
Coimbra, manifesta a sua ruptura com os valores tradicionais, 
procura novas filosofias, novos estilos literarios, projecta 
revolucionar a cultura portuguesa. E interessa-se, tambem, pelas 
origens: liE outro born sinal do despertar do espirito 
philosophico era a nossa preocupayao ansiosa das Origens. 
Conhecer os principios das civilizayoes primitivas constituia 
entao em Coimbra urn distintivo de superioridade e elegancia 
intelectuais" . Este e 0 depoimento de Eva de Queiros, registado 
no seu contributo para 0 livro In Memoriam de Antero de 
Quental (1986,486). 

Estabelece-se, assim, de forma mais ou menos explicita, 
mais ou menos difusa, urn projecto colectivo de pesquisa 
filosofica e cientifica das matrizes mais profundas da vida 
espiritual e social do nosso povo, da "alma mater" portuguesa. 

Alberto Sampaio, com seu irmao Jose, esta ao lado de 
Antero de Quental, de Teofilo Braga, de Eva de Queiros, nas 
movimentayoes estudantis de Coimbra, na oposiyao a ideologia 
e saber tradicionais, na vontade de construir urn novo 
conhecimento (FRANCA 1974, 583-584; 839-873). 

Em 1863, Alberto Sampaio conclui a sua formatura e 
ensaia uma carreira profissional em Lisboa. Em seguida viaja 
pelo estrangeiro para depois regressar ao Norte, estabelecendo-se 
em Guimaraes, on de estavam as suas raizes. Curiosamente, no 
mesmo ana em que Alberto Sampaio se licenciou em Direito, 
foi criado em Lisboa 0 embriao do que seria a futura Real 
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Associayao dos Architectos Civis e dos Archeologos (1 872), 
presidida por Possidonio da Silva ( 1808- J896) (SAO PAlO 
1939). Nestes anos 60 "comec;:arn a realizar-se an ualmente 
trabalhos de prospecc;:ao e escavac;;ao em !:,TfUtas, concheiros e 
antas, promovidos pela Comi sao Geologica, na peninsula de 
Lisboa e no vale do rio Tejo" (LEMOS 1989, 92). ao 
publicadas as primeiras m morias, com texto bilingue 
(portugues-frances) e corn gravuras de prodigiosa quaJidade, 
"belissimas estampas reproduzindo croquis, cortes e spolio" 
(LEMOS 1989, 92). Sao autores desses trabalh s Francisco 
Pereira da Costa e Nery Delgado (oficial superior do Exercito e 
geologo) . Os titulos sao elucidativos: "Da existencia do h mem 
em epochas remotas no Vale do Tejo - Noticia sobre os 
esqueletos humanos descobertos no Cabeyo da Arruda"; "Da 
existencia do homem no nosso solo em tempos mui remotos 
provada pelo estudo das cavernas - Noticia acerca das Grutas 
de Cesareda" . Mas, na verdade, os estudos de Arqueologia, a 
pesquisa con creta das origens, das "civilizac;:6es primit ivas", 
estavam limitados ao suI. 

Tais estudos so nos anos 70 se difundem por todo 0 pais. 
Ora, no Norte, 0 centro inovador, e precisarnente Guimaraes, a 
cidade onde Alberto Sampaio nascera, onde vivia possuia 
profundos layos familiares e de amizade. 

Em 1875, na bacia do rio Ave, no cume do Monte de S. 
Romao, principiam as escavac;:6es da Citfulia de Briteiros, 
abrindo-se assim as portas ao conhecimento da Proto-Historia 
desta finisterra peninsular. Em 1877 reune-se em Guimaraes a 
Conferencia da Citfmia, que atrai it cidade os principais 
antiquarios e eruditos da epoca, que alias poueo poderiam 
ensinar a Martins Sarmento, tal como este proprio depois 
reconheceu, Duma carta particular, num tom em que se misturam 
uma leve desilusao e urn sarcasmo elegante (LEMOS 1985) . Em 
1878 inicia-se 0 estudo do Ca tro de Sabroso. Com urn prestigio 
nacional assegurado pela continuidade das scavac;;6es, pela 

---- ----:--:---
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preseveranya dos estudos e pela actualidade das lei tu ras, a 
excursao ao Nort dos Congressistas de 1880 (IX Sessao do 
Congresso de AntropolOb!)a e Arqueologia Pre-Historicas, celebrada 
em Lisboa) consagra Martins Sannento e reconhece Guimaraes 
como uma das cidades da Europa on de se desenvolvia urn 
proeesso inovador no capitulo da Arqueol gia (LEMOS 1988, 
272-286). Desloeam-se a Citania alguns dos mais importantes 
nomes da Arqueologia europeia. De regresso aos seus paises, 
divulgam a existencia duma eivil izayao prot -hist6rica 
especifiea do Noroeste Peninsular. 

Na !ista dos participantes inscri tos no Congresso de 
1880, nao Figura Albert Sampaio. Mas, tudo indica, que tera 
acompanhado de perto a Exeursao a Citania, dados os layos d 
amizade que rnantinha com SallDento. 

As decadas seguintes, os anos 80 e 90 do seculo XIX, 
sao uma epoea de ouro, que Dunea rnais se repetiu na historia da 
nossa Arqueologia. Em 1881 Oliveira Martins publica "As 
Rayas Hurnanas". Em 1882 e institu ida a Soeiedade Martins 
Sarmento, contando-se Alberto Sampaio entre os soeios 
fundadores (CARDOZO 1941 ). Em 1883 e impressa a primeira 
ediyao do Iivro de Oliveira Martins "Quadro das Instituiyoes 
Primiti vas". Em 1884 sai a lume 0 primeiro numero da Revista 
de Guimaraes. Em 1886 publieam-se as "Antiguidades 
Monumentais do Algarve", da autoria de Estaeio de Veiga, urn 
dos eongressi stas portugueses que visitara a Citania em 1880. 
No estrangeiro, no mesmo ano de 1886, e impresso em Franya 0 

Ii vro de Emile Cartailhac "Les Ages Pre-Historiques de 
J'Espagn et du Portugal ", obra em que e dado grande relevo as 
deseobertas de Martins Sarmento . Em 1887 fun da-se, no Porto, 
a Sociedade Carlos Ri beiro, que vai editar a revista de Cieneias 
Naturais e Sociais, em que eolabora Alberto Sampaio (ROCHA 
PEIXOTO 1975, 245-265 e 276-280). 

No Nort , os estudos de arqueolol:,ria extravasam para 0 

interior, sob a influencia de Guimariies. No Nordeste Transmontano, 
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em 1887, com 0 patroClnlO e 0 apoio financeir de Martins 
Sarmento, 0 professor de Liceu Henrique Pinheiro realiza 
escava<;:oes arqueoJobr1caS nas ruinas da Civifas Zoelurnm 
(Castro de Avelas), descoberta que tern urn grande eco em terras 
brigantinas. 

Em 1893 surge 0 Museu Etnologico de Lisboa e, no ano 
seguinte, inicia-se a edi<;:ao do Arque6Jogo Portugues, sob a 
direcQao de Leite de Vasconcelos. Em 1897 e impresso 0 

primeiro volume das "Religioes da Lusitania" . A terrninar a 
decada ( 1899) inicia-se a publica<;:ao da revista Portugalia, sob a 
egide de Rocha Peixoto e de Ricardo Severo. 

E durante estas duas decadas que a obra de Alberto 
Sampaio se deliniea e toma forma. Publica di versos textos sobre 
econornia rural em duas revistas dirigidas por Oliveira Martins: 
a "Provincia" (1885) e 0 "Reporter" (1888) (SILBERT 1972, 
275) . Os primeiros esbo<;:os e fragrnentos do seu estudo sobre as 
Vilas do Norte de Portugal sao divulgados: primeiro em 1892 na 
Revista de Portugal, fundada par E9a de Queir6s; de 1893 a 
1897 na Revista de Guirnaraes; e em 1895 na revista d Ciencias 
Naturais e Sociais, editada pelo grupo liderado por Rocha 
Peixoto. 

Ern 1897 este ultimo convida Al berto Sampaio para 
colaborar num novo projecto - a Portugalia - con vite ac ite 
com entusiasmo. Com efeito, dais anos depoi ( 1899), no I 
volume desta revista sai a lume a versao definitiva das "Vilas de 
Norte de Portugal". 

Nesse mesmo ana (1899), porem, morrem Martins 
Sarmento e Jose Sampaio. Abalado pela morte do seu grande 
amigo e do seu irrnao, Alberto Sampaio retira-se d Guimaraes, 
passando a dividir a sua vida entre a Quinta de Boamense e a 
cidade do Porto. Pelo que se pode deduzir da correspondencia 
trocada entre Sampaio e Rocha Peixoto, publicada par Manuel 
Monteiro (1941 ), 0 projecto da Portugalia estreitou os la<;:os de 
amizade e de colabora<;:ao entre os dois investigadores. Urn novo 
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trabalho de Alberto Sarnpaio "As Povoas Marftimas" e 
preparado para ser impresso na Portugalia. Quando a morte 0 

surpreende aos 67 anos de idade, a 1 de Dezembro de 1908 
redige os ultimos capitulos dessa nova obra. ' 

3. A obra de Alberto Sampaio, em especial, 0 seu 
trabalho de maior eco, as "Vilas do N0I1e de Portugal" revela 
uma abordagern global, sincretica e multi-disciplinar dos 
fenornenos historicos. 

Na sua obra mestra confluem e articu lam-se as multiplas 
facetas de urn intelecto profundo e variado. No seu interesse 
pelo regime de propriedade pode adivinhar-se a formayao 
academica, 0 jurista. Na valorizayao da dinamica social 0 

contributo dos pensadores franceses que tanto influenciaram a 
chamada Gerayao de 70. Na util izayao sistematica dos mais 
antigos docurnentos escri tos a li yao de Herculano e 0 interesse 
pelas raizes da nacionalidade, proprio dos romanticos. Na 
amplitude dos conbecimentos da Arqueologia reconhece-se a 
sua intimidade com as pesquisas e as problematicas cientfficas 
que Sarmento tinha estabelecido. 

Hoje, passado quase urn seculo sobre a ediyao da forma 
definitiva das "Vi las do NOl1e de Portugal", e foryoso 
reconhecer que parte dos conceitos operativos utilizados por 
Albel10 Sampaio no ambito da arqueologia perderam eficacia ou 
estavam errados (ALARCAO 1980, 171-179). 0 conhecido tema 
da historia das paroquias teve assinahiveis desenvolvimentos em 
estudos posteriores (MATOSO 1985,37-56). 

Numa conferencia proferida em Guimaraes, no passado 
dia 12, integrada no cicIo de conferencias que hoje se en cerra, a 
doutora Manuela Martins anali sou em detalhe, na optica da 
Arqueologia e it luz dos conhecimentos actuais, a obra mestra de 
Alberto Sampaio, retomando alguma das questoes colocadas na 
"Vilas do Norte de Portugal" (MARTINS 1991). 
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efectuamos numa villa dos ar 
Granjinha, revelaram que sob a 
ao seculo VI, se fizeram entelT; 
urn templo romanico (LEMOS 
da capela assentava sobre UI 

tutelares dos Aquiflavienses. i\ 
Caxinas, no coneelho de Vi 
continuidade. 

Tal como afinmimos n~ 
tema da continuidade e rup' 
complexa, que se tern quase se 
das teses que cada autor 
circunstanciada dos novos dado 

Queremos, sobretudo, 
Alberto Sampaio, poueo des 
interesse para os estudos de 
apenas Albert Silbert, que con 
maiores personalidades do sel 
1972, 276), dedicou maior ate!' 
perspectiva da hist6ria do pe 
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Nao pretendemos voltar a evocar os mesmos temas 
abordados pela professora doutora Manuela Martins. 

De passagem apenas sublinhamos que algumas das 
hipoteses levantadas por Alberto Sampaio nao podem ser 
negadas sem urn exame demorado dos dados disponfveis, tal 
como ficou demonstrado na referida conferencia. Alias, os 
dados arqueologicos sao, por ora, insuficientes. 0 numero de 
escava<;:oes em villae e Iimitado. E as poucas que tiveram lugar 
confirmam aparentemente algumas ideias de Sampaio. Por 
exemplo as escava<;:oes de Dume permitiram verificar que 0 

templo do seculo VI foi fundado sobre uma vii/a romana, e que 
as sucessivas e p osteriores reconstru<;:oes do seculo IX, da epoca 
romana, e do seculo XV III , mantiveram 0 centro religioso 
paroquial (FONTES 1987, 111-148).Tambem as sondagens que 
efectuamos numa villa dos arredores de Chaves, no lugar da 
Granjinha, revelaram que sob a villa romana, que sobreviveu ate 
ao seculo VI , se fizeram enterramentos e sobre estes foi erguido 
urn templo romfmico (LEMOS 1988-89). Alias, a mesa do altar 
da capela assentava sobre uma ara consagrada aos deuses 
tutelares dos Aquiflavienses. Mas ja, noutras villae, como a de 
Caxinas, no concelho de Vila de Conde, nao se verifica 
continuidade. 

Tal como afirmamos nao e nosso intuito retomar aqui 0 

tema da continuidade e ruptura de hahitat, questao assaz 
complexa, que se tern quase sempre equacionado, mais a partir 
das teses que cada autor defende, do que da analise 
circunstanciada dos novos dados disponfveis. 

Queremos, sobretudo, real<;:ar urn aspecto da obra de 
Alberto Sampaio, pouco desenvolvido, mas que e de vital 
interesse para os estudos de arqueologia . Segundo julgamos 
apenas Albert Silbert, que considerou Sampaio como "uma das 
maiores personalidades do seculo XIX portllgues" (SILBERT 
1972, 276), dedicoll maior aten<;ao a esse aspecto, embora numa 
perspectiva da historia do pensamento do seculo XIX e dos 
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e tudos sobre a historia rural e 0 colecti vi mo agrico la. Albert 
Si lbert e tabelece justificados paralelos entre Oliveira Martins c 
o pensador vimaranense, em bora r conh cendo a superior 
profundidade dos conhec irnentos deste ultimo sobre 0 mllnd 
rural (SILBERT 1972, 277-278). 

Tambem os etnol ogo apontaram 0 contributo original 
de Alberto Sampaio para 0 estudo do chamado Comunitarismo 
Agro-Pastoril, que levaria Jorg Dias a estudar duas aldeias 
nortenhas: Vi larinho das Furnas (na s n-a Amarela-Minho ) e Rio 
dOnor (na distante raia da Terra Fria Nordestina). Na 
monografia sobre Ri o de Onor, Jorge Dias refere-se ao 
"ma!:,rnifico estudo de Alberto Sampaio" (1981, 2 ). 

Ora 0 conh cim nto profundo que este ultimo dispunha 
acerca do mundo rural, dos seu ritmos e dos eu' arcaismos 
al i cer~ava-se na slla propria expenencia directa, com~ 
administrador das propriedades agTlcolas que herdara, numa das 
quais passava larga temporadas. Em 1923 , Luis de M galhaes, 
no prefacio it edi<;:ao dos Estudos Hist6ricos e Economicos 
sintetiza a atitud de Al b rto Sarnpaio, em algumas linhas j~ 
vanas vezes citadas, mas que julgamos util repetir uma vez 
mcllS: 

"Por fim reco lheu a sua casa do Minho, onde 0 

hamavam interesses e cuidados agrico las. Com a sua insaciada 
curiosidade, 0 seu feili o estud ioso e observador, 0 seu interesse 
por todos os problemas concr tos, - 0 trato da terra tornou-o 
urn proprietario cu lto de uma ilustrayaO rara. Este bacharel em 
direito , com gostos li tenirios, fez-se a si proprio urn agr6nomo 
e, mais sp cialment , urn viticultor e enologo distinto. 

Mas, no meio das fainas agricolas, assisti ndo a ritmica 
sucessao dos trabalhos !Urais, observando as rela<;:6es das 
classes , medi tando na toponimia local , no arcaismo imemorial 
dos processos de cultura, nas divis6es e subdi visa s dos predios, 
na t rminologia k cnica, nos usos e costumes seculares da vida 
agricola, - 0 seu espirito inqu iridor e refl exivo via em torno de 
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si todo urn mundo de problemas, 
misterio 0 tentava fortemente" (MA~ 

Ora a refl exao de Albc 
agrario do Minho, nao e apena 
como pretendeu Albert Silbert ( I 

Sem ter realizado escaval 
possuia um entendimento ciaI' 
arqueologia como disciplina cier 
sobreposiyao das camadas, axil 
buscar a geologia (LAMIN( 
Enquanto 0 seu amigo Martins S, 
cultural, a sobreposiyao de uma 
sobre 0 mundo aut6ctone dos c 
estrutura agralia de Entre-Dolll 
Entre todos os estudiosos da I 

formayao necessaria e suficientl 
leque de saberes distintos com 
paisagem rural. Antes de Lauten 
uma celebre Geografia de Portu 
frances que produzi uma conht 
Essai de analyse et d'interpr 
agraire"; antes de C i~d . Boado 
dedicado ao estudo da histor 
Peninsular; Alberto Sampaio red 
do sistema agrario minhoto. 

Mas nao se Iimitou a urn 
lange: esboyou uma estratigrafia 
a sua obra, em especial as Vila 
com atenyao os capitulos III e V 
se desenha uma verdadeira a 
equaciona urn conjunto de 
retomadas de forma adeqllad 
investigayao cientifica portugue 
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si todo urn mundo de problemas, de obscuridades hi storicas, cujo 
misterio 0 tentava fortemente" (MAGALHAES 1923, 10 e l l). 

Ora a reflexao de Al b rto Sampaio sobre 0 sistema 
ab'Tario do Mi nho, nao e apenas urn ensaio de historia rural, 
como pretendeu Albert Silbert ( 1972,280). 

Sem ter realizado escavayoes, ao que sabemos, Sampaio 
possuia urn entendimento claro dum principio essencial a 
arqueologia como disciplina cjentifica. 0 chamado principio da 
sobreposiyao das camadas, axioma que aquela disciplina foi 
buscar a geologia (LAMING-EMPERAlRE 1961, 190). 
Enquanto 0 seu amigo Martins Sarmento definia uma estratigrafia 
cultural, a sobreposiyao de uma nova ordem (Imperio Romano) 
sobre 0 mundo autoctone dos castros, Alberto Sampaio lia na 
estrutura agraria de Entre-Douro-e-Minho, epocas diferentes. 
Entre todos os estudiosos da epoca apenas ele dispunha da 
formayao necessaria e suficiente para tal, pois combinava urn 
leque de saberes distintos com urn profundo conhecimento da 
paisagem rural. Antes de Lautensach, geob'Tafo alemao, autor de 
uma celebre Geob'Tufia de Portugal; antes d Bouhier, geografo 
frances que produzi ll uma conhecida tese intitulada "La Galice. 
Essai de analyse (et d'interpretation d'un vi lI X complexe 
agraire"; antes de Cri ado Boado, arque610go galego que se tern 
dedicado ao estlldo da historia da pai sagem do Noroeste 
Peninsular; Alberto Sampaio reconheceu a profunda antiguidade 
do sistema agrario minhoto. 

Mas nao se limitou a urn mero reconhecimento. Foi mais 
lange: esboyou uma estratigrafia da paisagem que atravessa toda 
a sua obra, em especial as Vilas do Norte de Portugal. Se lermos 
com atenyao os capitulos III e VIII encontramos paginas em que 
se desenha uma verdadeira arqueologia da paisagem e se 
equaciona urn conjunto de hipoteses, que nunca foram 
retomadas de forma adequada nos estudos posteriores, na 
investigayao cientifica portuguesa. 

-- ------~ 
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Recentemente, na Galiza, part indo da obra de Bouhier, 
mas segu indo por caminhos propnos e originais, Filipe Criado 
Boado, elaborou uma teona especifica que distingue dois gran des 
momentos na organiza9ao da paisagem da Galiza: 0 megalitismo 
em que se organiza 0 espac;;o da montanha; a Proto-Historia em 
que se estrutura a paisagem das "Terra Bajas" , das colinas e dos 
vales em torno dos castros (1989, 109-138). Para Criado Boado a 
romaniza ao adaptou-se a estrutura pn!-existente, que se 
consolidou no mundo medieval. 

Alberto Sampaio , admitiu doi s grandes momentos na 
organizayao do espayO de Entre-Douro-e-Mi nho: 0 periodo da 
Idade de FeITo, com uma economia essencialmente pastoril ; uma 
profunda transformayao operada com 0 lanyamento de uma rede 
de villae e casais agricolas, sob 0 Imperio Romano (SAMPA fO 
1923, 31 -40 e 97-1 16). 

Sao hipoteses interpretativas distintas. 
Esta conferencia nao e 0 espa90 indicado para uma 

analise pormenorizada dos argum ntos aduzidos por Alberto 
Sampaio e por Criado Boado. Urn confronto entre as duas 
hipl1te s, tal como se situam a luz dos conhecimentos 
arqueologicos e paleo-ecologicos disponiveis, ocuparia muitas 
paginas. 

Alias, enquanto na Galiza os dados paleo-ecologicos e 
arqueologicos sao abundantes (AIRA RODRIGUEZ et alii , 
1989), pelo contrario escasseiam, no nosso pais. 

A terminar limitamo-nos a destacar urn, entre os diversos 
concei tos operarivos lanc;;ados por Alberto Sampaio. Referimo-nos 
a func;;ao que possuem na estrutura agraria as zonas de mato e 
m onte, 0 saltus, que possui uma vocayao mUltipla: pastagens; 
lenha para combustivel e aquecimento; biomassa utilizada nos 
campos lavrados para recuperayao do seu equilibrio quimico 
(SAMPAlO 1923, 97-98). 

rna outra importante questao ilustra bern a perspicacia 
e a intuiyao do Alberto Sampaio. 
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No capitulo vm Alb 
expressamente a hipotese do mi 
determinada faixa da estrutura 
novo vegetal com os cereai ~ 
importancia ao sistema de rotaGa 
a antiguidade do sistema, que 
(SAMPAIO 1923, 102-103 e 
autores, entre os quais se destac: 
defenderam a tese de uma 
introduzida pela cultura do m 
aITaiais. Recentemente Criado 
estudos de historia agniria, re~ 
paisagistica da Idade Moderna ( 
novo produto se inseriu numa 

substituindo 0 milho miudo. 


No sentido de desenvolv 
paisagem, a Unidade de Arqueol 
vai lanGar urn projecto especific( 
uma reconstitui yao da estru'tura 
Minho (regiao de Braga) , 
contando com uma equipa plurid 
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No capitulo VIII Alberto Sampaio, sem avanyar 
expressamente a hip6tese do milho mais se ter instalado numa 
determinada faixa da estrutura agraria pre-existente, liga este 
novo vegetal com os cereais de Primavera, dando mais 
importancia ao sistema de rotayao do que aespecie, defendendo 
a antiguidade do sistema, que remontaria a epoca romana 
(SAMP 10 192] , 102-103 e 116). Posteriormente diversos 
autores, entre os quais se destaca Orlando Ribeiro ( 1970, 301 ), 
defenderam a tese de uma profunda mudanya paisagistica 
introduzida pel a cultura do milho maiz, tese que assentou 
arraiais. Recentemente Criado Boado, baseado em modemos 
estudos de hist6ria agraria, refutou essa hipotetica revoluyao 
paisagistica da Idade Moderna (1989, 112). Tudo indica que 0 

novo produto se inseriu numa estrutura bastante mais antiga, 
substit ui ndo 0 milho miudo . 

No sentido de desenvolver os estudos da arqueologia da 
pai sagem, a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 
vai lanyar urn projecto especifico que tern por objectivo ensaiar 
uma recons titu iyao da estru'tura paisagistica da zona nuclear do 
Minho (regiao de Braga), numa perspectiva diacr6nica, 
contando com uma equipa pluridiscipinar. 
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