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POVOAMENTO ROMANO E 
MEDIEVAL DO NORDESTE 

TRANSMONTANO. ASPECTOS DE 
CONTINUIDADE E MUDAN<;A: 

PERSPECTIVAS DE INVESTIGA<;AO 

Fran cisco de . ant/e Lemos *' 

1. INTRODU<;AO 

Alberto Sarnpaio, nasci do em Gu im araes (1841), bac harel e m 
Dir ito, t ndo curs ado Coimbra du ran te os anos 60-70, regres ou oova
mente ao Minho , oode se radicou como agricultor. tornaodo-se assim um 
profundo conhecedor da paisag m rural do Norle. Benef iciando de mu lti

plos conhecimeotos e aberes elabor u um ensaio interpr tativo da genese 
de um sist rna agrario onsiderado como lim do mais homogeneos e ant i
gos dn PenInsula Iberica (BOUIHER 197 1; CRIADO BOADO 1989). 
Util izanclo [an tes documentais c os resu ltados dos trabalhos de Martins 
Sarment recorrendo a num rosa bi bliogm la porluguesa e estrangeira, 
aJ icer9ado no seu excelente conhecimento da terra e do!> ritmos agricolas . 
Alberto Sampa io produz iu uma sfotese que nao teve 0 me recido c1esen
vol vimento I ii • Os dados que ulilizou tern suscitado justificadas crlLica e 

posterior revisoes ~l luz dos nov s conhec imentos adq uiri dos pelas 
diversas disci ipinas a que recon u. A intens;ao profunda do ' eu ensaio, 0 

interesse pe lo e tudo das tendenciru' d longa amplitude croool6gica. da 
i nterac~ao enLr hahirats e esparro. manLem-se como t mas actuai . As 
pagina que se segu m, em bora nao incidam directamente sobre a materia 
ou a ar a geografica dos se llS estudos. con!-> tituem lima homenagem a "ua 
memoria, nestc co\6quio que [he ededicado . 

Lll1idade de i\ r~Ll e ll ogia cld Unive l"id"de ct!> Minhu 
(J) Subre a vida e a obra d ~~ Alb..!n ) Sam paio , no cu conjull lO . podetl1~ sc cunSu(I;lf nUOIcrosos tc t o~ . uc:" ignadameo
I'" MAGALH ES 1\123 (prefuci o a primeira edi,Jo dos Esturlc" rJ~ Hi<I(,n;, Ec(.nomica-Soc iai); UMA 1924 : CAR
DOlO I ~-l l ; MONT EI RO 1 9~ 1 : SILBERT 1'172 : T RI DADE 1\171} (pn'facio " 200. rl n ob," de Albeno . ampa;o): 
N6 0;\ 1 ( ~8: M. MA RT[; S 1991 : J. • MOS 199 1. 'peelo. rc:llIciomrl'l' cum os conce il" ., de ilflJ uco log ia 1Ilili LiI' 

do. por Albeno S arnpaio foram InllaLio, por J. ALAR ) ,0 I%U. c te'J)eilatllC.< " hi.st6rin lla' pa r<i<ju i"s por .l. 1 'J". 
I OSO 1\185 . 
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Neste texlo a orienta~ao dominante fundamenta-se numa abordagem 

diacronica do fen6menos de povoamento, regislados numa escala de 

tempo longo. Os fen6menos de longa dura9ao constituem uma dos campos 

mais favoraveis ao confronto da Arqueologia com a Hi loria. No entaoto. a 

nossa perspeetiva sera predominantementc arqueol6gica. 

Grande parte dos dados utilizados foram obticlos em trabalhos de 

campo por n6s efectuados, nestes ultimos dez anos, no Nordeste transmon 

tano, ou por utras quipas de arqueologia, que nos pennitiram acecler aos 

dado que recolheram Ill . 0 conjwlto dessa massa inJomlativa encontra-se 

inedito, estando previ ·ta a ' ua divulga~ao sob a fomlU de Calilogo. 

A monumental obra clo Abade de Bayul (L 91 1- 1947) eonstitui uma 

outra fonte permanentc de dados. 

2. QUADRO GEOGRAFICO 

o ordesle Tran montano az parte dum vasto espa~o habitua lmente 

d signado Noroeste Peninsular, delimitado pelos rios Navia, Elba e 
Douro. Nesta unjdade oeu pa, conLudo, uma posi~ao periferica - 0 canto 

sudes t - com inlluencia simultflOca de factores atlantico , continenrais e 
mediterrallicos. Os bosque de carvalhos (Quercus Pyrenoica WiUd) e de 

castanheiros, que revestem as faldas selentri nais da serra da Nogueira, 

contrastam com a aridez do garrigue que cobre os relev s xistosos e quarl

ziticos do vale do Douro, m Freixo e Alva, ou com 0 maqu is ccrrado da 

serra d ' NavaIheira (. udoesle do concelho de Mogadouro). Na serra da 

Coroa (Vinhai ) a precipita~ao media anual eleva-s a 1000 mOl , atingin 

do mesmo 1400 mm na serra de Montesinho a norte de Bragan~a (3 ). Na 

e ta9ao ugometrica de Numao (Yale do Domo), nao ultrapassa a media 

anual de 360 mm (DAVEAU 1972). Enquanto que as frentes polares frias 
de noroeste, carregada!i de humidade, ainda atingem as serras da Coroa. 

da Nogueira e de Montesinho. as frente. oceanicas de ar humido, proveni 

enles de oeste e sudoeste, nao alcan~am a .1Ona mai interior, retidas pela 

barreira monLanhosa das s rras da Estrela. Montemuro, Marao e Alvao 

(DAVEAU 1972). 

(2) Agntdc~emo, nos ciementos do PARM (ProJecto rq ucol6gico de Tom: de !oncMvo) que nos ,<, ,,, propurciollu

do. ~m rescrvas. infommfYOe_, LIe gr:muf.: intcrc ·"'e, Gnl~a., ao labor oc.:sta equipa os conhccJnlenfo:-. , obrc J arqueal gia 

do cam ,ude Ie da Ten-a Queme Tmn..'J11Clnlano. uernm P'lSSOS de ~iganlt: , 


rJ) Dad()~ ",1;"'1IIu, du " H1" Nueional do Amhien! '. 
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C m um quadro d 
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C m um quadro c1inuiLico variad articula-. e uma . lru tura creol6gica 
e geomorfol6gica assaz omplexa, marcada por uma suces. ao de epis6dios 
tectonicos que engendraram uma orografia irreoular. m qu aJte rnam 
mont. nha • plana1Lo , depr ssoes aberta", vale profundos Oll encaixados 
(A. RIBEIRO 1974) . Este complexo jogo de fonnas concretiza-se em cena
rios grandio:os, como na zona onde onn uem 0 vale do Rio Sab r (qu 
corre encaixado entre margcns abruptas) e a ampla depressao drenada pela 
Ribeira da Vi lari~a ( m que se formaram dep6sito ' .'edimentares algo 
xtensos). Dos cumes mais altos dos in elbcrgs qual1zflic (relevo re, [

du is) lue 'e levam sobre os planalto, de Miranda ou de Parad domi
nam- e vastos horizollles dn amiga pene-planfcie. mosaicos c loridos con
fo rme a culluras e n. epoca ' do ano. A d pres..,6 . lecl6n ica de 
Bragan~a . de Mirandela e da Vilariya formam pcqucnos univ rso:, ferteis 
ten'a ' em que se aglutinam povoados. 

o Nordeste transmontano, S ndo um lerrit6rio c m inegavei: caracte
rfstica, proprias. continua. na verdadc, os espa os contiguos. As monta
nhas de Leon prol ngam-se na zona de Bragan~a pelar '1erra'> da Coroa. de 
Montesinho e da Nogueira. 0 planalto de Caslela-a-Velha cstcnde-s peJa 
Terra de Miranda e linda no altiplano de Parad. -lzcda (RIBElRO & LAU
TENSACH 1987). A faixa suI do Nordeste apre.·enra 1l00orias afll1idades 
com a Beira lnterior (a BClfa TransmonLana de Orlando Ribeiro). 

Como re. ultanle ineviUlvel da complexidade g ologica, g omorfo1o
gica, c1im<itica e peool6gica, 0 revestimenlo vegetal evariudo. fonnand -se 
micro-zonas ecol6gicas. que albergam paisagens diferenciadas. Vergflio 
Taborda (1932). um brilhante ge6grafo da niversldade de Coimbra, pre
maluramente falecido. adaptoll e operou com uma dupla conceptual. Terra 
Fria e Terra Quenle, que foi bu car it tinguag m popular. A partir dessa 
dicolomia ecologica. elaborou doi modelo descritiyo.. ue corresponde
riam a struturas paisagist icas, uma evo ando os "openficl · ... e a outra 
baseada na poJiculluru. A obra de Vergfljo Taborda nao foi retomada. Os 
sew. modelos dcscritivos sao, lalvei. demasiado e quem<ilico . reduzindo a 
variedade ecologica do espu\o transmonLano e 0 grau de inlerven~ao 
humana no quadro natural. 

Com facLor decisivo do povoam nto Vergflio Tab rda subl inhou a 
dL tribui~iio dos recursos hidrfcos. em pretender meno prezar a importful
cia cia agua, factor vital. e 0 efeito marcad dU! isocurvas do delke hidrfco 
nos mapas da densidade de povoamento. consideramos indispensavel dcs
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tacar os efeiLos dos c1iferentes tipos de solo . das depressoes geomorfologi 
cas c dos orredores naturais de circula ao. SaUentamos, em c pedal, a 
importancia dos sistema de lena~o. . generalizado fla Terra Quenle e na 
LOlla do vale do DOUIO, tecn ica que pennite con tfil ir, me mo em zonas de 

Utos:olos, antrossolos que sustentam por si me mo 0 sistema agnirio (A. 
MARTINS 19 5). 

Na zona nort , em Vinhai: c Bragan~a, avulta 0 menor grau de acidez 
J o. sol s, factor que favorecendo uma r cupera~a nlpida do coberto natu
ral, facilitou uma elevada den idade de povoamento. 

Na c ra~ao da Tena de Miranda (que possuj s imilitudes climaticas 
com 0 Alto Tnis-os-Montes) , 0 sistema de "openfi Id" tfp ico da Terra Fria 
e substitufdo por uma pai agem de bocage, muito e laborada (CANGUEI
RO 1988). 

A par dos olos, a compartimenta~ao do e. pa~o parece ter sido muito 
importante na dislribui~ao das comunidades. Orland Ribeiro abordou a 
runcra das depressoes na distribuic;:ao dos lugare centrai de Tras-o 
Montes (0. RIBEIRO 1972). Pela no sa parte julgamos indispensavel 
~ublin11ar um outro a pecto: os corredores de circula<;ao e as portelas. 0 
vales cncaixado' e a montanhas fomlam barreiras. ob. taculos naturais. O. 
planalro e as depressoe ' via.e; naturais. As im 0 planalto mirandes, grande 
cixo suI-norte. Ou 0 Vale da Vilari\(a tambem orientado suI-norte). Nas 
m nlanha determinadas portelas coo, tituiram ponlos obrigatorios de pa 
sag m. As. im a PorteJa de P ohas Juntas, por exemplo. Nos vales ncaixa
dos d s grande rios. em contextos especialmenle favoniveis, decorrenLes 
d pequena depre oes lectom 'as, abrem-se pontos tradicionais de passa
gem. No ri Douro. por exempJo a zona de Alva a foz do Sab~r. ou, bas
tante mal a juzante, a Senhora da Ribeira (concel ho de Carrazeda de 
Anciaes). 

Tra ar um quadro mais completo do e pa~o do Nord ste tran mon
HlIIO, nn .ua diversidade, ocuparia muitas paginas. Apenas desta time 
delenninaJo ' aspectos . sem os quais 0 posicionamenl dos habitat. fica 
ria desfocado. 

E. sublinhe-se cvocamos a comple idade geografica do ordeste 
para deixnr claro que os hahitats nao sao "pontos" di tribufdo por superff
cies Lisa.';. m,L'i comunidades inseridas em contextos e ologicos concretos c 
preci os. 

I/ I! 
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implica sempre um coni 
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Ne:la per pecliva a analise dos movimentos diacr nicos de hahifats 
impliea sempre urn conhecimento directo. previo e profundo do lenitorio. 

3. MOVTMENTO DE HABITAT 

a processsos de ru plura e eontinuidadc do povoamento, conform ja 
afirm~imos, conslituem lim dos lema predilec tos da Arqueolol!ia e da 
Hi 16ria. Seria ocioso, neste lexto, analizar os anlagoni mo< teorieo' entre 
as pos i ~Ues dos que recorrem aos movimenlos de povo . ou a contextos 
socio-polilicos, para inlerpretar a mudru19as culturai ca ' dos que apenas 
"tlC dilam" em processos end6genos. com todo 0 vasto leque de perspecti 
vas inlenn dia<. De ftngulo eSlritamente Je cri livo num quadro geognifico 
muito oncr to, apenas preLendemo. registar movimenlo. de habitat. a 
duas escalas (macro e micro analise), LenLando enconlrar pisLa para uma 
fu tu ra abordagem sistematica. 

3.1. Micro-analise 
Todas ali conslrur;oes inlcrpretat i as que ignorem 0 contexte espacial 

e ec%gico dos habitats e a evo!u9ao diferenc iada cia com unid ades. 
p dem resvalar para meros exercfcios abstrac(os. Na verdade. quando e 
d see dos mapas regionai., para 0 terreno, para a e cala da comunidade e 
do eu lermo, deparrunos com uma variedade de ilua~oes. que parece 
de 'afjur os mai, inleligentes e sofisticados e fOf905 de padron izac;ao. 

as exemplos que 'e :"eguem, iluslram a compJexidade da realidad 
quando encarada de peno. Sao processos espe fiicos, que nao devem er 
encarado. como modclos. Foram, ali,ts, e colhidos de uma fomla algo ub 
jcctiva e arbitniria, embora na sua escoLha transparcya uma aULude metodo
1 gica que pretende em primciro lugar videnciar a complexidade e a S1o

gularidade como aspecto e enciai<; da Hi loria e cia ArqueoLogia. 

3.1.1. 	Terra Fria 

Grij6 de Parada (fig. 2) 
ES la aldeia do planalto de Parada-lzeda (patamar de 700 me lros), 

perlencente ao coneelho de Bmganc;a, si lua-se no meio de solo d ext:e 
lenle qualidade para a culLura cereallfera, po sufndo lambem bons lamei 
ro para a p cliaria. Em vales mais abrigados, voltad . ao ri Sabor. 
podem observar-se uvai vinbas. Referenc ias do secuLo xvm a e ' [ Ire 
fun ntrias (CARDOZO BORGES cilad por ALVES /91 1. 354) p rmi ti
ram-nos localizar 0 hahitat da epoca romana que tkava nu periferia Le Ie 
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do actual aglomerado. ocupando 0 topo e a vcrtente sudoesle de um lom
beiro no lugar cham do Medorra. Recenlemenle, novas e ' l las foram 
J ivu lgadas po r Belarmino Afonso (1990, 2 11-2 14). Cil ad o nas 
Inquiri<;:6es, tudo indica que 0 habitat medievo e fiJiou no povoado roma
no . ACLualmenle, lal como no perfodo romano, a sua estrutura ag raria 
aproveita O~ bons solos que se inser m nn faixa adjacente ao povoado (ter
rit6rio te6rico de meia-hont), vivendo-se do bin6m io agri ultura de cere
ais-pecu,tria. 

Num caso como este pode afirmar-se que nao hCt urn movimento per
ceptfvel na estrutura do hahitat. 

Cova da Lua (fig. 3) 
Cova da Lua e uma aldeia da freguesia de E pinhos la, instalada na 

vertente soalheira de um pequen va le abrigado que se abre no sentido 
leste- e Le, nos Ultimo ' contrafortcs meridionais da selTa de Montesinho. 
Nas Inqu iri<;6c de Afon ' o UT, no cap itulo re lativo a S . Cripiano de 
Vilarinho, ."urgem declarantc ' de "Cova de Luna" (ALVES 191 ,398): 
"quod villa de Cova de un ' e. I lo la fora ria domini Regi ". Nas 
Inquiri<;oes de Afonso Lll (Livro IV, fo l. 8) : "It villa de Cova de Luna e t 
forariadominiregis"(ALVE 1913,118). 

No Lermo de Cova de Lua. no me 'mo vale. a meia enco ta, na verten
Ie fronteiJa aaJdeia, ex.i 'te um sftio arqueol6gico. dl!oominado Casarelhos. 
onde se dblinguem div rsas rases de ocupa~ao. No extremo de urn peque
no lombeiro que arranca da meia enl,;o~ta. nOla-se LIm talude subcircular 
que pocleria corresponder a uma fortii1ca<;:ao da Idade do FeITO, mas que, 
provavelmenle , sera uma estrlllura dcfensiva medieval, se livemlOs em 
conta a au 'encia de maleriai proto-historicos. Fora da area do talude 
ob ervam-, e numero. os fragmentos de ceraroica ramana de contru<;:ao e 
domestica. 0 Abade de BUlfal afim1u mesmo ter recolhido peda<;os de terra 
sigil/afo ( 1934, 50-54; 186- I 88). S ja como for a ocupa<;:ao romana esta 
documenLada P 10 achado de duas arns, uma d dicada a uma divindade 
lopica. ujo nome des onhecemos, poi nao e m ncionada. outru con ag-nt
da a uma divindad indfgena bem conhe ida no panteon pre-romano: 
Bandue. A par destas aras registam-se duas estel<~ funerarias. Destaca-se a 
adop9ao de nome ' e cognomes romanos: .omelills Ocu la/lls, FI{JclI .\ 
ViiJonis, ProCU/1I i/OIlis. Flcc·..ills Bedlllllls. No extrem da area da disp r
sa de materials, conervillll-se as ruinas de um templo cristao, onhecido 
pela Senhora da Hcdra. A deslocar;ao de l/abila' , de uma encosta para 
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uutra. de Ca ar Ihos para a aldeia da Cova da Lua. parece ter-se processa
do na Idad Media, num momento des onhecido. Pode admitir- a hip6t 
se da cuexistencia temp raria de dois hahirals durante algun seeulos, que 
seri a lestemunhada por lima referencia de um documento do 'eculo XV 
( 1435), segundo 0 qual 0 Mo teiro u CaJ) tro de Avelas era propIietario de 
uma "quintaa a que chamiio Castro de Cova da Lua" (ALVES 1913,87). 

Na nossa perspectiva de analise, consideramos interessante constatar 
qu ad , tocac;iio de hahitat ocorre s m prejufzo da estrutura de expLorac;ao 
territorial. Seja no hahiral de Casarelhos ja nu aid ia de Co a oa Lua, a 
dislfincia aos lameiros e ao · ' 010 hurnidos do fundo do vale (cultura do 
li nho ou pastagcn ') e idcnlica, como e ami! ga a distanc ia aos 'olos mais 
leve e se OS, que ocupam patamares superi res. Por OUlras palavras a des
IncaI;ao de habitu{ parece m10 ter modificado 0 sistema de xplora9aO eco
n6mica do territorio, enLre a epoca romana e 0 perfodo medieval. ou epo
cas subsequentes. 

' astro de Avelfu (fi g. 4) 
A generalidade d uutore (HUBNER t 87 1; TRANOY J 981; 

A ARCAo (988) con idera que Caslro de Avelfis roi a capital ou a . de 
rcligiosa de urn povo, citado pelo. autor s classico . que deixou impor
lantes le. temunhos epigraficos: os Zoela.. As e cavalfoes, feita n secu
10 XiX por Jlenrique Pinheiro, demonstraram que a sede da CivillJ.\' 
Zoe/arum 0 upava 0 topo e a vertente norde. te d uma pequena coljna, 
que mal e distingue no centro da depr ssao de Bragaoya, uma.z na 
muilo fertil, urn autenti co mosaico de solo humido. e de s [ sIeves. 
pouco <lcidos, favonivei Ii cultura do trigo e da vinha, As e .. avar;-es de 
Henrique Pinheiro. financiada por Martm . Sarmento, e . umuran um edf
ficio de razoaveis dimen oe ', que podcria ter s ido urn t mplo au lim 
pequeno forum (PINHEIRO 1895). Cerca de duzenlQs metro. para. noro
este deste conjunto H. Pinheir de. obrill. 00 stlio chamado Terras de S. 
Sebastiao, um templo medieval e a respecliv' necr6pl envolv nt , que 
indufa dois miJiarias reut ilizado. como surc6Jagos (IX95). Nao re tam, 
pois, duvidas que 0 povoado per ' istiu uo longo dn Alta [dade Media. 
Pon!Ill. no .'eculo XIII .iii nao ha referencias a tal templo. De facto. a 
norte, nu ba e da colina. junt a margem e. querda do rio Fervenr;a in La
lou -se, em epa a iodet rminada, 0 mosteiro beneditin de CasLr de 
A elas, em tomo do qual 'e congregou a actual aldeia. Na direcr;ao opos
la ~urge a paroquia de S. Claudio que agrupa Lre. Jugare ' Fom1il, Gostei 
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e Castan h ira. 0 t mplo paroquial esta isolado. os docu mentos do secu
10 xn ja esras trAs "vilas" aparecem individuali zad' . 

o caso de C as tr de Avel5s e deveras interessante. A inrtue nci a 
religiosa, que conservou durante a Alta Tdade Media. ate a exti n~ao do 
convenlo no seculo XVI (ALVES 1909,91-94), nao e por certo aLheia as 
func;6 que des mpe nhou como centr de culto a Aerno , que se supoe 
ter sido deus tu telar dos Zoc las. E, lambem, interessante verificar 
como emerge uma par6quia a sombra do nome de C laudio , imperador 
sob cuj a egide a sede da civi{(1s Zoelanon adquiriu eu estatuto, a e rer 
na pre en<;a do m onllm nLo h norffico, con ' rvado na pr6pr ia igreja 
paroquiaJ. 

*" :}:: 

Neste tre' cas s da chamada Terra Fria Iran montana. J paramos, 
pois. COm tres trajec l6rias dis tinta no percur. 0 temporal de habitats funda
dos na epoea romana: aparente per istencia de ocup<l\ao no mesmo lugar 
geomeLrico (Grij6 de Parada): mudan<;a no posi ionamento do habitat, sem 
altera<;ao da estrurura de explora<;ao d territ6rio (Cova da Lua); fragmen
rac;ao de urn lugar-central da epoca romana em quatro aJdeias ( tn~, subme
lid, s a uma entidade pnroquial cujo orag e voca 0 nome do imperador 
Claudio, que reni concedido aos Zoela 0 dlreilo de se o rganizar m em 
civitas; e uma quarta nascida ao abrigo de urn con venlo, que pode ter her
dado urn poder religioso remanescente do perfodo romano). 

3.1.2. Terra de Miranda 

AJgoso (fig. 5) 

A antiga v il a de A lgo . o, hoje s d d f r gues ia (co ncelho de 
Vimioso). situa-se no extremo sui de um planalto deli mitado pelo rio 
Ma<;as e ribeira do Angueira. A ocupac;ao mai . anliga refere-se ao perfodo 
calcolftico, assinaLada p la ocorrencia de maleriais ceramicos (fJagmentos 
de olar ia de fabrieo manual lisas u decoradas com ine i 'oes) , qu se 
enc nt ram dis 'eminados a uperff ie do solo. na vertente oeste da crista 
quartzftiea onde posteriomlentc. [o i implantado cast 10 med ieval. A 

nco ta oeste emal [avortivel, por estar abrigado dos vcntos d norte e por 
ser a mai . soalheira. 
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Nao ba indfcios d qualquer ocup_wao do Bronze Final, ou d tran 'i
~a() Bronze-Ferro. 

Para sud SLe do 10 al do hahitat calcoifLico, num esporao sobranceiro 
ao ri Angueira, embora encrdvado no fundo do vale c d stitufdo de visibi
li dade obre 0 terril6rio envolvente, enconlram-:e a' m UIaUltl S de urn 
povoado forlificad da Idade do Ferro. No seu interior recolhem- e raro 
fragmentos de ceramica de fabrico manual, lisa. 

Para norte deste povoado, cerca de mil metro em ljnha recta, e t n
dendo-se pela vertenle ocidental de urn vale abrigado, no limite do pla
nalto. conservam- e os vestfgios de urn povoado de fu nda~ao romana. 

uma exlensa area podem observar-se numeroso fragm nto' de legula. , 
imbrices, tijolos ceram ica comum. Domingos Marco. recoLheu urn 
fragmento de terra sigillala hispani ca Lardia. No eXlremo 'L1deste dest 
pequeno vale, no sftio chamado S. MaJtinho, parece rer sido dcscoberta 
uma estela funeniria romana. Ja nao se con ervam rufna de um eventual 
templo cristao. Conludo, ha nolJcia de uma n cr6pole de sepultura. de 
lages. S gunda Li ma lenda re istada pelo Abade de Ba al (ALVES & 

MADO 1968) 0 povo de Algoso, afirma que no . Martinho exi. tia 
uma quinta que foi abandonada. 

No xtremo oposto, no topo do cabe~o em cuja vertente ori nlal e 
ob:ervam os indfcios do p voado romano, disLingue-se urn lalutle 'ubcir
cular (desionado Cabecyo da Forca) que, em nosso entender. pode ser 
inlerpretado como uma linha de mw·alha. Ju lgamos que se trat' duma 
cerea al to-medieval, relacionada com a ocupa\=ao tardia do povoado 
romano comlguo. Na zona interior da pos:ivel erea, bservam- 'e aJgun 
fragmento de material arqueologico, mas com den id( de muil menor. 

o Castelo de Algo '0, que segundo os docum nLos disponivei . 
(Inquiri~oes) teria ido construfdo no seculo xn. foi implantado a sudoes
te da fortifica~ao que acima descrev rno . De conhece- ea . ua e trutura 
primiLiva. Ao abrigo desLe ca telo, na vertente norte, num concavo prote
gido dos ventos, ergueu-se uma povoacyao, conhecida pelo nome de 
Pen nciada, cujo Lemplo seria a capela da Senhora da. A 'sun~a . que ainda 
h je se con erva. Na vertente oeste, ja mencionada, a proposilo da ocupa
yao ca/col flica, encontram-se numero 0 fragmen lo' de telha curva e lie 
tij los, bern como ceramica medieval , 0 que ugere q e 0 povoado se 
eSlendeu entre 0 templo e castelo, num m menlO de mai r expan ao. No 
entanto, e te liabitat nao perdurou. Na transi~a da Bni a Idade Media 
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para a ldade Modema, a vila de Algoso desenvol e-se entre a Penenciada 
e 0 Cabt!~o da Forea. aproximando-se ussim do anl igo povoado romano e 
dos solos 'ereaLfferos. 

I e le exempla de AJgo~o constatamos uma signi fi cativa sensibi lidade 
d povoamento ao ' condicionali mos geo-esLralegico e e 'on6micos. 

Picote (fig. 6) 
Tal como em Algoso. no tem10 de Picote conserva-sc urn conjunto de 

shios que documentam di ersos momento cronol6gicos, 

Relacionados com 0 povoamento proto-hi t6rico existem dois ca~ 

lros. urn a norte, chamado Cigaduenha, e a segundo a suI. Caslel do 
Picao, Otl Picao do Diabo. Tn 'ercm-se numa 'cqucncia de povoados que ·c 
distribuem ao longo do rio Douro. com urn sistema defensivo muito pecu 
liar. ,' emelhante :10S " promontory-hillforts" da oibJiografia inglesa. Uma 
linha de muralha. em areo, reforyada com fo 'so e campo de pedras finca 
da ', prolegia um espa~o circunscrito, que terrnina em falcsias L1uc caiem a 
pique 'obre 0 rio Douro. Nem na Cigaduenha, nem no Castelo do Pieao, 
e notam indlcio, de romanizac;:ao. Contfguo a aldeia dc Picote existiria 

um terceiro castro, chama 10 Caslelar ou Poi . E possivel que no lugar 
lenha exi. Lido um povoado da Jdade do Ferro, numa posi~ao mais clisLan 
ciada d rio Dour . AponLam ne se senLido fragmentos d olaria de fabri 
co manual. que , e recolhem a uperflcic do solo (L MOS & MARTLNS 
1982), No entanto, os vcstfgios mms abundante. indicam uma ocura~ao 
dn epoca romana. Nos :1I10S 60 fai posto n descoberto um presumfvel san
lutiri ,em que lemento central , eria urn berrao de grandes dimen oes 
(SA 0 JUNIOR 1975. 79-91) . Os esLrato associados a cste conjul1to 

seriam do Baixo-Imperio (SANTOS JUNIOR 1975,84). a muito longe 
oeste local, ja nos al10s 80, em consequencia de terraplanagens, foram 
exumado os muros de uma asa rectangular com matcriais romanos 
(MARCOS). Para alem de tes aehados a importancia do local e compro 
vad;] r r uma colec9iio de inte e uma estelas funenirias a mais numero a 
do Nordeste transmontano, na sua milioria provenientes cia pequena colina 

nde 'Ie ergue a igr ja maLriz de Picole, consagraJa a Santo Cri '\ (MOU
R1NHO 19RR), Nao exbtem dados definitivos, pois qll nunea sc reaLiza

ra escavuc;o ,ma: tudo indica que 0 templo foi construido sobre lima 
necr6po\e romana (TRANOY 1981). No conJlInto. julgamos que aldeia 
a<.:Lua! e ergue . obre povoaJo da epoca romana, num manife 'to exem
plo lit; L'onlinuidade. No entanto. sabe-se que a sude I d Picotc. no I cal 
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chamado 0 Castelo, num cum SObranceiro a Douro. conservam-se os 
negaLivos de uma torre. Numa rechii cont(gua, obs rvam - c maleriai atri 
b fvei aAlta ldade Media. Teni havid uma interruptrao epi ·odiea. nllm 
con le 10 de maior in tabi Udade '? 

']; I c mo em Algoso verificill11-Se mudanyas oum aro territorial rela
tivameOle curt . E notario um proce so de cone nl rayao nO quadro do 
Imperio Romano, nu m local com faci l ac sso aos sol s cerealfferos do 
pJanalto. Regista-se uma ruptura num mom nLO indeterminado do periodo 
m di val. Ma. a povoa9ao consol ida- 'e no lugar cont fouo ao povoad 
romano e a igeja paroquial parece ter . ido ergu ida obre cemi tcrio 
romano. 

Penas R6ia (fig. 7) 

A fTeguesi a de Penns Raia .. ilua- e nn parte sui do planallo mintn
des, num trecho mais ondulado do planalt , em que . e erguem a eri las 
qu artziLica c o nhecidas pe lo designa~ a o gene r ic n de C imo s de 
Mopdouro . No Lermo de ' Ia fregue sia conhccem- se diversos . ft ios 
argueol ' gicos. Nos abrig . do atloram nlo r ch so quartzftic , que dcu 0 

nom a a1deia (P na Roia. = Penhas Rubias), tal como na vertcnte que 
de 'ce da massa rocho a para 0 ste, nc otram- 'e num roso. fragm nto 
de ceramica de fa brico manual, lisa e dccorada (SANCHES 1988). Na 
parede de urn dos a rigos cons rva- e urn painel de pi ntura' e. quem:iti 
« I , habitualmente alribufdas ao mesmo perfodo (ALMEIDA & MOURr
NHO 198 1). 

Nao se c nh cern ocupayoes da Idade do Bronze ou do Idade do 
Ferro. 

Para lesle do povoado calcoifti co, na vertcntc abrigada duma colina 
de nco tas suaves e Slibe ·trato xistoso, existiam as rUlnas de uma villa 
romana, de cobertns ac identalmente nos ano 70, quando , urribou 0 

lerreno para implanla930 de li ma vi nha. A pei do bu lldozzer trouxe a 
superffcie numerosos maleriai s ceramicos, bern como elemellLo. arc uiL c
tonicos, indicadore da existenc ia de uma res idencia de erta amplitude u 
ju lgar pela, dimensoes dos capite is e das ba cs de col una. As duas campa
nha: de sondagem que dirigimo no local, nos ano de 1981 e 1982, reve
laram que era imposslvel reconstituir 0 perfm tro da villa, pois a surriba 
ti nham arrazado 0 ed iffc io ate ao alicerce. (LEMOS & MARCO 1985). 

o entant , recolhcmo' materiais que demon tram que 0 estabe lc im nlo 
agricola foi fundado na pr.imeira me Lade do : cu lo 1 (LEMOS & MAR
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COS 1985). O ut ros materiais inserem-se m meado' do . eculo I: tem 
sigillaLa hispanica; um as de Vitelius, eunhado em Tanaeo (Janeiro-Julho 
de 69) (CENTENO 1987, ] 46). Algu ns u te nsfl ios de fe rro evocam 0 

caracler agricola da villa. OUlras p c;:ao:; regi . tam 0 e taLuto do proprietario: 
uma bela faca de mesa de lamina de feno e cabo de bronze ; aneis de 
bronze. Nao se con hecem epfgrafe. relac ionave is com es ta villa (no 
cunhal sudeste da 19reja Matriz de Penas Roia , observa-se uma ara rom 
na, mas nao e possfvel aber e possui alguma inscri ~ao sem a r tirar da 
parede opera~ao assaz dffi cil). 

Fragmento de terra . igi ll ata tardia revelam que a villa da Fonte do 
Sapo perdurou no Baixo [mp rio . No en Lanto, parece ter 'ida abandonada 
na Alta Idade Media je\ qu entre as mat riais nao figuram ceramicas tar
d ias prese ntes em o ut ras vittae de Tras-os-Montes, omo na Granjinha 
(LEMOS 1987) ou na Quinta da Senhora da Ribeira . 

No t nno de Penas Roias conh ce-se . i111 , urn fLio allo-medieval, no 
sope da Serra da Castanheira, cerca de oitocentos metros para norte da 
villa da Font d apo. No local chamado Prado f i recolhida uma eSlela 
dalada do secu10 VIIl (ALVE 1934, 9 1-92) e que Lalvez idcnt ifique 0 
casal proprietari da quin ta ar exbLente: 

+PROTHEUS FECIT! THURESMUDE 
XO!RI SUE OBTTT IPS A! SUB OlE 

vur K (A)L(ENDAR UM) JA/N UAR(II ) 
ERA DCLXXIIJ 

Embora nunea tenham sido de 'cobertas e truturas, no sll io do Prado, 
observam-se fragmento de ceramica comum atfpica. Esta qu inta na pare
cc ter perdurado. 

No seculo Xl ou XII e construfdo 0 Castelo de Pena R6ia. _ As suas 
muraLhru albergavam um povoado, cujas ru lnas ainda s conservam por 
eSludar. 0 Livro de Duarte de Annas mostra a estrutura da alde ia no final 
da Idade Media, quando a area intra-muros j~l estava abcu1donada e 0 aglo
merado se e tendia para leste na direc~ao os solo. cerealfferos, aproxi
mando-se do local onde jaziam as rufnas da vittu da Font do Sapo. 

Aq ui, tal como em Algoso e Picote, deparamos com lig iras flutua
~6es de habitat, da epoca romana para 0 p rfodo alto-med ieval, d ste para 

s seculos XU-Xv. 

J20 
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Algosinho (fig. 8) 
Nest pequena e isolada aldeia da Terra d Miranda, anexa de Peredo 

de Bemposta, conserva-sc um harmoniQ 0 e amplo templo romarrico, con 
trufdo em gran ito com portal decorado, inserindo-se, pois, na fase mai 
nnliga do romiinico transmontano. Est t ru plo docllmenta a importiincia 
do povoado na Baixa Idade Media. 

Em terrenos \avrados. contfguos a aldeia podem-se ob 'ervar-se frag
m ntos de material romano de contrus;ao e de olaria domestica. No adro da 
igreja e i 'I iria urn bcrrao que foi dc!)trufdo no fim do ,eclilo XIX (MAR
TI S PEREIRA 190R). Albi.no P reira Lopa (1987), no mesmo adro, 
ob. ervou duas e. telas fu nerarias romana . . E ' Las e Lelas podem r proveni
nte.. do extrema oeste da alde ia, onde ainda sc conserva urn peq ueno 

nud 0 de sepulturas e 'cavada na rocha. Em AI g sinho ° t O1plo cri sHio 
par ce Ler side erguido sobre a local do habitat da epoca roman a, que alias 
fi ca junto aaldeia, tal como em Grij6 de Parada. 

Em Alga ' inbo verificamos lima possiveJ desloca~ao do hahitat da 
Idade do Feno, de lim local encravado no fundo do vale para 0 planalto e a 
partir dar lima hipopetica permanencia. Deve sublinhar-se que ao contnirio 
do que aconteceu em Vi la dos Sino. , a igreja paroquiaI foi erguida sob a 
zona de habitat. An cr6poJe romana fi caria a norte, num loc I onde ainda 
se observam a lgllma~ 'epulluras scavadas na r eha (SltiO dilO d Lamoso 
ou de Santo Andre). 

Vila dos Sinos (rig. 9) 
Esta pequena alde ia do planalto mirrulde. e anexa da fregue: ia de 

Vilarinho de Galegos . E lim pequ no povoado em manife ta decadencia. 
A . ua origem parece remonlar a romaniza9ao do planallo . Na vert me 
fronte ira ao extrema norte da aldeia, no local conhecida por Bardalem, ja 
r fe rido pelo Abade Ba<ta1 (ALVES 1938), podern ob ervar-s entre c,uu
p s de vinhas e hortas numerosos [ragmenLO. de tegulas , fmbrices e cera
mica camum romana. 0 e tremo suI da alde ia, em redor da igr ja matriz, 
que se encom ra Iig iramente destacada do aglomerad populacional, 
registaram- e diversos achado . Me rtins Perei ra (1 90 ) menciona a des
coberta de seplllLuras de lages, ublinhando que algumas continham vasos 
com emente ' deer al (lorracios?). 0 Abade de Ba9al ainda observoll um 
desses vasos na ala do M useu Municipal de Bragan<ta. mas admi te que 
tenham desaparecid duran te a mudan<;a de instala<;5e . Po teriormente , 
em \935, no decurso de obras para 0 r baix mento do adro, apareceram 
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nova sepulluras c duas. culturas zoom6rfieas de pegu nas di mt:nsoes: 
urn " berrao" e urn " t uro (ALVES 1938). Este tipo d eseu lturas zoomor
ficas (pequenos lOuroS) tern side registaJ o em contextos funeniri . tardio' 
(Baixo Imp rio), na zona de Salamanca. Ai nda hoje, no adro cia igreja, se 
observa urn berrao, ou porco, de media dimen ao, cuja origem exaela sc 
de eonhee . Na eabec ira su i da Jgreja f i cI sentcrrada, em 1980, uma 
estcla fu neraria romana dupla, em marmore, deseoberta que deu origem a 
duas . uees i as campanh s de escava~ao por n6. orientada , em colabora
yao c m Domingos Mar as. Os resultados adquiridos permitiram compre
ender a dinamica cia necropol medieval e a evolu ~ao tipol6giea de lllmu 
los que ituamo' entre os 'eculos X e Xlli. base ados na e. trati grafia re lati 
va dos enterramentos (LEMOS & MARCOS 1984 e (985) , Nao enc ntra
m s sepulturas roman as, ~alvo uma estrutura com di.' ti nta ori enta~ao , que 
podcria seT urn tumulo da epoca, poslerionnente reu tilizado COIllO ossua
rio. Servindo com elementos la te rai s u de cob rtura, das sepultuTas 
detectamos diversas stela!o. fu neririas romanas. Consideramos pOlleo pro
vavel que as estelas e as escultura tenham id carreadas de ouLro ponto. 
Admitimos como ltip6le 'e mais prov<lvel que 0 templo e a ne r6pole cris
tas se desenvolveram sobre a necr6pole romana, 

No caso de Vila de Sinos a igreja paroqu iaJ parece ter-se instala 0 

sobre a necr6pole romana. 0 povoado actual estende-se e tre a igreja e 0 

charnado Bardalern, local onde supom s tel' sido 0 habitat romano. 

Seja em Algosinho, seja ern Vila dos Sinos alias ambos os locais citados 
como "v ilares v Ihos" no Foral d MogadouI', eririca-se continui lade de 
ocupa Ii , ernbora seja distinta 0 po. icionamento da igreja p!.lI'oquiaJ. Em 
Algosinho 0 templo roi conslruido no local do hahitat roman . Em Vila 
do. Sinos, pelo contrario, no sftio da necropole. 

3.1 .3. Terra Quente 

Anciaes 
Anciaes e urn povoado bandon ado desde 0 Cinal do sceulo XVIII. 

Quando Co lumbe no Ribeiro fez 0 recenseamento das povoac;oes uu 
Comarca de Torre de Moncorvo, 0 lugar roi dado como deserto. No pri nd
pio do mesmo seculo era apenas habitado por qll inze moradores (MORAlS 
& MAGALHAES 1985). A transferencia da sede da vila para CalTazedo 
teni ocorrido eerca de 1738. 

No entanto. ainda doi . secu los ant ,no rim da Baixa Idade Media, 
Anciiies ra um lug-ar central, com marcada influcncia sobre a regiao cir
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rundante , 0 que se deduz quer da d cumenta~ao disponfvel, quer do nota
vel conjunt de ru fnas observaveis : forLificarr6es' t rnp los; habitarr6es (4 ) . 

No seu conjunto as estru turas observave is parecem datar da Baixa 
Idade Media (secllios XIV-XV). 

Os dados arqueol6gico ' e documentais indieam, porem uma Jonga 
hist6ria de sucessivas ocuparroes, 0 que sug re uma hipo[(~tica conti nuida
de de habitat ao longo de varios m ilenios. 

A ocuparrao calcolitica e evidenciada por fragmentos de cedimica de 
fabrieo manual (l isa ou decorada com incis6es e a pente), material es te 
recolhido em varios pon tos, no topo do cabec;o e na sua verten te mais 
suave, voltada a leste. Numa sondagem, que dirigimos em 1987, f ram 
identificados dois estratos 'obrepo 'tos atribufdos a esse perfodo, camadas 
que foram cortadas pe la constru~ao da Iinha de muralha actualmente vi (
vel. Directamente sobre a camada calcolfti ca superior assenta uma sequen
cia de nfveis da Baixa Idade Media, que revolveu anteriore. cupayoes. 
Porem. entre os materiai rem xidos, que sc mi . turam com as ceriimicas 
medievai.s, registam-se fragmentos de olari de fabrico manual, alribufvei 
ao chamado un iverso d Cogota I (d corada com excis6es e sequencias de 
espigas) ( ~ l aIdade do Bronze Final (carenada Li a), ao horizonL de transi
<;iio Bronze -Ferro (decorada com dedadas ) e a Idade do Ferro (lisas ). 
Di pomos pois de todos os indfcios para se admilir que ao povoado calcoJf
tieo se sucedeu urn povoado proto-hi t ' rico eventualmcnte estabele ido no 
Bronze Final. Note-se que Anciaes e LI m do · raros locai. transmontanos 
onde se desenha uma ev .ntual Iiga9ao ent.re um povoado ealcol ftico e urn 
castro, atraves de materiais de CogoLas I do Bronze Fi na l!F ITO. 

Neste conjunto de Olateriais pre-histoli os, protO-historico e medie
va is csta ausenLe 0 mundo romano. Entre as centenas de fragmentos rcco
Ihidos nao surgem fragmento ' de lerra sigilJata ou eeramjca comu m do 
Alto Imperio (6). Porem, no sop nordes te do mon te em que se ergue 0 

Ca telo de AncHies, numa venente suave e abri gad a, jun to da estrada 
municipal que liga Carrazeda a Selores, observam-se numerosos fl-agmen
tos de Legulas , imbrfces_ e de c ram ica eOI11um, disseminad s por uma 

(4) Para uma de.scric;ao ponnenorlz3da do caste lo. cerra, igreja..'i. t!.s lnIlUf l.t.) habi w<.: ionai s C ou t.ros elementos pode- sc 
con.~u ltl1r AL ES [9 4 , ) 13- 117. 513; PERr.!Ri\ LOPO 19H7. 7, -80: LEMOS 198\1. 52-56. 
(5) gTadect:.mo~ ~ doUluru S lL"ana Jorge , que h:vC a 3T1lahil idacte de ohscrvar a c.on f1nnar as nOSbas hip() lcsts sobre a 
cla.ssifica<;uo cronol6gica do ... materia i ') l'a!coliticQs c dc CogoUls { 
(6) grnciecemos ;j dra, Manuela Dt:lgudo que levI:' a pacie.nci:i. <..it.; ob, ervaJ todo 0 materi al, tentando dclcnar a ocor
rEncia de materiais do Alto Tm neno. 
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xtensa .'i r a. Segun do notfcas reco[hidas por J. Leit de Vasconcelos 
(19 18, 356), no me rnO local, teriam sido exumados uma ara e um tesouro 
monclirio, a primeira perdida e a seg undo disperso. 0 Lesouro seri a do 
A[to Imperio (HIPOLLlTO 196 1; CENTENO 1987). A ausencia de mate
riais do Alto Imperio no LOpO do monte, indica que houve uma transferen
ci[l de habitat, relacionada com 0 processo de romanizac;ao. 

Porem, 0 novo habitat instalado na base nordeste do monte nao per
durou. De facto, parece ter ocorrido, no fim do Imperio um processo inver
so. No lOpO do monte, recolheram-se moeda tardias que andam disp rsas, 
o que par si mesmo nao seria sufi ciente como inelicador. Mas , lambem, se 
regista urn fragmento de ceramica imporlada, terra sigillata hispan ica tarel ia 
(seculos JV-V). 

Nao idcntificamos materiais importados que possam sinalizar uma 
oC ll pa~ao do ' seculos VI-IX. Porem Anciaes surge mencionada como 
lugar fo rtificado em doclJ mento do seculo X . No secul ::-eguinte recebe 
Carta de Foral de Fernando X, es tatu to que e contirmado posteriormente 
peJos rei portugueses. No seculo XI parece formar uma li nha d ca. telos, 
com Nu mao, Vilarinh da Castanheira, Li nhares, Urros, que controlam 0 

vale do rio Douro. Ao long do.eculos seguintes. Anciaes procu ra refor
'rat 0 seu pape l de lugar cenu I. envolvendo-se em di spulas territoriais 
com os Iligares fronteiros. No seculo XlV, toma partido da Ca a de Avis, 
revoltando-se ontra 0 donatano (porto Carrero) e entrando III luta contra 
a vila forlifi cada de Vilarinho da Castanheira , que ad r acausa cia reino 
d Cast la. Com a vitoria da casa de Avis, Anciaes atinge 0 zeniLe do s u 
poder. Recon troi as Illuralhas, obras que doc umentamos atraves da S /1

dagens de 1987 , cOl1stroi templos de grande hel za arqu itect6nica. no 
mais puro e. tile romanico. Diversos diplomas reai ateslam 0 poder da 
vila: os moradores de Ab re iro, Favaios, Vil a Re a l, ViJ a r inho da 
Caslanheira, Linhares, sao fon;ados a cont ri buir para a con tru9ao das 
novas mural has. 

Bsta curva a cendente nao 'e mant ' m. Conforme ja referimos, dois 
seeulo. d pois, a d scri9ao de 1721 (MORAIS & MAGALHAES 1985) 
revela urn lugar qua e deserto que apenas detem pod res jurfdicos mas 
que se encon lra abandonado em proveito da aid ias envolventes dispersas 
pelos vales ei rcundantes: Selores; Lavandeira e Marzagao. 
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Senhora do a telo da Adeganha 

Tal c mo em Anciaes, onstatamos n ste sftio uma admiravel suces

sao d nfveis de ocupa~ao. Urn "ca telo" natural de grandes afloramento 

gran(t ico sobranceiro ao Vale da Vilari9a, mas com facil aces so ao pla

naIto, a meia distanc ia entre 0 fun do do vale e 0 patamar plamiltico, foi 0 

local escol hi do para inSlalar sucessi vos habitats , do calcolftico, de 

Cogotas T, de Bronze FinallFerro. Apoiado nos afloramentos rocho () foi 

erguido um castro, do qual ainda e cons rva p 10 menos urn tr 90 de 

muralha. Na epoca romana os habi tantes do castro, ou parte deles, des lo 

caram-se para vale. para a base da vertente. eventua lmente infl uenciado 

pela pas. agem d uma via ou pelo acesso direc to a m Ihores sol . P 10 
menos a parl ir de meados do seculo I a. C. es tabe lece-se urn importante 

povoado (Olival das Fragas), que se estende do ope do monte do Castelo 

dn Senhora da Adeganha ate a margern esque rda da ribeira da Vilari\a. A 

ocorrencia de materiais romanos na area do castro faz supor que este con

ti nuau a ser habitado. 

Urn movimento de refl uxo proce sa-se duran te 0 pen o 0 medieval. 

o habi tat do sope foi abandonado (progres ivam nte?) e urn novo povoa

do estru tura-sc no cume, no lugar do antigo castro. reaprove itand as 

muralha , ob ervando- e ruIn a de casas. escalonadas em t rrar;:o . E te 

povoado ainda teve qpacidade sucificiente para c ns truir uma igreja de 

estilo romanico rUstico de certa dimensao. No en tan! a aJdeia acabou por 

. er abandonada n quadro do processo de des rtifica\3o e concentra\ao 

populacional gu se verificou na Baixa Idad M ' dia. 

J unqueira 

No termo de Junquei ra. lugar da fregu sia de Adegan h' rna que 

di ta da sed para cima de dez qu il6metro conhecem-se diver ·os sltios 

arqueol6gico . A nort da alde ia, cerca d um quil6metro, nllrn castel 

granitico con ervam-se as mural has de urn povoado da IdacJe do F rro . 0 
habitantes deste povoado, no qlladro do proces 0 d romaniza9B.o par c rn 

ler-se deslocado par a um pequeno vale abrigado, no sop su I do monte 

ande se erguia 0 castro . O. materiais romano sa abundan te . Regi tou

se 0 achado d estelas e mesmo d um tc. ouro alribufdo a Augu to por 

Rui Centeno (1987), mas que p deria ser p sterior. pois aquele autor ap 

nas examinou uma parte das moedas . No 10 al deste povoado romano 
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recolhemos fragmentos de terra sigillata hispanica alto-imperial. As pros 

pecc;6e ' efectuadas peI a eq uipa do PARM ind icam que 0 povoado se 

estendeu, talvez pOl' m1cleos ( Freixo e Chao da Capela) ate a trajectoria 

da via romana, na margem e querda da ribeira da Vilaric;a. Pode admitir-se 

que e te habitat, conhecido pe Ias Cavadei ras, perdurou durante a Al ta 

Idade Media, pois que se conserva urn conj unto de sepulturas escavadas 

na rocha, oa zona contfgu a ao povoado romano. No entanto , um novo 

nueleo de habitat, fonnado par esrrutura anuinadas com abundanle mate

ri ais medievais, surge, a suI da aldeia da Junqueira ao abrigo de um a11o

ramento rochoso conhecido peIo Cabe~o das Pombas. N, s Inquiric;oes, 

Junqueira destaca- 'e como imporlante paroquia, mas nao podemos afir

mar se 0 local exac to do vila citada nos documentos medievais. e aldeia 

ac tual Oll 0 nucleo m ais suI. Scja como for, pode -se cons tata r que, ao 

tonga de ir"s milenios, 0 habitat pouco oscitou, numa circunferencia que 

nao 1I Itrapas,'a lim diamel ro de c inco qui16metro . 

3.1.4. CODclllsOes 

o exempJos que acabamos de analizar demons tram processo .~ di fe 

renciados na evotuc;ao dos habitats . Revelam, por ou tro lado, a complex i

dude dos processos. Uma conclusao generi ca pode se r extratda. A par de 

fenomenos de continuidade verificam-se rupturas. Parecem exi stir e.tra

legias locais distintas. Con forme as epocas os prim ados econ6micos ou 

geo-polfticos ao diferen tes. No te rri lorio de T nis-o -Montes O rienta\' 

eventuais eSlrategias globais de povoamento, relacionadas com 0 rim do 

Bill 0 Imperio, corn lima eventual reorganiza<;ao te rritorial da Al ta Idade 

Media, ou com 0 processo de reconquis ta crista, ou, mesmo com a afirrna

£ao do pod r da COrDa, nao parec In retlectir-se uni formement Ila mode

Iugem e d iacronia dos habi rars. Revela- e , poi , prematu ra qu alquer cons

lrw;ao de hipoteses interpretativas, que apenas se fundament m na analise 

de uma certo nllffiero de casos, por mu ito informativos que sejam. 

3.2. Macro-analise 
o labirinto d crilivo que acabamos de percorrer existem, por certo 

safdas. s m ser a generaliza~ao fac il, baseada em m ia duzia de casos, ou 

falsas p rtas hipotetieo-dedulivas . Vej amos a lguns posstveis angulos de 

abordagem, que ultrapassarn 0 nfvel meramente descritivo, ou monografi

co: a analise quantitativa aplicada a base de dados com valores numericos 

132 

crediveis; 0 eSludo do desl 

C;3oo da rede viaria; a hist 

limites impostos p la PI' 
um col6qui , vamos apen 

metodol6gica ou pormen 

3.2.1. Analise QU30tihltiva 

Q uando se t1til izam 
possaro ser, a suspeita de 
concebida e legft imo. 
necessaria, inlegranc.io 0 , 

elivei . lnf lizmenlc, na 
vais. que nos pennita esta 
que de tantos (ugares fun 

Alta Idade Media X p rd 
ale aos seculos xvn e X' 

Por ora, ap nas se l 
ado!. perdUI' u. mas que 
nu m perf do cronol gie l 

vel de habirars romanm 
santos tidos por alto-me 
J pela Alta ldade . tCl 
Martinho, Santa Marin 
hagiolop6nimos mai s fl 
abandonados, I cais nao 
enconlram arru inudos c 
numerosos oul ros loea 
seculo XII -XliI, tenJ 
Media. Aponlanlo' al 
mencio nado sttio da Ser 
ximo seja posslvel trat 
e tatistica. 0 que pas ' 1 

medieval. 

3.2.2. 0 de tino do... lue 
Se a interpreta~ao 

com fun~6es de reira. ( 
micro-regiao) (ALARC 
origem no, doi. vic i C 

http:inlegranc.io


credivei ; 0 esludo do destino dos lugures centrais' a am'ili e da reeSlrutura

~ao da r de viaria; a hist6ria das divis5e ecles itlsticas e ci is. Dados os 

limites impo tos pela pr6pria natureza deste trabalho, uma comunictllfaO a 
um col quio, vamos apenas aflorar es tes aspectos. sem entrar em quesWes 

mCLOdol6gica ' ou porm nores . 

3.2.1. Analise Quantitativa 
QUimdo se util izam exemplo isolados, por maio paradigmalicos que 

po am ser, a suspeita de urn mere exercfcio iluslrativo de hip6tese ' pre
concebidas e legit imo. Uma amll ise comparada, a out ra esc ala, torna-se 
necessaria, int grando os casos especfficos em comportamnlos quanti Ii 
cave is. Infe lizmente, nao dispomos d v LIm catalogo de povoados medie
vais, que nos perm ila eSlabelecer percentagens e desenhar graficos afim1ar 
que de tantos lugares fu ndados na epoca romana, n fo ram abandonados na 
Alta Idade M'dia, x perduraram ate a Baixa Idade Media, y sobreviver m 
ale ao' seculos XVII e XVIII, z cont inuaram ate aaCluaJ idade. 

Por ora, apenas se pode dizer que urn numero signHicativo de povo
ados perdu rou, mas que, na v rdade, mui los outro' foram abandonado 
nllm perfodo cronol6gi 0 desconhecido. 0 fac to de um numero aprecia
ve l de habitats romanos e tar relac ionado c m tem plos con agrados a 
santo lidos por alto-medievais , sugere a possibil idade de ter m cont inu a
do peJa Alta ldade Media. Santa Maria, Senhor, Senhora, S, Pedro. S . 
Mani nho , Santa Marin ha, Santo Apolinario, S, P ai o , sao alguns dos 
hagiotop6ni mos mais frequentemente a :ociados a povoado romanos 
abandonados, locau; nao referidos nas Inquiri90es, em qu os templos se 
enconlram arruinados ou me mo ja desapareceram, Mas, conhecem-se 
Il umeroso o utros locais de fundu9a.o romana que persi st iram ate aos 
eculos XII-Xill. tendo ido s6m nle abandonados no fim da Idade 

Media. Aponlamos aJguns exemplos: S . Cristovao de Car i9a i ; 0 ja 
menc ionado sftio da Senhora do Castelo. Esperamos que num fu turo pro
ximo seja po. sfvel trabalhar com c1ados quantificaveis, com expressao 
estalfslica, 0 que passa pela organiza9ao de um catalog do povoamenlo 
medieval. 

3,2,2. 0 de, tino dos lueares centrais 
Se a interpreta9ao alribufda ao estaruto de vic liS esta correcta (J ugate 

com fun90es de feira, cenlraJizando 0 escoamenlo dos produtos, de uma 
micro-regiiio) (ALARCAO 1990), constata- e que os JlIgares que tiv ram 
origem nos doi vici conhecidos peJa epigrafia, Fiaes e Pombal, nao se 
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dcstacam na rede d povoamento dos eculo XlI-XliI, confomle e deli 
neia nas In4uiri!yoes. Urn Olmo povoado que poderia te r side urn vicu , 
ond ocorre uma ara consagrada aos Tutela Tiriensi e ou tra a Bandue 
\!ordeaco (LEMOS & ENCARNA<;Ao 199 1), parece ter sido abandona
do na Alta Idade Media. 0 caso de outros povoados romanos que emer
gem com lugares centrai , pela extensao, po icionamento c pectro de 
ac hado epigrafic S ou de materia is exemplos de Castelar de Picote 
(Miranda do Douro), au do Monte de Santa Llizia (Freixo d Espada-a
Cinta) c similar (Oll foram abandonados au nao se destacam no povoa
mento medieval). Ou s ja, e comparannos a rede do lugares centrrus da 
epOCH romana, com 0 principais p610s de organiza!yao territorial dos secu
I s XI e XII, constalamos que IHi nao coinc idencia, salvo urn reduzido 
numero de excep!yoes, entre as quais 'e destaca Castro de Avela . 

3.2.3. Re.de ViDria 
Um outro campo d anlili e e 0 estudo comparativo da rede viaria. 

este aspe to torna-se interessante conslatar que os principais e ixos de 
ci rcu la~ao estabelecido no Alto Imperio perdmaram at ao secuio XIX. 
o pcrcurso do conhecido naLuralista Link em Tras-os-Montes, no final do 
seculo XVIII, e as ' az e clarecedor sobr a 'obr vivencia da rede romana 
de caminhos . No ntanto, a essa primitiva rede obr p-e- e uma complexa 
rede de vias medi vais. As nova ' vias re uttam quer das novas necessida
des estrategicas criadas pela defesa da frontei ra partllgue. a quer da neces 
sidade de estabelec r I iga<;oes mai directas entre vilas forti fieada que 
assumem as fun~6es de Jugar central. E tabelecer urn mapa a escala de 
1 :250 000, do novo conjunto de vi a ' princ ipais, atribuiveis ao perfodo 
medieval seria urn objectivo altamente desejavel. S6 a .. im sera pos rvel 
definir at' que ponto a rede viaria r mana condiciona a abertura de novos 
cix " ou, pelo conlnuio e inlegrada nUlTh1 nova trama de caminho . . 

3.2.4 Diyis6es eclesiasticas 
VOl outro macro-indicador di ponfvel e H divisao t rritorial ec1esiasti

ca. Passamos ammgem da di cussao dos lim ites ntr a dioce es de Braga 
e A torga (eventuais sucedancas do!. cOf1 ventus) porqu 0 assunto exigiria 
um tratamento demorado e porqlle ullrapas 'am 0 quadro d N rde t lrans
m ntano. Limitamo-nos a analise comparaLivu dos lirnites entre Civitates e 
Pag i do chamado Paroqu ial Sllcv ico. Dest con tam, no cone me 0 

Norde te, IreS pagi que e possfvel ident ificar, gracyas a persistcncia dos 
top6nimos: Vergancia ou Bergan ia; Valariza; e Lelera. Admitindo a possi
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bilidade das sua fro nte iras terem per ist ido nos Arcipestrados e Terms 
medievais, einteressante verificar que 0 tenitorio de Letera ocupa 0 aJTlago 
do espayo que diver os autores (TR ANOY 1981; SILVA J986) cons ignam 
aos Il1leramici (a media bacia do TUH) , hipotese que con idefamos prova
vel. A Terra de Vil ariza eSleode -se por grande parte do lerrit6rio das 
Civitas Baniensium, tal como foi del im itado por Jorge Alarcao ( 1988). 
Po '01 , nao ha um a coincidencia entre a Terra de BragaOl~a e 0 lerril6rio 
dos Zoelas. De facto, ocupa apenas a ,\rea nuclear daqueJe povo cujo terri 
torio se e. tend ia par um espa~o qu na ldade Media encontramos dividido 
em varias Terras : Lampa<;:as: Mi randa: A liste. Alias , a: cabec;as destas 
Terras nao co incidem com os lugares centrais da epoea ramana. As tentati 
vas feitas (NETO ] 975) para ident ificar os res tantes Pagi com as Terras 
atras mencionadas pare em-oos lemenirias . 

S. PERSPECTIVAS DE INVESTIGACAO. 

o diagn6slico de ventuais la90s de genealogia entre 0 povoamento 
roJTlano medieval, no quadIo d Nordeste transtnon tano, e urn problema 
em aberlo, no estado actual dos conhec imentos , eonJorme j ulgan10s ter 
demon trado. 0 contribu to da arqueologiu para det rminar pro es os de 
continuidade e mudan~a poder ser deeisivo, em nosso entender, ou pclo 
menos maL positi 0 que eventuais estudos exclus ivamente baseados em 
doeumentos. 

Vma elapa preiiminar sera a organ i za~ao de urn catilogo carLogr afado 
(cscala mi'nima 1:25 000 (7)) de povoados, necr6poles, templos, fortificar;o
es, ponte e caminhos medievai . 

o inventario do. habitats implica uma cartografia exact :\ dos lugares 
meneionados nos documento , nas Inquiri«oe . Forais Tombos. E indis
pernl.v I veril'iear, caso a caso, se 0 povoado men i nado no doc Ll mento 
ficava n local da aldei a a tua!' Recorde-se 0 e . 0 de Algoso , ja descrito, 
cujo po, ic ionamento no seculo XIJ e XIU foi diferenle do da Bai xa Idade 
Media. Impliea, tamb ' m, 0 n aio d idenlificar;ao nommativa dos povoa
do desert os de provavel cronologia med i val. ja registados em catilogos 
ou carta arqueol6giea concelhia. ou que venham a er descoberto. em 
rUlu ras prospecyoes, que sao rr quenl s, conforme comprovaram as nos

m varios concelhos d distrito de Bragan~a .sa. prospecyoes 

(71 A , e,cnl .. , upcriore< ( ' :5[1 O(X); I: IIlIJ 000; 1:25<1 lX]Ol arenas .:io de5CJavci, pam "preseolM leilu,,,, dr' conjulllo. 
Po m ,1 mtlrCi.H,,:io dos ~itio~ m: ~. ! a ,~ ..:flrltlli lIIai.!o) umpla-' lem de part1r dos POl1l0S J<'i reglsl;uJos nos mapa" ) :25 (lUU, 
1: 10 O(K;. 
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o registo das necr6poles e urn outra etapa deci iva, compreende-sc 
porqlle. Convem. em especial, tentar estabelecer 0 signi ficado dos num ro
sos pequeno, conjuntos de sepultu ras scavadas na rocha, que tan to podem 
traduzir urn povoamento residua l derivad da epoca romana, como 0 esla
belecimento de asais agrico!as med ievos, de e cassa perdura~ao . 

Seja 0 estudo dos hahifafs, seja 0 das nec r6poles, ten'i de ser articula
do com uma Ustagem minllc iosa dos templos e santuarios abandon ados, 0 

que impUcn 0 e( ame no terr no dos hagiotop6nim s. Em S. Martinl10 de 
Ugar :, no cone lho de Freixo de Espada-a-Cinta, por exemplo, depara
mos c m urn povoado mi neiro romano inedi to, que tera sub iSlido na Alta 
Jdade Media, a julgar pela tradi~ao de ali ter existido urn templo cons' gra
do a S. Martinho. e pela ocorrencia de ceram icas medievais, a par do abun
dan te materia! romano. Outros exemplos poderiam ser acrescentados. A 
pesquisa da hagiotoponfmia c fundamen tal. 

o invent<irio descritivo das fortifiea<;oes medievai s e indispensavel 
para se avaliar a amplitud d fen6meno do encastelrunento. Os trabalbos 
de campo que efectmimos ao I ngo destes ult im .. dez anos reve laram que 
uma parte, nilo d sprezf eI, de supostas muralhas da Idade do Ferro de 
eventuais casLros, sao, na verdade, d fesas ergllidas no perfodo med ieval. 
Verificamos, lambem , que os top6ni mos castro castra referem-se. na 
generalidade, a fo rtificayoes medievais, nao tendo conexao com os s iste
ma,> defens ivos da rdad do Ferro, em bora po sam coinci d ir com 0 local de 
um hahitat romano. Citarnos , a prop6sito, 0 conhecido Castro de Sac6ia. , 
onde nem A. Esparza Arroyo ( J 987), nem 0 aLltor de ' le artigo, lograram 
delectar urn dnico fragmento de olaria da ldade do Ferro, ape. ar de ser urn 
lugar revo [vido, cllitivado com vinha e cereai . 

o Abade de Bayal fez uma r colha xausl iva de se top6nimos (cas
tro ou crasto) (ALVES 1934). Visitamos uma boa parte dos ilio mencio
nados. As rara coincidencias do top6nim o com muralhas da Idade do 
Ferro, serao talvez, raro fen6m nos de reutiliza9ao a esclarecer almv' , de 
sondagens. Uma parte do lllgru'e chamados ea ' tros, nao s6 nao apresen
lan1 fortjficayoes vislveis, como Lambem na zona assim denominada nao 
se detecta laria. Urn aspeeto importante e poi 0 estudo dos di ersos tipos 
de fortifica~oes med ievais, das suas plantas. Nomeadamente importa esla
belec r critcrios que difer nciem os sistema defensivos aJto-medi va is do 
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so cartografar a rede de atalaias e e culcas. Urn primeiro ensaio desse tipo, 
urn imples esbo~o ba eado numa base de dados infonnat i z~lda fonnada 
por top6nimos extrafdos da cartografia 1: 25 000, proporcionou urn mapa 
ill tributivo influenc iado por tre fac tores: corredores naturajs de circ llla
~ao ; rede viaria antiga; lug~lfes centrai . A lillha de fronte ira DaO aparenta 
ler efeito sobre essa di:trlbuic;ao. Trata-s , pOl" m. de resultados multo pro
visorio ,que apena se fund<lfI1entaram na recolha dos toponi mo da Cartas 
Militares (1: 25 000) e que nao entraram em li nha de conta com os dados 
reco1h idos pelo Abade de Ba<;:al, nem com pesqu isas ~m cadastros notariais 
ou nos lombos da ldade M 'dia e Modema. Apenas alud imo. ' es e ensaio, 
para illlstrar a complexidade do assunto. 

o I vantamento pomlenorila 0 da redc viaria medieval e uma outra 
trave mestra impresc indivel para 0 avao\o dos c nhec imclltos. No ambito 
de trabalhos de campo visitamos , neSles ultimos anos, numerosas pontes 
antigas da regHio de Tnis-os-Montes Oriental e tivemo. sempre acentos 
aOS tra<;ados J os caminhos. Devido ao caracter torrencjal el{)S cursos de 
ugua a maioria das pontes foi aD ctada ao longo cIo. cClll " endo objecto 
d sucessivos restall ros. Algumas, mesmo, fo ram inlcirament refe itas na 
epoca con temporanea. A cartografia das ponte. 'antigos carn inho devera 
sel' acompanhada pela recolha de Lodos 0 dados documenlais que perrn i
tam datar obras de re lauro. 

A par elestes e tudos de natureza extensiva, interes a avan9 ar com 
projectos intensivos de duas ordens -monograficos e diacr6nicos- baseados 
em escava~6es de lugares chaves . No ambito da ac tividade do PARM 
(Projecto Arqueologico de Moncorvo) ja . e inic iaram escava~6cs em Santa 
Cruz da Yilariva (HI . Ca. Iro de Avelas e urn outro Illgar e senci. I a inves ti 
gar, con10 v irnos ~ I> J . 

A fonna~ao de bases de dados , que inLegrem lemenLos de distinta 
natureza, povoados, fort ificar;6es , tempi s, necropoles. pontes. caminho • 
con ·ti tui por certo urn caminho pr m issor, a pos ibilidad real de se 

no Ji M! c feC lu ararn dua.\ camp nhi..L') Ue. ~"'C~l\'tl~OeS. m:.Lo; us rc~uilados obtidos ;linda n~IO foram puhl ic-ados. 0 dr. 

el 'iof) RcbandLl q UI! dirige 0 ::' trahalho ... . t.;.,:v{' U Jmabi liJudt: U~ nos infnrmar quC' , por urn. ~l~na~ "c:: detcctaram mvcis 

.Ie 'X: lI pa~ao da Idade M~dja . 

(9) Dt: '\dc ~ cumpanhas de I1cn riquc.: l'inheiro flJ Torn;: Vdha, nunc;, m il i, 'c rcalinlr:lJtI Irnb; dlm.. flO lulllU de. ' . ~lfO 

tl~ Aq.:ll" salvo t!nla cxtcl1sn \::11 3 ubcrtJ pc: ld Direc~ao d():- F.dilicIO!\ C MnnutncrHd'.; Na(: ionoi, m.,J.S, ml ;,i re..1uo con
venlu , na flb .. idl' no n~. que l~vC n')ml.l tin.uliJJdc e!"~c l1cia l detel1l'1ioar U JlIvcl do paV llllcnto do. igrej~l cOllvc:ntuu l ().. 
rc~uluH:lo \ d:l "i C~CU V jlftOe\ tic Iknriq llc Pi nheiru , mal gratlo ..1 ~uo ill1 port.unc. ia fo ram pub licadQ-s 0;1 Rev isla de 
GlliUlaraes, ue fOnTI:1 nlu it<.l re:-, uJTl ida, .,.l::fI1 d UCUI1lCnl ~l{aO gl"iHica. no,; fe" ult acJo~ d;l Vat.!. nberru peln D.G.E. . c....,t:l.O 
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manipularem dado quantificad de forma seria e de se apresentarem 
onlfico fu ndamentado.. baseados em numeros credfveis, e nao em meia 
duzia de ca. os r ti rados de um documento au ass inalados no decur de 
ullla prospecrrao. 

A par de e tuclo ' quanti talivos, aponlam s quatro metodos para se 
comparar a arganizayao territoria l romana com a qu emerge dos documen
to medi vai' nos seculo XlI-Xlli (r de de lugares centrais; rede viaria; 
divisoes eclesiasticas e civis). 

M s, porventura a caminho mais promLc;sor, para sair do labirinto em 
que p derfamos cair, arrastados pela d iver idad das ituayoe. analL aclas, 
caminho que apenas sera tri lhado num fu tOIO ainda mu ito di stante, pOl' 
falta de laborat6rios, mcios e de inv sligadore , passa pela amili d iacr6
nica da in terac\ao entre a comunidades e 0 ambiente, peJa reconstituir;:ao 
da historia da pal agem. 
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1 

SOBRE A Tf 
ROMAl 

TOP~ 

Ehen sabido que a 
mais infonnaci6n nos p 
das en especial o~ topC 
lugar orixinados no anI 
ou eslabl c mentos rur 
car e analizar aquelcs q 
ga, nos poi dan ache ' ar 
romano en especial au 
ba ica: as villae . 

o top6nim s de 
nomes de Lugar que n . 
cion rural romana da < 
mas de estableceme nl 
rurais (' vila', ' pazo', . 
mais es asa, infom1ac' 
non fa laremos a conti 
ocasi6n, da que es t 

continuaci6n (II . De ig 
cuesllon introductoria 
nimos galeg S.O 'eu 
pio proceso de f01111' 

foron tratados nupr 

(In JV ( u/mIUiO (;u/ak"·'t("i",,, ( 
cido rc~UIllC du mcsma foi puh! 
CO/wIUI" (ia/aieo· 1mow 1\1'.\11 / 

l-) PER E7 LOSM)'" f.: ()J'. r' i~ 
JllclOdol6xicn:-. \ b:a'~ BOil ~s . ~ 
pp. :\3.34 ). c'p"cw.lmcl1lt c'luc idi 

fl.!tO sobre a toponinu3l:!illaicl.l . 
PI" I I 35 (= MORAL£JO PI'· I I 
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