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A ARQUEOLOGIA DOS CASTROS NO NORTE DE PORTUGAL: 
BALAN CO E PERSPECTIVAS DE INVESTIGACAO 

por 

Manuela Martins· 

INTRO DUC;Ao 

Realizar urn balan~o da investigac;ao relativa aos castros do Norte de 
Portugal nao constitui uma tarefa facil. Trata-se de urn dominic com uma longa 
tradic;ao de pesquisas 1

, que envolve urn numero considenlvel de investiga
dores, servido por uma extensa bibliografia e, mais recentemente, por algumas 
sfnteses que dao conta de avanc;os significativos no conhecimento desLcs 
povoados 2 • 

Por outro lado, se perspectivarmos 0 conjunto dos trabalhos vindos a lume 
nos ultimos quinze anos, vcrificamos Lambem uma significativa renovac;ao 
metodol6gica, quer no amb ito do trabalho de campo, quer na abordagem dos 
problemas. Uma cresc ente valorizac;ao da cronologia, urn maior esforc;o na 
de fi ni~ao das ctapas de desenvolvimento dos castros, 0 reconhecimento cia 
exi stencia de sub-areas, na grande area de exprcssao da Cultura CasLreja e os 
primeiros estudos de ambito regional, constiLuem, a nos so ver, os indicadorcs 
ma is positivos lIa actual investiga~ao . 

• Unidade de Ar<jueologia da Universidad e do Mi nho 
I A b istaria da i llv estiga ~ao dos caslros do . !O le rn sido focada por varios autores, que r ern 

Port ugal, quc r na Galiza, ma s qua sc semprc de fomu, relrospectiva c pouco crflica (rARC A 
BUSTO et aili 1983, 87 -95; SILVA 1986, 19 -23; HOCII 1986; MARTINS 1987,28-37). 

• Refe rimo-nos concrCtamente ao trabalho de Armando C. da Silva sobre a CulLura Castreja 
do Norte de Ponug al ( 1986), ao de Martin Hock, igualmente incidentc sobre 0 conj unto do ter
rilario a Norte do Douro (1986), ao de Manu ela Ma rti ns, sabre 0 vale do Cavado (1987) c ao de 
C. A. I3rochado de Almeida, <jue aborda sobreludo a p ro blcmatica dos povoados de baixa aliitude 
da bacia do Lima (1987). 
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Pane desse es for\(o pode im putar-se ao crescimento dos meios postos ao 
dispor da pesquisa arqueologica , mas sobretudo ao desenvolvimento dos 
primeiros projec tos consequentes de media e longa dura\(ao Jigados as Uni
versidades3 

• 

Mio poderfamos ignorar tamb~m todo urn conjunto de estudos tematicos 
recentes, realizados de ambos os lados da fronteira, que valorizaram e questio
nararn aspectos como 0 habitat , a ceramica, a ourivesaria, a economia, ou a 
organ iza\(30 soc ial das comunidades castrejas. Uma extensa bibliografia da 
conta do estado das pesquisas nesses dominios, representando urn instrumento 
de trabalho indispensavel a qualquer investigador". 

Face a uma acumula\(ao tao significativa de dados pareceria desadequado 
efectuar neste breve espa\(o urn balan\(o dos conhecimentos, por demasiado 
extenso, mas tambem porque a leitura dos trabalhos referidos sera certamente 
mais enriquecedora. Tambem nao jUlgamos conveniente proceder aqui a uma 
enumera\(30 sistematica dos problemas que se colocam a investiga\(30 futura, 
pois as tematicas sao variadas e as questoes sugeridas necessaria mente cliver
sificadas. 

Entendemos sim que 0 avan\(o dos conhecimentos permite olhar actual
mente 0 universo dos castros de urn modo mais amplo, que ultrapassa mesmo 
o quadro, algo limitativo, da genese e evolu\(ao da Cultura Caslreja. Com 
efeito, os resu ltados mai s recentes fornecidos pela arqucologia dos castros do 
Norte de Portugal permitcm perspectivar a OCUpa\(aO humana do }9 milenio 
a .C. , em termos de povoamento , desenvolvimento economico e complexidade 
social, aspectos que nao deixam de oferecer distor\(oes cronologicas acen
tuadas e regionalismos im ponantes. 

Fo i precisamente este pon to de vista que presidiu a clabora\(30 deste 
pequeno trabalho, mai dom inado por preocupa\(oes de caracter metodol6gico, 
do que pe la tentativa de serexaustivo na focagem dos problemas. Assim, num 
primeiro ponto procuraremos proceder a urn breve balan\(o critico das pes
qui sas, reservando-se urn segundo aenunc ia\(ao de algumas questoes de ambito 
metoclo16gico e programatico, que podem orientar linhas de ac\(ao fut ur a . 

, Deslaque-se a eSle prop6silo 0 imponanle conlribulo da Faculdade de Lelras da Unj
versidade do Po no, com um numero significalivo de projeclos incidenles na ocupa~iio dos cas
tros do Norle de Ponuga1 (SOEIRO 1984; MA RQU ES 1984; SILVA 1986; ALMEIDA 1987), 
bern como a inve sliga~iio realizada no ambilo da Universidade do Minho, circunscrila 11 bacia do 
Cavado (MARTINS 1987). 

• Sem prelendermos ser exaustivos goslariamos de salienlar, sobre os dominios rcfe ridos, as 
lraba1hos de C. A. Ferreira de Almeida (l974a , 171-197; 1984,35-42; 1986, 161-172), de 
Armando C. da Silva (1981/82,83-94; 1982, 36j-399; 1986), de Romero Mas ia (1976), de J. M. 
Vazquez Varela (1980, 197-204; 1983 , 147-158) e de Perez Outeirino (1982). 

A Arqueologia dos Caslros no 

A EVOLUCAo DAS PES 

As quest6es que se tern 
dos castros do NO tiveram 
peninsl1lar, a defini\(ao do q 
fi lia\(oes e intluencias da cultl 
Este conjunto de problemas 
cultural especffica, no quad 
conseguinte, numa macro-es 
matico a generaJiza\(oes e u 
prejuizo do estudo dos sitios 

Reconhecida a original 
quitectonicos, foi facil indi 
peninsular, cedo definida c 
acaso, a prospec\(ao e a escaVj 
a ergologia desta cultura, da 
gia, a estatuaria e a arte orna 
lismos evidentes, foram usa~ 
material, muito embora a un j 
definida basicamente pelo tiJ 

A defini\(30 do quadro 
desta cultura mereceu um lug 
importancia dada acompone 
sobretudo na primcira meta 
mitigada e realista dessa inf 

, A inser~iio peninsular dos ca 
Muilos aulores procuraram poslerio 
sua filia~ao clnica e influcncias ex! 
Mendes Correia (1924), P. Bosch G: 
F. Lopez Cuevillas (1953), J. Mal' 
Freijeiro (1960, 179·195), Mario C: 
F. Acuna Caslroviejo (1977, 235-2~ 
-74) eA. C. da Silva (1983/84,121 

• A bibliografia arqueo16gica S( 

urna quase lola I ausencia de lraba1h( 
que usam muilas vezes dados pare 
vaSlO numero de escava~6es. Api 
u1lrapassar eSla silua~iio, sobrelUdo 
as escava~6es mais reccnles. 

7 ESla definj~iio deve-se a P. B 
area dos castros lem sido abordad 
ROMERO MASIA 1976; TRANm 

• Entre oUlros podcmos referir 0 

54 -72; 1939), Mendes Correia (19; 
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A EVOLU<;:AO DAS PESQU ISAS 

As questoes que se tern colocado tradicionalmente no ambito do estudo 
dos castros do NO tiveram por base a sua insen,:ao no mosaico cultural 
peninsular, a definir,:ao do quadro etnico das popular,:oes, 0 estabelecimemo de 
filiar,:6es e influencias da cultura material e a tentativa de trar,:ar a sua evolur,:a05• 

Este conjunto de problemas teve em vista 0 reconhecimento do NO como area 
cultural especifica, no quadro da Proto-Hist6ria peninsular, incidindo, por 
conseguinte, numa macro-escala. A sua abordagem implicou 0 recurso siste
matico a generalizar,:6es e uma excessiva valorizar,:ao da entidade NO, em 
prejufzo do estudo dos sftios e de micro-regioes6 

• 

Reconhecida a originalidade dos caslros, em term os topograficos e ar
quitect6nicos, foi facit individualizar a sua area de expressao no contexte 
peninsular, cedo definida como area da Cultura dos castros1

. Lentamente, 0 

acaso, a prospec<;ao e a escavar,:ao somaram vestfgios e permitiram sistematizar 
a ergologia desta cuilura, da qual merecem destaque a ourivesaria, a metalur
gia, a estatuaria e a arte ornamental. Estes aspectos, mau grade alguns regiona
lismos evidentes, foram usados para demonstrar a homogeneidade da cultura 
material, muito em bora a unidade da Cultura castreja tenha sido, e seja ainda, 
definida basicamente pelo tipo de habitat. 

A defini<;ao do quadro etnico das popular,:oes que eSlariam na origem 
desta cultura mereceu urn lugar de destaque na investigar,:ao . De uma exagerada 
importancia dada acomponente celtica no povoamento da regiao, sublinhada 
sobretudo na primeira metade do sec. XX8, passou-se a uma visao mais 
mitigada e realista dessa inOuencia e a uma maior valorizar,:ao da reparti<;lio 

, A inser~ao peninsular dos castros do NO deve·se a P. Bosch Gimpe ra U921, 248-3(0). 
Muitos autores procuraramposlerionnente tra~ar a cronologia e evolu~iio da Cultura Castreja, a 
sua filia~iio etnica e influe ncias exteriorcs. Entre outros, sera justo sublinhar os contributos de 
Mendes Correia (1924), P. Bosch Gimpera (1932; 1933; 54-72; 1939), J. M. Santa Olalla (1946), 
F. Lopez Cuevillas (1953). J. Maluqucr de Motes e Bias Teracena (1954, 1-299), A. Blanco 
Freijeiro (1960, 179-195), Mario Cardoso (1962, 5-37), J. Maluquer de Motes (1975, 269-284). 
F. Acuna Castroviejo (1977, 235-253), A. Tranoy (1981 ). C. A. Ferreira de Almeida (1983,70
-74) eA. C. da Silva (\983/84.121-129; 1986). 

• A bibliografia arqueol6gica sobre os castros revela a escassez de estudos monogr3ficos e 
uma quase total ausencia de trabalhos de ambito regional. Em contrapartida dominarn as sinteses, 
que usam muitas vezes dados parcelares. nem sempre convenientemenle enquadrados. de urn 
vasto numero de escava~6es. Apenas nos ultimos anos se visualiza urn real esfor~o para 
ultrapassar esta silu a~iio. sobrctudo na Galiza. onde se tern tentado publicar de forma sistematica 
as escava~6es mais recentes. 

7 Esta defini~iio deve-se a P. Bosch Gimpera (1921. 248-300). A dclimita~iio gcografica da 
area do castros tern sido abordada por vario! autores (LOPEZ CUEVILLAS 1.933. 99-107; 
ROMERO MASL.\. 1976; TRA NOY 1981; SI LVA 1986). 

• Entre outr s podemos referir os trabalhos de P. Bosch Gimpera (1921, 248-300; 1932; 1933, 
54-72; 1939). Mendes Correia (1924). M. Santa Olalla (1946) e F. Lopez CueviUas (\953). 
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geogrMica dos povos referidos pelos autores romanos aquando da conquista9• 

A quase total ausencia de escaval;oes estratignificas lO favoreceu, en
lretanto, estudos da cullura material feitos com base em achados descontextua
lizados, para os quais se procuravam estabelecer filial;oes e influencias de 
natu rez a ex6gena. Valorizaram-se deste modo aqueles objectos que pcrmi.tiam 
conexoes com outras areas culturais e que serviam simultaneamente afixal;ao 
da cronologia de evolul;30 dos castros. 

Uma analise critica da bibliografia revela bern como a sistematiza<;ao da 
Cultura castreja foi elaborada, durante muito tempo, com base em achados sem 
contexto, que se distribuiam em quadros cronologicos presumidos basicamente 
a partir de factos historicos, fossem eles as migral;oes indo-europeias, a 
expedil;ao de D. J IInills Brutus, ou a pacifica~ao de Augusto ll 

. Estes serviam 
simultaneamente para explicar 0 povoamento e pautar a evolul;ao cultural do 
NO peninsular. 

A situal;ao periferica des ta regiao justificava os arcaismos de eenos 
aspectos da cultura material, tao avaros de informal;ao cronologica, bern como 
o seu alraso tecnol6gico em relal;3o a ou tras areas culturais. sobretudo no que 
respeita a tardia vulgarizal;ao do ferro l2

: 0 NO afirmava-se como uma regiao 
relativamente isolada e marginal, na qual apenas alguns achados deixavam 
perceber influxos continentais e mediterranicos. Se aos primeiros se adequava 
urn modele explicativo de tipo migracionista de populal;oes em deslocac;:ao 
desde a Europa Central. pelos Pirineus e Meseta, ja as influencias meridionais 
eram sobretudo explicadas por imigral;ao de populal;oes originarias do Sui da 
peninsula, ou por com~rcio, recentemente mais valorizado em funl;ao da 
descoberta de produtos mediterranicos na orla litoral do NO I3 

. 

9 Nesta linha inserern-se as reeentes eontribui~oes de A. Tranoy (1981) e A. C. da Silva 
( 1986). 

10 Salientarnos como excep~oes os trabalhos realizados entre 1944/46 no Castro de Carneixa, 
ern Orense, que podem ser eonsiderados como as primeiras escava~oes corn resultados estrati
grafieos doeumentados num castro do NO peninsular (LOPEZ CUEVILLAS e LORENZO 
FER NANDEZ 1948,288-305; LOPEZ CU EVILLAS 1952) e os trabalhos de C. Hawkes em 
Sabroso, Guimaraes (CARDOSO 1958,439-454). Estas duas esta~6es representaram ate aos anos 
setenta uma refereneia obrigat6ria para siluar a evolu~ao dos cas lros. scndo valorizadas ainda em 
s{nteses recentes (TRANOY 1981; HAWKES 1984, 187-193). 

II E essa a estrutura que preside 11 fixa~ao da cronologia nas propostas de Blanco Freijeiro 
(1960, 179-195), M. Cardoso (1962, 5-37). ou ainda nou lras mais recentes (MALUQUER DE 
MOTES 1975,269-284; ACU A CASTRO VIEJO 1977,235-253; TRANOY 1981; SiLVA 1983
-84,121-129; HAWKES 1984, 187-193). 

Il Embora se aceite 0 conhecimento do ferro no 0 desde meados do 19 milenio a.c., pc10 
menos atendendo 11 cronologia dos punhais de antenas (SCI-IOLE 1969,81-89; RUIZ GALVEZ 
PRIEGO 1980,85-111; 1984), constata-se a sua tardia vulgariza<;:ao. uma vez que cle e pouco 
expressivo anteriormente aos finais daquele milenio (ACUNA CASTROVIEJO 1976,325-330; 
SILV A 1986; MARTINS 1987). 

Il A identifica"iio de fragmentos de cedimicas pllnicas, gregas e campanienses , em povoados 
do 1itoral do NO (HIDALGO CUNARRO 1984,311-387; SILVA 1986,135-136; CARBALLO 

A Arqueologia dos Caslros no 

Este quadro de conheci 
altura em que 0 estudo dos c 
Portuga l , quer na Galiza. y,' 
renoval;ao das pesquisas: 0 

ampliam a cronologia de ocli 
com metodologias mais rigOr( 
datal;ao relativa; os estudos 
em muitos casos, a sua revis' 

Sera justo considcrar 
primados da cronologia e d 
fundamental na evoluryao do 
esforl;o em organizar e si 
praticamente urn seculo de 
escaval;oes. No entanto. nao 
ao longo de decadas aestrull 
seja a aceita<;ao tacita de uma 
e cultural homogenea; seja a 
grandes etapas de desenvolvir 
de migra<;ao e difusao para e 
evolul;ao cultural. 

Concebidos inicialment 
Ferro europeia. os castros vir' 
cronologia bern rna is antiga. 
estes habitats e a identificac;:a 
deJes. permit~ram estabelece 
cn tao tao indi vidual izados. q 
Cultura castreja l4 

• Enquadn 

ARCEO 1987, 141-142), tern 1evade 
raneo C 0 NO, subhnhando uma V 

cepliveis sobretudo na ourivesaria. 
I ' Em bora a maioria dos investi 

eerla continuidade cultural em rcla~. 
a recuar a crono1ogia da Cultura C 
LOURIDO e SIERRA RODRIGUE2 
buiram as escava~ocs que fornccerar 
o Ne ix6n Pequeno (ACUNA CPO 
(ALMEI DA el alii 1981), Castromac 
de C 14, como as do castro do l30r 
VILLAS 1979,613-622) c a revisiio 
contexto (KALB 1980,25-29; RUL 
acrescente-se os resultados das es( 
1978,112-138) , e, mai s reccntcrnen 
Barbudo, Vila Verde (MARTINS 1 
indicadores para referenciar a ocupa 
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Este quadro de conheci menLos manteve-se praticamente ate aos anos 70, 
altura em que 0 estudo dos cas tros sofre urn considenivel incremento, quer em 
POrL ugal, quer na Galiza. Varios aspectos parecem concorrer enUlo para uma 
renovac;:ao das pesquisas: 0 aparecimento das primeiras datas de C14, que 
ampliam a cronologia de ocupac;:llo dos povoados; a realizac;:ao de escavac;:5es 
com metodologias rna is rigorosas ; a valorizac;:ao da ceramica como elemento cle 
datac;:ao relativa; os estudos tipol6gicos de varios materiais, que permitiram, 
em m uitos caso , a sua revisao cronol6gica. 

Sera justo considerar que a investigac;:ao mais recente se apoia nos 
primados da cronologia e cia tipologia dos objeetos, sem cluvida uma etapa 
fundamental na evoluc;:ao clos conhecimentos. Dela transparece urn notavel 
csforc;:o em organizar e sistematizar os dados acumulados ao longo de 
praticamente urn seculo de pesquisas, recorrendo aos resultados de novas 
escavac;:oes. No entanto, nao se questionaram ainda as asserc;:6es que presidiram 
ao longo de decadas aestruturac;:ao do conhecimento sobre os castros do NO: 
seja a aceitac;:ao tacita de uma Cultura castreja, entendida como area geogrMica 
e cul tural homogenea ; seja a valorizac;:ao de dados hist6ricos para pautar as 
grandes eta pas de desenvolvimcnto cultural; seja aincla 0 rccurso aos fen6menos 
de migrac;:ao e difusao para explicar as alterac;:6es do regis to arqueol6gico e a 
evoluc;:ao cultural. 

Concebidos inicialmente como uma manifestac;:ao inserida na 2~ Idade do 
Ferro europeia, os castros viriarn a rcvelar, a partir de recentcs escavac;:6es, uma 
cronologia bern mais antiga . A articulac,:ao de achados do Bronze Final com 
estes habi ta ts e a identificac,:ao de materiais rcportaveis a esse perfodo nalguns 
deles , permit~ram estabelecer urna ponte entre dois universos culturais, ate 
entao tao indiviclualizaclos, quanto divorciados: 0 Bronze Final Atlantico c a 
Cultura castreja 14 

• Enquadrava-se deste modo a florescente metalurgia do 

ARCEO 1987, 141·142), tern levado a uma valoriza~ao de contactos maritimos entre 0 Medltcr
raneo c 0 NO, sublinhando uma via de pcnctra~ao dc influencias tccnicas e eSlilisticas per· 
ce pllveis sobreLudo na ourivesaria. 

" Embora a rnaioria dos invcsLigadorcs tcnha sllblinhado que os castros reprcsentavam uma 
certa continuidade cultural em rela~iio ao perfodo anterior, s6 a partir da decada de 70 sc come~a 
a rccuar a cronologia da Cllitura Castreja (MALUQ UER DE MOTES 1975,269-284; CALO 
LOURIDO c SfERRA RODRIGUEZ 1983, 19·85; ALMEIDA 1983,70-74). Para 0 efcito contri
blliram as escava~6es que forneceram achados atribulveis ao Bronze Final, como as do Castro de 
o Ne ixon Pequeno (ACUNA CASTROV1EJO 1976, 325-330), Santo Estevao da Facha 
(ALMEIDA et alii 1981), Castromao (FARINA BUSTO et alii 1983, 116·126), as primeiras datas 
de C14, como as do castro do Borneiro, na Coruiia (EIROA 1973,48) e Penanubia (ARIAS 
VILL AS 1979,613·622) e a revisao de achados meuilicos do Bronze Final, apa rec idos fora de 
contexto (KALB 1980,25·29; RU1Z GALV EZ PRIEGO 1984; COFF Th 1985). A estes dados 
acrcsccnte-se os resultados das es a va<;:6c s do povoado da Senhora da G uia, Bai6es (KALB 
1978, tl2·l38), e, mais receotcmentc , as do Coto da Pena, Caminha (SILV A 1986), S. Juliiio c 
Barbudo, Vila Verde (MARTINS 1987; 1988a; 1989), cuja cronologia e materia is sc rvcllI de 
indicadores para referencia r a ocupa<;:iio do Bronze Final de varios povoados for tifi cados do NO. 
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bronze do NO, conhecida sobre tudo por achados soltos, defininclo-se simulta
neamente, uma fase de formar,:ao da C ultura castreja, anterior ao sec . Va.C., 
altura a partir da qual as caracterfsticas mais evidentes dos castros (muralhas 
e casas de pedras) teriam emergido em coneX30 com uma cultura material 
original, com trar.;os de reconhecida influencia continental e mediterri'mica. 

A cronologia de ocupar,:ao dos castros foi assim consideravelmente 
ampJiada, passando a abarcar praticamenle todo 0 12 milenio a.C . No entanto, 
lal ampJiar,:ao, hoje aceite pela generalidade dos investigadores, levanta varias 
questoes que nao foram minimamente discutidas. Entre outras podemos apon
lar: a impropriedade do termo castro aplicado aos povoados com ocupar,:ao do 
Bronze Final, nos quais nao se reconhecem quaisquer estruturas pctreas 15 , a 
existencia de acentuados desfasamentos cronol6gicos na ocupar,:ao dos 
povoados, sendo alguns abandonados ainda no Bronze Final, enquanto que 
outros parecem conhecer uma longa sequencia de ocupar,:ao 16

; a existcncia de 
uma considenlvel variabilidade na organizar,:ao e estrutura dos povoados, 
eventualmente reveladora de tradir,:oes culLurais diferenciadas17 e de uma 
adaptar,:ao multiforme ageomorfologia do NO. 

Questao nao menos imp0rlante e a que se prende com a formalizar,:ao de 
quadros evolutivos generalizaveis ao conjunto do NO, que subentende uma 
aceitar,:ao impifcita da unidade cul lural do P milenio a.c., naquela vasta 
regiao. De facto, embora alguns aulores reconher,:am a existcncia de uma area 
meridional da Cultura castreja, basicamente deduzida da estatuaria e da 
ceramica J8 

, nunea se questionou se 0 coneeiLO de Cultura castreja seria 

I' 0 temlO caSJro foi inicialmente aplicado a povoados fortificados com OCllpa9iio da Idade 
do Ferro, que manifestavam um evidcnt.c aparato dcfcnsivo, traduzido por varios circuitos de 
muralhas e por uma arquitectura rcsidencial particular, que comprcendia casas de pedra de planta 
circular ou oval, por vczes com vestibulo. A tardia expressao destas caractcristicas, em grande 
numero de povoados, justifiearia pelo menos uma rcflexiio quanto avalidade dcste conceiLO, uma 
vez que ele e usado para designar realidades bastante diferentes, nomcadalllente topogr:Hicas, 
eulturais e cronol6gicas. 

16 Entre os que parecem ser abandonados podemos referir os casos de Castelo de Matos, Bado 
(QUEIROGA 1984, lIO-II3) , Alto da Caldeira, Baiao (JORGE 1981,67-76), Sra. da Guia, 
Baioes , Bcira Alta (KALB 1978,lll -138), Penalba, Pontcvedra (ALVAREZ NU]\'EZ 1986) e 
Penarrubia, Lugo (ARIAS VILLAS 1979, 613-622). Dos que conhecem continuidade de ocu
pa9iio serao de destacar, entre outros, os casos de Sto. Esteviio da Facha, POlite de Lima 
(ALMEIDA et alii, 1981), Faria, Barce los (ALMEIDA 1982,79-88), Monte do Padrao, Santo 
Tirso (MARTL'lS 1985,217-230), COLO da Pena, Caminha (SILVA 1986), S. Juliao, Vila Verde 
(MARTINS 1988a) c Santa M ana da Falperra, Braga (dados i.neditos). 

" Referimo-nos concreJamente as difercn y3s no tipo de e struturas defensivas e domesticas do 
Bronze Final. No Coto da Pena, Caminha (SILVA 1986), assinalam-se estruturas petreas desde 
ccdo, enquanto que em S . Juliao, Vila Verde, encontramos simples cabanas, definidas por toscos 
alinhamentos de pedras , cereadas por uma muralha de te rra e por um fosso (MAR1TNS 1988a). 

'" Esta area e referida por C. A. Ferreira de Almeida (l974a, 171-197; 1981,111-116; 1983, 
70-74; 1986,161-172), tendo por base a repani9ao da estaJuaria antropom6rfica e a ceramica e 
por A. C. da S ilva (1986), que valoriza ainda outros criterios, nomcadamcnte 0 des cnvo lvimento 
at in gido pelos povoados da regiao do 0 ponugues. 

adequado para carac lerizara ev( 
an tes da nossa era . 

E. no entanto, nao c dff 
regioes , quer no ambito da CUlLl 
a ind a na organizar,:ao dos POV( 

C ullura eastr ja r pouse basic:, 
me nte in ufic iente a luz do que 
sentido antropoJ6gico do tem 
acentuadas dis r pancias entre 
rais, q ue afaslam por completo 
cOllhecemos, por exemplo ern 'I 

Os raros eSludos regiona 
baeias f1uviais da provincia do 
deSla area oeiden tal oferecem 
cronol6gica, que se <tlarga a 0' 

aq uc Jas consideradas tradiciom 
S jam as [ort ificar,:oes, ou as 
em bora escassos, pcrmite perce 
sistem as de cons trur,:ao, que di!' 
de vas las regi6es. 

Por outro lado, verifica-s 
esla cultura con tinuam a valoriz 
naLUreza bisl6rica, obretudo m 
devioamenLe d iscu tido. R con 
[ae tores ex6g nos, cuja inc ide 
di nfuTlica interna de toda uma 
v ital idadc das comunidades, act 
por impulsos eXLerno.• resulte rr 

19 Em particular os que abordam as 
1987) e do Cavado (~t RTINS 1987). 

10 Refe rimo-nos ao polimorfismo d 
pcriodos cronol6gicos semclhantcs (:VI, 
o que se c ()nhece noS val es do Minho c 
de co"'tru ~iio das casas verificarnos ac 
lItiLiza"ao da pedra. Esta parece sc r bas 
rcmontand o ai ao Bronze Final. J;i no 
(ALMEIDA el alii 1981), nao sClldo an 
no va le do Cavado (M i\RT[~S 1987; 

}.I crr. nota II. 
n Este mod elo de abo·rdagern da ev 

a nivel europcu du ran te hoa parte do • 
slIblinhando a necess idade de $C valori 
tran sform 3.930 cultural (I3I. lT-ORD [')/ 
1977,59·11 2; [982 ; HODD ER 1978; 
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acl equado par ca racLerizar a evol u~ l:'io cul lu-ral de lodo 0 NO, no ultimo mil enio 
antes da no. sa era. 

E , no enLanto, nao e dffici l percebermos diferenc;:as marcantes entre 
regiOes, q uer no a mbito da cultura material, quer nos s istemas de clefesa, quer 
ai nda na organiza~ao dos p voados . Mes010 ace i tando-se que a un idade cia 
Cultura ca LIej a repouse bas ieamente no tipo cl e habitat, 0 que e manifesta
mente insuficiente a luz clo q ue scria necessario para definir uma C ultura no 
sen lido anLIopo16gi co do termo, teremos que reconhecer a existencia de 
ac Tl tuadas d is crep~ncjas entre povoados, em termos topog rMicos e estrutu
ra is , que aia tam por completo os casu'os cia reg iao do M inho, claqueles que 
con hec mo , por x mplo em Tras -os-Montes, 

Os ra rcs eS ludos regionai s , que se cingem no terri torio pOrlugues as 
bacias nuviais da provincia do Minhol 9, mOS lram, cntretanto que os povoados 
desta area ocidental oferecem Lam bcm uma notavc l varicdacle LOpogrMica c 
cr nol6g ic a, que se alarga a oulras manife ta<;ocs culturais, nomeaclamente 
llq uelas consideradas trad ic ionalmenle como ma is tip icas do habitat castrejo, 
sejam as forti fi cac;:oes , ou as asas20

. 0 confrooto clos clados disponfveis , 
em bora escassos, permile p erceber diferen c;:a e assi metrias cronologicas nos 
s is temas cle constru~ao, que dificultam a accit:l<,:ao de critcrios gerais ~I escala 
de vaSlas regioes. 

Por outro lado, verifica -se que os esqucmas evolutivos propostos pa ra 
es ta cul tura continuam a valo rizar , em Lermos de periodizac;:ao, certos facLOS de 
natureza historica, 'obretudo migra~oes e batalhas2 1 

, cujo impacto nunca foi 
dev idamente discu tido. RccoITe -se mais as consequencias de prc sumfvci s 
fac tores ex6genos, cuja incidencia pod .r ia ter side circunscrita, do que a 
dinamica interna de Lada uma vasta regiao. N ga-se deste modo a propria 
vitali dade clas comunidades, acei tanclo-se implicitamc nte que 0 NO s6 evoluiu 
por impulsos cxtcrnos , resulrem d es de imi graCf ao ou contactos22

• 

19 Em particular os que abordam as bacias do Minho (MARQ ES 1(84), do Lima (ALMEIDA 
1987 ) c do Cavad o (MARTINS 1987). 

20 Referimo-nos ao polimorfis mo da s defcsas ern va nos povoados da hacia do Cavado, em 
pcriodos cronol6gicus melhanlcs (MAR'IT ' S 1987), a inda mais accnluado se cumparado com 
o que se conhecc nos va les do Min.ho e Ave (SILV A 19 6). Tambe m no qu e respe ila aD si s lema 
de cOIl5tru~ao das casas ve rifi camos a ccntuados d , fa samento s c ronol6gicos , nomeadame nlc na 
uli li zac,:ao da pedra . ESla parece se rhaSlante anliga no povoado do COLO da Pena (SI LVA 1986), 
rell1 0n land o al ao B ronze f-inal. Ja no povoado de SlO . ESlcviio cia Facha dalara do . ec .IV a.Co 
(ALMEI DA st ali' 1(8 1), nao sendo anlerior ao sec. IT a. C . nos povoados de S. Ju[i iio e Barbudo, 
no va le Jo _8vado (M ART S 1987 ; 198 8a; 1989). 

>l Cfr. nOla I I. 
21 ES IC modelo de ab6rdagem ua evo[u ~iio cu llUral, que domino u a inlerprel31'aO arqueo16gica 

a nlvel europcu duranle boa parte do sec. xx, tern s ido Cr"ilicado por varios alllore' , que ve rn 
su blin hando a necess idadc de se valor iza rem os raclo rcs intemos de mlldanya na e ~ p li ca~ao da 
lrardorrnayao cul tu ral (BI ' FORD [964; C LARKE 1968; IfERR AT 1973 ; RENrREW 1973; 
1977,59 -1 12; 1982; IIODD ER 197 8; 19 82; SHE. AN 1978 , 11 3- 140). 
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Uma das raz.oes que justifiea esta pos i a decorre lalvez do escasso 
numero de sftios escavados com mctodologias acei ~ve is. Como exemplo, 
ba tara re feri r que do compulo global de caslCos ap res nlado por A. C. da Silva 
para 0 Norle de Porlugal. in clu indo apenas a regiao a Norte do Douco, q ue se 
cifra em 825, apenas uma escassa mcia cenlcna foi objec lo de escava~oes 
recenles , que usaram a eSlCntigrafia como meio de estabelecer a evolu~ao do 
sflioS23

• Mas mesmo dcsses nao dispomos, na maioria dos casos, senao de 
curtas nouci , escasseando os estudos monograficos publicados. Nao dispo
mos, por conseguinte. Aescala do Norte de Portugal, de elemenlOS suficientes 
ou minimamenle di vulgados , para estabeleccr a evolu~ao dos povoados e da 
sua cuhura material, sendo pra li cameme impossivel comparar sequencias de 
diferenLe eS la~oes. ESla illl a~ao favorece necessari amenle uma man ip ula~ao 

abusiv8, tanlo de dados hisr6ricos , com o de ccrlos achados, em prejuLzo da 
evidenc ia arqueol6gica. 

Os dados dis poniveis, mesmo para as re gioes mais sislemalicameme eSlu
dadas, como 0 EnlCe-Douro-e- Minho, 'ao ainda parcelares, quer aescala regio
nal , quer in ter-region al. Mas outras areas exislem onde esses eSludo sao 
pralicamente inexistentes, como aCOnLec com a quase lOLalidade do terr il6ri o 
transmonlan024

• Nesle semido, e no quadro dos conhecimentos aCluais, nao nos 
parece exisl irem elementos que demon trem uma unidade cul lural evidente, 
nem urn quadro evolu tivo co mum aescala de amplas regi6es . 

o reconhecim nlO de uma variabilidade no am bito da organiza~ ao dos 
povoad S, que se eS Lende a outros aspectos da culluca maler lal e que necessila 
de ser valorizada, quesliona necessariamente as vi soes de sintese e rev ela a 
fragilj dade dos modelos imerpretalivos usados para definir a evolu~ao cultural 
do NO. Eeste 0 quadro que permi te de li near novas perspec tivas de investiga
~ao , que lerllo de serconslrufdas com base nos dados disponiveis , mas apelando 
a n vas metodologias de lrabalho, a uma pesquisa interdiscipli nar e a uma 
maior regionaliza~ao dos prob lemas. 

Urn importante ponto de partida podera residir na a eita~ao de que 0 NO 
nao consti lui uma unidade geografica orgfm ica, sendo antes uma reg illo co m 
diferen les ecologias e recursos , q ue lera condicionado de modo ill tinlo a 
evolu~ao das comu nidades do 1 g rnill~nio a.c.. E. embora 0 relevo do NO nao 
ofe recya barreiras intransponiveis , sendo de presumir urna nalural mobilidade 

2] lncluimos neste compulo 0 eSludo dos povoados de Romariz , Terroso , COLO da Pena , 
Brileiros, Sabroso e San fins , que embo ra nao organi7""do de fonna monognifica, foi apresenlado 
globalmcnlc na leSe de doulo ramcn to de A. C. Silva (\986). Fora eHes casos, Lemos os estudos 
de Montc M6zi nho (A LMEIDA I 974b; 1977; SOEIRO 1984 ), de Sto. Estevao da Facha 
(AL EIDA e/ alii 1981). de S. Ju li lio , Barbud o e Lago, no vale do Cavado (MARTINS 1987; 
1988a ; 1988b; 1989) e a inda aque les que C. A. Brochado de Almeida realizou em povoados da 
bacia do Lima , in lufdos num trabalh o de conjunto (ALM EIDA 1987). 

,. Ai apenas possufmos referencias ao povoado de S. luzcnda. Mirandela (HOCK 1980, 55 · 
-70; 1986) e ao do Muro da Pastoria, Chaves (SO Em.O 1985-86,21-28). 

A Arqueologia dos Caslros flO N 

das Popula90es, favoravel ao 
verdade e que tudo indica est; 
mu ito diversificadas , que nao I 
:\reas mu ilo ampl as. Mas, ind( 
marcaram a cvolw;: ao tecnol6g 
das popula90es. a sua econom 
um dcsenvolvimenLO diferenc 
lhante. 

Mais do que uma rcalida 
rente de uma CuI lura, ou peefol 
parccem traduzir uma modalid 
cionali mos geo!,'Taficos. 

o QUADRO DOS PRO BlE 

1. Questoes de metodo 

As quesl6es que se levan! 
l6ricas eSUlo intimamente relae 
pelos invesli gadores , scjarn e 
dependem da escala d abord 
quesloes que se colocam na 
senlido no ambito de estudos f 

Sem prelendermos discul 
usados em Arqueologia, ou a p~ 
mente eolocadas ao es tudo dos 
de se defin irem diferentes nfvel 
especfficos. 

Tal formaliza~ao parece 
vestiga~ao dos castros tem des 
monografico e regional. Trata 
fron tarmos os ava n~os realizal 
das re la~oes e lruturais. ao nfv 
tongos perfodos de tempo, em 

MuilO mbora exista urn 
forma extensa, e um fac lo que 
sistematico. As raz6 s que JUSI 
dade estra tigrafica de las eSla~ 
e com a sua dimensao. No ent. 
uma tentativa s ri a de recol 
exequfv I pelo menos nalguma 
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das popula\(~es, favoravel ao desenvolvim ento de tra\(os culturais comuns, a 
vcrdade e que tudo indica estarmos pcrante nma regiao aberta a influencias 
muiLO diversificadas , que nao terao q ue ser generalizaveis, necessariamentc, a 
areas muilo amplas . Mas, indcpendentemente das infl uencias exteriores que 
marcaram a evoluyao tecnol6gica das comunidades, se ra de esperar que a vida 
das popu lay~es, a sua economia, ou a sua mentalidade possam teT conhecido 
urn desenvolvimento diferenciado, apesar do se n tipo de habitat ser seme
lhante. 

Mais do que uma realidade cullural unica, entendida como tra\(o recor
renle de uma Cultura, o u periodo cronol6gico,os povoados forti fi cados do NO 
parecem traduzir uma modalidade de ocupa<;iio bern adaptada aos seus condi
cionalismos geognHicos. 

o QUADRO DOS PROBLEMAS 

1. Questoes de metodologla 

As questoes que se levantam ao estudo das comunidades pre e proto -his
t6rie as cstao in timamente relac ionadas com os modelos interpretativos usados 
pelos inve stigadores, sej arn eles explicilados ou nao. Por outro lado, elas 
dependem da eseala de aborclagem dos fen6menos, sendo evidente que as 
quest6es que se colocam na macro-escala nao tern muitas vezes qualquer 
sent ido no am bito de estudos regionais ou de siLio. 

Sem pretendcrmos d iscuLi r aqui a validade dos modelos in Lerpretal ivos 
usados em Ar queologi , ou a pertinencia das ques16es que tern side tradie ional
mente colocadas ao estudo dos castros, gostariamos de sublinhar a necess idade 
de se definirem di feren tes nfveis de analise, aos quais correspondem problemas 
especificos. 

Tal form aLiza~1io parece lan lo mais 6bvia, quanto veriri camos que a in
vestigac;ao dos caSlros t m desc urado sistematicamente os estudos de caracter 
monografico e regional. Trala-se de uma gra ve limita~3o, sobretudo se con
frontarmos os avan\(os rea lizados noutros paises, no ambito da interpre tac;ao 
das relac;5es estru Lurais, ao nivel dos Silios, e da dinamica das comllnidades, em 
longos perfodos de tem po , em terOlos de estudos regionais. 

Muito em bora exista urn numero razoa vel de povoados escavados de 
forma cXlensa , e urn facto que pouea aten\(30 tern s ido votada ao seu eSludo 
sistematico. As razoes que justificam lal a titude prcndem-se com a complex i
dade eSLralignifica destas estac;6es, oc upadas muitas delas ao longo de seculos 
e com a su a dimcnsao. No entanto , lais dificuld ades nao deverl10 inviabilizar 
uma tentati va seria de recons tituic;ao antropo16gica dos shios. Ela sera 
exequ lvel pelo menos na lgumas fases, nomeadamente nos finais do III milt~nio 
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a .C., momento em que urn regi slo arqueo16gico mais e xpressivo favorece 
analises deta lhadas da organiza9ao e pacia l das comunidades25

. 

No enta nto , nao se esgola m ai as questocs que se relacionarn com 0 estudo 
dos sftios. Cada povoado possui uma hlSl6ria pr6pria, s ndo necessario definir 
a sua cronologi.a e cvolu~ao. As carac terislicas de cada fase de vern ser valori
zadas em termos de reia¥oes di nfimicas entre conslrw;oes , objec Los e reCUfSOS, 
sendo im prescindivel que se prec isem as suas arcas funcionais, bem como as 
eSlruturas de orga niza98.0 economic a e social dos povoados . Os problemas 
suscitados numa abordagem a es te nivel exigem, naturalmente , escava((oes ex
Len as, em area, e uma metodo logia rigo rosa que per miLa a recUpera((30 das 
multiplas in ter-rela((oes qu e defin m uma OCUpa((30, nomeadamcnle no ambito 
da cultura mate ri al, da economia, dos rec ursos, do territ6rio c da estrulura 
social. 

Urn outro nivel de abordagem de vera compreender como entidade de 
an3.lise a regiao com caracteristicas homogcncas . Em b ra crescenLeme nle 
valor izados, os es llldos reg iona is tem -sc circunscrito pral icamcnte ~l for mula
((aO de quadros cronol6gicos. Todavia, lcs possibilitam uma grande va ri eda
de de obscrva90es, permi lindo perspec ljvar as esferas de interaC((30 entre os 
povoados em termos diacr6nicos e :> incr6 nicos. Uma vez que as quest6es que 
se colocam estao agora re lacionadas com a articu la<;ao dos povoados entre s i 
e de s tes com a regi ao, important de fi nir padroes dc comportame nto no am bito 
da es colha dos Sllios, da exp lora<;ao dos rec ursos, da circula<;TIo de p rodutos e 
informa((oes, da defini~ao dos Lerril6rios e da hierarquiza<;ao en lre os c1iferen
Les povoados. 

As abordage ns a este nfvel irnplica m interven<;oes complexas quc art icu
lam prospec((oes, esca vayo s estudos ambientais. 0 entanto, a reCllpera(( 'io 
do significado de urn povoamenLO estruturado em hab itats fortificados, 
cruzando urn amplo period cronol6gico e diferentes etapas tecnol 6g icas , no 
qua l ass ist imos ao desenvolvimemo de soci dades complex as , pod ,r;l depen
der em grande medida de urn inve stimenLo considenive1 neste tipo de trabalhos. 

Urn ul ti mo nivel de abordag m comprccnde com o objceto de es tudo a thea 
habitua lm nte considerada como nuc lear ua C ulLu ra casLrej a. As ques tcks que 
se colocam nesta e scala sao em grande med ida aquelas que tern side tradi
cional mente abo rdadas: cspecificidade cu lLuml do NO no contexto p ,nin s lllar; 
composi((ao elnica; infl ueneias ex6g nas na cu lLUra material. No cnlanto, a 
an alise de tais questoes bcncf iciar ia seriamente com bons estudos region a is, 
poi s so estes p odem permi tir a de[ini~ao de frontei ras culLurais , OU al e mesmo 
e tni as . 

Enesta e scala que se poden} enlender a organiza<;ao s6cio-econ6mica das 
comunidades do Bronze Final e 0 impacto q ue 0 rim dos corredo res de 

H 0 unico auLOr que ten ton p roccder a uma anali se dCS IC tipo ioi A rmando C. da Silva, limi· 
tada contlldo a ci tania de San fins (S IL VA 1986). 

A rlrqueologia dos CaslTOS n, 

circula((ao do bronze l nl tid 
nivel que importara obs TVa 
classicos lem definir;ao no re 
scnla urn padrao de comport. 
de se lraduz ir na c ulLU ra mat 
os regionalismos tecno16gic( 
compreender a dinfunica di 
pen insu lar . 

2. A evolucrco culture 

Nao iremos abordar aq 
ti vado em lermos de forma<; , 
habitualmente feito pel a gen 
cstado dos con hec imentos n 
dos tra((os de unidadc cultur 
canicter parcelar e tru ncado 
a um a sistemal iza<;ao de ti 
dificuldades em prccisar qua 
do Ferro , ule ndcndo aescas! 

D e q ua lqu r modo ent( 
mais recentemente26 de verao 
como um prcssuposto de uma 
orden ados os vcstfgios que s 

P arece-nos. por isso, t 

m il en io a.C. e m LemlOS de g 
sem recorrer a c1es ign a90cs ( 

P or OULfO lado, conside 
a Lodos os povoados do 12 mi 
vas, sejam ou nao fortiCicado 
rfSLieas que Lip ificam 0 cast 
cul tura l do Noroeste. E, aind: 
OllLros essas man iresta~oes, 

qua iquer momento cronolog 
apon lam para consi denl ve is 
arquitc l. ura em pedra27 . 

2b Em especial F. ra riiia Busto e 
-74), A. C. da S ilva (1986) c M. M 

Z7 Esse qlladro de diver~idadc f 
1987), ! ndo·se verificado que apcn 
me n os semelhantes . 
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ci rcula~ao do bronze Lent tid no dcscnvolv imento da regiao. Sera ainda nesLe 
nivel que imporLarc} observar se a reparLi~ao dos povos referidos pelos auLores 
classicos Lem defini r;ao n regisLo arqueologieo, ou seja, se a eLnicidade repre
senLa urn padrao de componame nLO comum a urn determinado grupo, ao ponLO 
de se lradu zir na cul tura material. E lambcm nesta esfera de interprcLar,;:ao que 
os reglOnalismos tecno l6g icos e cultura is gan ham pleno sentido e que podemos 
eompreender a dinamica dlfcrenc iada do processo de romanizar,: ao do NO 
penin , ular. 

~ . A evo)ucrao cullural do P mllEmio a.C.: alguns problemas 

N. o ircmos abordar aqui 0 universo cultural do 1Q milenio a.C. pcrspec
tivado em le rmos de forma~ao e desenvolvimento da Cultura castreja, como e 
habiLUalmente fe ito pela gene ralidade dos investigadores, pois julgamos que 0 

c, lad dos conlle imen tos nao favoreee dc momento uma avaJi ar,;:ao corrccta 
dos lra~os de unidade cultural na regiao do NO. No cntanta , aceilamos que 0 

l:anlc tcr parc elar e truncado dos dados disponiveis lome necessario 0 recurso 
a um a s is tematizar,;:ao d Lipo culluralista, sobretudo se eonsiderarmos as 
d ifjc uldades em precisar quadros evo lutivos em termos de Bronze Final/ldade 
do Ferro. at ndendo aescassez e tard ia generaliz<lr,;:ao daquele ultimo metal. 

De qualquer modo en lendemos que as sequcncias evolutivas propostas 
mais reccntemente26 deverao ser olhadas como ponto de partida, mas nunea 
como urn pressupos lO de uma un idade cultural demonstrad<l, na qual podem ser 
ordenados os vesligios que sao descobertos. 

19Parece-nos, por isso , mais ace iUlvei tra ar a evolur,:ao cul lural do 
rn ilenio a.C. em term os de grandes fases, ou mesmo em termos LCcnologicos, 
sem r COffer a des ignar,;: oes de tipo cu lLura l. 

Por OUlro lado , co nsidcramos ser incorrec ta a apliear,;:ao do termo castro 
a lodos os povoados do 1~ miJ6nio a .C. que manifes tam preocupa~6es defe nsi
vas, sejam ou nao forti (icados. Como ja salienulmos anteriormente as car<lcte
rfsl icas que Lipificam 0 castro co nS lituem uma realidade tard ia na evolu~ao 
cu ltural do Noroe 'te o E, ainda que alguns possam ter conhec ido mais cedo que 
ou tros essas manifestar,;:6es, e las nao podem ser generalizadas , por ora, a 
qualquer momento cronol gico p reciso, uma vez que os dados disponiveis 
apontam para consideniveis disLOrr,;:6cs cronologicas na generaliza~ao da 
arqui letura em pedra27 

. 

26 Em especial P. panna BusLO el alii (1983, 116- 126). C. A. Ferrei ra de Almeid a (1983.70
-74). A. C. da Silva (1 986) e M, MarLin s (198 7). 

2 7 Esse quadro de d iversidade fo; constatado. por exemplo. no vale do Cavado (MARTINS 
1987) . tend -s e verificado qu e apenas na ras e III os povoados se estruturam por padroes mais ou 
menos seme tha ntes, 
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Postas eSlas considera~oe s passamos a discutir alguns problemas que 
enLende mos pertin entes, em Lef mos da evo\ ur;ao cultural do 10 milenio a ,c.. 
El es co locam-se sobreludo no ambito de estudos de canlcLer regional e de sttio 
e tern por base os resultados mai s relevanles dos trabu lh os dos tilLimos an os. 

1. A primeira ques tao que se coloca ao estudo do povoame nto do 1 Q 

milenio a.C. re laciona-se com 0 fen6meno da emergencia dos habitats farti
fie ados no quadro da evolur;ao cultural da regiao do NO. Com efeito, a 
inves ligar;ao arqueol6gica mais rec en te permitiu verificar que os infcios 
daqueJe milenio correspondem a urn momento de alterar;ao da eSLralcgia de 
ocupa<;A do lerrit6rio. Se por urn lado se constata a exislencia de povoados 
abertos, sem delim ilar;ao espadal cvidente , caracterizados cssenci nlm ente por 
eSLJu turas perecfveis e larga quantidade de fossas2~, verificamos, tambcm, a 
erncrgenc ia de um tipo de habitat que assinala preocu pa~6es estmteg icas e 
defensiv as dominante s, complementada ' . por vezes, por um investi rnento na 
consLrur;ao de def sas artificiai s29 . Ambos os tipos de povoaclos revelam 
d ,sconLin uidade em relar;ao ao povoarnenlo anterior30

• No cn tanLo, clesconhe
cern os ale que ponto 0 fen6meno C sincr6nico em amplas areas do NO, ou em 
que medida el e comporta acentuados desfasamenlos cronol6gicos. 

era diJfcil compreend l;; r 0 aparecimen to dos primeiros povoados fo rtifi 
cados, no quadro do Bronze Final , sem os inserir numa conlinuidacle de 
ocupar;ao do terri t6rio. Ap arentememte a dico l mia povoados abertos/povoa
dos com preocupar;;oes defensiva' poder~ lradu zir a sobrevivcncia de um tipo 
de habi tat , caracleristico do IIo milenio a. C. , nurn momenlo em que parece 
emergir uma clara necessidade de definir;ao territorial par parle de algumas 

" Com excep~ao do povoado de Pedroso, Celorico de Basto. cujos resultados foram apenas 
sumari amcnte noticiad os (LEMOS et al ii 1981) c do da Colina de Maxim inos, ern 13 raga, apenas 
parcialmcnle esca vado, es te u po de es ta~6es cst3 sobrcludo documcn tado na Serra da Aboboreira 
onde tern vindo a merecer uma part icu laratcnyao dos investigadores dcsdc 1978 (GOK <;:ALVES 
el alii 1978; 1980; JORGE 198,). 

29 Os unicos sluos em que sc obscrvou C(lm clareza a exiS lelle.ia de defe sas associ adas a uma 
ocupa ~ao do Bronze Fin al eS lao representados por S. Juli ao , Vi la Verde (MARTINS 19 88a) e 
Coto da Pena. Caminha (SfLV A 1986). Ern muitos outro ~, Como Barbudo, Vila Verde (M AR11NS 
1989). MOllte do Padrao. Santo T irso (MARTINS 1985,2 I 7 -230) , S lO . Estevao da Facha, Ponte 
de Lima (AL MEIDA et alii 1981), Oll Castelo de Matos, Baiao (Q EIR OGA 1984, 110-113), 
cssas defesas niio foram ain da observadas. 

3D Tem-se verificado a ocorrencia de ceramicas profusamcntc decoradas, datadas do Cal
coLitico e Bron ze Inicia l, ern locais onde se ins talam, no Bronze. fi nal, povoad o s corn preocu
pa~6cs defen :Ull as, nomeada mentc em [,aria, S . Ju liiio e P6voa de Lanhoso, no vale do Clivado, 
S ta. Marta da [<alperra, Brileiros e Sabroso, no vale do Ave e Vila Pouca de Aguiar, no val e do 
Corgo (JORG E 1986). No entanto, C dcsconhecida qualqucr evidcncia de ocupa~ao atribuivel ao 
Bronze Medio nestc tipo de .: ta~6es . Siio igualmente dcs t on hecidos vestigios antcriores ao 
Bronze Final em povoad05 de fossa s (JORGE 1988). 

A Arqwwlogia dos Castros n 

omunjdades3l 
. Estas revel. 

e 'trategico das bac ias fluv 
relcvante na esLrUlura do pc 

Os escassos dados qU( 

contex to do Bronze Final sa 
urn pouco di slanciadas. Com 
sobretudo ao longo dos prin 
povoados abcrtos Lem sido 
Aboboreira34 

• 

A compara~ao destas d 
ambito cronol6gico, econom 
dos dois tipos de povoados n 
roedi da os povoados aberto 
zo nas do que nOULJas. Com ( 
em caber;os de media alli Ll 
eSlra tegicos e defensivos, r 
montanh a, onde a pnHica agl 
papel sign ifica tivo, em bene 
na qual 0 pas toreio poderia I 
al imentar. Por ou tro lado, 
d i versidade de estilos ceran 
posslvel encon trar alguns ql 
Bronze Final parecem mesm, 
que suben tendam lam bem u 

J I Os objectivos da dcfcsa sao c 
TI 1972,436; ROWLA OS 1972 
-66) , trad uzindo ta mbem situa~6e s 

PI ON 1986, 60-62). 
J2 A s ilu a ~ao lopografica da gen 

buidos ao longo dos grandes vales 
scndo frequ ente que ocupem remal 

" Entre aqueJes que [oram esca' 
no vale do Mtnho (SILVA 1986), 
1 '181), Faria (ALMEIDA 1982,79 
(M ARTINS 1988) e Barbudo (MAl 
TINS 1985,217-230), no vale do I 

]. V. nota 28. 
" A an ali se das ceramicas de di 

urn quadro eSlilis tico heterogeneo, 
largo bordo ho rizontal (JORG E 1 ( 
GON<;ALVES 1981,77-81), ccrilm 
1987 ; 1988a ; 1989) , ceramicas c 
(ALM EIDA e SOEIRO 1980,35, Es 
lIO-113, fig . I 1; MARTI. S 1985," 
Cogotas I (MARTIN S 198 5, Est. V 

http:exiSlelle.ia
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comunidades31 • Estas revelam ainda preocupa~oes evidentes pelo controlo 
cst rategico das ba ias f1 uviais, q ue passarn a desernpcnhar urn papel mai s 
relevanLc na es trOlura do povoamenLO do NOn. 

Os escassos dados que possuimos para compreender 0 povoamento no 
contexto do Bronze F inal sao contudo ainda parcelares, referindo-se a regioes 
urn pouc o d istanciadas. Com efeito, os povoados for ti fi cados estao ass inalados 
sobrcludo ao longo dos principais va les fluviais do Minho33

, enquanto que os 
povoados abertos tern side investigado , quase ex lusivarnente, na Serra da 
Aboboreira 34. 

A compara((ao destas duas reali dades levanta assim varios problemas de 
ambito cronol6gico , ec on6mico e cu ltura l. Ignoramos a le que ponlo a sincronia 
dos dois tipos de povoados nao represenlara um regionalismo, ou seja, em que 
medida os po voados abertos nilO Lerao s ide abandonados mais cedo numas 
zonas do que noutras. Com feite, epossivel que 0 aparecimento de povoados 
em cabc((os de media altitude, bordejando os vales, obedecendo a dilames 
estralegicos e defensivos, resulte de urn abandono gencrali7.ado de areas de 
montan ha, on de a pratica agrfcola pod ria ter desempenhado anteriorm entc urn 
pap I significativo, em ben effcio agora de uma economia mais divers ificada, 
oa qual 0 pas toreio poderia representar a principal [onte de aprovi sionamento 
alimentar. Por outro lado, nao podemos ignorar a existencia de uma certa 
divers idade de eSl ilos ceramicos nos dois tipos de povoados, ainda que seja 
possfve) enConLrar alguns que silo com uns35• As manifesta((oes ccramicas do 
Bronze Final parecem mesmo assinalar tradi~oes cullUra is diferenciad as, ainda 
que subentendam tambem uma forte i nte rac~ ao de ambito regional. 

II Os ohjectivos da defesa sao complexos podendo l igar-se 11 organiza<;ao do terril6rio (MAR
TI 1972, 436; ROWLANDS 1972,447-462) c 11 centraliza<;ao do poder (CHAMPION 1982,6 1
-66), traduzindo tamhcm situayoes de competi<;ao entre comuni dades (CHAMPION E CHAM
PION 1986, 60-62). 

Jl A si tu ar,;ao topognifica da gencralidadc dos povoados com ocupa<;:ao do Bronze Final, distri 
buidos ao longo dos grandes vales f1uvi ais , ~ de clara dominancia sohre a regiao envolvente, 
sen do frequente que ocupem remates de esporiio (M ART1 NS 1987). 

" En tre aqueles que fOTa m escavados e noticiados encontram-se os povoados do Coto da Pena , 
no vale do Minho (SrLV A 1986), Sto. Estevao da Facha, no vale do Lim a (A LMEIDA el alii 
1981) , Faria (ALM EIDA t 982 ,79-88), Roriz (ALMEIDA e SOEIRO 1980, 32-35), S. Juliao 
(MART S 1988) e Barbudo (MARTI S 1989), no vale do Cavado e Monte do Padriio (MAR
TINS 1985 , 217-230), no vale do Ave. 

l< V. nOla 28. 
B A analise das ceramicas de difcrentes csta<;6es, corn ocupa<;ao do Bronze Final, fomece-nos 

um quadro cstilis tico heterog6neo, que cntrecruza vari os tipos de ceramicas, nomeadamente de 
largo bordo horizontal (JORGE 1988), cerarn icas corn decora<;:iio em cordoes (JORGE 198 8; 
GON<;ALVES 1981,77 -81), cerarnicas corn decora<;ao tipo «Ba i6es» (JORGE 1988; MARTINS 
1987; 1988a; 1989), ccrarnica s carcnadas, h abi tualrnemc desi gn ad as por ti po « Alpiar<ra» 
(ALM EIDA c SOEl RO 1980,35, Est.lV , 1-3; ALMEIDA el alii 1981, fig. 3); (Q UEIROGA 1984, 
110-113, fig. i 1; MARTINS 1985,220, Est. ill; SILV A 1986, 118-122) e ceramica Boquique tipo 
Cogotas I (MA RTINS 1985, Est. V; JORGE 1988). 
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o signific ado da diversidade euILural cp s ivelmente econom ica que 
transparec da sobreposilf!O de duas realidades d po v amento disl in tas , no 
quadro do Bronze Fina l do Noroes te portugucs, di ficil mentc pode ser avalia
do corrcctamentc, em f Ulllfao dos e:cassos dado disponfveis e da vidente 
d islanc ia entre os shios a que se referem actualmente. 

Seria fundamental que se proeurasse questionar e. les problemas em 
projecLOs de ambi to regional , tendo por base uma investigalfuo consequenle nos 
dois Lipos de povoados , de m do de fi nir as suas ineronias e esfe ras de 
interaccao. 

2. A segunda ques tao relac iona-se com 0 problema de conlinu idade/ 
/descon tinuidade de oc upacao do povoados do 10 mil nio a.C .. 

Alguns povoados com preocupacoes dcfensivas dominanles, instalados 
no Bronze Final, nao parecem conhecer uma ocupacao mwto prolongada36

. 

Ou tros exis tem porem, fun dados na mesma ep ca , que aparenlam possui r uma 
notavel continuidade de ocupaCao, ao longo de todo 0 10 milcni o a .c., sobre
vivendo, par vezes, ale momenta van~ados dos tempos his l6ricos37

• 

A explica((ao d sta dicotomi a nao se afigura facil, tendo em conta que 
lidamos com dados obtidos em r eas diferemes, com resullados m uito parce
lares e com cronolog ias ainda gross i ras. 

o es tudo dos povoados que parecem conhecer continu idade de ocupacao 
entre 0 Bronze F inal e a Idade do Ferro, revela uma alleracao do reg isto rqueo
logieo em meados do 1Q milenio a.C., que afecta as areas ocupadas , as 
estrll tllIas e a cullura material, que se to rna de um modo geral mais pobre38

. 

Aparentem ente 0 colapso da mctal urgia do bronJ;e parecc ler fectado bas tante 
desigual mente as com un idades , levando nalguns casos ao pr6prio abando no 
dos povoados e nou tros, unicamente a altera((ocs visfveis de ambilo lecnologico 
e econ 6m ico. 

Mas as motiv ayocs pa ra a continuidade de un s e 0 abando no de oulros, 
podem s r complexas e multicausais , prendendo -se com as pOlencia lidades 
o fe recidas por di ferente s eco logias e com 0 g rau de organizacao atingido pelas 
comunidades nos finais da Idade do Bronze. Aparentemenle os povoados que 
on hecem uma longa sequenc ia de 0 upay3.o I calizam -se em locais que 

fa voreciam 0 con trolo de ree ursos variados, que seriam explorados em esporoes, 
verten tes e vales. No entan to , desconheccmos em que medida a d iversidade de 
[ontes de aprovi ionamento alimentar tera sido a condi((ao fu ndamental que 
j u Lifica a longa so brevivencia de a lg uns povoados . 

J< Cfr. nOla 16. 
]"' Cfr. nOla 16. 
" ESla e a panoramica gcraJ da maioria dos povoados neSle pcriodo, exccp\Oao feila aquclcs 

quc , mais proximo da orla l ito ral. foram toeados por alguns produtos c:ucriores (ALM.EIDA el 

ali i 1981; SILVA 1986). 

Nao podem os dcixa r d 
seculos VIfIV I/V a.C. sao b 
reg islo arqu ologico pouco 
dades em caracterizar cste pc 
C 14, pelo desa parecimento 
tia ceramica. S6 0 es tabelecin 
laCao de urn quad ro evolut" 
alguns povoados, que pare 
tenham sido de facto aban( 
perfodos de tempo. 

Dc qualquer modo, ser' 
se afincm os quadros cronolQ 
fo rnecidos por regiues com 

3. Uma outra quesli'i d' 
dos povoados fortificados, 
povoamento, rcpresenlaLi va 
10 mi lenio a .C .. 

o trabalhos dos uItim( 
r n tes lipos de povoad s fo 
ocupacno si tem~lLica das b2 
inteligeme do re levo caract 
colinas e pequenos eabcyos. 

Os mais antigos, C sin 
ocupacao , sao sobretudo p01 
com um assinalavel controld 
malm ent desdc 0 Bronze 1 
mileni o a.C. , a lingindo uma 
periodo que mcdeia entre 0 J 
povoados sobr 'vive it roman 
termos de cronolog ia. Embol 
dos seculos, sera d(; admitir 
mentares l nha consrhufdq 
vi vencia. 

Encontr8mos aincla po, 
temcOle mais dependentes 
an terior a me dos do 1Q mile 
tera que ser melhor documej 

39 i':o vak do Cavado cnconlrw 
·929 ). ' 0 cntanto, podcmos obsCfl 
de Sla . Marta da Falpcrra, Braga, 
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Nao pode mo' dei xar de sublinhar qu as sequcncias de ocupa~ao dos 
sceulos VII/VI/V a.C . sao basLame mal conhe idas , correspondendo-Ihes um 
reg is LO arqueol6gico pouco ex pressivo na maiori a dos povoados. As di fi cul
dades em caracterizar este perfo do sao agravada ~' pela ausencia de daLaryoes por 
C 14, pelo desaparecime m o quase LOlal de objec tos melalicos e pela aiteraryao 
da ceramica. S6 0 estab lec imento de cronologias ma is [inas permilir[l a formu
l a ~ao de um quadro evo lulivo re lativam nle seguro, pois nada obs ta a que 
alguns povoados , q ue parecem conhece longas sequencias de ocupayao, 
tcnham sido de fa cLo aba ndonados lemporariamente, ainda que por cunos 
perfodos de tempo. 

De qua lquer modo, sera desej aveJ que se ampliem os conhecimentos, que 
se afine m os quadros cronol6gicos C, sobrc Ludo , que se confrontem resultados 
foenec idos par regioes com carac lcrfst icas homogeneas . 

3 . Uma outra questao diz r spei lo adivcr idade Lopografica e cronol6gica 
dos povoados fon ifi eados, que parece d fi nir uma est.rulura hienlrquica no 
povoa men Lo, represemaliva do sistema de organizaryao das comunidacles clo 
1II milenio a .C .. 

Os Lraba lhos clos li ltimos anos permitiram conSWLar a exiSLcncia de dife
ren les tipos de povoados for tifi cados que c rre pondem a elapas clistintas na 
oc uparyao s istematica das bac ias Ou viais , doc umentando urn aproveiLamento 
inle lig nte do relevo caracte rfstico dos g randes vales clo Minho: csporocs, 
colimlS e pequ ,nos cabe~ os. 

o mais an tigos, e simultaneam me os mais duraclouros em Lermus cle 
ocupas: ao, sao so breluclo povoados de esporao, situando-se scm pre em locais 
com um assinalavel con trolo geo-es tralcgica sabre us vCll es39 . Ocupaclus 110f

malmenL desde 0 Bronze Final, parecern rn anLcr-se ao longo de LoOO 0 I Q 

milenio a.C ., at ingindo uma extensao e dc scnvolvimemo consicleraveis, num 
perfo do qu e mede ia entre 0 sec. I a .C. e 0 sec . 1cia nossa era. A maioria des lCS 
povoados sobre vive aro maniza9ao , s endo 0 seu abanclono baSLantc varia ve l em 
LeTlna de cronologia. E mbora a s ua base econ6mica possa Ler variado ao tongo 
dos secu los, era de adm iLu qu 0 acesso a recursos di vcrsificados e com ple
ment.ares Lcnha eonsl itu fdo uma condiS:30 funclamemal para a sua sobre 
vivencia. 

Encon[ram os ainda povoaclos de colina, des lig dos da monlanha, aparen
te menLe mais dependemcs dos rec UISOS do vale . A ua or igem nao parece 
ant rior a mead os do 1Q miienio a .C ., mas a cronologia cles t tipo de povoados 
le ra que . r mel hor documentada. No entanlO, ele nao parecem conheccr uma 

J9 No va le do Civado enconlramos varios povoados nestas condi~6es (MARTI ! 'S 1987, 9 14 ~ 

-929). No en tanto , pod emo~ ob~c r va r 0 mc~mo lipo de povoadus no vale do Ave , como e 0 caso 
de lao Ma rla da Falpcrra, Braga. ou M onte do Padr iio , Sanlo Tirso. 
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rornaniza (,:ao intensa, sendo de presurni r que 0 seu abandono possa situar-se 
predo rn inanternen te no sec. I da nossa era. 

Urn terceiro grupo de povoados ocupa pequenos cabe(,:os, localizados em 
pleno vale, oferecendo uma Lopografia C organiza(,:ao especificas.Parecendo 
documentar uma form a de explora(,:ao sistematica dos vales, constata-se que a 
cronologia da sua imp lanta(,:ao, bern como do seu abandono e bastante variavel 
segundo as regioes40 

• 

Seria importante verificar se este padrao de povoamento, observado por 
exernplo no vale do Cavado, se repete noutras zonas e se efec tivamente esta 
tipologia de povoados obedece a parametros cronologicos mais ou menos 
homogeneos. Se assim fosse, eSLarfamos perante uma correlar;~o importante 
(topografia/recursos/cronologia), que poderia permitir avaliar 0 pro blema da 
territorialidade dos povoados, bern como a sua presumfvel hierarquia. 

4. A quarta questao diz respeito a cvol ur;uo cultural do 12 mileni o a.C., 
constatada a partir do registo arqueo l6gico dos tlltimos anos. 

Os povoados que parecem registar continuidadc de ocupar;ao reve lam a 
existencia de longas sequencias de es tabilidade e momentos de allerar; UO da 
cultura material. Estes tlltimos podem ser s iluados provisoriamente em meados 
do 1Q milenio a.C. enos finais do sec . II a.C .. 

Assim, a primeira metade daquele milenio, embora registando uma certa 
variabilidade da ceramica entre eSlar; oes de lipo diferente, caracteriza-se, nos 
povoados fo rti ficados, por uma c rta estabilidade , que se traduz na ocupa(,:ao 
dos mesmos espa(,:os e por uma ceramica, cujo estilos , formas e tecnicas 
parecem manter-se ao longo de alguns seculos41 

• Tudo indica que a componente 
agrfcola des las comunidades tenha sido impor tante na alimenta(,:ao, a avaliar 
por achados paJeobotanicos42 e pela concentra~ao sempre significativa de mos 
nos nfveis de ocupa~ ao deste perfodo. 

Num momento que fixamos a titulo provisorio em meados do 1 g milenio 
a.c. regista-se 0 aparecimento de novos tipos de ceramica, uma restri(,:uo do 
reportorio de formas e uma nota vel eSCassez de produtos indicadores da 
existencia de lrocas, em particular de metal43

• Esta mudan<;a faz-se acompa
nhar, pelo menos na lguns povoados , por uma alterayao das areas de ocupa(,:uo 
e pela constru<;uo de novos recintos defensivos. 0 quadro fornecido pelo 
registo arqueologico denota agora uma maior auto-suficie ncia das comunidades 

.0 Veja-se a estc prop6silO C. A, Brochado de Almeida (1987) c M , Martins (I 987), 
" Veja-se por eJl cmplo, as sequencias de ceramica de S, JuIiiio I (M ARTINS 1988a), 
.. Nomeadamente t rigo, milho miudo, cevada, ervilhas e favas, no povoado de Sra, da Guia, 

Baioes , Beira Alta (SILVA 1976), trigo, ervil has e favas, no Coto da Pena, Caminha (-ILVA 
1986, 34, nota 187, 1I 2) e scmentes de cereais, em Penalba, Pontevedra CALVAREZ NUNEz 
1986, 81), 

"Veja-se a este proposito A, Castroviejo (1976, 325-330), A, C. da Silva (1986) e M , Mar
tins (! 987; 1988a; 1989), 

e urn empobrecimento da cultu 
entre 0 sec. VI/V a.C. eo sec . 

A partir daquele ult imo Sl 
mento tecnologico e economico 
Ele vai traduzir-se pelo reord 
struyao e ampliayao das mural 
ambi lO da culLura materi I as~ 
morfo logic a da cedim ica, que 
maior produr;ao e circ la(,:uo m, 
agora estruturas sociai compie 
grau de coesao a nivel regi 
socio-polIticos relativamente v 
dos castella e populi, a data ( 

Este quadro evolutivo tel 
possivel dividi- lo em tres grand 
do reg isto arqueologico acima 
res, pelo fen6meno das migrar;1 
do 1Q milenio a.C., e por contae 
II a,C. , pela expedir;ao de D. 
cornercio com 0 Sui da Penins 

No entan to, la is explica(,:c 
dados disponfveis. A altera(,:ao 
Bronze Fi na l parece alicer(,:ar 
profundas das comunidades a n 
de evenluais imigra(,:oes em : 
questionavel a le que ponto urr 
ter tido repercussoes profunda 
am plas. Esse comercio parece 
materiais exogenos e de mOl 

, .1 Este desenvolvimenlO parece c 

pe rfodo melhor conhecido dos castro 
trabalhos de A, C. da Silva (1983-84, 
1977; 1983,187 -1 98; 1984.35-42; 19 

" Veja-se a eSte proposilO A, C, 
tos mctaiicos caracteristicos deste p' 

•• Veja-se sobre 0 assunto A. Tf2 
n Em especial 1\, C. da Silva (I~ 
.. Seria d esperar uma amostrag 

comcrcio importante com a Meditcrra 
Central. durante a I I Idade do Ferro 
A raridade de materia is cxogenos. so 
cxi stcncia de comcrcio. podeni expIi' 
a sua marca, mas que nao conduzir 
consequen te, 
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e urn empobrecimen to da cultura material, que caracteriza 0 perfodo situ ado 
entre 0 sec. VI/V a.C. e 0 sec. II a .C . 

A partir daquele uIlimo seculo observa-se urn significativo desenvolvi
mento lecnol6gi 0 e econ6mico dos povoados, a escala de uma vasta regia044

. 

Ele vai Lraduzir-se pe lo reordenamento de areas habitacionais e pela con
stru~ao ampli ac;:ao das mural has, ergu idas agora com nOllivel aparato. No 
ambito da cu llura ma terial assistimos a oma maior diversifica~ao tecnica e 
morfologiea da ceramica, que regista a util izac;:ao da roda de oleiro, a uma 
maior produc;:ao e circulac;:ao metalifera45 • Tudo indica que as comunidades sao 
agora estru turas sociais complexas, centralizadas e estratificadas, com urn a1 t9 
grau de coesao a nfvel regional, inserindo-se em quadros territoriais e 
s6cio-pollt icos relativamente vas tos, que aparecem prefigurados na hierarquia 
dos castella e populi, a data da sua integrac;:ao no mundo romano46

• 

Este quadro evolul i vo tern sido sistematizado por varios autores, sendo 
posslve l dividi-lo em tres grandes fases (I , Il e IJI)47. Os momentos de aiterac;:ao 
do registo arqueo Jog ico acima referidos tern sido explicados por al guns auto
res, pelo fe n6meno das migrac;:oes para NO de Ceiticos e Turdulos, em meados 
do 1 Q milenio a. C., e por contactos mais in tensos com 0 Mediterraneo e, no sec. 
n a.C., peJa expedi({ao de D. 1. Brutus e pela maior abertura da regiao ao 
comercio com 0 SuI da Peninsula. 

No en tanto, ta is explicac;:oes nao parec m totalmente satisfat6rias face aos 
dados disponiveis. A aJtera c;:ao da cullura material num perfodo que se segue ao 
Bronze Final parece alicerc;:ar-se, antes de mais, em mudanc;:as econ6micas 
pro fundas das com unidades a nivel regional. Depois esta por discutir 0 impacto 
de even tuai s imigrac;:oes em meados do 1Q milenio a.C ., sendo igualmente 
questionavel ate que ponto urn comercio litoral com punicos e gregos poden'i 
ter l ido repercussoes profundas na vida das comunidades aescala das regi6es 
am plas. Esse comercio parece ser alias pouco consequente, pois a presenc;:a de 
materiais exogenos e de momento pouco significativa48 , parecendo afectar 

.. Este desenvolvimento parece comum aos povoados da regiiio do Mj nho e caracteriza 0 

p~ riodo melhor conhecido dos castros. Sabre ele podem cncontrar-se numeros as referencias nos 
trabalhos de A. C. da S.ilva (1983-84,121-129; 1986,43-65), C. A. Ferreira de Almeida (l974a; 
1977; 1983, 187-198; 1984.35-42; 1986, 161-172), Romero Masi:i (l976)e Teresa Soeiro (1984). 

" Veja-se a este propos ito A. C. da Silva (1986), que aprescnta um bam balanyo dos objcc
tos meUilicos caracterfsticos destc periodo. 

.. Veja·se sobre 0 ass unto fl.. Tranoy (1981) e A. C. da Silva (1986). 
" Em especial A. C. da Silva (1986) e M. M anins (1987) . 
• , Seria de csperar urna amostragem mais signiIicativa sc efcctivamente tivesse ocorrido um 

comcrcio importante com 0 Mediterranco, it semelhan~a do que acontece noutras zonas da Europa 
CenLral, durante a 1 I Idade do Ferro (WELLS 1980; CH AMPION e CHAMPION 1986, 59-·68). 
A rarid ade de materials exogenos, sobrctudo de anforas, que cons li luem 0 principal indicador da 
e1tistencia de comercio, podera expliear-se antes por expediyocs prospectivas, que terao deixado 
a sua marea , mas que nao conduziram de facto a implementa<;iio de uma corrente comercial 
eonsequente. 
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apenas a franja Iitoral do N04
9. A maioria dos povoados parece Ler evoluido 

perfei tamcnle amargem desse comercio , nao sendo perc plivel que e le possa 
ter actuado como esLimulo no desenvolv imen to global da regiao. 

. Depois, importaria saber qu e produlos, ou male rias primas d ispunha a 
reglao do NO para oferecer ao exterior, pois e rn bora sc aceite generaJizadamen
te uma proc ura de metal por parte das civi\i zac;:6cs mediterranicas, a verdade e 
que se con.s la.ta prccisamente uma ausencia sistematica de produtos me talu rgi
co na ffiruona dos povoados , en tre os sec. VI e II a.C .. 

A aparen tc austeridade da vida ec on 6m ica das comunidades durante esses 
sec u ~o s parece assim bastant, con trad it6ria com a tese de uma regiao en
vol vida, d form a genera lizada, num co mercio de longo curso co m 0 Mcdi
terra neo. 

De qualquer modo, trata-se de urn peri do muito mal conhcc ido . Esca s
~e i~ a~ datas de ~ \4 e os materiais que sc Ihe rcferem, reduz idos por vezes 
a ceramlca de fabn 01 cal , nao tem sido devidamentc valorizados. Por outro 
lado , sera de esperar que exis La m zo nas mais dinamicas do que outras , como 
pode te r acontecido com a faixa litoral , em re lac;:ao ao int rior, e , consequente
mente, uma cerla va riabilidadc ao niveJ do reg islo arqueo logico da rasc II. S6 
urn melhor conhecimento da eSlrulura econ6rn ica e social das comunidades em 
meados do 1Q mil' nio podeTa p rm iu r com pre nder as motivar;:6es subjaccntes 
a uma mudanr;:a tao pro funda da ulLura material, como aquela que caracteriza 
os povoados ocupados desde 0 Bronze Final. 

? descnv olvimento Lestcmunh ado pelos povoados forLi ficados na regiao 
do MlD ho, num perfocto compreendido entre 0 sec. I a. C. e meados do sec. I da 
nossa era (fase In), tcm sido basicamente atri b ufdo a maior abcnura desla Area 
meri dional e oc idenLal , na seq uencia da sua prccoce pacificar;:ao. E la explicaria 
a ClrC uJar;:ao comcrcial inLensa, peJo m no nos fi nai do sec. I a.C .50

, a 
concentrar;:ao monclaria de n umismas republi anos5I 

, 0 dcsenvolvimento 
Lecnol6gico, que se traduz por algumas inovar;:6es, nomcadamenLe a roda de 

49 Sobre os q~anti! a! ivos e contexto desses materi ais veja-se A. Cas trov icjo (1 976, 325·330), 
J. M. HIdalgo C_unar ro c J. Cos ta s Gobe rna (1978,61 -62), C. A. fe rreira de Almeida el alii ( 1981, 
66·68), F . Fan na B usto et alII (1983 , 120) , J. M. H lda lgo Curl arro (1984, 374), A. C. da Silva 
(19~~ , 42, nola 25~, 135·136) e L. X . CarbaLlo Arcco (19 87, 141-142). 
. ~s ta cncula<;:a o eSla sobreludo re presenlad a po r anforas da forma Haltem 70, daladas a par· 

tlr do ul tImo quartel do sec. I a . . (CO LLS et alii 1977) , prese nles 'm numerosos povoa dos da 
costa portugu esa (Coto da Pen a, Santa Lu zia, S to . ESlevii o da Facha. Roma riz ), mas tambem em 
po~oado s rnlcnorcs (Faria, S. Juliao, Barbudo, Brilei ros, Sab ro so, Monte do Padrao, Santo 
OVldlO c Alvarclhos, enl re o utros). 

"Em especial nos tcsollros de Sanfins (Pa90s de Ferrei ra) (PA<;O e JAUIAY 1965 , 189·275) 
c Alvarclh os(Santo Tmo) (TORRES 1978-79, 15-250). Exislem ainda mocd as rcpllblican as em 
leSOllro s malS ta.rdlOs . como 0 de Moure (Vila Verd e), escondid o no re inado de Augus to 
(PEREIR A et alit 1974, 200) e outras, que ocorrcm de forma esponidica nalguns povoados 
IltoralS, co~o den ari os de Cesar, na Cividadc de Ancora (49 · 48 a.c.) c um denario d (l Brutus, em 
Romanz (:l4 a.c.) (S ILVA 1986, 50-53, nota 305). 
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oleiro e par novos sistemas d 
con idenl veJ dos po 'oados, qu 
prolo-urbanizar;:ao52 

. 

Scm pretendermos diminui 
nov idades Lecnicas assinaladas 
das com unidades as absorveren 
desenvol vimenLo observado pa 
interna . Em grande numero d 
perceptivel nao sc documentam 
que ulLrapassem 0 ambi to regio 

.C., quando comec;:am a ser abu 
Existem, por conseguinte, 

tard iamente por contacLos com 
econ6mica ao longo de todo 0 s~ 

Por ouLro lado, os grandes 1 

car;:uo dos povoados, quc caractG 
co mo uma conscquencia de 
comunidades que man ipulam lap 
uma economia bern organizada I 

I.ada e e lra li ficada . Tais traba 
entre as comunidades, correspo 
que se estruLura uma integI 
in tcr-regionais . A procura de itc 
mesrno ter servi do a emular;:ao c( 
status, quer dentro dos povoado 

De qualquer modo, e possI' 
tenha conhecido assimetrias e 1 

nientemente vaJorizados53
. 

5. Finalmcnte goslarfamos 
com 0 fen 6mcn o da pcrsistencia 

Aparentcmc11le padenl ex 
povoados e a sua maior ou menOi 
q ue sao os povoados implanta 
c ' trategico do vale , que iraQ man 
cia pode ter sido importante ~ 

~2 Especi al destaquc merccc 0 casa 
A C. da S ilv a (1986). 

" Nem todos os pov()ados parecem t 
e com plexidade. No vale do Cavado co 
cstral6gica parecem conhccer um impe 
enriqueci mc ll to da cultura material (M 
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oleiro e por novos sislemas de trabalhar a pedra , e ainda 0 crescimento 
considenivcl dos povoados, que VaG conhecer nalguns casos fen6m eno de 
prolo-urban izacaoS2. 

Scm preLendermos dim in uir a importancia dos esLfmulos exteriores e das 
novidades l\~ c nicas assinaladas na regino , que denotam, de resto, a eapacidade 
das comu nidades as absorverem, n110 podemos deixar de considerar que 0 

desenvol vimenlo observado parece repousar antes de mais n sua dinamica 
in terna . Em grande nilmcro de povoados em que esse desenvolvimento c 
perceptive l nao se documenlam qu a isquer vestigios de comercio, ou de trocas 
que ultrapassem 0 ambi to regional. Estes aparecem a panir de finais do sec. I 
a.c. , quando come9am a ser abundantes as anforas e a surgir sigillata italica. 

ExisLem , por conseguinte, muitos povoados que, em bora tocados apenas 
tardiamentc por conLaClOS comerc ia is, demonstram uma enorme vitalidade 
econo mica ao longo de todo 0 sec I a.C.. 

Por outro lado, 0 grandes trabalhos publicos de reordenamento e forlifi
car,:ao dos povoados, que caractcrizam a fase III, nao podem ser vistos apenas 
como uma con sequencia de contactos com 0 exterior. Eles reLratam 
comunidades que manip ulam largos excedentes limentares, s6 possiveis com 
uma economia bern organizada e com uma est ru tura s6cio-polftica hierarqui
zada e estrati ficada. Tais trabalhos parecem traduzir uma forte competi r,: ao 
entre as comunidades, correspondendo simultaneamente a um momen ta em 
que se eslr ulura uma integra~ao complexa das mesmas em termos 
inler-regi onais . A procura de ilens ex6ticos, decorrenles do comercio, podera 
mesmo teT servido a emular,:ao compeLitiva das comunidades e a valorizar,:ao de 
slatus , quer dentro dos povoados , quer enlre eles. 

De qualquer modo, eposslvel que a organ izar,:ao das com unidades do NO 
tenha conhecido assimetrias e regionalismos, que necessitam de er conve
nien temenlC valorizados 53

• 

5. Fi nalm nte gostariamos de subl inhar uma ultima questao que se prende 
com 0 fe n6m eno da persistcncia dos povoados f ortificados em epoca rom ana. 

Aparentemente pod era existi r uma corre lar,:ao entre a topograf ia dos 
povoados e a sua maio r ou menor romaniza~ao . No vale do Cavado verificamos 
que sao os povoados implantados em esporoes, que exerciam 0 contro lo 
es trategico do vale, que iraQmanter-se du rante 0 Al to Imp ' rio. A sua pers isten
cia pode ter sido importante para a pr6pria adm in istrar,:ao romana , mas e 

12 Especial destaque mercce 0 caso da citania de Sanfin s, em Pavos de ferreira , eswdada por 
A. C. da ilva (1986). 

" em LOdos os p voados parecem ter alingido ne Sla epoca 0 mesmo grau de dc senvolvimento 
e complexidade. No vale do Cavado conslalamo s que 56 os povoados com boa loca lizavao geo
cs tratcg ica parecem conhecer lim imponanle suna constru liva. acompanhado par urn cvideme 
enriquecimento da cultu ra material (MARTINS 1987; 198 8a; 1989). 

http:POTlu.ga
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possivel q ue e la se articule tambem com 0 estaluto politico desses povoados a 
Divel regional. 

Por outro lado, constatamos que os pequenos povoados de baixa altitude 
vao conhecer urn marcado hila nos primeiros momentos da romaniza~ao, 
nalgun s vales do Minho. E 0 que parece acontecer no vale do Lima54 

, contraria
mente ao vale do Cavado, onde assjnalamos urn precoce abandono de alguns 
povoados deste tipo55, em beneficio da instala~ao de villae e casais. Esta 
categoria de povoados oferece tam bern uma cronologia tardia em ceetas zonas 
da Galiza c Asturias, scndo mesmo interpretados como 0 resultado de uma 
politica romana de dispersao populacionaP6. 

Obscrva-se deste modo uma acentuada discrepancia de situa~5es regio
na is , que nao permile a formula~ao de urn cemlrio unico para a Romaniz3c,:uo . 
Mai s uma vez julgamos que so no quadro de uma investiga~ao regional e, neste 
caso, em articul ac,:uo com 0 estudo de novas formas de habitat de tipo romano, 
poderemos compreender devida mente as assimctrias e modalidades de uma 
romanizac,:ao das pop ulac,:6es indigenas, que prima, antes de mais, pela diver
sidade de solu~6es e di storc,:ao cronologica. 

A situa~ao observada, por exemplo, no vale do Cavado, intimamente rcla
cionada com a fun dac,:a o de Bracara Augusta e 0 lan~amento da rcde viaria, nao 
pode ser gencralizada a outra areas , que conhecerao, em func,:uo dos impera
ti vos da administrac,:ao romana e do nivel de desenvolvimento alingido pelas 
proprias comunidades, outras si tua~6e s cspecificas, que talvez se tenham 
tornado mais homogeneas no Baixo Imperio. 
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