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"A§ VlllLA§ DO NORTE DE PORT UGAlL" 
DE A lLBE TO §AMlP A IO. 
IMPORTA.NCJA DA OBRA NO E51lJDO DO POVOAMENTO ANTIGO', 

Manuela Martins' 

A obra de Alberto Sampaio, As vilas do Norte de Portugal, 
tornou-se urn chissico da historiografia regional portuguesa, e 
como tal, representa, ainda hoje, urn instrumento de consulta 
obrigat6rio para todos os que se dedicam ao estudo do periodo 
da Alta Idade Media, na regiao do Norte de Portugal. 

Trata-se indiscutivelmente de urn trabalho de invulgar 
i nspira9ao, se atendermos ao tempo em que foi redigido, 
traduzindo muito daquilo que foi a experiencia pessoal do seu 
autor, profundo conhecedor do mundo rural minhoto. Esta obra, 
reflecte ainda 0 espirito profundamente criativo e renovador que 
caracterizou 0 periodo de vivencia de Alberto Sampaio. 

De certa maneira, a obra representa a projec9ao no 
espa<;o portugues, de teorias que conheceram uma certa difusao 
na Europa dos finais do sec. XIX. Tais teorias, propunham urn 
modelo explicativo para a organiza9ao do espa90 rural medieval , 
na regiao ocupada anteriormente pelo Imperio ocidental. 

Profundo conhecedor da bibliografia do seu tempo, 
Alberto Sampaio, escrevendo quase na mesma data que Imbart 

Confen':ncia proferida na Sociedade Martins Sarmento no cicio "Pensar os 
Pensadores" . 
* Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho. 
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de la Tour, exp6e e aplica a Portugal uma teoria semelhante a 
sugerida para Franya por aquele celebre historiador, na obra Les 

origines religieuses de fa France. Les paroisses rurafes du VJe 

au Xleme siixfe (Paris 1900). Nesta obra, 0 autor procurava 
determinar em que especie de lugares foram instituidas as 
primeiras igrejas e paroquias rurais. 

Alberto Sampaio, compulsando a historiografia do seu 
tempo, os magros conhecimentos arqueologicos disponiveis e 
recorrendo it historia comparada procurou fazer 0 mesmo para 0 

territorio portugues a Norte do Douro, servindo-se em muitos 
aspectos da experiencia francesa. 

Entre os varios meritos da obra poderiamos sublinhar 0 

facto dela abordar urn dos periodos mais ignorados e 
controversos da nossa historia. Por outro lado, esta obra 
perspectiva uma teoria global para a origem e evoluyao da 
paisagem rural do Entre-Douro-e-Minho. 

Ao estabelecer uma continuidade de ocupayao no 
territorio do NO, entre os ocupantes primitivos da regiao, 
conhecidos a partir de referencias rudimentares dos autores 
classicos e cujos vestigios comeyam a ser trazidos it luz do dia 
com os trabalhos de Martins Sarmento e dos homens da 
Portugalia e 0 Iimiar da nacionalidade, Alberto Sampaio, nao so 
aborda urn dos perfodos mais obscuros da Historia portuguesa, 
como valoriza 0 aparente intervalo de decadencia que se 
desenvolve ntre 0 fim do dominio imperial na Peninsula, as 
invas6es barbaras e muyulmanas, a reacyao neogoda e os 
primordios da nacionalidade. . 

Tal como sublinha Luis de Magalhaes (1927, pag. 
XXV!), 0 trabalho de Alberto Sampaio estabeleceu uma ligayao 
indispensavel entre a obra de Martins Sarmento, sobre os 
primitivos ocupantes da regiao e a de Alexandre Herculano, 
sobre 0 Portugal medieval. 

Trata-se sem duvida alguma de urn projecto arrojado, 
tendo em conta 0 que se conhecia nos finais do sec. XIX da 
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rea Iidade desses periodos, que., 
quer hist6rico. No entanto, sera 
de Alberto Sampaio em funy~ 
mental e nacional em que ele, t: 
se integraram, representantes 
reconstrutivo e anti-derrotista. 

Mas, Alberto Sampaio 
simples renovador. Ele era, tal, 
biografos, urn espirito superi~ 
acima de tudo a arrumayao. E, 
empreende, ao abordar urn 
perturbayao, atribuindo apopul 
capacidade de conservar as 
herdadas da epoca romana. EI 
obra, representado oa continu 
encontra-Io Alberto Sampaio 
populayao rural, que teria ga~ 

novos possessores, a manu ten 
socio-culturais do mundo rural I 

Por detnis das teorias c 
urn certo voluntarismo subjecl 
Ambos traem a sua vivenci 
conhecimento do meio rural e 
homem do campo. 

Mas 0 objectivo de 
tratamento de urn periodo histo 
e evoluyao do tecido rural min 
Ele pretendeu sobretudo justif 
solo caracteristica da regiao, 
povoamento e com a evoluya( 
historiador antecipou, com re 
povoamento anti go na constru~ 
salientada muitas decadas mal 
estudo sobre a Galiza (197( 
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realidade desses periodos, quer do ponto de vista arqueologico, 
quer hi storico. No entanto, sera necessario compreender 0 arrojo 
de Alberto Sampaio em fun~ao do movimento de renovayao 
mental e nacional em que ele, tal como os homens da Portugalia 
se integraram, representantes que erarn de urn espirito 
reconstrutivo e anti-derrotista. 

Mas, Alberto Sampaio era mesmo mais do qu urn 
simples renovador. Ele era, tal como afmnam muitos dos seus 
biografos urn espirito superiormente ordenado, que prezava 
acima de tudo a arruma«ao. E, no fundo, . uma arruma«ao que 
empreende, ao abordar urn periodo de desordens, de 
perturb,u;ao, atri buindo it populayao rural da regiao uma notivel 
capacidade de conservar as estruturas sociais e economicas 
herdadas da epoca romana. Em parte, 0 fio condutor da sua 
obra, representado na continuidade da estrutura agniria, vai 
el)contni-lo Alb rto Sampaio no proprio conservadorismo da 
populayao rural, que teria garantido, entre crises, invas6es e 
novos possessores, a manuten<;:ao do essencial das estruturas 
s6cio-cul turais do mundo rural do Baixo Imperio. 

Por detnis das teorias de Alb rto Sarnpaio evidencia-se 
urn certo voluntarismo subject ivo e mesmo algum idealismo. 
Ambos traem a sua vivencia individual, 0 seu profundo 
conhecimento do meio rural e a sua cren<;:a no born canicter do 
homem do campo. 

Mas 0 objectivo de Alberto , ampaio nao foi 0 

tratamento de urn periodo histori co, mas sim 0 estudo da genese 
e evoluyao do tecido rural minhoto, que procurou sistematizar. 
Ele pretendeu sobretudo justificar a estrutura de ocupa~ao do 
solo caracteristica da regiao, articulando-a com 0 tipo de 
povoam nto e com a evoluyao historica. Nesta perspectiva, 0 

historiador antecipou com rara intui~ao, a importancia do 
povoamento antigo na constru«ao da paisagem rural do Minho, 
salientada muitas decadas mais tarde, por A. Bouhier, no seu 
estudo sobre a Galiza ( 1979) e, mais recentemente, pelos 
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ar~ueologos interessados na problematica da evolw;;ao da 
palsagem. 

Alberto Sampaio, recuando no tempo, tanto quanta os 
conhecimentos da epoca 0 permitiam, aborda a historia rural, 
procurando determinar as origens da estrutura do povoamento 
medieval, que julga reproduzida com notavel fidelidade ainda 
no seu tempo. Esta estrutura aparece na sua obra profundamente 
Ligada as paroquias rurais, cuja genese e evolw;;ao pretende 
sistematizar. 

Ensaia assim uma teoria segundo a qual as paroquias 
rurais evoluem das villae romanas, mais concretamente dos 
oratorios das villae. Estabelece ainda uma continuidade entre as 
vi/hie e os territorios dos antigos castros, que segundo ele, 
deveriam ter side divididos entre a aristocracia indigena, 
primeiro de facto, depois de jure, quando essa nobreza indigena 
ascendeu acidadania romana. 

Alberto Sampaio reconhece assim uma continuidade 
entre 0 povoamento pre-romano, romano e 0 medieval, 
garantida, m parte, pel a continuidade da propria populac;ao, 
mas tambem pela sobrevivencia dos espac;os fisicos. Os 
terri torios dos castros teriam sido com 0 tempo transformados 
nos dominios das villae e estes, por sua vez, teriam sobrevivido 
nos territorios das paroquias. A villa, enquanto residencia 
senhorial do possessor, teria originado 0 pa90 e 0 oratorio da 
villa teria sido transformado em i!:,'Teja. 

Para reforc;ar esta continuidade Alberto Sampaio 
contrariou a tese do ermamento, considerando que os limites das 
anti gas villae romanas se mantiveram praticamente intactos ate a 
ldade Media. Com a Reconquista as terras teriam sido tomadas 
de presuria e os novos senhores substituiram os descendentes 
dos antigos proprietarios, conservando-se os limites das viffae 
nos limites do proprio territorio paroquial. 

Esta teoria recolhe paralelos noutras regioes da Europa 
Ocidental , para as quais arque610gos ou historiadores sistematizararn 
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uma filiaC;ao geral entre dominio 
Assim se teria passado atraves d 
antigo, caracterizado por urn SiSI 
habitat medieval, agrupado em alfj 
em torno do pac;o senhorial e das i! 

Nos seus trac;os essenCl 
enorme simplicidade, em parte ju 
epoca em que for am produzidas 
mais simples sao as mais dificei~ 

A linearidade evolucioni! 
para explicar a forma((ao da es 
mesmo a ser desarmante, sob ret 
historico assaz conturbado que 
cimentos do seu tempo. 

Ainda hoje, volvido qm 
do seu trabalho, nao dispoem q 

logos, de dados suficientes p~ 
genese do mundo rural medievo 

De facto, pouco se conh~ 
romano no Norte de Portugal e 
continuidades, quer na ocupa 
embora atraente do ponto de v 
ser hipotetico, senao mesm 
realidade do povoamento antigo 
poderia algurna vez ter sido su~ 

No entanto, embora conSl 
a tese evolucionista deste histc 
de urn modo global, mau grad( 
sido endere9adas. Na verdade, 
ambito preciso do estudo 
arqueologicos disponiveis, pen 
definitivo, as suas asseryoes. 

Sem pretendermos que 
Alberto Sampaio, hi quase un 
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uma filiayao geral entre dominio e paroquia, entre villa e aldeia. 
Assim se teria passado atraves de diversos esquemas do habitat 
antigo, caracterizado por urn sistema de villae dispersas, para 0 

habitat medieval , agrupado em aldeias, estas ultimas desenvolvidas 
em tome do pa<;:o senhorial e das igrejas paroquiais. 

Nos seus trayos essenciais estas teorias revelam uma 
enonne simplicidade, em parte justificada pelos conhecimentos da 
epoca em que foram produzidas. Mas, como sempre, as teorias 
mais simples sao as mais dificeis de desmontar e questionar. 

A linearidade evolucionista exposta por Alberto Sampaio 
para explicar a formayaO da estrutura agniria medieval, chega 
mesmo a ser desannante, sobretudo se considerannos 0 periodo 
historico assaz conturbado que analisa e os reduzidos conhe
cimentos do seu tempo. 

Ainda hoje, volvido quase urn seculo sobre a redac<;:ao 
do seu trabalho, nao dispoem os historiadores, nem os arqueo
logos, de dados suficientes para sistematizar 0 problema da 
genese do mundo rural medievo. 

De facto, pouco se conhece ainda do proprio povoamento 
romano no Norte de Portugal e 0 estabelecimento de quaisquer 
continuidades, quer na ocupayao, quer na estrutura agnlria, 
embora atraente do ponto de vista teorico, nao pode deixar de 
ser hipotetico, senao mesmo infundamentado. Depois, a 
realidade do povoamento antigo e muito mais diversificada do que 
poderia al/:,ruma vez ter sido suposto no tempo de A Sampaio. 

No entanto, embora considerada excessivamente sistematica, 
a tese evolucionista deste historiador nunca foi posta em causa 
de urn modo global, mau grado as criticas pontuais que the tern 
sido endere<;:adas. Na verdade, nem a investiga<;:ao historica, no 
ambito preciso do estudo das paroquias, nem os dados 
arqueologicos disponiveis, pennitem invalidar ou confinnar, em 
definitivo, as suas asser<;:oes. 

Sem pretendennos questionar aqui a teoria proposta por 
Alberto Sampaio, ha quase urn seculo, sobre a continuidade de 
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ocupayao tenitorial no Entre-Douro-e-Minho, julgamos justificar-se, 
no ambito de urna singela homenagem a esta grande historiador, urn 
equacionamento da problematica que constitui 0 cerne do seu 
trabalho, tendo em vista a evoluyao global dos conhecimentos 
sobre a regiao. 

Urn consideravel contributo para 0 estudo da continuidade 
de ocupayao entre 0 Baixo Imperio e 0 povoamento medieval 
tern sido dado pelos historiadores que aprofundaram a 
investigayao no ambito da organizayao do territorio portugues. 

Jose Mattoso, num pequeno trabalho sobre as paroquias, 
publ icado nos inicios da decada de 80, sumaria as principais 
contribuiyoes neste domfnio. 

Contributo importante para 0 avanyo dos conhecimentos 
foi sem duvida 0 trabalho do Conego Pierre David, datado de 
1947, referente it organizac;ao eclesiastica do reino suevo na 
epoca de S. Martinho de Dume, trabalho que cimenta os ava~yos 
historicos no estudo das paroquias rurais do mundo ocidental. 
Este erudito baseando-se na analise documental das instituic;oes 
eclesiasticas e socorrendo-se da hagiografia apresenta uma nova 
perspectiva sobre a evoluyao da sociedade alto medieval do NO 
peninsular. Poe assim em causa que as igrejas paroquiais repre
sentam uma evoluyao dos oratorios das villae, demonstrando 
antes 0 seu desenvolvimento a partir das igrejas rurais, fundadas 
pelo bispos nas suas dioceses, ou pelo clero diocesano. 

Este trabalho era em parte completado por Monsenhor 
Miguel de Oliveira, em 1950, com novos documentos da epoca 
da Reconquista. Este investigador adopta uma atitude interme
dia, procurando conc il iar as conclusoes de P. David , com as de 
Alberto Sampaio, tentando demonstrar que a maior parte das 
igrejas fundadas durante a Reconquista derivaram de ibTfejas de 
villae, ou de igrejas monasticas. 

Para este autor entre a paroquia suevica e a paroquia 
moderna, nao se teria introduzido nenhuma modificac;ao 
substancial, excepto a que resultou da natural fragmentayao dos 
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territorios das paroquias suevic 
das igrejas das villae (MATOS( 

A investigac;ao historic 
paroquial conheceu um considel 
Conego Avelino Jesus da Costa! 
de Braga, que cobre parte da re 
mostrava ja bastante desenvolvl 

Procurando estabelecer 
sec. VI e as do sec. XlI, aguel 
entre as paroquias suevicas ( 
(coincidencia assinalada em on 
claro se tal correspondencia sel 
pontual, tendo em conta 
identificayao toponimica. 

Uma aproximac;ao entrt 
VI e do sec. XI , sugerida pOI 
supor uma evoluyao linear e co 
a fragmentac;ao de um territ 
restritos , em torno das igrejas 
que a conquista muc;ulmana e a 
as paroquias rurais, mas apenas 

Esta presumivel contin 
todos os investigadores da hi ~ 
origens das paroquias rurais I 
obscuras e controversas, mau g 
historico para a nossa Alta ldac 

A constatayao de que 
VI 0 eram tambem no sec. 
transformac;oes verificadas na 
duas epocas. Por outro lado, r 
esclarecido qual 0 impacto d 
organica dos quadros civis e di 

Outros posslveis factore 
a politica local dos reis astur 
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territorios das paroquias sueVl cas, ern virtude da multiplicayao 
das igrejas das villae (MATOSO 1984, 41). 

A investigayao hi storica no dominio da organizayao 
paroquial conheceu urn consideravel avanyo com os trabalhos do 
Conego Avelino Jesus da Costa, com base no estudo do Censual 
de Braga, que cobre parte da regiao, que 0 paroquial do sec. VI 
mostravaja bastante desenvolvida. 

Procurando estabelecer urn nexo entre as paroquias do 
sec. VI e as do sec. XII, aquele autor sublinhou a coincidencia 
entre as paroquias suevicas e os arcediagados do sec. XII 
(coincidencia assinalada em onze casos) . Apesar de tudo, nao e 
claro se tal correspondencia sera generalizada e nao meramente 
pontual, tendo em conta as enormes dificuldades de 
identifica<;ao toponimica. 

Uma aproximayao entre a organizayao paroquial do sec. 
VI e do sec. XI , sugerida por Avelino Jesus da Costa, deixa 
supor uma evoluyao linear e continua da regiao, que comportava 
a fragmenta<;ao de urn territorio mais vasto em territorios 
restritos, em tome das ib,lTejas das villae. Subentende-se assim 
que a conquista muyulmana e a Reconquista nao teriam afectado 
as paroquias rurais, mas apenas as urbanas . 

Esta presumivel continuidade esta longe de convencer 
todos os investigadores da historia rural da ldade Media e as 
origens das par6quias rurais permanecem ainda hoje bastante 
obscuras e controversas, mau grado os avanyos do conhecimento 
hist6rico para a nossa Al ta ldade Media. 

A constata<;ao de que as regioes mais povoadas no sec. 
VI 0 eram tambem no sec. Xl, nao expJica as profundas 
transformayoes verificadas na toponimia, que se dao entre as 
duas epocas. Por outro lado, nao se en contra convenientemente 
esclarecido qual 0 impacto das invasoes muyulmanas sobre a 
organica dos quadros civis e diocesanos da regiao. 

Outros possiveis factores a ter em conta serao naturalmente 
a politica local dos reis astulianos, as consequencias do surto 
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demognifico na multiplica9ao de paroquias, no sec. XI, ou 
ainda, a voluc;ao da aristocracia rural e dos seus poderes 
senhoriais (MA TOSO 1984). 

Por outro lado, 0 principio da territorialidade paroquial 
foi posta em causa desde 1959, por Gonzalo Martinez Diez, que 
sustenta que as paroquias suevicas e visigoticas nao exerciam 
jurlsdic;ao territorial, uma vez que as basilicas das aldeias e QS 

oratorios dos domini os dependiam directamente do bispo. 
Na opiniao daquele investigador, sera a administrac;:ao 

diocesana de tipo carolingeo, introduzida na P . Iberica com a 
reforma gregoriana, apenas nos secs. XTIXII , que criara, de 
facto , urn territorio paroquial, sujeito a jurisdic;ao do paroco. 
Assim, parece que 0 territorio paroquial foi adstrito a uma igreja 
ja existente e nao 0 inverso, ai nda que a fixac;:ao dos territorios 
paroquiais seja uma realidade mais tardia, datando do sec. XIV 
(MATOSO 1984, 50). 

Para C. Alberto F. de Almeida, a paroquia medieval no 
NO portugue , e urn fen6meno que se estrutura apenas nos secs. 
XrJ-XIll, embora com influencias religiosas, socIals e 
econom icas da epoca anterior (1986, 114-115). Embora 
reconhecendo os seus antecedentes, este autor entende que a 
paroquia medi eval, da qual deriva a modema, pouco tern aver 
com a paleocrista, ou mesmo com as paroquias da Reconquista. 

Desta brevissima analise se constata que a problematica 
que ainda hoje se coloca aos investigadores, quanta agenese e 
evoluc;ao da estrutura paroquial, aponta para a complexidade do 
processo , revelando que ele nao foi nem linear, nem continuo. 

O s avanc;os da investiga<;ao historica nao parecem assim 
corroborar a simplicidade das teses evolucionistas de A. Sampaio. 

Os contri butos da investigac;:ao arqueol6gica para a 
compreensao da continuidade de ocupac;ao entre a epoca romana 
a Idade Media sao ainda bastante diminutos. 

o estudo da ocupac;:ao rural romana no NO portugues, 
zona privilegiada pelos estudos de Alberto Sampaio , esta longe 
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presumivel continuidade, nao p 
contrario. 

Na verdade, a propria 
mereceu urn grande interessl 
peninsulares, posteriormente 
desinteresse resultou de uma s~ 
a cimentar na primeira metade I 

As caracteristicas parti 
da Peninsula pareciam sugair 
uma importante sobrevivencia 
pre-romanas 

Urn modelo de ocupac;:a 
casais, caracteristico das regioQ 
parecia ausente na regiao. Por Q 

orientou-se, durante decadas, 
citanias e dos castros do NO, s 
iniciada com Martins Sarmen~ 

entre os investigadores regionai 
Neste sentido , as teses 

qualquer impacto a nivel 
parecendo mesmo inverosimil, 
pudesse existir uma paisagem 
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de poder ser relevante para fundamentar a hipotese de uma 
presumivel continuidade, nao podendo igualmente demonstrar 0 
contnlrio. 

Na verdade, a propria tematica do mundo rural nao 
mereceu urn grande interesse aos arqueologos nacionais e 
peninsulares, posteriormente ao sec. XlX. Em parte, esse 
desinteresse resultou de uma serie de presun90es, que se viriam 
a cimentar na primeira metade do sec. xx. 

As caracteristicas particulares das regioes setentrionais 
da Peninsula pareciam sugerir uma Romaniza9ao incipiente e 
uma importante sobrevivencia de estruturas socio-economicas 
pre-romanas. 

Urn modele de ocupa9ao rural, representado por viffae e 
casais, caracterfstico das regioes mais romanizadas do Imperio, 
parecia ausente na regiao . Por outro lado, a arqueologia regional 
orientou-se, durante decadas, prioritariamente para 0 estudo das 
citanias e dos castros do NO, seguindo uma tradi9ao de estudos 
iniciada com Martins Sarmento, que conheceu natural sucesso 
entre os investigadores regionais. 

Neste sentido, as teses de Alberto Sampaio nao tiveram 
qualquer impacto a nivel da investiga9ao arqueologica, 
parecendo mesmo inverosimil, a general idade dos autores, que 
pudesse existir uma paisagem agraria modulada por viffae no 
Norte de Portugal, como aquele autor pressupunha na sua obra. 

Esta postura, parecia em parte alicer9ada pel a natureza 
dos vestigios arqueologicos da regiao, onde nao se reconheciam 
quaisquer evidencias das ricas viffae, bern representadas no Sui 
da Peninsula. No entanto, tal postura viria a ser consideravel
mente inibidora para a propria investiga9ao e para 0 avan90 dos 
conhecimentos, limitando 0 interesse pelos vestigios romanos na 
regiao, ao contrcirio do que havia acontecido nos fina,is do sec. 
XIX. 

Assim, as evidencias disponiveis para caracterizar a 
ocupa9ao, quer romana, quer medieval, do Norte de Portugal, 
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sao ainda hoje fru to, mais de desco bertas ocasionais, do que de 
urn verdadeiro interess pelo estudo do mundo rural. 

Nao deixa ainda de ser significativo a este proposito que 
as poucas villae identificada a Norte do Douro , tenham side 
noticiadas, e mesmo parcial mente escavadas, entre finais do sec. 
XIX e inicios do sec. xx, seguindo-se urn longo periodo, 
praticamente ate aos nossos di as, de raras descobertas e ainda de 
mais raras escava<;:6es . 

o signifi ado imediato desta circunstancia parece 
arti cular-s com 0 r lativo d sinter sse com que a presenc,;a de 
vestigios romanos atribuiveis a urn povoamento de tipo disperso, 
foi olhado, durante decadas, tendo-se certamente sacrificado 
muitas evidencias, sem qu, Iquer memoria. Mas muitos vestigios 
se encontrarao sepul tados ainda sob povoac,;6es medievais e 
modernas. M uitos outros, escondem-se, sem duvida alguma, sob 
os espessos solos agricolas da regiao , revelando-se por vezes de 
uma fonna mui to tenue a superficie, nao sendo por ISSO 

facilm nte identi ficaveis sem escavac,;6es. 
o lugar privilegiado que 0 estudo do mundo rural vern 

conhecendo noutras regi6es da Europa Ocidental, so muito 
recent mente se v m cimentando entre nos. Reflexo desse 
interesse sao ja algu ns programas de pesquisa, vocacionados 
para 0 estudo da ocupac,;ao do territorio , numa perspectiva 
di acr . nica. 

Tais proj ctos, impl icando trabalhos de prospecc,;iio 
sistematica e raras escava<;:oes, tern permi ti do trazer a luz do dia 
dados de capital importancia para 0 estudo da ocupac,;ao rural e 
para 0 estabelecimento das continuidades e descontinuidades na 
estrutura do povoamento. 

Embora ainda reduzidos em area e em numero , sao em 
parte os re ultados de tais trabalhos recentes que permitem por 
em causa muito do que se afirmou quanta as caracteristicas do 
povoamento rural romano na regiao , certamente merecedor de 
uma aten<;:ao mai s aprofundada. 
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Neste sentido, mau grado as enormes dificuldades em 
articular 0 povoamento romano e medieval no Norte de 
Portugal, julgamos possivel confrontar alguns dos pressupostos 
de Alberto Sampaio, com 0 que se pode hoje afinnar sobre a 
ocupa<;:ao romana, cuja estrutura desempenhou um papel 
fundamental no delineamento da sua tese evolucionista. 

Alberto Sampaio atribuiu a organizayao agraria do 
Noroeste uma perfeiyao e uniformidade que nao parece ter 
existido de facto. Segundo ele as capitais de civitates 
dominavam regioes cobertas de villae. Estendendo-se como uma 
densa malha geometrica tais villae teriam dado ao territorio e a 
sua popula<;:ao a coesao indispensavel a sua sobrevivencia em 
tempos conturbados. 

Assim sendo, 0 retrocesso do fenomeno urbano, a partir 
do Baixo Imperio , nao teria afectado 0 espayo rural , atomizado 
em torno das villae. 

Como afirma Miguel de Oliveira (1950) , A. Sampaio 
deixou-se sugestionar pela menyao recorrente da expressao vilas 
nos documentos da epoca neo-gotica (1950, 90), considerando-as 
como a sobrevivencia local da unidade agI'aria romana. Ora, 
desde 0 sec. IX que 0 termo vila tem a acepyao de propriedade, 
ou conjunto de propriedades, com casas de habitayao, tornando-se 
designayao propria, tanto de granja, como de aldeia. Quer dizer, 
o tenno vila persistiu, mas 0 seu senti do ampliou-se e modificou-se. 

Por outro lado, a evidencia arqueologica permite hoje 
perspectivar uma ocupayao do territorio, que esta longe de se 
esgotar no fen6meno villa. 

Na epoca romana a villa corresponde basicamente a um 
estabelecimento agro-pecuario , que representa, na ideologia 
romana, 0 modelo tipico de explora<;:ao racional da terra. 
Tradicionalmente 0 termo aplica-se a uma grande propriedade, 
cuja explora<;:ao exigia milo de obra escrava e assalariada e cuja 
produyao excedia 0 auto-consumo dos seus possessores e 
trabalhadores. 
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N o entanto, embora as villae se to rnem elementos 
indissociaveis da paisagem ru ral em todas as provincias 
romanas, elas assumem importantes variantes regionais, em 
termos de arquitectura e area explorada. 

Jorge de Alarcao sublinhou num trabalho, publicado em 
1980, que a raridade de mosaicos, um dos sinais considerados 
como revel adores da ex istencia de villae, nao permitia sustentar 
que tal tipo de explora<;ao tivesse conhecido grande sucesso no 
NO. Ora, se e existencia de ricas villae seria urn fenomeno 
pontual, como aceitar a existencia de grandes dominios 
senhoriais, a partir dos quais se teria struturado 0 povoamento 
alto-med ievo'! 

E urn facto que existiram mui to mais vilfae no Norte de 
Portugal do que a suposta ocorrencia de mosaicos deixa 
perceber. A presuil9aO de que a presen<;a deste tipo de 
estabeleci rnentos e diminuta, resu lta em parte dos criterios 
utilizados na sua identificaQao. Por outro lado, a descoberta de 
mosaicos raram ote e possivel sem a realizac;:ao de escava<;6es, 
bastante raras. 

Atendendo aos dados disponiveis sera possivel presumir 
que 0 fenomeno villa , apresenta particularidades no NO que tem 
que ser d vidamente vaJorizadas. 

Em primeiro lugar, parece que as villae estarao aqui 
essencialmente Jigadas a pequena e media propriedade, nao 
reproduzindo, por conseguinte, a estrutura esclavagista dos 
gran des dominios conhecidos noutras regioes. Uma das 
explica<;oes para 0 facto podera associar-se a elevada 
rentab ilidade dos solos agrico las da regiao, sobretudo daqueles 
que se situam nas platafo rmas de aluviao, onde se instalaram 
estes estabelecimentos . Tais solos, adaptam-se sobretudo a uma 
agricultura intensiva e polivalente que teria conduzido a uma 
pred.ria especializa<;ao na produ<;ao, basicamente vocacionada 
para 0 auto-consumo e para a produc;:ao de excedentes relativos . 
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Em segundo lugar, este tipo de estabelecimentos, por 
vezes modestos na sua arqu itectura, foram essencialmente 
possuidos por indigenas, conforme se pode comprovar pela 
epigrafia. Verifica-se assim a assimilayao de urn novo modelo 
de explorayao da terra e de novas formas construtivas, 
traduzidas em edificios inspirados em modelos romanos. No 
entanto, tais construyoes nao reproduzem disposiyoes complexas 
reveladoras de uma especializayao dos espayos. Tal situayao 
resultant da natureza social e economica destas unidades, mas 
tam bern do nivel socio-cultural dos seus possessores, 
basicamente de ascendencia indigena. 

A reduzida presenya, neste tipo de construyoes, de 
materiais de construyao importados, bern como de elementos 
decorativos ou de areas de conforto, designadamente de banhos, 
revel adores do poder economico dos seus possessores, podeni 
assim justificar-se por condicionalismos economicos e culturais. 

Considerando a preponderancia da pequena e media 
propriedade e a explorayao familiar das mesmas, nao vemos 
razao para aceitar que os mosaicos sejam 0 elemento 
arquitectonico mais revelador deste tipo de estabelecimentos. No 
entanto, e possivel admitir que futuras escavayoes venham a 
ampliar consideravelmente 0 numero de sitios com este tipo de 
ornamentos. 

Tudo leva a crer que 0 numero de villae possa ser 
consideravelmente mais significativo de que tern sido suposto, 0 

que nos aproximaria das ideias de A. Sampaio. 
Todavia, a existencia de urn elevado numero de villae 

nao permite considerar como certa a formayao de grandes 
domini os, no Baixo Imperio . Depois, mesmo que existissem 
esses domini os, eles dificilmente seriam contiguos, sobretudo se 
atendermos ageomorfologia da regiao . 

Urn possessor poderia ter variosjilluli distantes, pelo que 
a divisao da propriedade em lotes contiguos, parece 
questionavel. Como sugere 1. de Alarcao, cada predio arrendado 
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a colonos, no Baixo Imperio, seria, muito presumivelmente, um 
conjunto de terras dispersas pela superfic ie da villa. Assim 
sen do as suas casas tenderiam a instalar-se preferencialmente 
junto a residencia do senhor, onde seria mais Hcil usufruir de 
seguranya e de outros serviyos. Uma hipotetica divisao das 
villae, no Baixo Imperio, nao teria trazido consigo a dispersao 
do povoamento, mas teria sido antes favoravel a sua 
concentrayao. 

No entanto, as villae, ao contrano do que admitiu A. 
Sampaio, nao esgotavam 0 sistema agrario na epoca romana. 

Dois tipos de povoamento coexistem nos primeiros 
seculos da nossa era: urn concentrado e urn disperso. TaJ 
realidade pressup6e tambem a coexistencia de terTaS di vididas e 
indivisas, pelo que a estrutura agraria seria ela tambem 
relativamente diversificada. 

Nao estamos assim perante uma realidade monolitica, 
centrada exclusivamente na explorayao de unidades do tipo 
villa, mas sim perant uma situayao polivalente, que ten!. tido 
desenvolvimentos diferenciados no periodo medieval. 

Os conhecimentos arqueologicos no tempo de A. 
Sampaio dificilmente poderiam sugerir a persistencia, ainda 
insuspeita, de urn importante povoamento concentrado, em 
castros. Muitos deles mantem-se durante todo 0 dominio romano 
e sobrevivem, por vezes, ate aIdade Media. Estes povoados, que 
concentravam boa parte da populayao rural, parecem ter manti do 
quase intebYfalmente os seus territorios, indispensaveis para a 
manutenyiio de uma economia mista de tipo agro-silvo-pastoril. 

De facto, ao contrario do que A. Sampaio supos, nada 
leva a admitir que os territorios destes povoados ten ham sido 
assignados, mantendo-se provavelmente indivisos e suportando 
o modo de vida comuni tario da populayao. Por sua vez, os 
vestigios caracterizadores de uma paisagem estruturada em 
villae e casais, associ ada apropriedade individual , encontram-se 

sobretudo nas terras baixas dos 
mais profundos e mais ricos. 

No fundo, a ocupayao 
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religiosas, econornicas, viarias e 
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sobr tudo nas terras baixas dos vales, onde se localizam os solos 
mais profundos e mais ncos. 

No fundo , a OCUpa9aO sob dominio romano permitiu urn 
aproveitamento mais racional das potencialidades regionais, pois 
introduz-se en tao a tecnologia necessaria a uma explora9aO 
sistematica de solos pesados e mal drenados do fundo dos vales. 
Simultaneamente, diversifi cou-se a paisagem rural, modulada 
agora por tipos diferentes de habitat, por diferentes sistemas de 
explora9ao da terra, certamente, por maior vanabilidade de 
culturas. 

Se hoje se sabe que muitos castros persistem como 
aglomerados de uma popula9ao eminentemente rural, pouco ou 
nada sabemos sobre 0 papel que vieram a desempenhar na 
estrutura do povoamento medieval. Verifica-se mesmo que 
muitos castros abandonados no seculo I foram reocupados a 
partir do seculo IV, mantendo-se alguns ate it Baixa Idade 
Media. A formav3.o de aldearnentos na base de muitos destes 
povoados tern levado os investigadores a real9ar a 
correspondencia entre castro e freguesia (SILVA 1986). Esta 
perspectiva e particuJarmente cara aos arqueologos da Galiza, 
que j ulgam mesrno encontrar uma equivalencia directa entre 
castro e par6quia medieval. 

Trata-se assim de uma hipotese evolucionista diferente 
da sug rida por A. Sampaio, tambem ela cntiC<ivel, se atendermos it 
variabilidade do povoamento sob dominio romano . 

De facto, para alem das villae e casais e dos castros 
romanizados, encontramos no Norte de Portugal outro tipo de 
aglomerados fundados na epoca romana. 

Sao povoados abertos, que se desenvolvem muitas vezes 
ao longo das vias, desempenhando varias fun96es, designadarnente 
religiosas, economicas, viarias e por vezes hidicas . Possuindo urn 
papel secundano numa sociedade centralizada e hierarquizada 
como era a romana, estes aglomerados podiarn corresponder a 
viei. Podem citar-se varios exemplos no Norte de Portugal de 

'AS !'JLAS DO NOR7E DE PORTUGAL', Db' ALBERTO SAJllfPAIO 403 



REVIS TA DE 

GVIMARA.ES 


aglomerados deste tipo. Entre outros exemplos poderiamos 
referir os casos de sitios como Caldas de Vizela, Taipas, 
Alverelhos, Ponte de Lima, Meinedo e ainda 0 sitio de 
Tongobriga, este talvez mais merecedor da designa9ao de 
pequena cidade. 

o papel destes povoados foi certamente muito 
importante, numa regiao pouco urbanizada como foi 0 Norte de 
Portugal. Eles representavam extensoes das capitais de civitates, 
sendo polos de desenvolvimento economico e de actividade 
religiosa que serviam essencialmente a popula9ao rural, 
dessiminada pelos campos, ou concentrada em povoados 
castrejos, de tradi9ao indigena. 

A sua localizayao ao longo das principais vias militares 
romanas, poden! ter garantido, em parte, a sua relativa 
sobrevivencia na Alta Idade Media. Com efeito, alguns destes 
aglomerados sao referenciados como paroquias suevicas, como e 
o caso de Tongobriga e Caldas de Vizela (Oculis) . 

As dificuldades de identifica9ao toponimica para grande 
parte das paroquias sueVlcas dificulta obviamente 0 

estabelecimento de equivalencias. Contudo, nao deixa de ser 
interessante constatar que, quer nos casos citados, quer no de 
Acqua Flaviae, tambem ele paroquia suevica, estamos em 
presenya de aglomerados importantes na epoca romana e nao de 
villae. 

Sera que as paroquias suevicas poderiam corresponder 
prioritariamente a aglomerados secundarios, sobreviventes da 
epoca roman a, que seriam nalguns casos capitais de pagi, como 
parece acontecer na Galia? Uma vez que a difusao do poder 
religioso emanava dos bispados, sediados nas cidades, nao se 
teriam os vici romanos tornado em centros administrativos e 
religiosos importantes nos sec. VI eVIl? 

Os dados disponiveis nao permitem aprofundar esta 
hipotese. Para isso, seriam necessanas escava90es que facultassern 

404 MANUELA MARTINS 

REV IS," 

GVIM i 
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populacionais rnedievais, se im 
designadam nte sobre villae. Se 
indiscuti elmente muito melhl 
relativarnente frequente a const! 
capel as privadas (ora/oria) dG 
vil/ae, quer it volta de urn titmy 
de urn mausol 'u de uma persOi 
tornaria num lugar de cuho. 

No entanto, os casos ( 
antiga villae rornanas sao me 
imaginar aprimeira vista. Mui 
nao se sobrep6em a qualquer 
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uma cOlTecta caracterizayao dos sitios referidos e testemunhos 
quanta it sua presumivel continuidade na Alta Idade Media. 

E urn facto relati vamente generalizado no mundo 
ocidental que muitas i.!:,'Tejas e, com elas, aglomerados 
populacionais medievai s, se implantaram sobre sitios romanos, 
designadamente sobre villae. Se eotejarmos a realidade francesa, 
indiseutivelmente muito melhor estudada, verifica-se que e 
relativamente frequen te a eonstruyao medieval, quer a partir de 
eapelas privadas (ora/oria) de alguns proprietarios de ricas 
villae quer it volta de urn ttimulo privilegiado, designadamente 
de urn mausoleu de uma per onagem importante, que assim se 
tornaria nurn lugar de culto . 

No ntanto, os asos de persistencia de oeupayao de 
ant igas vifiae romanas sao menos numerosos do que se pode 
irnaginar it primeira vista. Muitas aldeias e habitats medievais 
nao se sobrepo m a qualquer villa romana, sendo ainda mais 
frequente a situayao em que as villae foram abandonadas 
defin itivamente nos seculos III, IV ou V, dando lugar a simples 
campos de cultivo. 

M smo para regioes bern estudadas como a Galia, a 
Ttalia, ou a Gra-Bretanha, e muito raro poder constatar 
indiseutivelmente a passagem do habitat antigo ao medieval, 
porque, ou nao ha concordancia, ou a sobreposi9aO de OCUpa9aO 
nao e completa, deixando lugar a duvidas . Por vezes, essa 
sobreposi<;:ao faz-se mesmo com urn intervalo de alguns seculos, 
sendo dificil avaliar 0 seu significado. De facto, em muitos 
casos a concordancia, parcial sobreposi9aO, ou proximidade 
entre sitios romanos e medievais pode resultar de faetores 

minentemente pnitieos, designadamente da necessidade de 
aproveitamento de material de constru9ao. 

Assim, a maioria dos investigadores assume em rela<;:ao 
ao problema uma posi<;:ao prudente, considerando que a 
generalidade das sobreposiyoes verificadas sao fortuitas, nao 
revelando necessariamente uma continuidade de ocupayao. 
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Nesta perspectiva sera necessario nao generalizar a filia9ao 
villalaldeia, templo paga%ratorium, capela funerarialigreja 
paroquial, con forme aparece sugerido pelos historiadores nos 
finais do sec. XIX, muito embora ela possa de facto ocorrer 
(FERDIERE 1988, 244, 245) . Outras situa90es sao verificaveis, 
apontando para uma evolu9ao mais complexa e diversificada. 

A tese evolucionista de A. Sampaio pode hoje em muitos 
aspectos pontuais ser questionada e mesmo revista, sobretudo 
com base em dados de natureza historica e arqueologica. 

Talvez que as principais criticas a esta tese possam 
incidir na simplicidade do seus pressupostos, elaborados num 
momenta em que a arqueolobria dava apenas os seus primeiros passos. 

No entanto, a obra de A. Sampaio tern 0 enorme merito 
de formular uma teoria global para a evolu9ao da paisagem 
agraria do Entre-Douro-e-Minho, que mais nenhum historiador 
nacional ousou empreender. 

Para a Galiza, regiao estruturalmente semelhante, podera 
destacar-se 0 trabalho de A. Bouhier, datado de 1979, que 
completa em muitos aspectos as ideias de A. Sampaio . Mais 
recentemente, e como reflexo da importancia que 0 estudo das 
paisagens f6sseis vern assumindo entre os arqueologos, havera 
que destacar tambem os trabalhos de Filipe Criado Boado, da 
Universidade de Santiago de Compostela. 

Este autor sugeriu, num trabalho recente, que a moderna 
paisagem agraria do NO foi modulada na Proto-Historia, com 0 

povoamento castrejo, que ira concentrar-se nas bordaduras dos 
grandes vales (1989). 0 povoamento posterior, romano e 
medieval, mais nao teria feito do que acentuar as caracteristicas 
de uma OCUpa9aO de vale, desenhando os pormenores de uma 
arquitectura paisagistica ainda hoje percepti vel. Este 
investigador considera tam bern que a paisagem construida com a 
chamada "revolu9ao do milho" e sobretudo uma paisagem de 
opostos, em que se acentua a oposi9ao entre terras baixas e altas, 
entre litoral e interior, entre vale e montanha, com 0 que tais 

opostos comportam de diferen 
funcionamento . Mas, na prati 
paisagem do NO tern os seus ar 
A ocupa9aO romana e os pel 
cristalizado as tendencias anter 

As contribui<;oes de 
diminuem 0 interesse da fom 
este historiador intuiu de f( 
povoamento antigo na estrutUl 
a tenha atribuido basicamente 

A recupera9ao das pais 
duas decadas urn dos object 
arqueologica, em grande par 
significado tern ainda entre no~ 

E, neste contexto, len 
independentemente do valor i 
tornar viva uma tematica e sali 
portugueses nesta area. 

Tal lembranQa adverte· 
fazer em termos do conhecin 
que conserva ainda fossilizadi 
que foi justamente considerad 
regioes agrarias mais equilibra 

No entanto, tal tarefa 
fervor de desenvolvimento q 
aliado ao nosso tradi cional atr, 
areduzida consciencia publica 
investiga9ao em termos do de 
por irremediavelmente em cau 
a\gum dia a evoluQao do hi 
paisagem, de uma regiao it qUe 
da sua vida. 
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opostos comportam de diferentes sistemas soclo-econoUllCOS em 
funcionamento. Mas, na pnitica, 0 delineamento da modema 
paisagem do NO tern os seus antecedente na Pre e Proto-Historia. 
A ocupa<;:ao romana e os periodos subsequentes apenas terao 
cristalizado as tendencias anteriores. 

As contribui90es dos investigadores galegos nao 
diminuem 0 interesse da fo rmula9ao de A. Sampaio. De resto, 
este historiador intuiu de forma notavel a imporHincia do 
povoamento antigo na estrutura agriria minhota, muito embora 
a tenha atribuido basicamente ao dominio romano. 

A recupera9ao das paisagens antigas, tomada nas ultimas 
duas decadas urn dos objectivos primordiais da investiga9ao 
arqueologica, em grande parte dos paises ocidentais, poueo 
significado tern ainda entre nos. 

E, neste contexto, lembrar A. Sampaio e a sua obra, 
independentemente do valor intrinseco das suas teses, permite 
tomar viva uma temcitlca e salientar 0 enorme vazio de trabalhos 
portugueses nesta area. 

Tal lembran9a adverte-nos para 0 muito que ha ainda a 
fazer em termos do conhecimento de uma importante re!:,riao, 
que conserva ainda fossi lizada a estrutura paisagistica antiga e 
que foi justamente considerada, por A. Bouhier, como uma das 
regioes agnirias mais equilibradas do mundo ocidental. 

No entanto, tal tarefa e de uma enonne urgencia. 0 
fervor de desenvolvimento que caracteriza 0 tempo presente, 
al iado ao nosso tradicional atraso no dominio da investiga9ao, e 
areduzida consciencia publica sobre a importancia dessa mesma 
investigayao em termos do desenvolvimento regional , ameayam 
por irremediavelmente em causa a possibilidade de conhecermos 
algum dia a evolu9ao do habitat, da estrutura agniria e da 
paisagem, de uma regiao it qual A. Sampaio consagrou boa parte 
da sua vida. 

Braga, Novembro 1991 
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