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II COMUNIDADES PRÉ-HISTÓRICAS  
DA BACIA DO LEÇA

I · NOTAS INTRODUTÓRIAS

O estudo das comunidades pré-históricas da bacia do rio Leça é difícil de efectuar tendo em conta 

que não se conhece qualquer projecto de investigação realizado ou em curso para esta área. Por conse-

guinte, os dados existentes são, na maioria dos casos, provenientes de achados fortuitos ou resultantes 

de escavações de emergência, quase sempre parcialmente publicados. A solução foi a sua inserção numa 

realidade geográfica mais vasta nomeadamente, nas actuais províncias do Douro Litoral e do Minho, 

numa abordagem mais abrangente que possibilite ao leitor a compreensão dos fenómenos a nível global.

II · AS PRIMEIRAS COMUNIDADES HUMANAS NO TERRITÓRIO: DO PREDADOR AO 

CAÇADOR-RECOLECTOR-PESCADOR

As primeiras comunidades que povoaram a bacia do Leça reportam-se ao Paleolítico, uma das primeiras 

grandes etapas em que se divide a Pré-História [Fig. 24]. De uma forma geral, esta fase da história da huma-

nidade desenvolveu-se no período geológico do Pleistocénico, momento em que as condições paleoambien-

tais se caracterizaram por inúmeros ciclos de glaciação e de interglaciação. Os primeiros correspondem a 

fases de degradação climática e de arrefecimento em que grandes áreas da Europa se encontravam cobertas 

pela expansão dos glaciares. Esta retenção de água nas calotes glaciares originou grandes descidas do nível 

médio das águas do mar e profundas alterações na linha da costa, alargando a faixa costeira. Os segundos 

correspondem a fases de clima semelhante ou mais ameno do que o actual com paulatino recuo dos glaciares 

e transgressões marinhas que diminuíram em vários quilómetros a área litoral.

Na Europa, o Paleolítico divide-se em três grandes períodos: o Paleolítico Inferior, que corresponde ao 

momento do aparecimento e desenvolvimento do género Homo neste continente, entre c. 800.000 e 

200.00 anos; o Paleolítico Médio protagonizado pelo Homem de Neandertal, entre 200.000 e 30.000 

anos e o Paleolítico Superior caracterizado pela emergência dos indivíduos anatomicamente moder-

nos - o Homo Sapiens sapiens, entre 40.000 a 11.000 anos tendo sido contemporâneos dos Neandertais 

durante cerca de 10. 000 anos, pelo menos na Península Ibérica.

Ana M. S. Bettencourt*

Fig 24 · Distribuição das jazidas paleolíticas e epipoleolíticas/mesolíticas 

nas bacias dos rios Leça e Onda.

* Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e Investigadora do Centro de Investigação 

Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» (CITCEM), das Universidades do Porto e Minho.  
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Na fachada atlântica do Douro Litoral, onde se insere a bacia do Leça, são vários os achados de superfície 

em depósitos de praia, em terraços de rio ou em coluviões que indiciam ocupações do Paleolítico Inferior. 

Referimo-nos às jazidas da Ribeira da Laje (Modivas de Baixo) e de Berroços (Stª Cristina de Malta) ambas 

no concelho de Vila do Conde, nos limites das bacias do Ave e do Leça, às da Doca nº 2 e do Depósito da 

Alfândega, no estuário do Leça, em Matosinhos e à do Farol da Boa Nova, na zona costeira, também em 

Matosinhos. Os objectos aí encontrados inserem-se genericamente no tecno-complexo Acheulense (MON-

TEIRO-RODRIGUES 2000) que se caracteriza, no Alto Minho, pelo menos a partir de 250.000/200.000 

anos, não só pelos bifaces (objecto talhado em ambas as faces) mas por outros macro-utensílios como os 

machados de mão, os triedros, os seixos talhados, assim como utensílios sobre lasca pouco estandardizados, 

como os raspadores, os denticulados e entalhes, as facas de dorso natural, entre outros (MEIRELES 2009).

Aceita-se que estes grupos humanos seriam nómadas, acampando em abrigos naturais ou ao ar livre, e 

apenas recolectores quer de plantas, frutos silvestres e de pequenos animais para complemento da sua 

dieta quer de grandes animais mortos acidentalmente ou por outros predadores.

Para o Paleolítico Médio, os dados são muito escassos. Identificaram-se, apenas, comunidades na área 

da actual praia das Angeiras Sul, Matosinhos, onde foi encontrado um núcleo discóide, em quartzito 

sobre seixo rolado, num terraço Eemiano (informação oral de Assunção Araújo) [Fig. 25a, 25b], um 

período interglaciário antes da glaciação de Würm, cujo pico de temperatura mais elevada ocorreu há 

cerca de 125 000 anos. No Alto Minho, durante o Paleolítico Médio, desaparecem quase na totalidade os 

bifaces, sendo predominante a utensilagem sobre lasca, por vezes demonstrando já uma grande perícia 

técnica e uma estandardização de fabricos, a par de alguns seixos talhados unifacialmente (MEIRELES 

2009). De uma forma geral, admite-se que o Homem de Neandertal, que caracteriza este período, seria 

já um caçador especializado, completando a caça com a recolecção.

Desconhecem-se jazidas inseríveis com segurança no Paleolítico Superior, o que deverá atribuir-se 

a várias factores. Em primeiro lugar, este momento coincidiu com o final da glaciação de Würm, com 

condições climáticas muito adversas, grande descida das temperaturas e da precipitação em relação ao 

período precedente e à actualidade, o que fez afastar do continente a linha da costa em cerca de 30 a 

40 Km (SOARES et.al. 2010). Assim, é natural que eventuais jazidas, então localizadas mais perto da 

costa, estejam hoje submersas pelas transgressões ocorridas durante o Pleistocénico Final e os inícios do 

Holocénico. Em segundo lugar, a falta de projectos de investigação direccionados para este período e que 

incidam sobre toda a bacia do Leça poderão ser, igualmente, responsáveis por esta situação, pois é pro-

vável que as comunidades do Paleolítico Superior também ocupassem zonas mais interiores e abrigadas 

dada a grande deterioração climática da época1 e a existência de um coberto vegetal composto predo-

minantemente por herbáceas e algumas arbustivas, com apenas algumas formações arbóreas em áreas 

1 De notar o grande número de sítios do Paleolítico Superior que se conhecem nas áreas interiores do Douro internacional 

(MONTEIRO-RODRIGUES & SANCHES 2006).Fig 25 b · Terraço Eemiano onde foi encontrado o núcleo discóide.

Fig 25 a · Núcleo discóide, em quartzito, da Praia de Angeiras, Matosinhos.

(Desenhos de Álvaro Ferreira).
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topograficamente mais favoráveis (GOMEZ-ORELLANA et al. 2001). Em terceiro lugar, é de crer que 

aqui, tal como no litoral do Alto Minho, tivessem persistido indústrias macrolíticas durante o Paleolítico 

Superior (MEIRELES 2009), o que as torna difíceis de individualizar das subsequentes em termos dos 

achados de superfície. Assim sendo, é natural que a bacia do Leça tivesse sido ocupada sem grandes 

hiatos, e que algumas indústrias, classificadas como mais recentes, não o sejam de facto.

O Epipaleolítico/Mesolítico corresponde aos inícios do Holocénico, ou seja ao pós-glaciar que se carac-

teriza por um progressivo aquecimento das temperaturas do ar e dos mares (embora com algumas osci-

lações) acompanhadas do recuo dos glaciares para Norte ou para cotas mais elevadas, pela libertação 

de inúmeras espaços antes cobertos pelas calotes glaciárias, pela subida do nível das águas do mar e 

pela expansão da vegetação arbustiva e início do domínio arbóreo de características temperadas, com a 

presença de pinheiros e de vidoeiros, numa primeira fase, e por aveleiras e carvalhos, posteriormente 

(PEREZ ALBERTI & RAMIL REGO 1996; GOMEZ-ORELLANA et al. 2001). Estas alterações levam ao 

recuo da fauna fria para norte ou para zonas mais altas e ao desenvolvimento de uma fauna temperada, 

diversificada e sobretudo de pequeno e médio porte, de que são exemplo os cervídeos, os javalis, os 

coelhos, as lebres, etc. O aquecimento das águas do mar permitiu também o desenvolvimento de uma 

fauna costeira e estuarina mais variada e abundante. Todas estas alterações proporcionaram uma grande 

diversidade de possibilidades alimentares que os pequenos grupos humanos terão aproveitado de forma 

planeada e sazonal, tendo em conta a possibilidade de captação de diferentes recursos em distintas 

estações do ano, o que estará na base de uma diminuição da mobilidade residencial. Admite-se que 

explorassem recursos costeiros ou de estuário onde teriam à sua disposição berbigões, amêijoas, ostras, 

moluscos e peixes, assim como recursos de vale e de planalto, associados à caça e à colheita de plan-

tas, de tubérculos e de frutos, tornando-se assim, simultaneamente, caçadores-recolectores-pescadores. 

Perante as características paleoecológicas da Europa, durante este período, J. G. Rozoy (1999) supõe a 

existência de condições para a sedentarização das sociedades, defendendo que a manutenção de uma 

certa mobilidade seria uma questão cultural e ideológica e não uma condicionante do meio. É ainda 

possível que as comunidades vivessem numa relação de paridade ou de reciprocidade generalizada com 

o meio-ambiente. O antropólogo T. Ingold (2000) alerta-nos para o facto de que a dicotomia Natureza-

Cultura não existe como a percepcionamos, em contextos que se crêem «similares» aos do Paleolítico 

e do Epipaleolítico/Mesolítico. Nestes o Homem não dominaria. As populações, os animais e as plantas 

viveriam num espaço partilhado por todos, sem relação de imposição entre eles.

Na bacia do Leça conhecem-se jazidas que têm sido atribuídas a este período no estuário, como por 

exemplo a da Doca nº 2 do Porto de Leixões, a do Depósito da Alfândega e a do Alto de Manhufe, em 

Matosinhos [Fig. 24]. Na zona costeira estas parecem ocorrer nas cascalheiras da área do Farol da Boa 

Nova e a cerca de 250 m para o interior da Praia do Paraíso [Fig. 26a, 26b], locais ambos situados em Leça 

da Palmeira, Matosinhos. Em todas elas nota-se que as comunidades herdaram fortes tradições tecnoló-

gicas dos períodos anteriores, inserindo-se os seus utensílios nos tecno-complexos macrolíticos, comuns 

no litoral do Noroeste Peninsular. 
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Fig. 26a · Picos e seixos talhados unifacialmente, encontrados a cerca de 250 m a Este da Praia do Paraíso, Matosinhos (desenhos de Álvaro Ferreira).
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A descoberta de grupos humanos Epipaleolíticos/Mesolíticos, vivendo em abrigos de áreas montanhosas 

sobranceiros a pequenos vales, como o Abrigo 1 de Vale de Cerveira, em Vieira do Minho, e portadores 

de tecnologias de fabrico microlíticas, distintas das que são conhecidas para as áreas mais litorais e, 

muito provavelmente, mais vocacionadas para actividades relacionadas com a caça de animais de médio 

e de pequeno porte, demonstra uma variedade de grupos humanos e de tradições culturais na região 

Norte (MEIRELES 2009) cuja existência não será de excluir em áreas mais interiores da bacia do Leça.

Fig. 26b · Picos e seixos talhados unifacialmente detectados 

a 250 m a Este da Praia do Paraíso, Matosinhos.
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III · OS PRIMEIROS TRANSFORMADORES DO TERRITÓRIO: DO HORTICULTOR  

SEMI-NÓMADA AO CONSTRUTOR DAS CENOGRAFIAS MONUMENTAIS PRISTINAS

Durante o Neolítico, período convencionalmente balizado entre os finais do VI e os finais do IV milé-

nios a.C. verificaram-se importantes alterações ideológicas e subsistênciais em relação ao Epipaleolítico/

Mesolítico. De forma paulatina, os grupos humanos tendem a um «afastamento mental» em relação ao 

meio, ou seja a perder a relação de paridade que perece existir nas fases precedentes, daí resultando novas 

cosmovisões e novas paisagens. Concomitantemente, ter-se-á dado o aumenta da acção antrópica sobre o 

meio, com a adopção da domesticação de alguns animais e da agricultura, embora de forma assimétrica.

Numa primeira fase, isto é, durante o Neolítico Antigo, a agricultura seria preferencialmente baseada na 

horticultura e na criação de caprinos, o que não parece afectar, grandemente, o modo de vida tradicional das 

comunidades de fundo Mesolítico, ainda com grande tendência para a mobilidade. Será apenas ao longo do 

Neolítico Médio/Final que irão desenvolver-se formas embrionárias da agricultura cerealífera e o aumento 

de novas espécies domesticadas, permanecendo a caça e a recolecção como actividades significativas ao 

longo de todo este período. Estas actividades levarão a um aumento do sentido de pertença a um determi-

nado lugar. É neste contexto que devemos interpretar a construção da primeira arquitectura monumental.

São muito poucos os acampamentos e os povoados Neolíticos conhecidos para o Minho e o Douro 

Litoral, embora seja possível admitir que as comunidades deste período tanto ocuparam abrigos graní-

ticos como zonas ao ar livre. Tal documenta-se, por exemplo, na área da necrópole megalítica da serra 

da Aboboreira, em Baião, Amarante e Marco de Canavezes, como também na do Leandro, na Maia 

[Fig. 27]. Aqui, no «paleossolo» da Mamoa 2 detectaram-se alguns fragmentos cerâmicos, por vezes com 

incisões e impressões, e dois moinhos moventes em granito, datados pela luminescência, da transição do 

VI para o V milénios ou da primeira metade do V milénio a.C. ou seja do Neolítico Antigo (VALERA & 

ANTUNES 2008). Também, sob e nas imediações da Mamoa 4 do Leandro, foram detectados artefactos 

cerâmicos anteriores à sua construção (RIBEIRO & LOUREIRO, inf. pessoal) e o que revela ocupações 

neolíticas, anteriores à edificação destes monumentos.

É provável que alguns dos locais onde se detectaram cerâmicas pré-históricas, lisas ou decoradas com 

incisões e impressões, possam atribuir-se genericamente ao Neolítico, como é o caso de Friães, na Maia, 

lugar abrigado com profusão de blocos graníticos, na extremidade de uma área aplanada.

De uma forma geral, estes lugares contêm ocupações pouco expressivas em termos arqueológicos, o que 

deverá relacionar-se com a inexistência de aldeias sedentárias, com o tempo relativamente reduzido de 

ocupação de cada um deles e com um modo de vida caracterizado, ainda, por uma certa mobilidade no 

quadro de comunidades de fraca expressão demográfica que, conhecendo a agricultura e a criação de 

gado, seriam ainda portadoras de economias muito dependentes da caça, da pesca e da colheita de ani-

mais selvagens e de plantas silvestres (SANCHES 1997; S. JORGE 1999; BETTENCOURT 2005; 2009).Fig 27 · Distribuição de lugares neolíticos na bacia do Leça e áreas limítrofes.
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Se os lugares de habitação são muito pouco conhecidos para este período, já os lugares de grande inves-

timento construtivo são bastante expressivos [Fig. 27]. Referimo-nos às primeiras expressões de arqui-

tectura monumental construídas em pedra e em terra que vão criar novas formas, novos sentidos e 

materializam novas acções no território, naturalmente percepcionado de modo distinto relativamente 

aos períodos anteriores. Falamos dos monumentos sob tumuli (montículos artificiais em terra ou em 

pedra e terra, vulgarmente denominados por mamoas), providos de câmaras mais ou menos megalíticas 

(fechadas ou abertas, com ou sem corredor), de âmbito sepulcral e religioso, designadas por antas ou 

dólmenes. Apesar de desconhecermos quando se iniciou e se manteve a sua construção na bacia do Leça, 

dada a total inexistência de datas de radiocarbono válidas para o efeito, por analogia com outros lugares 

do Douro Litoral e do Minho, datamo-los, provisoriamente, a partir da segunda metade do V e durante 

o IV milénios a.C., ou seja o que se considera por Neolítico Médio e Final.

Estas primeiras arquitecturas que transformaram e marcaram física e simbolicamente o território, e que 

foram construídas tanto em áreas planálticas, como na plataforma litoral, destinavam-se aos mortos, 

mas teriam funcionado, igualmente, como marcadoras de lugares consagrados a cerimónias públicas, 

activos na longa duração. Quer dizer, estas necrópoles ou os monumentos que a compõem não foram 

construídos todos na mesma altura mas ao longo, provavelmente, de 1500 anos, como forma de celebra-

ção de um lugar mítico. Nestes lugares de grande significação simbólica vai-se edificando, utilizando e 

encerrando cada monumento, na medida em que é física e simbolicamente necessário, possivelmente 

por diversas comunidades que partilharam o mesmo território em termos sincrónicos e diacrónicos.

Será presumivelmente, pela conjugação destes factores, que poderemos identificar monumentos e ritos 

muito diversificados numa mesma necrópole. É o que parece depreender-se da que existe no Leandro, 

na Maia, onde se escavaram três dos cinco monumentos inventariados, sendo todos eles distintos entre 

si. A mamoa 2 corresponde a um dólmen de câmara eventualmente poligonal, com corredor longo, 

cujo montículo artificial, em terra compactada de cerca de 23 m de diâmetro por 2 m de altura, foi 

rodeado por dois anéis líticos de contenção (VALERA & ANTUNES 2008). Apesar da área em frente 

à câmara não ter sido totalmente escavada, o facto de um dos anéis terminar na entrada do corredor e 

do outro bifurcar, parecendo definir uma área alargada [Fig. 28], indicia que ali poderia ter existido um 

átrio, espaço reservado a determinadas acções em interacção com os mortos enterrados nas criptas. A 

câmara e o corredor estavam profundamente remexidos mas ainda foi possível recolher alguns artefac-

tos resultantes dos ritos praticados no seu interior. Entre eles destacam-se os micrólitos, as pontas de 

seta, as contas de colar e os fragmentos de recipientes cerâmicos, a indiciar o carácter simbólico destes 

objectos e, presumivelmente, da matéria prima com que são realizados, no seio das práticas funerárias 

do Neolítico. De salientar a presença de vários fragmentos de dormentes de moinhos manuais no anel 

lítico periférico (VALERA & ANTUNES 2008), uma deposição comum neste tipo de monumentos, 

eventualmente reveladora de uma ligação simbólica entre actos relacionados com a subsistência ou a 

transformação e a morte.Fig 28 · Planta da Mamoa 2 do Leandro, Maia (Valera & Antunes 2008).
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A mamoa 4, ainda inédita, corresponde a um pequeno tumulus, em terra, delimitado por um anel lítico 

periférico, sem câmara megalítica, cujo espólio remete para o Neolítico. Por sua vez, a Mamoa 5, provida 

de uma câmara e corredor indiferenciado em planta e de um montículo em terra rodeado por um anel 

lítico periférico (RIBEIRO & LOUREIRO 2010), teria um corredor intra-tumular e um átrio. Aqui, foi 

possível distinguir utilizações diferenciadas entre a câmara/corredor e o anel lítico periférico a nascente, 

local, onde, por diversas vezes, foram depositados inúmeros recipientes cerâmicos. De notar que da 

câmara e corredor apenas se exumaram artefactos líticos, como micrólitos, pontas de seta, moinhos, 

uma goiva, contas de colar, etc., por vezes realizados em materiais exógenos, o que parece evidenciar o 

valor ou as propriedades de algumas rochas.

Muitos outros lugares da bacia do Leça, entre planaltos, alvéolos graníticos e terras da plataforma litoral, 

foram território consagrado aos mortos durante o Neolítico. Referimo-nos, por exemplo, às necrópoles 

de Perafita e do Monte do Castelo, em Matosinhos, da Bouça da Cova da Moura, na Maia e do Monte 

Córdova, em Stº Tirso [cf. Fig. 27]. No entanto, a toponímia e a documentação medieval indiciam que o 

número deste tipo de monumentos foi superior ao que actualmente se pode verificar.

Tal como nas restantes áreas do Noroeste também no Leça se registaram túmulos de câmaras fechadas, 

como é o caso do Leandro 4 e, presumivelmente, de Montezelo [Fig. 29]. Estes poderão associar-se a 

um tempo curto de utilização, talvez relacionados com enterramentos individuais. Por outro lado, nos 

dólmenes de corredor seriam possíveis enterramentos colectivos sucessivos, assim como a manipula-

ção dos ancestrais possibilitando maior interligação entre o mundo dos vivos e as práticas mortuárias. 

Estes monumentos seriam providos de átrios em frente aos corredores nos quais se realizariam algumas 

acções, por vezes materializadas em deposições de artefactos.

É o que parece ter acontecido na Mamoa 5 do Leandro após o seu encerramento ou durante essa fase. 

Como é comummente aceite, o enterramento nos dólmenes de corredor destinar-se-ia apenas a deter-

minados elementos da sociedade, embora se pense que muitos outros participariam na sua construção. 

Também se admite que só alguns teriam a permissão para oficiar os ritos associados à morte e aos ante-

passados no interior das criptas funerárias, permanecendo os restantes elementos do grupo nos átrios 

ou noutras áreas das imediações do monumento, pelo que estaríamos face a comunidades com visíveis 

desigualdades sociais de tipo horizontal, em que os indivíduos se poderiam distinguir por características 

como o género, a idade ou as suas qualidades e habilidades.

À semelhança do Noroeste, também é nestes «monumentos-templos» de frequência prolongada que se 

encontram símbolos pintados e/ou gravados sobre os esteios das câmaras e ou dos corredores. Esta situação 

ocorreu nos dólmenes de corredor dos Arcos, onde J. R. Santos Júnior (1940) refere pinturas, no de Taím 

2, onde existem vários esteios com covinhas e no do Leandro 5, todos na Maia. Neste último, o esteio de 

cabeceira apresenta um motivo estelar pintado, talvez um soliforme (RIBEIRO & LOUREIRO 2010). Fig 29 · Planta de Montezelo, Maia (Ameida & Fernandes 2008).
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A MAMOA 5 DO LEANDRO, SILVA ESCURA, MAIA. 
UMA ARQUITECTURA TUMULAR MEGALÍTICA PROVIDA DE CORREDOR MÉDIO

André Tomé RIBEIRO & Luís LOUREIRO*

A Mamoa 5 do Leandro, situada no lugar de Taím, na freguesia de Silva Escura, ocupa 
um local de passagem natural com assumida posse arquitectural no micro-espaço que a 
envolve. Este monumento foi detectado no âmbito da execução da Carta Arqueológica do 
Concelho da Maia efectuada no quadro da Revisão do Plano Director Municipal e está 
referenciada com o acrónimo MLND5.

Segundo as coordenadas Gauss Datum Lisboa o monumento localiza-se:  

M = - 36.661,2. P = 175.670,1 a 128 metros de altitude.

Segundo a Carta Geológica de Portugal1, folha nº 9 C, o substrato geológico do local é 
composto por granitos alcalinos de grão médio ou grosseiro de duas micas, vulgarmente 
designado por granitos do Porto.

A equipa de arqueologia da Câmara Municipal da 
Maia encontra-se a intervir na Mamoa 5 do Leandro 
desde Junho de 2008. Desde então, foi alvo de escava-
ção integral a câmara funerária e o corredor e de esca-
vação parcial, a couraça Sul e os sectores envolventes 
localizados a Este e Sudeste [Fig. 1].

Os trabalhos permitiram perceber que a mamoa 
apresenta uma planta sub-circular, com cerca de 20 
metros de diâmetro por 1,80 metros de altura. A sua 
morfologia é menos destacada a Oeste e a Sul. A Norte 
e a Este é visível um maior reforço pétreo da couraça. 
Nestas zonas não intervencionadas, adivinha-se uma 
acusada contenção periférica.

A câmara funerária, aberta, revela uma configuração sub-elíptica, com as dimensões apro-
ximadas de 2,5 metros de largura máxima por 1,20 metros de largura mínima e mais de 
1,40 metros de altura. A entrada era efectuada através de um corredor de média dimensão, 
diferenciado em alçado e orientado de nascente para poente, com as seguintes dimensões: 
2 metros de comprimento, 1,20 metros de altura e 0,5 metros de largura. Este espaço foi 
definido por três esteios e um pilar, a norte, e quatro esteios a sul. Foi descoberta, ainda, 
uma das lajes de cobertura do corredor.

A entrada do corredor foi tapada com uma laje sub-verticalizada e bloqueada por uma 
pronunciada estrutura de fecho, construída com um amontoado de rochas imbricadas 
[Fig. 1]. Esta estrutura impossibilitava, a dada altura, a continuidade da ocupação ou revi-
sitação do interior da câmara funerária, não evitando a continuidade de rituais associados 
à memória directa deste espaço, perceptíveis através de deposições de artefactos cerâmi-
cos, líticos e em argila, no espaço frontal à estrutura de fecho. Toda esta área foi posterior-
mente coberta por uma falsa couraça.

Apesar da área da câmara acusar marcadas perturbações, ao longo do tempo, que levaram 
à destruição da cobertura e à extracção da maioria dos esteios, no seu interior ainda se 
conservaram os alicerces de cinco dos sete esteios que a compunham. Restaram apenas 
dois, o lateral Norte e o de cabeceira. Este último apresentava uma representação pintada 
de um soliforme, entre outros motivos.

A arquitectura ortostática da câmara funerária era reforçada por uma contrafortagem de 
características monumentais.

Os materiais exumados na câmara e no corredor são diferenciados quanto à sua natureza, 
localização e associação arquitectónica. Na câmara funerária foram exumadas cinquenta 
pontas de seta [Fig. 2, 3 e 4], algumas lâminas, lamelas, micrólitos, um cristal de quartzo 
hialino [Fig. 5] e diferentes tipos de contas de colar em xisto, uma em pedra sabão ou 
anidrite, e uma outra em fluorite2. Depósitos funerário constituídos por dois machados, 
um em anfibolito e o outro em grauvaque, por uma goiva, também grauvaque, e por um 
polidor, em arenito, foram efectuados em diferentes momentos, no corredor.

No limite nascente da mamoa foi detectado um significativo depósito de vasos cerâmicos, 
assim como um machado, em anfibolito, e uma ponta de seta em lidito.

 Por último, referimos um fragmento, exumado sobre a couraçada nascente, correspon-
dente a uma base de fundo plano de um vaso, facto indicador da revisitação deste túmulo 
durante a Idade do Bronze.

Na área envolvente à Mamoa 5 do Leandro foram registadas várias estruturas em negativo, 
do tipo fossas e buracos de poste, ambas escavadas na alterite e associadas espacialmente 
a artefactos referentes a períodos posteriores, como cerâmicas do tipo Penha. Nesta zona, 
apareceu igualmente um fragmento da pança de um vaso campaniforme [Fig.6].

A Mamoa 5 do Leandro ainda se encontra em fase de investigação e de valorização patri-
monial, pelo que um estudo mais pormenorizado só poderá ser uma realidade após a reali-
zação de datações por carbono 14 e de estudos paleoambientais, resultantes das amostras 
recolhidas para estudos polínicos, entre outros.

Maia, 19 de Outubro 2009

* Arqueólogos da Câmara Municipal da Maia.

1. COSTA, J. C. e TEIXEIRA, C. (1957). Carta Geológica de Portugal. Noticia Explicativa da folha 9-C, Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa.
2. Agradecemos a Carlos Meireles do Laboratório Nacional de Energia e Geologia do INETI - Porto a classificação litológica destes artefactos.
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[Fig. 2] [Fig. 3] [Fig. 4]

[Fig. 5] [Fig. 6]
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Estas composições que deveriam ter sido feitas no momento da construção do monumento (SANCHES 2009) 

potenciam o carácter esotérico e sagrado destas criptas (JORGE 1997), assim como o estatuto dos que as 

podiam gravar e entender.

Apesar de ser impossível a inteligibilidade destas composições é curioso a existência de motivos inter-

pretados como soliformes em dólmenes de corredor indiferenciado, no litoral do Noroeste português. 

É o caso do da Pedreira, em S. Romão do Neiva, Viana do Castelo e do da Eireira, em Afife, Caminha 

(SILVA 1997). Ascendem assim a três os monumentos onde talvez esta simbologia se possa relacionar 

com uma cosmogonia que associaria os ciclos solares ao mundo dos mortos, o que também se depreende 

das orientações dos corredores, normalmente virados para nascente (BETTENCOURT 2009).

Outra característica que liga as comunidades neolíticas da bacia do Leça às restantes da fachada mais 

ocidental do Noroeste português é a grande quantidade de oferendas associadas às práticas funerárias, 

por contraposição com as áreas mais interiores. Do mesmo modo, é possivel pensar que algumas das 

acções relacionadas com o mundo da morte implicavam intercâmbios locais e supra-regionais de algu-

mas «matérias-primas», como os cristais de quartzo, o anfibolito, o xisto e o sílex.

Na bacia do Leça conhece-se também o que parece ser um menir ou um bloco-menir, hoje localizado 

num muro contíguo ao dólmen de corredor de Taím 2, na Maia [Fig. 30]. Apesar de deslocado, a sua 

presença no seio de uma necrópole megalítica, situação que se repete noutras regiões do país, poderá 

traduzir uma inter-relação com os monumentos funerários.

Tem-se admitido que no Neolítico (SANCHES 1997; BRADLEY 2002; ALVES 2003), se não antes, ter-se- 

-iam gravado ou mantido os primeiros afloramentos com «arte esquemática ibérica», no noroeste português. 

Tais grafias teriam potenciado ou adicionado sentidos a lugares de prévia e grande significação simbólica. 

São cada vez mais comuns no Minho, quer na área mais oriental, quer no litoral. Na bacia do Leça o melhor 

exemplo é o lugar da Bouça da Cova da Moura, Ardegães, Água Santas na Maia, nas imediações de vários 

monumentos megalíticos. Aqui, num pequeno outeiro, no limite de uma plataforma com ampla visibilidade 

para o curso médio do Leça, foram gravados vários afloramentos com motivos reticulados, como é o caso 

das rochas 12, 3 e 4, e com possíveis antropomorfos esquemáticos, como na rocha 2 (BETTENCOURT et al. 

2008; RIBEIRO et al. 2010) [Fig. 31, 32] eventualmente atribuíveis ao Neolítico.

Outro lugar que parece ter-se mantido simbolicamente activo na longa duração, como mais um eixo de 

agregação, de encontro e de referência na paisagem, entre populações ainda com disposição para uma 

certa mobilidade no território, deverá ter sido o recinto da Forca, na Maia (BETTENCOURT 2007). 

Este, com mais do que 1 hectare, localiza-se numa área planálticas, nas cercanias de alguns monumentos 

megalíticos e apresenta características construtivas que o inscrevem na problemática geral dos recintos 

2 Trata-se da conhecida «Pedra Partida de Ardegães» publicada por E. Twohig (1981).Fig 30 · Menir ou Bloco-Menir de Taím, Maia.
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de fossos do ocidente europeu, como bem destacaram A. Valera e J. Rebuge (2008). Trata-se de um lugar 

pautado por diversas estruturas em negativo, como fossos de grandes dimensões, valados, fossas, buracos 

de poste, etc., em associação com inúmeros achados líticos e cerâmicos (MURALHA-CARDOSO 2008; 

VALERA & REBUGE 2008 e dados inéditos). Aí A. Valera (inf. pessoal) admite uma primeira ocupação 

Neolítica embora o local tenha sido frequentado posteriormente (VALERA & REBUGE 2008).

Fig 31 · Rocha nº1 da Bouça da Cova da Moura, Maia.

Fig 32 · Levantamento da Rocha nº1 realizado pelo CNART.
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Fig 33 · Mapa da distribuição dos sítios calcolíticos 

nas bacias do Leça e áreas limítrofes.

IV · NOVOS SÍMBOLOS E NOVOS CENÁRIOS: AGRICULTORES E PASTORES EM MUDANÇA

Para o período que se costuma designar por Calcolítico e que, convencionalmente, se baliza entre 

os finais do IV ao terceiro quartel do III milénios a.C., aumentam o número de povoados [Fig. 33]. 

Denota-se, tal como no restante Minho, uma estratégia de povoamento diferenciada ocorrendo ocupa-

ções tanto na plataforma litoral, como em outeiros ou colinas, relativamente destacadas nos planaltos ou 

planícies onde se inserem (BETTENCOURT 2005). Tais características poderão indicar uma maior den-

sidade ocupacional do território associado a um modo de vida mais sedentário, presumivelmente rela-

cionado com o aumento de actividades agrícolas e pastoris, como se evidencia em Bitarados, Esposende 

(BETTENCOURT et al. 2003, 2007; BETTENCOURT 2009), embora se admita a manutenção da reco-

lecção, da caça e da pesca como actividades importantes.

Na bacia do Leça conhecem-se ocupações calcolíticas nos abrigos de Monte Gentil 1 e 2, nos limites de Vila 

do Conde e da Maia, no Leandro 1, 2 e 3, em Ouguelo e na Subidade, todos na Maia (RIBEIRO & MENEZES 

2007) e na praia de Angeiras, em Matosinhos3. Na totalidade destes sítios aparecem cerâmicas profusa-

mente decoradas, por vezes com organizações decorativas metopadas conhecidas como de tipo Penha.

Defendemos para o Minho que esta diversidade de padrões de ocupação talvez se relacione com dis-

tintos modos de interacção com o meio, bem como com a exploração de diferentes recursos por parte 

de comunidades que partilhariam vastos territórios (BETTENCOURT 2005, 2009). É de admitir que 

a pressão demográfica não existisse e que as fronteiras dos territórios fossem muito fluídas ou inexis-

tentes, o que facilitaria a circulação de pessoas, de bens e de ideias. Tal poderia justificar, a nível do 

Noroeste português, a distribuição lata de padrões decorativos similares nas cerâmicas, afinal símbolos 

de um universo ideológico aparentemente partilhado ou reconhecido por vastas comunidades.

A escassez de escavações em povoados deste período não permite grandes interpretações sobre a sua 

organização interna. Por comparação com o que se conhece para o Noroeste português, as estruturas 

habitacionais deveriam ser maioritariamente em materiais perecíveis, como a madeira, ramos de arbus-

tos, argila, terra, a par da existência de estruturas em negativo, como fossas abertas no saibro, buracos 

de poste, valados, etc. Na bacia do Leça, conhecem-se estruturas em negativo, presumivelmente calcolí-

ticas, no sítio do Leandro 1, assim como pequenas fossas abertas nos sedimentos anteriores, detectadas 

em contexto de escavação na Praia de Angeiras.

Mas se o mundo dos vivos parece tornar-se cada vez mais visível durante o Calcolítico os lugares consagra-

dos aos mortos e as práticas funerárias tornam-se muito difíceis de detectar. Tal poderá traduzir novas con-

cepções ideológicas e a perda gradual da importância da construção de cenários megalíticos como elemen-

tos aglutinadores das populações na paisagem. Seja como for, durante este período cronológico-cultural, 

3 Agradecemos à Empresa Arqueologia & Património (Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca - Arqueologia Lda.) a consulta dos dados inédi-
tos referentes às escavações da Praia de Angeiras e de Lavra, ambas no concelho de Matosinhos.
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os lugares dos antigos ancestrais ainda foram frequentados e alvo de significação simbólica. Pelo menos 

é o que depreendemos dos actos e cerimónias que implicaram a abertura de fossas e a manipulação de 

cerâmicas de tipo Penha, em frente ao corredor da mamoa 5 do Leandro (RIBEIRO & LOUREIRO 2010); 

a presença deste tipo de cerâmicas, de vasos campaniformes e de um ídolo, nas imediações das Mamoas 1, 

2 e 4 (?) da Bouça da Cova da Moura, Maia (RIBEIRO 2008; BETTENCOURT et al. 2008; RIBEIRO et al. 

2010) [Fig. 34] e a deposição de recipientes ou de fragmentos campaniformes nos antigos templos-túmulos 

do Leandro 2 e 5 (VALERA & ANTUNES 2008; RIBEIRO & LOUREIRO 2010).

Talvez o grande lugar comunitário fosse o recinto da Forca, na Maia, onde as comunidades investiram 

na construção e manutenção de estruturas de grande envergadura, como fossos, paliçadas efectuadas 

com troncos de árvores de grande porte, valados, etc. [Fig. 35a, 35b]. Concomitantemente teriam cele-

brado acções que implicaram a manipulação de inúmeros recipientes cerâmicos [Fig. 36] e de artefactos 

líticos, assim como o consumo de moluscos, de crustáceos e de carne, possivelmente de ovicaprinos4. 

Este lugar teria estado activo ao longo do III milénio a.C. como se depreende pelo tipo de artefactos 

exumados, pela data de 2610-2340 AC (proveniente de carvões da unidade estratigráfica 662 do fosso 

46, associada a cerâmica de tipo Penha) e pela data de luminescência, de entre 2414 a 2228 AC5, que 

traduz um momento da vida deste lugar, posterior à construção de um fosso de grande envergadura.

4 Estes foram detectados no enchimento detrítico de algumas fossas (MURALHA-CARDOSO 2008) e classificados por João Luís 

Cardoso como destas espécies, com muitas reservas, dado o estado fragmentário da amostra, segundo texto enviado por correio electró-

nico datado de Junho de 2009.

5 A primeira data apresentada é inédita. Tem a referência Beta – 258088 e corresponde à calibração a 2 Sigma da data BP 3980  50. 

A data de luminescência por B-OSL A6/318: 4327  93, realizada no Instituto Tecnológico e Nuclear, resulta de uma amostra extraída 

da Sondagem Este (UE418) correspondente à base do enchimento do fosso 1 (VALERA & REBUGE 2008).

Fig 34 · Cabeça de ídolo cerâmico da Bouça da Cova da Moura, Maia.

Fig 35a · Fossos e valados da zona 6 do recinto da Forca, Barca, Maia.

Fig 35b · Pormenor do fosso 47, encontrado no recinto da Forca, Barca, Maia.

Fig 36 · Recipiente cerâmico encontrado no fosso 46 (UE639) da Forca, 

Barca, Maia.
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Fig 37a · Rocha nº 3 da Bouça da Cova da Moura, 

onde se pode ver uma espiral numa das suas extremidades e uma possível 

alabarda que teria aproveitado sulcos anteriores na representação do cabo.

Fig 37b · Levantamento da rocha nº 3 realizado por Lara Bacelar Alves, 

André Tomé Ribeiro e Luís Loureiro (desenho de Amélia Marques).

Outro palco de importância colectiva deverá ter sido o lugar da Bouça da Cova da Moura que as comu-

nidades terão vivenciado através de ritos que resultaram na deposição de artefactos nas imediações das 

gravuras rupestres. Também é possível que, no âmbito de outras cerimónias, tenham inscrito símbolos 

inovadores, em afloramentos previamente gravados com motivos esquemáticos, ou em novos aflora-

mentos, adjudicando diferentes sentidos ao lugar, numa visível integração do passado. Referimo-nos, 

por exemplo, aos círculos concêntricos e aos motivos espiralados em posição periférica nas rochas 1, 3 

(BETTENCOURT et al. 2008; RIBEIRO et al. 2010) [Fig. 31, 32, 37a, 37b] e à eventual alabarda gravada 

na rocha 3. Tal motivo, a comprovar-se, acusaria a reutilização deste local no Calcolítico Final ou já nos 

inícios da Idade do Bronze.
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Fig 38 · Mapa de distribuição dos sítios arqueológicos da Idade do 

Bronze na bacia do Leça e áreas limítrofes.

Fig 39 ·  Localização do povoado de Lavra, Matosinhos, 

na plataforma litoral.

Fig 40 ·  Fossa aberta no saibro do povoado de Lavra, Matosinhos.

V · O POVOADO COMO ELEMENTO ORDENADOR DA PAISAGEM: OS PRIMEIROS 

AGRICULTORES, PASTORES E METALURGISTAS SEDENTÁRIOS

A Idade do Bronze baliza-se entre o terceiro quartel do III milénio a.C. e os sécs. VII/VI do I milénio 

a.C. Trata-se de um grande período cronológico-cultural, normalmente subdividido em Bronze Inicial, 

Bronze Médio e Bronze Final, divisão nem sempre considerada para a bacia do Leça tendo em conta o 

teor dos dados conhecidos para a sua caracterização.

Em relação às estratégias de povoamento apenas foi possível, numa análise muito genérica, admitir a sua 

diversidade, característica comum ao restante noroeste português [Fig. 38].

Os povoados distribuem-se pela plataforma litoral, por colinas inseríveis em planaltos de baixa e média 

altitude e em remates de esporão na bordadura do Leça. Em todos estes casos existiam boas potencia-

lidades para a prática de actividades agro-pastoris nas suas imediações, assim como boas condições de 

visibilidade sobre o território circundante.

Na plataforma litoral conhecem-se os povoados da Praia de Angeiras Sul, Matosinhos, cujas balizas 

cronológicas são difíceis de determinar dada a exiguidade dos artefactos exumadas nas sondagens aí 

efectuadas, em 2008, assim como o povoado de Lavra, também em Matosinhos6, datável de entre os 

finais dos séculos XVII ao XV a.C. (BETTENCOURT & FONSECA 2010) [Fig. 39]. Esta modalidade de 

povoamento repete-se ao longo da fachada costeira do noroeste, como se pode comprovar pela localiza-

ção dos povoado das Areias Altas, no Porto datado pelo radiocarbono, do Bronze Inicial (LUZ 2010) e do 

Corgo (Azurara, Vila do Conde), com vários hectares de extensão e que terá ocupações do Bronze Final 

(BETTENCOURT 2009), do Bronze Médio e eventualmente mais antigas.

Da Praia das Angeiras apenas sabemos que os materiais se associavam a muretes formados por sim-

ples alinhamentos de blocos de granito imbricados. Já as sondagens efectuadas em Lavra, em 2004, 

permitiram perceber que este sítio se estendia por mais de 1 hectare. Aqui, construíram-se estruturas 

subterrâneas em materiais perecíveis, como indiciam algumas fossas abertas no saibro e alguns buracos 

de poste [Fig. 40].

A localização deste povoado, as suas dimensões, o tipo de estruturas descobertas, os achados de ossadas 

de animais e o resultado das análises de antracologia e dendrologia (BETTENCOURT & FONSECA 

2010; MARTÍN SEIJO 2010), permitem colocar a hipótese de que as comunidades aqui residentes 

seriam sedentárias e dedicar-se-iam à agricultura, à criação de gado e à exploração intensiva das florestas 

climácica e ribeirinha, existentes nas imediações. A proximidade da costa possibilitar-lhes-ia, ainda, a 

exploração de sal, entre outras actividades ligadas com a recolecção e a pesca.

6 Ver nota n.º 3.
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Fig 42 ·  Localização do povoado do Monte Castêlo, Guifões, Matosinhos.

Fig 44 · Fragmento de cerâmica de tipo Cogotas I do Monte Padrão, Santo Tirso.Fig 43 · Fragmento de cerâmica de tipo Cogeces do Monte Padrão, Santo Tirso.

Fig 45 · Recipiente cerâmico da forma 10 (potinho) do Monte Padrão, Santo Tirso.

Fig 41 ·  Povoado de Santa Cruz, Maia.

Fig 46 ·  Recipiente cerâmico da forma 22 (malga) do Monte Padrão, Santo Tirso.
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O povoamento em colinas de planaltos de baixa altitude está representado pelas estações de Stª Cruz, 

na Maia [Fig. 41] e no Monte Castêlo, em Guifões, Matosinhos [Fig. 42], ambas com boa visibilidade 

para a área circundante. Infelizmente em nenhum destes povoados se conhecem as características das 

ocupações da Idade do Bronze.

Em remates de esporões de média altitude, regista-se o povoado do Monte Padrão, em Stº Tirso, num 

relevo Oeste do Monte Córdova, com amplo domínio visual sobre todo o curso superior do Leça e parte 

da bacia do Ave. Aqui, escavações realizadas em 1985, a Norte e Este da plataforma superior, puseram a 

descoberto o que «parece corresponder a uma camada detrítica» de um núcleo populacional da Idade do 

Bronze (MARTINS 1985:219). Apesar desta autora considerar que os cerca de 1500 fragmentos cerâ-

micas aí exumados apresentam «uma certa homogeneidade cronológica e cultural», que data do Bronze 

Final, a presença de fragmentos com decorações excisas e bouquique de tipo Cogotas I, cujos paralelos 

para o Noroeste de Portugal datam do Bronze Médio, permitiram-nos considerar a hipótese de que teria 

existido uma primeira ocupação deste período no Monte Padrão seguida de uma ou várias ocupações do 

Bronze Final como se depreende através de diversas taças carenadas de pastas finas e de acabamentos 

polidos aí encontradas (BETTENCOURT 1999)7 [Fig. 43, 44, 45, 46 e 47].

Apesar da exiguidade dos dados relativos ao povoamento da Idade do Bronze da bacia do Leça, eles parecem 

enquadrar-se bem nas dinâmicas defendidas para o Minho, onde os lugares residenciais, se tornam cada vez 

mais, pontos de referência e de ordenação física e simbólica do território (BETTENCOURT 1999, 2009).

Em relação aos meios de subsistência as diferentes estratégias de ocupação deverão ter contribuído para 

a «exploração» dos mais diversos «recursos naturais» existentes (provavelmente não entendidos apenas 

como tal pelas comunidades que deles usufruíram)8 nomeadamente nos montes, nos planaltos, nas ver-

tentes, nos vales e na plataforma litoral, o que terá provocado uma intensa e irreversível degradação da 

floresta primitiva e o aparecimento de um coberto aberto com arbustivas, plantas herbáceas e campos 

agrícolas resultantes de uma continuada actividade agro-silvo-pastoril em redor dos povoados, tal como 

se depreende dos resultados antracológicos de Lavra.

Admite-se, para o Minho, que se tenha desenvolvido o cultivo dos cereais de Verão e de Inverno (trigo, 

milho miúdo e cevada), das leguminosas (ervilhas e favas) e das crucíferas (couves/mostardas), assim 

como a criação de gado caprino, ovino, suíno e bovino. Estas actividades seriam complementadas com a 

pesca e a recolecção de moluscos e crustáceos no litoral, e com a colheita de mel, de plantas e de frutos, 

principalmente de avelãs, de bolotas, de castanhas, de nozes, de peras, de sorva, de pilritos, entre outras 

(BETTENCOURT 1999, 2009; BETTENCOURT & FONSECA 2010).

7 Sobre os trabalhos realizados por Álvaro Moreira no Monte Padrão consultar A. Moreira (2005).

8 Partimos do pressuposto de que as comunidades estão imersas num território que «usam», não apenas de forma pragmática e funcio-
nal, no sentido modernista do termo, mas de forma simultaneamente funcional e simbólica.

Fig 47 · Taça de carena alta do Monte Padrão, Santo Tirso, 

(desenho de Fátima Ferreira).
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Durante o Bronze Inicial perdura a metalurgia de cobre, do qual poderão ser exemplo os machados 

planos, as pontas de lança de tipo Palmela e os punhais de lingueta. É, igualmente, neste período que se 

dá um grande desenvolvimento da ourivesaria, mantendo-se as espirais de prata e de ouro e aparecendo 

novos objectos de adorno como os diademas, as gargantilhas de tiras, as lúnulas, entre outros. O con-

junto destas particularidades parece denunciar a consolidação da metalurgia do cobre e da ourivesaria 

no Noroeste peninsular.

A esta fase poderemos atribuir, embora com reservas, o machado plano em cobre, encontrado no Monte 

Córdova, em Stº Tirso (MONTEAGUDO 1977), assim como a ponta de tipo Palmela achada na área da 

Citânia de Sanfins, em Paços de Ferreira.

A metalurgia do bronze ter-se-á adoptado, apenas, durante a primeira metade do II milénio a.C. estando 

representada, na bacia do Leça, pelo aparecimento de um pingo de fundição proveniente de um con-

texto do Bronze Médio [Fig. 48]. Trata-se do lugar da Bouça da Cova da Moura, Maia (BETTENCOURT 

et al. 2008; COMENDADOR REY & BETTENCOURT 2008; RIBEIRO et al. 2010).

Durante o Bronze Final acentua-se a actividade metalúrgica e aparecem novos artefactos metálicos, 

quer de tradição local, como os machados de talão de duas argolas, quer os de inspiração atlântica ou 

mediterrânica, o que revela o aumento de «contactos» entre as comunidades do Norte, ricas em esta-

nho, com as de outras regiões. Circulam, manipulam-se e depositam-se novos artefactos metálicos em 

bronze (espadas, pontas de lança, punhais, machados, foices, braceletes, fíbulas, caldeiros, entre muitos 

outros), acusando acções e ritos inovadores e novas concepções ideológica.

Admite-se normalmente que a actividade metalúrgica fosse profundamente ritualizada e que os primei-

ros objectos metálicos tivessem um carácter mágico. De notar que os artefactos de cobre, de bronze e 

mesmo os de ouro e de prata, sempre raros, aparecem quase exclusivamente em contextos sepulcrais ou 

deposicionais, o que acentua o seu carácter excepcional e o seu valor simbólico.

Cremos que os depósitos são a materialização de acções de ocultação e amortização de artefactos metá-

licos, de grande valor social, em lugares presumivelmente sagrados ou de importante significação colec-

tiva, como determinados penedos, meios aquáticos ou o próprio subsolo – elementos primordiais para 

comunidades agrícolas, pastoris e metalúrgicas (BETTENCOURT 1999, 2009).

Apesar da bacia do Leça percorrer uma área geológica onde os granitos se intercalam com as rochas 

metamórficas, potenciando abundantes recursos de estanho, os achados metálicos do Bronze Final desta 

área genérica, são raros e descontextualizados.

Conhece-se o machado de alvado de dupla aselha, proveniente de Stº Tirso (CARDOSO 1969; MONTEA-

GUDO 1977; MELO & ARAÚJO 2000) [Fig. 49] e os machados de talão de dupla argola de Chão da Presa/Fig 49 · Machado de alvado, proveniente de Santo Tirso.

Fig 48 · Pingo de fundição encontrado no sector 2 da Bouça 

da Cova da Moura, Maia.
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Gião, Stº Tirso (PINTO 1930; MOREIRA 2007) e de S. Justa, Valongo (RUSSELL CORTEZ 1946)9. De des-

tacar nas imediações do Leça, o depósito de mais de três dezenas de machados de talão com duas argolas 

da Abelheira, S. Martinho do Bougado, Trofa (SARMENTO 1888, 1933).

Em relação aos contextos e práticas funerários, podemos dizer que, a partir dos inícios do Bronze Médio, 

o cadáver parece perder gradualmente importância social, momento em que desaparecem os elementos 

de adorno em ouro e prata e as armas em cobre do interior de alguns túmulos (BETTENCOURT 2007, 

2008, 2009, 2010a, 2010b). Nota-se, igualmente, a perda da visibilidade tumular apesar da diversidade 

de soluções arquitectónicas e de ritos existentes durante toda a Idade do Bronze.

Na bacia do Leça os dados para o estudo das práticas mortuárias são inexistentes ou indirectos. É o caso da 

ponta de lança de tipo Palmela encontrada em Sanfins, que talvez possa ter sido proveniente de um enterra-

mento, tendo em conta que este é o contexto mais comum para este tipo de artefacto. Tal ocorre, por exemplo, 

na Mamoa da Ínsua, em Vilar, Vila do Conde, nos limites das bacias do Ave e do Leça em associação com um 

braçal de arqueiro, indiciando a reutilização deste monumento entre o Calcolítico Final e o Bronze Inicial.

O mesmo fenómeno de reutilização pode ter ocorrido no seio do núcleo megalítico do Leandro, onde, à 

superfície, apareceu um fragmento de um vaso de largo bordo horizontal. Trata-se de uma forma usual 

em enterramentos do Bronze Médio e do Bronze Final. De notar que se conhecem presumíveis necrópo-

les com este tipo de formas cerâmicas nos concelhos limítrofes de Vila do Conde e de Stº Tirso, como a da 

Touguinha (FORTES 1908) e a da Lagoa/Corvilho, respectivamente (SANTARÉM 1952, 1956; CASTRO 

PÉREZ 1997; MOREIRA 2007). Também a Mamoa 5 deste lugar terá sio reutilizada neste período.

No Monte das Panelas, Leça da Palmeira, poderá ter existido, igualmente, uma necrópole da Idade do 

Bronze, tendo em conta as descrições efectuadas para o local por Joaquim Neves dos Santos, em 1959 

(PIRES 2006).

Na Idade do Bronze existem ainda outros lugares do passado com os quais as comunidades interagiram 

de forma visível, provavelmente reintegrando-os nas suas cosmogonias. Referimo-nos ao recinto da Forca 

cuja frequência, durante este período, se depreende pelo achado de algumas cerâmicas descobertas numa 

intervenção arqueológica efectuada em 2008 (LOUREIRO & VILAS BOAS, inf. pessoal). A mesma situação 

parece ter ocorrido no lugar da Bouça da Cova da Moura, onde se realizaram acções na proximidade dos 

monumentos megalíticos e das gravuras rupestres que implicaram a construção de estruturas perecíveis, a 

manipulação de artefactos cerâmicos [Fig. 50, 51] e líticos e a prática da metalurgia, pelo menos durante o 

Bronze Médio (BETTENCOURT et al. 2008; RIBEIRO et al. 2010). Talvez os círculos segmentados gravados 

9 Segundo apurámos junto de Paulo Costa Pinto, director do Museu de Vila do Conde, o machado dado como proveniente de Palmazão, 
Canidelo, Vila do Conde (CRUZ & BRITO 1991) ou de Palmazão, Guilhabreu, Vila do Conde (MOREIRA 2005) será provavelmente uma 
das peças do depósito de Viatodos, Barcelos, oferecida pelo Abade Sousa Maia à Câmara Municipal de Vila do Conde, segundo o inven-
tário do Museu Municipal desta edilidade.Fig 51 · Pote encontrado no sector 2 da Bouça da Cova da Moura, Maia.

Fig 50 · Vaso troncocónico encontrado nas escavações do sector 2 

da Bouça da Cova da Moura, Maia.
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Fig 53 · Mamoa 4 do Leandro durante as escavações arqueológicas 

(fotografia de André Tomé Ribeiro e Luís Loureiro).

Fig 52 · Rocha 4 da Bouça da Cova da Moura, Maia, onde se pode ver um 

círculo segmentado, em primeiro plano (fotografia de Pablo Novoa).

em várias rochas deste local, sejam igualmente da Idade do Bronze, tendo em conta que são comuns em 

diversos contextos, «suportes» e materiais deste período genérico [Fig. 52]. Ao ser assim, teríamos que 

admitir, também, a reinterpretação simbólica do lugar de Taím, durante este período cronológico-cultural, 

pois esta iconografia aparece gravada na superfície inferior do bloco-menir, existente em frente à Mamoa 2.

Em resumo, podemos admitir que a Idade do Bronze se pauta por uma grande transformação do meio 

por motivos ideológico-culturais, de subsistência e de exploração de novos «recursos». Agora, as socie-

dades parecem dispensar a monumentalidade das estruturas excepcionais como forma simbólica de 

marcação, afirmação e legitimação do espaço. Os novos cenários de referência destas comunidades, pro-

fundamente dependentes das actividades agro-silvo-pastoris, seriam mais «discretos» e passariam pelo 

povoado e por «espaços naturais» onde se depositariam artefactos metálicos ou se colocariam estelas ou 

estátuas-menires, a par da apropriação física e simbólica de antigos «santuários rupestres», de antigos 

territórios relacionados com o mundo dos mortos ou de «velhos» recintos cerimoniais. Esta nova forma 

das comunidades se implicarem com o meio estará, certamente, relacionada com a emergência de novas 

cosmovisões, com o aumenta do sentido de territorialização e com novas formas de promover e reforçar 

a identidade social e de assegurar novos mecanismos de poder (BETTENCOURT 2007, 2009).

VI · A BACIA DO LEÇA. PRINCIPAIS SÍTIOS E LUGARES ARQUEOLÓGICOS DA PRÉ-HISTÓRIA

1 · O LUGAR DO LEANDRO, SILVA ESCURA E SÃO PEDRO FINS, MAIA

[SCE, 1:25 000, folha 110 – Maia]

Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze

A primeira ocupação do Leandro data do Neolítico Antigo, entre os finais do VI, inícios do V milénios 

a.C. e caracteriza-se por algumas cerâmicas encontradas sob a Mamoa 2, edificada durante o Neolítico 

Médio ou Final. A partir deste momento este lugar ter-se-á transformado numa necrópole megalítica 

composta por monumentos de concepções arquitectónicas distintas e usados para diferentes ritos e 

performances. Durante o Calcolítico e a Idade do Bronze terá permanecido simbolicamente activo, par-

ticularidades que o tornam paradigmático na Pré-História da bacia do Leça.

No Lugar do Leandro conhecem-se cinco monumentos megalíticos tendo três deles sido escavados: as 

Mamoas 2, 4 e 5. Se a Mamoa 4 corresponde a um pequeno tumulus sem câmara megalítica, certamente 

para um ou poucos enterramentos [Fig. 53], as Mamoas 2 e 5 eram dólmenes de corredor, provavel-

mente providos de átrios [Fig. 54]. Nestes ter-se-iam efectuado enterramentos colectivos sucessivos e 

manipulado as relíquias dos antepassados no interior das criptas, enquanto os átrios seriam reservados 

para outras acções de carácter funerário-religioso socialmente mais abrangentes.

No «monumento-templo» do Leandro 5 existe um motivo estelar pintado, entre outros, no esteio de 

cabeceira, que deveria ter sido feito no momento da construção potenciando o carácter sagrado deste 

espaço, assim como o estatuto daqueles que os podiam realizar e entender.
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Fig 55 · Pontas de seta da Mamoa 2 do Leandro.

Fig 56 · Contas de colar da Mamoa 2 do Leandro.

Também a utilização indiferenciada deste monumento, bem destacada nos diferentes tipos de depósi-

tos ocorridos na câmara/corredor e na sua área periférica, indiciam sociedades com hierarquia social 

de tipo horizontal.

Em ambos os monumentos os mortos e os antepassados receberam oferendas e foram acompanhados de 

objectos de adorno. Destacam-se artefactos providos de micrólitos, pontas de seta, moinhos, goivas, con-

tas de colar e recipientes cerâmicos, a indiciar o carácter simbólico destes objectos e, presumivelmente, 

da matéria-prima com que foram realizados [Fig. 55, 56].

Entre os finais do IV e os meados do III milénios a.C., ou seja, no Calcolítico, surgiram diversos povoa-

dos e sítios de difícil classificação, em redor desta necrópole megalítica. Referimo-nos, por exemplo, ao 

Leandro 1, 2 e 3.

Tal densidade de ocupação durante o Calcolítico poderá explicar a frequência e a reutilização dos anti-

gos monumentos durante este período. É o que se depreende dos actos e cerimónias que implicaram a 

abertura de fossas associadas a cerâmicas de tipo Penha em frente ao corredor da Mamoa 5, assim como 

a deposição de recipientes ou de fragmentos de recipientes campaniformes nas Mamoas 2 e 5.

Durante a Idade do Bronze, este lugar é igualmente frequentado. Tal presume-se pelo achado de super-

fície de um vaso de largo bordo horizontal, forma usual em enterramentos do Bronze Médio e Final, nas 

imediações dos antigos túmulos e por uma base de fundo plano associada a uma provável reutilização 

da Mamoa 5.

A partir da Idade do Ferro este lugar perde a sua importância social e deixa de estar activo na memória 

colectiva.

Bibl.: VALERA & ANTUNES 2008; RIBEIRO & LOUREIRO 2010.

Fig 54 · Mamoa 5 do Leandro durante as escavações arqueológicas 

(fotografia de A. Ribeiro e L. Loureiro).
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Fig 57 · Pormenor do fosso 46 da Forca, Barca, Maia.

Fig 58 · Pormenor de um fosso escavado pela Câmara Municipal da Maia, no recinto da Forca, Barca.

Fig 59 · Lareira construida no interior de um fosso da Forca, Barca, Maia.

Fig 60 · Fossa aberta no substrato rochoso da Forca, Barca, Maia.

Fig 61 · Diferentes tipos de recipientes cerâmicos encontrados na Forca, Barca, Maia (Desenhos de Fátima Ferreira).
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2 · O RECINTO MONUMENTAL DA FORCA, BARCA, MAIA

[(SCE, 1:25 000, folha 110 – Maia): latitude 41°15’14’’N, longitude 8°37’00’’W, altitude aproximada 100 m]

Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze

O lugar da Forca localiza-se num vasto planalto da freguesia da Barca, concelho da Maia, nas cercanias 

de alguns monumentos megalíticos.

Ocupando hoje vários hectares a sua configuração arquitectónica final terá resultado de mais de 1.000 

anos de utilização e de investimento construtivo, embora a parcialidade das áreas escavadas tenha 

impossibilitado uma planta da última fase do sítio.

Presume-se que este lugar tenha sido ocupado num momento incerto do Neolítico, mas o grande inves-

timento na edificação e manutenção de estruturas de grande envergadura ter-se-á efectuado apenas no 

Calcolítico, provavelmente durante o III milénio a.C., como se depreende pelo artefactos encontrados, 

pela data de radiocarbono de entre 2610-2340 a.C. e pela data de luminescência de entre 2414 a 2228 a.C.

Durante este período ter-se-ão escavado vários fossos de diversas dimensões que, pelo menos nalguns 

locais, foram ladeados por uma paliçada efectuada com troncos de árvores de grande porte [Fig. 57, 58].

No interior deste vasto espaço, que cremos delimitado pelos fossos referidos, construíram-se diversas 

estruturas em negativo, como fossas, valados, além de outras estruturas em materiais perecíveis que se 

subentendem, apenas, pela presença de vários buracos de poste e de lareiras [Fig. 59, 60].

É possível que este lugar que implicou um grande esforço comunitário para a sua construção e manutenção, 

fosse um espaço público, funcionando em rede com outros lugares, um eixo de agregação, de encontro e 

de referência na paisagem, entre populações que, tendentes para a sedentarização, viveriam ainda com 

disposição para uma certa mobilidade no território.

Talvez, em momentos específicos do ano, a Forca fosse visitada por diversas comunidades da região 

que, no contexto de várias cerimónias, aí teriam celebrado acções que implicaram a manipulação e 

deposição de inúmeros recipientes cerâmicos [Fig. 61], o fabrico e a utilização de muitíssimos artefac-

tos líticos [Fig. 62] (alguns deles com matérias-primas exógenas ou raras, como o sílex, o anfibolito e o 

quartzo hialino), assim como o consumo ou depósito de carne de ovicaprinos e de conchas, estas últi-

mas provenientes do litoral [Fig. 63].

Este tipo de lugares tendem, ao longo do tempo, a sofrer alterações de sentidos ou dos mitos originais a 

que se associam, estando abertos a novas reinterpretações através de actos de recriação. É neste âmbito 

que interpretamos a interacção ocorrida na Forca, durante a Idade do Bronze, momento em que as 

comunidades frequentaram e, talvez, tenham alterado algumas cenografias monumentais anteriores.

Bibl.: MURALHA CARDOSO 2008; VALERA & REBUGE 2008; LOUREIRO & VILAS BOAS, inf. pessoal.
Fig 63 · Concha de amêijoa encontrada na zona 2 (UE 113) 

da Forca, Barca, Maia.

Fig 62 · Núcleo de sílex encontrado na Forca, Barca, Maia.
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3 · O LUGAR DA BOUÇA DA COVA DA MOURA, ÁGUAS SANTAS, MAIA

[(SCE, 1:25 000, folha 110 – Maia)]

Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze

A Bouça da Cova da Moura, freguesia de Águas Santas, concelho da Maia ocupa uma área planáltica do 

curso médio da bacia do Leça.

Trata-se de um lugar de importância colectiva, de um espaço simultaneamente construído e «natural» 

que se tornou comemorativo ou especial, através de sentidos, histórias ou narrativas que lhe foram 

incorporadas pelas comunidades que viveram nas suas imediações, desde o Neolítico até à Idade do 

Bronze, provavelmente num tempo não linear e de forma revisitada.

As primeiras materialidades que evidenciam a frequência deste lugar são do Neolítico (VI ao IV milé-

nios a.C.) momento em que as populações construíram grandes templo-túmulos consagrado às práticas 

mortuárias e aos antepassados (as mamoas 1 a 4) e terão gravado os primeiros afloramentos com motivos 

esquemáticos, de que poderão ser exemplos os reticulados das rochas 1, 3 e 4.

Presume-se que este espaço já tivesse uma história antes das construções e grafias aí realizadas mas, talvez, 

só a partir da deposição dos mortos este se tivesse transformado num lugar em que os antepassados contri-

buiriam para a coesão grupal ou inter-grupal das comunidades neolíticas que habitaram na bacia do Leça.

Durante o Calcolítico (finais do IV à segunda metade do III milénios a.C.) as populações terão vivenciado 

este sítio através de ritos que resultaram na deposição de artefactos de grande simbolismo, como são exemplo 

os vasos campaniformes, o «ídolo» feminino e a conta de colar em ouro, [Fig. 64] encontrados à superfície.

É possível que, no âmbito de outras cerimónias, tenham inscrito símbolos inovadores em afloramentos 

previamente gravados ou em novos afloramentos, adjudicando diferentes sentidos ao lugar, numa visível 

integração do passado. Referimo-nos aos círculos concêntricos e aos motivos espiralados, inseríveis na 

«arte atlântica», visíveis nas rochas 1 e 3 [Fig. 65].

Na Idade do Bronze (finais do III a inícios do I milénios a.C.) este lugar mantêm-se simbolicamente 

activo tendo, provavelmente, sido reintegrado nas novas cosmogonias deste período.

Aqui, na proximidade dos monumentos megalíticos e das gravuras rupestres realizaram-se diversas ceri-

mónias e actos que implicaram a construção de estruturas perecíveis, a manipulação de artefactos cerâmi-

cos e líticos e a prática da metalurgia, uma actividade ritualizada e de grande secretismo. Tal subentende-se 

pelo deposição de diversos vasos, como potes, potinhos, troncocónico e de largo bordo (estes últimos nor-

malmente relacionados com ritos funerários), de um machado de anfibolito, de vários cristais de quartzo 

hialino, de uma pedra com covinhas [Fig. 66], de um seixo gravado e de restos de ocre vermelho, materiali-

dades, quase todas elas, passíveis de serem usadas e actuantes em práticas de excepção.
Fig 65 · Rocha 3 no sector 3 da Bouça da Cova da Moura, Maia, in situ

(fotografia de Ana Bettencourt).

Fig 64 · Conta tubular em chapa de ouro encontrada à superfície 

no sector 6 da Bouça da Cova da Moura, Maia.
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Talvez se tenham gravado novos motivos nas rochas historiadas, como os círculos segmentados, exis-

tentes nas rochas 2 e 4, entre outras, tendo em conta que estes são comuns em diversos contextos, 

«suportes» e materiais da Idade do Bronze, como por exemplo, o pendente de bronze do povoado de 

Santo Estêvão da Facha, em Ponte de Lima.

Não sabemos quando é que este lugar deixou de ter um sentido especial para as populações, embora na 

época romana ou na Idade Média tivesse sido frequentado como se atesta pela gravação de tabuleiros de 

jogo na rocha 4.

Curioso é o facto de o seu carácter esotérico ter permanecido na memória «folk» tendo chegado até hoje 

como um lugar dos mouros.

Bibl.: SANTOS JÚNIOR 1940; TWOHIG 1981; BETTENCOURT et al. 2008; COMENDADOR REY & 

BETTENCOURT 2008; RIBEIRO 2008; RIBEIRO et al. 2010.

4 · O POVOADO DE LAVRA, MATOSINHOS

[(SCE, 1:25 000, folha 109 – Maia): latitude 41º15’32.90’’N, longitude 8º 43’ 7.54’’W, altitude 15m]

Bronze Médio

O sítio de Lavra localiza-se na plataforma litoral, numa pequena colina residual, foi descoberto em 2004, 

no âmbito de sondagens arqueológicas de avaliação efectuadas nas traseiras da Igreja paroquial de Lavra 

pela empresa «Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda».

Aqui foi detectado um nível de ocupação da Idade do Bronze associado a diversas fossas e buracos de poste, 

bem como artefactos cerâmicos, líticos e ecofactos cujo estudo permitiu classificar este sítio como um 

povoado do Bronze Médio, mais precisamente, entre os finais do séc. XVII/inícios do XVI e os finais do séc. 

XV a.C., conforme datas de radiocarbono recentemente obtidas (BETTENCOURT & FONSECA 2010).

A vasta área ocupada por este povoado, tendo em conta a distribuição das materialidades da Idade do 

Bronze que cremos coetâneas, a sua localização geoestratégica e os dados de ordem antracológica fazem 

presumir uma ocupação sedentária suportada por factores de ordem histórica e cultural mas, também, 

pela existência de recursos para o desenvolvimento de actividades agro-silvo-pastoris e de recolecção 

quer nas áreas mais interiores, quer costeiras. A pesca e a extracção de sal também seriam possíveis.

Bibl.: BETTENCOURT & FONSECA 2010.

Fig 66 · Bloco paralelepípedo polido em ambas as faces gravado com duas 

pequenas covinhas.
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Fig 67 · Cinco exemplares de machados do depósito da Abelheira, Trofa.



comunidades pré-históricas da bacia do Leça 63

Agradecimentos: Agradecemos todas as informações amavelmente prestadas por André Tomé Ribeiro, Conceição Pires, 

José Manuel Varela, Luciano Vilas Boas, Luís Loureiro, Paulo Costa Pinto, Rui Teles de Menezes e Sérgio Monteiro 

Rodrigues que contribuíram para a actualização dos dados referentes à pré-história da área em estudo. O nosso agra-

decimento vai também para Rui Barbosa e Nuno Miguel Ferreira, da empresa «Palimpsesto», e para Ricardo Teixeira e 

Vítor Fonseca, da empresa «Arqueologia e Património», pelas facilidades concedidas no estudo de estações e materiais 

encontrados no âmbito de trabalhos arqueológicos realizados nesta área geográfica. 

Esposende, 2009.

5 · O DEPÓSITO DE MACHADOS DA ABELHEIRA, SÃO MARTINHO DO BOUGADO, TROFA

[(SCE, 1:25 000, folha 97 – Maia): latitude 41°19’58’’N, longitude 8°31’53,3’’W, altitude 90 m] 

Bronze Final
Foi encontrado no Lugar da Abelheira, freguesia de São Martinho do Bougado, concelho da Trofa, antes 

de Fevereiro de 1888.

Era composto por mais de 30 machados de talão e dupla argola mas alguns foram mandados derreter pelo 

achador, para se desenganar de que não eram feitos d’ouro (SARMENTO 1988).

Sabe-se que os machados appareceram acamados dentro d’ uma cova aberta na terra, tampada por uma 

pedra, durante o arroteamento de um lugar bravio no lugar da Abelheira n’um pequeno convalle entre 

outeiros também pequenos (SARMENTO 1988).

As características destas peças, com cones e rebarbas de fundição, demonstram que nunca foram acaba-

das e, por conseguinte, que não teriam qualquer utilidade relacionada com o seu aspecto formal [Fig. 67].

Durante muito tempo considerado um esconderijo de fundidor ou de metalurgista, numa lógica fun-

cionalista e económica da arqueologia, estes deposições, comuns em toda a Europa atlântica da Idade 

do Bronze, têm vindo a ser interpretados como materialidades relacionadas com o mundo ideológico e 

religioso deste período.

A tónica da investigação coloca-se, hoje, na interpretação do papel social dos lugares de depósito e das 

intenções das acções que lhes são inerentes.

Pelas características inacabadas dos machados da Abelheira, pelo facto de se enterrarem numa fossa 

tapada com uma pedra, pela excepcionalidade dos artefactos metálicos, usualmente ocultados em con-

textos de excepção (túmulos, fendas, abrigos, rios, pântanos, etc.) e pelo facto de os machados, desde o 

Neolítico, serem materialidades de grande simbolismo, interpretamos este achado como resultante de 

actividades cerimoniais que culminaram numa deposição de carácter votivo-religioso, relacionada com 

um lugar de passagem entre o vale e o monte, de importante significação colectiva para as comunidades 

do Bronze Final que viveram neste território.

Este depósito é propriedade da Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães.

Bibl.: SARMENTO 1888, 157-163; 1933.
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CATÁLOGO DAS PEÇAS EXPOSTAS
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001 | Recipiente cerâmico.

Contexto: Forca, Barca, Maia, Zona 6, EU 639.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Recipiente fechado de bordo vertical, lábio biselado e bojo arredondado, de cor castanha escura 

com manchas claras. A decoração incisa e invasora, distribuída sobre a pança. Organiza-se em métopas, com-

postas por rectângulos lisos e por rectângulos preenchidos por motivos espinhados dispostos verticalmente.

Dimensões: diâm. 10 cm; prof. 10,5 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda., 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: MURALHA CARDOSO 2008.

002 | Recipiente cerâmico.

Contexto: Forca, Barca, Maia, Zona 2, fossa 3 EU 112.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Fragmento de recipiente fechado de bordo vertical, lábio arredondado e bojo arredondado, de 

cor castanha escura com manchas claras. A decoração incisa é parcial, distribuída sobre a parte superior da 

pança. Organiza-se em bandas horizontais preenchidas com motivos reticulados intercalada por uma banda 

lisa.

Dimensões: diâm. 23 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

003 | Recipiente cerâmico.

Contexto: Forca, Barca, Maia, Zona 11, EU 1725.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Recipiente fechado de bordo vertical, lábio arredondado e sub-horizontal e bojo ligeiramente 

ovóide, de cor acastanhada e alaranjada. A decoração, parcial, é incisa e puncionada, distribuindo-se 

sobre a parte superior da pança. Organiza-se em duas bandas horizontais definidas por linhas incisas: 

uma é preenchida com motivos reticulados realizados através de incisões e puncionamentos e a outra 

preenchida por linhas oblíquas.

Dimensões: diâm. 14,5 cm; prof. 16 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.
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004 | Recipiente cerâmico.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 11, EU 1725.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Fragmento de recipiente fechado de bordo vertical, lábio sub-horizontal e bojo arredondado, 

de cor castanha com manchas de fuligem. A decoração incisa é parcial, distribuída sobre a parte superior 

da pança. Organiza-se em duas bandas horizontais definidas por linhas incisas: uma é preenchida com 

motivos reticulados realizados através de incisões e a outra é lisa.

Dimensões: diâm. 14 cm; prof. 13 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

005 | Recipiente cerâmico.

Contexto: Forca, Barca, Maia, Zona 11, UE 1701.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Fragmento de recipiente fechado de bordo vertical, lábio arredondado e bojo arredondado, 

de cor castanha com manchas de fuligem no interior e exterior. A decoração incisa é parcial, distribuída 

sobre a parte superior da pança. Organiza-se em duas bandas horizontais definidas por reticulados irre-

gulares realizados através de incisões.

Dimensões: diâm. c. 18 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

006 | Recipiente cerâmico.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 11, UE 1725.

Cronologia: Calcolítico/ Idade do Bronze

Descrição: Fragmento de recipiente muito fechado de bordo reentrante, lábio adelgaçado-arredon-

dado, de cor castanha e acabamento polido. A decoração, distribuída sobre a parte superior da pança, é 

composta por duas bandas paralelas de pequenos mamilos circulares achatados e por várias bandas de 

impressões penteadas, interrompidas.

Dimensões: diâm. c. 21 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.
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007 | Recipiente cerâmico.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Sector 06, UE 639.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Fragmento de recipiente fechado de bordo reentrante, lábio adelgaçado-arredondado, de cor 

castanha e acabamento alisado. A decoração, distribuída sobre a parte superior da pança, é composta por 

triângulos delimitados por várias incisões e prenchidos por puncionamentos.

Dimensões: diâm. (?).

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

008 | Recipiente cerâmico.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 11, UE 1725.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Fragmento de recipiente fechado de bordo vertical, lábio adelgaçado-arredondado e bojo 

arredondado, de cor castanha com manchas de fuligem. A decoração, incisa, distribuí-se sobre a parte 

superior da pança. Trata-se de uma banda horizontal composta por triângulos definidos por três linhas 

incisas. O fragmento apresenta um orifício de suspenção no início do bojo.

Dimensões: diâm. c. 16 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

009 | Recipiente cerâmico.

Contexto: Forca, Barca, Maia, Zona 11, UE 1726.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Fragmento de recipiente fechado de bordo vertical, lábio adelgaçado-arredondado e bojo 

arredondado, de cor castanha com manchas mais claras. A decoração, incisa, inicia-se sobre a parte 

superior do bojo. Trata-se de uma decoração metopada de tipo Penha, com reticulados intercalados com 

linhas verticais.

Dimensões: diâm. 17,9 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.
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010 | Raspador.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 6 (vala 6), UE 612.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Raspador duplo sobre lasca cortical de sílex, com talão liso.

Dimensões: comp. 5,3 cm; larg. 2,8 cm; esp. 1 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: inédito.

011 | Percurtor.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 4, UE 514.

Cronologia: Calcolítico

Descrição: Percurtor sobre seixo rolado, de quartzo, com vestígios de maceração. Na extremidade 

oposta à que foi usada apresenta levantamentos que facilitam a preensão manual.

Dimensões: comp. 4,5 cm; larg. 9 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: inédito.

012 | Lâmina.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 4, UE 304.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: lâmina de sílex com retoque lateral e unifacial em ambas as faces, de secção trapezoidal e 

de talão retocado.

Dimensões: comp. 6,8 cm; larg. 1,5 cm; esp. 0,6 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: inédita.

013 | Raspadeira.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 6 (vala 6), UE 606.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: raspadeira sobre lasca de sílex, retocada na extremidade distal e nas faces laterais.

Dimensões: comp. 2,7 cm; larg. 2,2 cm; esp. 0,3 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: inédita.
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014 | Ponta de seta.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 6 (Fosso 46), UE 639.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Ponta de seta sobre lasca cortical de sílex, de base côncava.

Dimensões: comp. 2,3 cm; larg. 1,1 cm; esp. 0,1 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: MURALHA CARDOSO 2008.

015 | Recipiente cerâmico: potinho.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso, PAD 85 (M12, 179) nº 6315.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Recipiente cerâmico fechado, de bordo vertical, lábio arredondado, bojo troncocónico e base 

de fundo plano simples. O fabrico é manual, a pasta é arenosa de cor acastanhada com manchas mais 

claras e o acabamento é alisado. Trata-se da forma 10 (potinho/púcaro) de Bettencourt (1999).

Dimensões: diâm. 12,9 cm; prof. 12,1 cm.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MARTINS 1985; MOREIRA 2007.

016 | Recipiente cerâmico.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Vala 1, EU 112.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Fragmento de recipiente cerâmico aberto, de bordo vertical, lábio arredondado e bojo 

sub-cilíndrico. O fabrico é manual, a pasta é arenosa, de cor castanha escura e apenas alisada.

Dimensões: diâm. 24 cm.

Depósito: Era – Arqueologia, Conservação e Gestão do Património S.A., Lisboa e Porto.

Ref. Bibliográfica: Inédita.

017 | Recipiente cerâmico: taça carenada.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso, MMAP nº 44.

Cronologia: Bronze Final.

Descrição: Recipiente cerâmico aberto, de bordo vertical, lábio arredondado, bojo com carena alta muito 

póxima do bordo. O fabrico é manual, a pasta é arenosa de cor acastanhada e o acabamento é alisado. Trata-se 

da forma 12 (taça carenada) de Bettencourt (1999).

Dimensões: diâm. 29,5 cm.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MOREIRA 2007.
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018 | Recipiente cerâmico: malga.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso, PAD 85 (M1.0209), 5158.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Recipiente cerâmico aberto, de bordo ligeiramente reentrante e de lábio e bojo arredondados. 

O fabrico é manual, a pasta é arenosa de cor acastanhada com manchas escuras de fuligem e o acabamento 

é alisado. Trata-se da forma 22 (malga) de Bettencourt (1999).

Dimensões: diâm. 19 cm.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MOREIRA 2007.

019 | Recipiente cerâmico: pote.

Contexto: Monte do Castêlo, Guifões, Matosinhos (JNS D.A. – 18).

Cronologia: Bronze Final; Transição Bronze Final-Ferro Inicial.

Descrição: Recipiente cerâmico fechado, de bordo em aba soerguida, de lábio arredondado e de bojo ovóide. 

O fabrico é manual, a pasta é arenosa com alguma mica proveniente da argila, a cor é castanha com manchas 

mais claras e o acabamento é alisado. A peça apresenta decoração sobre o início da pança através de duas 

bandas de puncionamentos separadas por linhas incisas. Trata-se da forma 1a de Bettencourt (1999) ou da 

forma 1c de Martins (1990).

Dimensões: diâm. 22 cm.

Depósito: Colecção Joaquim Neves dos Santos, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

020 | Recipiente cerâmico: púcaro.

Contexto: Monte do Castêlo, Guifões, Matosinhos.

Cronologia: Transição Bronze Final/Ferro Inicial ou Idade do Ferro.

Descrição: Recipiente cerâmico fechado, de bordo reentrante, de lábio arredondado, de bojo sensivel-

mente carenado e de base de fundo plano, ligeiramente alargada. O fabrico é manual, a pasta é arenosa 

com alguma mica, de cor acastanhada e acabamento alisado. A peça apresenta uma asa de preensão ver-

tical e de secção pentagonal. Trata-se da forma 10 de Bettencourt (1999) ou da forma 4 de Martins 1990.

Dimensões: diâm. 7 cm, prof. 6,5 cm.

Depósito: Colecção Joaquim Neves dos Santos, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

021 | Núcleo.

Contexto: Praia das Angeiras; POC. 08, Sond. 3, UE 311.

Cronologia: Paleolítico Médio.

Descrição: Núcleo discoidal sobre seixo quartzítico, rolado.

Dimensões: comp. 8,6 cm; larg. 7,2 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

018

021

019

020



O RIO DA MEMÓRIA ARQUEOLOGIA NO TERRITÓRIO DO LEÇA

022 | Ponta de seta.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Vala 1, UE 111.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: ponta de seta em sílex, com retoque bifacial, fracturada na base.

Dimensões: comp. 1,7 cm; larg. 1,4 cm; esp. 0,4 cm

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédita.

023 | Ponta de seta.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Sondagem 1/Sector B, UE 1001.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Ponta de seta, em sílex, com retoque bifacial, de base irregular.

Dimensões: comp. 2,2 cm; larg. 1,4 cm; esp. 0,6 cm

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: MURALHA CARDOSO 2008.

024 | Machado de pedra.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso, PAD 02, B1 (F22.02), op.61.

Cronologia: Idade do Bronze

Descrição: Machado de pedra polida de contorno trapezoidal, de gume arredondado, 

de talão apontado e de secção elíptica, com sinais de uso.

Dimensões: comp. 9,8 cm; larg. 5,3 cm; esp. 2,6 cm. 

Peso: 274,8 gr.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MOREIRA 2007.

025 | Goiva ou cinzel.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso, PAD. 99B, op. 18.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: goiva ou cinzel de contorno e secção subrectangulares.

Dimensões: comp. 7,9 cm; larg.2,2 cm; esp.2, 3 cm. 

Peso: 74,6 gr.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MOREIRA 2007.
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026 | Peso.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso, PAD 01A, B1 (B17.01), 5069.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Peso de rede ou de pesca sobre seixo rolado, de contorno oval.

Dimensões: comp.5,4 cm; larg.4,8 cm; esp.1,2 cm. 

Peso: 46 gr.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MOREIRA 2007.

027 | Peso.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso, PAD.95A, op.38.

Cronologia: Idade do Bronze

Descrição: Peso de rede ou de pesca sobre seixo rolado, de contorno sub-rectangular.

Dimensões: comp. 7,2 cm; larg. 5,1 cm; esp. 1, 5 cm. 

Peso: 84 gr.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MOREIRA 2007.

028 | Peso.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso, PAD.01A. B1, (C15. 01), op.4.

Cronologia: Idade do Bronze

Descrição: Peso de rede ou de pesca sobre seixo rolado, de contorno oval.

Dimensões: comp. 6,9 cm; larg. 4,6 cm; esp. 1,1 cm. 

Peso: 57 gr.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MOREIRA 2007.

029 | Machado de pedra.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso, MMA 925.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: machado em pedra polida, de contorno grosseiramente triangular, de gume recto, 

de talão pontiagudo e de secção elíptica.

Dimensões: comp. 13,6 cm; larg. 4,2 cm; esp. 3,2 cm.

Peso: 286 gr.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MOREIRA 2007.

028

029

026

027



O RIO DA MEMÓRIA ARQUEOLOGIA NO TERRITÓRIO DO LEÇA

030 | Pendente em pedra.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso. PAD.99 B1 (D30.00) op.18.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: pendente em pedra polida, de formato sub-triangular, perfurado na extremidade mais alargada.

Dimensões: comp. 2,9 cm; larg. 1,4 cm; esp. 0,5 cm. 

Peso: 5 gr.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MOREIRA 2007.

031 | Fragmento de recipiente cerâmico.

Cronologia: Idade do Bronze Médio ou Final.

Descrição: Fragmento de um bojo de um recipiente em pasta arenosa, de fabrico manual, de cor casta-

nha com decoração excisa preenchida com pasta branca. Trata-se de um fragmento de Tipo Cogotas I.

Dimensões: comp. 6 cm; alt. 4 cm.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MARTINS 1985; BETTENCOURT 1999; MOREIRA 2007.

032 | Polidor-Suporte.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso. PAD 85 X, M2.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Seixo rolado granítico que serviu de polidor nas faces laterais. Apresenta covinha central nas 

faces aplanadas resultante da pressão de um objecto giratório.

Dimensões: comp. 7,5 cm; larg. 6,7 cm; esp. 4,2 cm. 

Peso: 330,1 gr.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MOREIRA 2007.

033 | Moinho movente.

Contexto: Monte Padrão, Monte Córdova, Santo Tirso. MMAP X, 283.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Moinho movente de contorno oval, em granito de grão fino.

Dimensões: comp. 26 cm; larg. 13,8 cm; esp. 7 cm.

Depósito: Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso.

Ref. Bibliográfica: MOREIRA 2007.
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034

034 | Micrólito geométrico.

Contexto: Mamoa 2 do Leandro, UE 113; Quad. I12; Câmara.

Cronologia: Neolítico.

Descrição: Trapézio assimétrio sobre lâmina de sílex, retocado em ambas as faces e de secção triangular.

Dimensões: comp. 2,8 cm; larg. 1,5 cm; esp. 0,2 cm.

Depósito: Era – Arqueologia, Conservação e Gestão do Património S.A., Lisboa e Porto.

Ref. Bibliográfica: VALERA & ANTUNES 2008.

035 | Ponta de seta.

Contexto: Mamoa 2 do Leandro, UE 112; Quad. F6.

Cronologia: Neolítico.

Descrição: Ponta de seta em sílex, com retoque bifacial, de base bicôncava.

Dimensões: comp. 4 cm; larg. 2,1 cm; esp. 0,3 cm.

Depósito: Era – Arqueologia, Conservação e Gestão do Património S.A., Lisboa e Porto.

Ref. Bibliográfica: VALERA & ANTUNES 2008.

036 | Ponta de seta.

Contexto: Mamoa 2 do Leandro, UE 92; Quad. H9.

Cronologia: Neolítico.

Descrição: Ponta de seta em sílex, com retoque bifacial, de base bicôncava.

Dimensões: comp. 5,2 cm; larg. 2,2 cm; esp. 0,3 cm.

Depósito: Era – Arqueologia, Conservação e Gestão do Património S.A., Lisboa e Porto.

Ref. Bibliográfica: VALERA & ANTUNES 2008.

037 | Ponta de seta.

Contexto: Mamoa 2 do Leandro, UE 113; Quad. I12. Câmara.

Cronologia: Neolítico.

Descrição: Ponta de seta em sílex, com retoque bifacial, de base bicôncava.

Dimensões: comp. 4,6 cm; larg. 2 cm; esp. 0,4 cm.

Depósito: Era – Arqueologia, Conservação e Gestão do Património S.A., Lisboa e Porto.

Ref. Bibliográfica: VALERA & ANTUNES 2008.

038 | Enxó em pedra.

Contexto: Mamoa 2 do Leandro, UE 97; Quad. P3.

Cronologia: Neolítico.

Descrição: Enxó em pedra polida, de gume arredondado, de secção grosseiramente quadrangular.

Dimensões: comp. 13 cm; larg. 6 cm; esp. 1,6 cm.

Depósito: Era – Arqueologia, Conservação e Gestão do Património S.A., Lisboa e Porto.

Ref. Bibliográfica: VALERA & ANTUNES 2008.
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039 | Contas de colar.

Contexto: Mamoa 2 do Leandro, UE 113; Quad. I12. Câmara.

Cronologia: Neolítico.

Descrição: Cento e setenta e uma contas de colar, em xisto, de contorno circular e perfuração central.

Depósito: Era – Arqueologia, Conservação e Gestão do Património S.A., Lisboa e Porto.

Ref. Bibliográfica: VALERA & ANTUNES 2008.

040 | Pico.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-007.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: pico sobre seixo rolado de quartzito, muito erosionado, de contorno sub-triangular e de extre-

midade distal apontada.

Dimensões: comp. 11 cm; larg. 7 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra

Ref. Bibliográfica: Inédito.

041 | Pico.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-212.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: Pico sobre seixo rolado de quartzito, muito erosionado, de contorno sub-triangular e de 

extremidade distal apontada.

Dimensões: comp. 9,5 cm; larg. 7,5 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra

Ref. Bibliográfica: Inédito.

042 | Pico.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-02.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: pico sobre seixo rolado de quartzito, de contorno sub-rectangular e de extremidade distal 

horizontalizada.

Dimensões: comp. 11,5 cm; larg. 6 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra.

Ref. Bibliográfica: Inédito.
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043

043 | Pico.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-208.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: pico sobre seixo rolado de quartzito, de contorno sub-triangular e de extremidade distal apontada.

Dimensões: comp. 11 cm; larg. 8,5 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

044 | Pico.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-210.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: Pico sobre seixo rolado de quartzito, de contorno sub-triangular e de extremidade distal apontada.

Dimensões: comp. 11 cm; larg. 7 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

045 | Pico.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-026.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: Pico sobre seixo rolado de quartzito algo erosionado, de contorno sub-triangular e de extre-

midade distal apontada.

Dimensões: comp. 9 cm; larg. 6 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

046 | Pico.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-021.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: Pico sobre seixo rolado de quartzito, de contorno sub-triangular e de extremidade distal 

apontada.

Dimensões: comp. 9 cm; larg. 8,3 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

047 | Pico.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-023.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: Pico sobre seixo rolado de quartzito, de contorno sub-triangular e de extremidade distal apontada.

Dimensões: comp. 9 cm; larg. 8 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra.

Ref. Bibliográfica: Inédito.
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048 | Seixo talhado.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-149.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: Seixo quartzítico, talhado unifacialmente.

Dimensões: comp. 9,5 cm; larg. 9 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

049 | Pico.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-019.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: Pico sobre seixo rolado de quartzito, de contorno sub-triangular e de extremidade distal 

horizontalizada.

Dimensões: comp. 12,5 cm; larg. 6,5 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra

Ref. Bibliográfica: Inédito.

050 | Seixo talhado.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-24.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: Seixo quartzítico, talhado unifacialmente.

Dimensões: comp. 11,5 cm; larg. 7,5 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

051 | Pico.

Contexto: a 250 m para Este da actual Praia do Paraíso, Leça da Palmeira, Matosinhos. RPPRT/08-011.

Cronologia: Epipaleolítico/Mesolítico (?).

Descrição: Pico sobre seixo rolado de quartzito, de contorno sub-triangular e de extremidade distal 

horizontalizada.

Dimensões: comp. 11 cm; larg. 8 cm.

Depósito: Palimpsesto – Estudo do Património Cultural Lda., Coimbra.

Ref. Bibliográfica: Inédito.
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052 | Pingo de fundição.
Contexto: Bouça da Cova da Moura, Águas Santas, Maia. Sector 2.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Pingo de fundição em bronze de constituição binária.

Dimensões: comp. 3 cm; larg. 1,5 cm.

Depósito: Departamento de Cultura, Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: COMENDADOR & BETTENCOURT 2008; BETTENCOURT et al. 2008; 

RIBEIRO et al. 2010.

053 | Conta de colar.
Contexto: Bouça da Cova da Moura, Águas Santas, Maia. Sector 6. Recolha de Superfície.

Cronologia: Calcolítico/Idade do Bronze.

Descrição: Conta de colar, tubular, em chapa de ouro, com incisões.

Dimensões: comp. 1,1 cm; larg. 0,3 cm.

Depósito: Departamento de Cultura, Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: BETTENCOURT et al. 2008; RIBEIRO et al. 2010.

054 | Ídolo fálico?
Contexto: Bouça da Cova da Moura, Águas Santas, Maia. Recolha de Superfície.

Cronologia: Pré-História Recente.

Descrição: Pequeno objecto de pedra, partido num dos lados, de forma grosseiramente paralelepípeda, 

com uma extremidade espesssada e arredondada. Nessa extremidade foram gravadas duas linhas incisas: 

uma em cada lado do objecto.

Dimensões: comp. 3 cm; larg. 3 cm.

Depósito: Departamento de Cultura, Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

055 | Raspador.
Contexto: Forca, Barca, Maia. Recolha de superfície.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: raspador sobre lasca cortical de sílex com talão liso.

Dimensões: comp. 11,9 cm; larg. 4,2 cm; esp. 1,9 cm.

Depósito: Departamento de Cultura, Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: Inédito.
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056 | Seixo rolado gravado.

Contexto: Bouça da Cova da Moura, Águas Santas, Maia. Sector 2, Quadrado D4, 154.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Pequeno seixo rolado, de quartzito, aplanado, gravado com um cruciforme numa das faces.

Dimensões: comp. 6 cm; larg. 5 cm.

Depósito: Departamento de Cultura, Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: BETTENCOURT et al. 2008; RIBEIRO et al. 2010.

057 | Machado de pedra.

Contexto: Bouça da Cova da Moura, Águas Santas, Maia. Sector 2, Quadrado D3.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Machado de pedra polida, de gume arredondado e de secção elíptica.

Dimensões: comp. 9 cm; larg. 5,5 cm.

Depósito: Departamento de Cultura Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: BETTENCOURT et al. 2008; RIBEIRO et al. 2010.

058 | Recipiente cerâmico: potinho.

Contexto: Bouça da Cova da Moura, Águas Santas, Maia. Sector 2, Quadrado A5, 386.

Cronologia: Idade do Bronze

Descrição: Fragmento de um bordo vertical de lábio biselado e de bojo ovóide, castanho e alisado. O 

fabrico é manual, a pasta arenosa e a cozedura redutora. 

Trata-se da forma 10 (potinho/púcaro) de Bettencourt, 1999.

Dimensões: diâm. 5,5 cm.

Depósito: Departamento de Cultura Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: inédito.

059 | Recipiente cerâmico: troncocónico.

Contexto: Bouça da Cova da Moura, Águas Santas, Maia. Sector 2.

Cronologia: Idade do Bronze Médio.

Descrição: Vaso de bordo esvasado, lábio adelgaçado-arredondado e pança oblíqua, de cor castanha e 

alisado. O fabrico é manual, a pasta arenosa e a cozedura redutora.

Trata-se da forma 14 (troncocónico) de Bettencourt (1999).

Dimensões: diam. 11 cm.

Depósito: Departamento de Cultura, Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: BETTENCOURT et al. 2008; RIBEIRO et al. 2010.
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060 | Enxó.

Contexto: Forca, Barca, Maia. Recolha de superfície.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: Enxó em pedra polida, de gume arredondado e de secção rectangular.

Dimensões: comp. 13 cm; larg. 7,5 cm.

Depósito: Departamento de Cultura, Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: Inédita.

061 | Recipiente cerâmico: pote.

Contexto: Bouça da Cova da Moura, Águas Santas, Maia. Sector 2.

Cronologia: Idade do Bronze Médio.

Descrição: Fragmento de bordo vertical, de lábio sub-horizontal e de colo alto, de cor castanha alaran-

jada, alisado. O fabrico é manual, a pasta arenosa e a cozedura redutora.

Trata-se da forma 1 (pote de bordo vertical) de Bettencourt (1999).

Dimensões: 17, 1 cm.

Depósito: Departamento de Cultura, Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: BETTENCOURT et al. 2008; RIBEIRO et al. 2010.

062 | Bloco paralelipípedo polido e gravado.

Contexto: Bouça da Cova da Moura, Águas Santas, Maia. Sector 2.

Cronologia: Idade do Bronze Médio.

Descrição: Bloco de granito de grão fino, de forma paralelepípeda e de secção sub-rectangoular. Foi 

polido nas duas faces maiores tendo sido gravadas duas covinhas em cada uma delas.

Dimensões: alt. 20,4 cm; larg. máx. 10,8 cm; esp. 8,4 cm.

Depósito: Departamento de Cultura Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: BETTENCOURT et al. 2008; RIBEIRO et al. 2010.

063 | Núcleo.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 11 (fosso 47) UE 1701.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: pequeno núcleo de lascas, em sílex.

Dimensões: comp. 2,9 cm; larg. 2,2 cm; esp. 1,3 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.
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064 | Núcleo.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 11 (fosso 47) UE 1729.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: núcleo de lascas, em quartzo.

Dimensões: comp. 6,5 cm; larg. 4,7 cm; esp. 5,5 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

065 | Núcleo.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 11 (fosso 47) UE 1712.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: núcleo de lascas, em quartzo.

Dimensões: comp. 6,9 cm; larg. 5,9 cm; esp. 3,9 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: inédito.

066 | Ponta de seta.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 11 (fossa 49) UE 1705.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: ponta de seta, em quartzo, fracturada, com retoque bifacial, de base côncava e aletas.

Dimensões: comp. 2,4 cm; larg. 1,9 cm; esp. 0,9 cm.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, 

Arqueologia Lda, Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: MURALHA CARDOSO 2008.

067 | Concha.

Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 2, UE 113.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: concha de amêijoa, não perfurada.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: MURALHA CARDOSO 2008.
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068 | Produtos de Talhe.
Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 11 (fosso 47) UE 1720.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: conjunto de pequenas lascas e esquírolas em sílex, de diferentes tipos e proveniências, resul-

tantes do processo de debitagem.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

069 | Produtos de Talhe.
Contexto: Forca, Barca. Maia, Zona 11 (fossa 49) UE 1700.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: pequenas lascas em quartzo, resultantes do processo de debitagem.

Depósito: Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, Arqueologia Lda, 

Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

070 | Cabeça em cerâmica - Ídolo.
Contexto: Bouça da Cova da Moura, Águas Santas, Maia. Sector 2/6.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: cabeça de figura humana, em argila, fragmentada na zona do pescoço. Apresenta uma face 

oval, olhos escavados, nariz pouco proeminente e uma boca apenas esboçada. Na cabeça traz o que 

parece ser um toucado terminando em bico, na zona da testa, e amarrado sob o pescoço, com uma 

correia decorada.

Dimensões: alt. 2,5 cm; larg. 1,5 cm; esp. 1,9 cm.

Depósito: Departamento de Cultura Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: RIBEIRO 2008; BETTENCOURT et alii 2008; RIBEIRO et alii 2009.

071 | Recipiente cerâmico.
Contexto: Mamoa de Guilhabreu, Vila do Conde.

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: vaso campaniforme de tipo pontilhado marítimo onde se notam, ainda, incrustações de pasta 

branca. Desconhecemos o tipo de lábio e de base, por estarem destruídas no momento do achado. Este 

recipiente apresenta uma cor avermelhada com manchas castanhas escuras e foi polido, embora tal ape-

nas se conserve parcialmente.

Depósito: Câmara Municipal de Vila do Conde.

Dimensões: diâm. 14 cm.

Ref. Bibliográfica: JORGE 1982.
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072 | Braçal de arqueiro.

Contexto: Mamoa de Vilar, Vila do Conde (GAMV.C., nº inv. 208, MNP9)

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: braçal de arqueiro em pedra, de contorno oval, perfurado em ambas as extremidades.

Dimensões: comp. 8 cm; larg. 1,8 cm; esp. 0,6 cm.

Depósito: Câmara Municipal de Vila do Conde.

Ref. Bibliográfica: JORGE 1982.

073 | Ponta de seta ou de lança de tipo Palmela.

Contexto: Mamoa de Vilar, Vila do Conde (GAMV.C., nº inv.349)

Cronologia: Calcolítico.

Descrição: ponta de seta ou de lança de tipo Palmela, em cobre, de folha lanceolada, partida na base.

Dimensões: alt. 6,3 cm; larg. 2,5 cm; esp. 0,2 cm.

Depósito: Câmara Municipal de Vila do Conde.

Ref. Bibliográfica: JORGE 1982.

074 | Seixo talhado bifaciamente.

Cronologia: Paleolítico Inferior (?)

Contexto: Ribeira da Laje, Modivas de Baixo, Vila do Conde, (GAMV.C., nº de inv. 264).

Descrição: seixo retocado bifacialmente em quartzito, de contorno sub-triangular.

Dimensões: comp. 7,6 cm; larg. 5,1 cm; esp. 0,2 cm.

Depósito: Casa Lemos – Vila do Conde

Ref. Bibliográfica: PAÇO & PINTO 1064; MONTEIRO-RODRIGUES 2000.

075 | Biface.

Cronologia: Paleolítico Inferior.

Contexto: Berroços, Stª Cristina de Malta, Vila do Conde, nº inv.195.

Descrição: Biface sobre seixo quartzito de contorno sub-triangular.

Dimensões: comp. 15,6 cm; larg. 7,9 cm; esp. 4,3 cm.

Depósito: Casa Maia – Vila do Conde

Ref. Bibliográfica: PINTO 1997; MONTEIRO-RODRIGUES 2000.
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076

076 | Recipiente cerâmico: pote.

Contexto: Bouça da Cova da Moura, Águas Santas, Maia. Sector 2.

Cronologia: Idade do Bronze Médio.

Descrição: Fragmento de bordo muito esvasado, de lábio arredondado adelgaçado, de colo acentuado, de 

cor castanha escura, alisado. Esta peça apresenta decoração plástica sobre o início da pança, em forma de 

um cordão horizontal. O fabrico é manual, a pasta é arenosa e a cozedura redutora. Trata-se de uma forma 

aparentada com a 7 de Bettencourt (1999).

Dimensões: (?).

Depósito: Departamento de Cultura, Património e Turismo da Câmara Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: inédito.

077 | Machados de bronze.

Contexto: Lugar da Abelheira, São Martinho do Bougado, Trofa. Depósito em fossa tapada com uma pedra.

Cronologia: Idade do Bronze Final.

Descrição: Conjunto de cinco machados de talão e dupla argola, com cones e rebarbas de fundição em 

Bronze. Fazem parte de um depósito de 30 machados idênticos.

Dimensões: alt. 24,2 a 21 cm; larg. 6,3 a 5,5 cm; esp. 4,3 a 3,2 cm. 

Peso: 784 g a 1275 g.

Depósito: Museu da Sociedade Martins Sarmento – Guimarães

Ref. Bibliográfica: SARMENTO 1988.

078 | Moinho manual - dormente.

Contexto: Monte de Santa Cruz, Maia.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Moinho manual barquiforme e de contorno sub-rectangular, em granito, fracturado numa 

das extremidades.

Dimensões: comp. 37 cm; larg. 27 cm; esp. 12 cm.

Depósito: Museu Municipal da Maia.

Ref. Bibliográfica: Inédito.

079 | Moinho manual - dormente.

Contexto: Monte Padrão, Santo Tirso.

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Moinho manual barquiforme e de contorno sub-rectangular, em granito, fracturado numa 

das extremidades.

Dimensões: comp. 68 cm; larg. 29 cm; esp. 16 cm.

Depósito: Museu Abade Pedrosa – Santo Tirso

Ref. Bibliográfica: Inédito.
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078
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080 | Machado de talão com dupla argola, em bronze.

Contexto: Chão da Presa, Santo Tirso. Nº Inv. – s/nº, MMAP 33.

Cronologia: Idade do Bronze Final.

Descrição: machado de talão e dupla argola, fracturado no talão e na extremidade da lâmina, sem rebar-

bas de fundição e com sinais de uso. Apresenta nervuras na lâmina.

Dimensões: comp. (?); larg. 3,5 cm; esp. 4 cm; Peso 784,2 g.

Depósito: Museu Abade Pedrosa – Santo Tirso

Ref. Bibliográfica: PINTO 1930; MOREIRA 2007.

081 | Machado de alvado com dupla argola, em bronze.

Contexto: Santo Tirso. MNARQ 3276 /11039 IG.

Cronologia: Idade do Bronze Final.

Descrição: machado de alvado e dupla argola, decorado numa das faces com um motivo em forma de 

duplo V que arranca abaixo de duas nervuras horizontais delimitadoras da abertura do alvado. Trata-se 

de uma peça em bronze ternário.

Dimensões: comp. 15,8 cm; larg. do gume 6,3 cm; esp. 6 cm. Peso: 850 g

Depósito: Museu Nacional de Arqueologia – Lisboa.

Ref. Bibliográfica: MONTEAGUDO 1977; ÁVILA & ARAÚJO 2000.

082 | Recipiente cerâmico: troncocónico.

Contexto: Lugar de Lagoa, Corvilho, Santo Tirso. (COR. nº inv. 1088).

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Vaso de bordo aberto, lábio arredondado e pança oblíqua, com acabamento alisado e de cor 

castanha. O fabrico é manual, a pasta arenosa e a cozedura é redutora. Era provido de uma asa lateral de 

preensão vertical. Trata-se da forma 14 de Bettencourt (1999).

Dimensões: diam. 10,1 cm; prof. 9,8 cm.

Depósito: Museu Abade Pedrosa – Santo Tirso

Ref. Bibliográfica: SANCHES 1992; MOREIRA 2007.

083 | Recipiente cerâmico: vaso de médio bordo horizontal.

Contexto: Lugar de Lagoa, Corvilho, Santo Tirso. (COR. nº inv. 1086).

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Vaso de bordo em aba soerguida, lábio arredondado e pança ovóide, com acabamento alisado 

e de cor castanha. O fabrico é manual, a pasta arenosa e a cozedura é redutora. Apresenta uma asa lateral 

de preensão vertical e de secção sub-rectangular. Contém indícios de fuligem na parte interna e externa 

do recipiente, na parede oposta à da asa. Trata-se da forma 13b de Bettencourt (1999).

Dimensões: diam. 10 cm; prof. 8,2 cm.

Depósito: Museu Abade Pedrosa – Santo Tirso

Ref. Bibliográfica: SANCHES 1992; MOREIRA 2007.

080

081
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083
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084

084 | Recipiente cerâmico: potinho/púcaro.

Contexto: Lugar de Lagoa, Corvilho, Santo Tirso. (COR. nº inv. 1091).

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Vaso de bordo irregular, vertical e esvasado, lábio arredondado e pança ovóide, com acaba-

mento alisado e de cor castanha. O fabrico é manual, a pasta arenosa e a cozedura é redutora. Trata-se 

da forma 10 de Bettencourt (1999).

Dimensões: diam. 11,2 cm; prof. 9,5 cm.

Depósito: Museu Abade Pedrosa – Santo Tirso

Ref. Bibliográfica: SANCHES 1992; MOREIRA 2007.

085 | Bracelete em bronze.

Contexto: Lugar de Lagoa, Corvilho, Santo Tirso. (MMAP 34).

Cronologia: Idade do Bronze.

Descrição: Bracelete tubular de secção quadrangular, aberto, de extremidades arredondadas. 

Apresenta decoração incisa.

Dimensões: diam. interno 6,1 cm.

Depósito: Museu Abade Pedrosa – Santo Tirso

Ref. Bibliográfica: CASTRO PÉREZ 1997; MOREIRA 2007.

086 | Ponta de seta ou de lança de tipo Palmela.

Contexto: Sanfins (área da citânia), Paços de Ferreira. Refª MNARQ 11074.

Cronologia: Calcolítico Final/Bronze Inicial.

Descrição. Ponta de seta ou de lança de tipo Palmela, em cobre, de folha lanceolada e pedúnculo, bem 

conservada.

Dimensões: comp. 8 cm; larg. 2,3 cm.

Depósito: Museu Nacional de Arqueologia – Lisboa.
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