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Resumo 

O Calcolítico e a Idade do Bronze na bacia do rio Neiva, NW de Portugal. 

O presente relatório deseja expor os resultados da investigação sobre o Calcolítico e a Idade 

do Bronze da bacia do Neiva, desenvolvida durante o segundo ano de Mestrado em Arqueologia na 

Universidade do Minho. Relativamente a estes períodos cronológicos podemos destacar a 

diversidade de estratégias de povoamento, com tendências para ocupações de locais de menor 

altitude e mais próximas de vales. Estas comunidades que se estabeleceram na bacia do Neiva, 

conheciam bem este território e desenvolveram relações de “afetividade” e de pertença com o 

mundo físico onde estavam imersas. Estas relações estão patentes em novas formas de interação 

com o meio envolvente e com o universo. Experimentam novos sentimentos, nem sempre 

inteligíveis por nós, conjugados com novos “estilos” de vida, a provável adoção mais intensa da 

agricultura e da pastorícia, manifestadas sob várias formas ao longo dos tempos, e da metalurgia do 

bronze terão sido componentes extremamente importantes para uma nova organização de relações 

sociais que começam a proliferar. Nesta área geográfica, estas populações que serpenteavam a 

bacia do Neiva tinham povoados ao ar livre ou reaproveitavam áreas com abrigos formados por 

afloramentos graníticos. 

Em relação ao universo da morte, materializaram a suas crenças através da reutilização de 

monumentos sob tumuli (as mamoas, antas ou dólmenes), construídos tanto em terras de vale, 

como nas plataformas litorais, assim como da construção de sepulturas mais invisíveis, 

nomeadamente na Idade do Bronze. Para este período também existem depósitos de objetos 

metálicos ofertados ao solo. 

Por último, destacam-se os lugares influídos por rituais e ações de grande relevância social: a arte 

rupestre atlântica.  

Estes lugares gravados, multifuncionais, terão assumido um caráter social, propiciadores de 

cerimónias públicas, ponto de interligação a toda a sociedade. 

Palavras-chave: Bacia do Neiva; Calcolítico, Idade do Bronze; Povoamento; Práticas funerárias; 

Depósitos metálicos; Arte rupestre.  
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ABSTRACT  

The Chalcolithic and the Bronze Age in the river Neiva Basin, NW of Portugal 

This report presents the results of the investigation on the Chalcolithic and the Bronze Age 

in the river Neiva Basin, developed during the second year of the Archeology master’s degree in the 

Universidade do Minho. In these chronological ages the diversity of population settlement can be 

highlighted, as there were tendencies for the occupation of places with less altitude and close to 

valleys.  

These communities which settled themselves in the river Neiva basin knew this territory very 

well and developed a relationship of affectivity with a world which, for them, wasn’t sometimes 

recognizable and clear. These relationships can be seen in new ways of interaction with the 

surrounding world and the universe.  

New feelings, not always intelligible, combined with new “lifestyles“, the adoption of 

agriculture, manifested in several ways over time, the domestication of some animals should have 

been very important parts for a new organization of social relations which start to proliferate. 

In this geographical area these populations mended the river Neiva basin with settlements 

outside or reused granitic outcrops surrounding the megalithic monuments. Monuments sob-tumulli 

was materialized: the tumuli, dolmens built in the valley lands, coastal platforms, and mountain 

uplands, using a varied group of architectural solutions. Inside this sepulchral architecture, are the 

menhirs, erected in previously significant places, placed on high, as if they were to reach the sky. 

 

At last we have studied the Atlantic Rock Art - places influenced by ritual and actions of great 

social relevance. 

These places should have had a deeply intimate character propitiator of public ceremonies, 

multifunctional places, connecting point for all the society. 

Key Words: Neiva basin, Chalcolithic, Bronze Age, Settlement, Funerary practices, hoards, 

rock art.  
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“O desafio que a arqueologia oferece, é pois, literalmente, o de traduzir observações 

contemporâneas de coisas materiais estáticas em afirmações sobre a dinâmica dos modos de vida 

do passado e sobre as condições que permitiram a sobrevivência dessas coisas até ao presente.” 

(Binford, 1983)  
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1. Introdução 

O estudo apresentado corresponde à afirmação e consequência de uma proposição já 

demonstrada, de um trabalho de pesquisa inspirado nas terras que constituem a bacia do Neiva. 

Situado entre os vales dos rios Lima e Cávado, em pleno coração do Minho, mais concretamente a 

sua área mais atlântica, o Minho Litoral. É este o cenário, de acordo com Júlio Dinis, (Dinis, 2010 p. 

32) na sua “Morgadinha dos Canaviais” - uma sucessão de “casas campestres, alvejantes à luz do 

sol, moinhos e azenhas, noras toldadas e ramadas cónicas, eiras e pontes rústicas, extensas e 

virentes, campinas e lameiros, onde pastavam numerosas manadas de gado”. Perceber o Minho, a 

minha terra, que é nosso e foi dos nossos avós e antepassados, o colorido das suas memórias, é 

viajar aos primórdios de uma ocupação que se estendeu por montes, agras, encostas e chãs.  

Este trabalho resultou de um estágio elaborado no decurso do Projeto Espaços naturais, 

Arte rupestre e deposições na Pré-história Recente da Fachada Ocidental do Centro e Norte 

Português: Das Ações aos Significados – ENARDAS, aprovado e financiado pela FCT com a 

referência PTDC/HIS-ARQ/112983/2009, e sediado no Centro de Investigação Transdisciplinar, 

Cultura, Espaço e Memória - CITCEM/UM.  
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2. Pré-história do Minho e da bacia do Neiva: o quadro dos conhecimentos 

2.1. A Pré-história Recente do Minho 

A Pré-História Recente do Minho desenvolve-se, grosso modo, entre o VI e os inícios do I 

milénios a. C., subdividindo-se em Neolítico, Calcolítico e Idade do Bronze (Bettencourt, 2009a). 

Sabe-se que os dados arqueológicos que se conhecem para cada um destes períodos são distintos 

sendo mais desconhecidos para os períodos mais antigos, como é o caso do Neolítico. 

Este período cronológico, datado entre finais do VI e finais do IV milénio a. C. é responsável 

pelas mudanças que irão ocorrer nestas sociedades. É de ressaltar que, nesta fase, as 

comunidades desenvolvem fortes relações de pertença, empatia e afinidade com o meio em que 

vivem. Surgem as primeiras formas de agricultura, domesticação de alguns animais e modos de 

vida mais complexos. Relativamente aos “lugares residenciais” existe uma “fraca expressividade 

habitacional” (Bettencourt, 2009a) uma vez que estas populações não eram totalmente sedentárias 

e tanto habitavam lugares ao ar livre, como residiam em abrigos graníticos.   

Durante estes 2000 anos, os dados polínicos recolhidos para o Noroeste indiciam um bom 

clima, com temperaturas amenas, propícias à expansão do bosque, com predomínio dos carvalhos, 

aveleiras e vidoeiros. Conhecem-se ocupações em abrigos graníticos, sobranceiros a pequenos 

vales abrigados, assim como ocupações ao ar livre, associadas a zonas húmidas e bem irrigadas. 

Estes lugares, com “construções em materiais perecíveis”, deverão interpretar-se como ocupações 

temporárias de comunidades de fraca expressão demográfica, “pautados por uma grande tendência 

para a mobilidade, que já conhecendo agricultura e a criação de gado, seriam portadoras de 

economia de largo espectro, ainda dependentes da caça, de pesca e recoleção” (Bettencourt, 

2009a p.71).  

Constroem-se as primeiras construções monumentais, de caráter cerimonial em pedra: 

menires, que distinguiam, marcavam e celebravam lugares de importância coletiva, normalmente 

colocados em sítios liminares, com múltiplos significados; mamoas, que tanto ocuparam terras de 
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vale, como de altura, bem como a plataforma litoral, responsáveis pela formação de grandes 

necrópoles, o que indicia a importância coletiva e simbólica desses lugares partilhados. Será, no 

contexto destes  

“monumentos-templos … presumivelmente, em vigência durante grande parte do IV milénio a. C., 

ocorrem nos esteios das câmaras e dos corredores, manifestações de pinturas (a negro, vermelho e 

branco) e ou de gravuras, acentuando o caráter cenográfico e esotérico destes espaços cerimoniais 

associados aos mortos, aos seus espíritos e a uma cosmologia solar” (Bettencourt, 2013 p.73).  

É importante referir que existe a hipótese de alguns dos sítios de “arte atlântica” possam 

ter-se iniciado no Neolítico, por alguns motivos que se parecem repetir, como os reticulados e 

grelhas, que na arte gravada ao ar livre, quer na das mamoas.  

Relativamente ao Calcolítico, entre finais do IV até ao terceiro quartel do III milénio a.C., 

verificam-se alterações significativas na interação dos grupos humanos com o meio, o que justifica 

uma nova etapa cronológico-cultural (Bettencourt, 2009a; 2013). Segundo as mesmas obras, 

formam-se uma maior diversidade de atividades de subsistência e há indícios de uma maior 

densidade ocupacional, um tempo de ocupação mais prolongado em cada novo local de habitação 

e um aumento de um modo de vida tributário das atividades agropastoris, sem exclusão da 

recoleção e do aproveitamento dos recursos fluviais e costeiros. Nesta fase, começa a surgir uma 

forma distinta de ver o mundo. A “arquitetura dos mortos” que marcou a época anterior, vai 

perdendo importância como elemento referenciador e identitário das populações, para ser 

substituída por outros cenários. Referimo-nos a lugares marcados sobretudos com gravuras 

rupestres atlânticas.   

A Idade do Bronze é subdividida em três fases: Bronze Inicial, que se desenvolve entre 

2300/2200 e 1700/1600 a. C., o Bronze Médio, entre 1700/1600 e 1100/1000 a. C. e o Bronze 

Final entre estas balizas e os séculos VII/VI a. C. (Bettencourt, 2005, 2007, 2009a). Em termos 

paleo-climáticos as duas primeiras fases desenvolveram-se durante a fase mais fria e seca que se 

inicia no Calcolítico (Fábregas Valcarce, et al., 2003; Martinez, et al., 2009; Bettencourt, 2013) 
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enquanto o Bronze Final coincide com uma fase mais quente (Ramil, et al., 2010), com 

temperaturas superficiais das águas do mar superiores às atuais. É na Idade do Bronze que 

corresponde, a um momento em que verificam alterações significativas em termos do coberto 

vegetal, com uma diminuição do índice arbóreo e aumento das plantas arbustivas e herbáceas.  

No Bronze Inicial os sítios residenciais são mal conhecidos mas sabe-se que existia uma 

tendência para a sua diversidade de implantação. Povoados de vale, com boas potencialidades 

agrícolas. As estruturas habitacionais continuaram a ser revestidas com materiais perecíveis, 

utilizando muitas vezes a terra, argila e alguns blocos líticos.  

Há o desenvolvimento da metalurgia do cobre, da ourivesaria e manipulação de artefactos. 

A circulação de minérios de cobre e de prata terá formado uma rede de intercâmbios 

supraregionais e subsequentemente circulação de pessoas, ideias, costumes e técnicas que 

poderão ter constituído um dos muitos fatores da mudança. É de referir, no que se relaciona com a 

morte, a presença de alguns enterramentos acompanhados com oferendas e adornos metálicos. É 

provável que tenha sido nesta fase que tenha surgido os primeiros lugares com estelas-menires. É 

de pensar, igualmente, que estas comunidades pareçam começar a dispensar a monumentalidade 

das estruturas. Há, mesmo assim, continuidade das novas gerações pela veneração dos 

antepassados, através da gravação de armas em alguns locais com gravuras rupestres anteriores.  

No Bronze Médio há um aumento de sítios residenciais conhecidos. É, durante este 

período, que se dá o aparecimento de povoados de grandes dimensões, mais sedentários, 

conjugando atividades agros-silvo-pastoris, o que terá proporcionado uma melhoria na dieta. 

(Bettencourt, 2009a). 

Dá-se a adoção da metalurgia do bronze associada a objetos de prestígio e poder. Numa sociedade 

que não distingue “o sagrado e o profano, sendo a vida diária altamente ritualizada, transformar a 

pedra em metal, terá conferido aos protagonistas desta atividade metalúrgica”, ao próprio objeto e 

aos lugares de extração mineira, “um caráter profundamente mágico” (Bettencourt, 2009a, p. 89, a 

partir Bradley 2000). Isto poderá justificar o facto de serem, usualmente enterrados ou depositados 
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em associação a afloramentos graníticos, em meios aquáticos, ou em montes, em lugares liminares 

ou a recursos mineiros. Neste contexto, em que a metalurgia do bronze exerce fortes influências, 

ter-se-ão erguido também as primeiras estátuas-menires. 

Segundo os textos de Bettencourt (2009a; 2013), no Bronze Final aumentam os sítios 

residenciais dando-se algumas alterações que indiciam novas formas de interação e estruturação 

das populações no espaço. Esta ocupação do território contribuiu para a exploração dos diferentes 

recursos. Há alteração a níveis faunísticos, degradação do bosque tradicional, paulatinamente 

substituído pelo mato e pelas plantas sinantrópicas (ervas daninhas), características que evidenciam 

uma atividade agro-silvo-pastoril mais sistemática e consolidada do que nos períodos anteriores. 

Admite-se que se tenha desenvolvido o cultivo dos cereais de verão e de inverno (trigo, milho miúdo, 

cevada) e das leguminosas (ervilhas e favas), assim como a criação de gado caprino, ovino, suíno e 

bovino. Atividades de recoleção e a pesca terão continuado a ter um papel importante em termos de 

dieta. Colhiam-se bolotas, peras, uvas. Nos povoados junto ao litoral, consumiam-se caramujos, 

lapas, mexilhões e ostras (Bettencourt, 1999; 2009a;  2013; Bettencourt, et al., 2007; Figueiral, et 

al., 2007). Acentua-se a extração de estanho. 

 

2.2. Pré-história Recente da bacia do Neiva 

 
Sobre a Pré-história Recente desta área geográfica sabe-se ainda pouco e o que se conhece 

baseia-se em referências genéricas ou em estudos de investigadores, cujo principal interesse se 

debruça sobre a arqueologia pré-histórica do Minho (Bettencourt, 2009a) ou do NW português 

(Bettencourt, 2013). Para desenvolver este trabalho foi muito importante a leitura da publicação da 

dissertação de mestrado de Tarcísio Maciel (Maciel, 2003), na medida em que este inventariou os 

sítios arqueológicos conhecidos desta zona minhota e detetou alguns lugares inéditos, 

nomeadamente alguns menires e povoados da Idade do Bronze. Igualmente importante foi a leitura 

da tese de doutoramento de Ana M. S. Bettencourt (1999) que interpreta algumas estações desta 

área e o texto: “Morfologia e dinâmica fluvial do rio Neiva (NW de Portugal) das autoras Vânia 
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Oliveira e M. Isabel Caetano Alves que me permitiu compreender a configuração morfológica da 

bacia do Neiva. A conjugação da leitura de artigos de outros arqueólogos que trabalharam nesta 

área em fases mais recuadas, como Francisco Martins Sarmento (1999), Abel Viana (1932, 1930 e 

1960), Afonso do Paço (1929 - 1968), Carlos Alberto Brochado de Almeida, (1996) Eduardo Lopes 

da Silva (1992), Teresa Soeiro (1988) permitiu-me reunir um conjunto de informações relativamente 

a este tema.  

 

Também no contexto da associação Grupo de Estudos Históricos do Vale do Neiva (GEN) 

tem-se tentado investigar a história mais remota desta região. Foi no quadro destas pesquisas que 

foram descobertas gravuras rupestres, ainda não publicadas, sendo estas ainda mal conhecidas. 

 

Durante a década de 90 do séc. XX, T. Maciel encontrou evidências de gravuras rupestres 

num penedo do Monte de S. Pedro, concelho de Ponte de Lima, cuja breve descrição e fotografia 

publica mais tarde (Maciel, 2003).  

 

Os monumentos megalíticos pulverizam com forte expressividade esta bacia e se 

compararmos os elementos disponíveis para os vizinhos vales do Lima e Cávado averiguou-se que a 

densidade de construção, na bacia do Neiva, é substancialmente superior. A toponímia representou 

um interessante indicador da existência destes monumentos megalíticos de função funerária. 

Verificou-se igualmente a presença de túmulos e menires e a frequência de mamoas e menires nos 

principais locais de passagens naturais (Maciel, 2003). 

 

O povoamento calcolítico é quase desconhecido. 

 

Na Idade do Bronze conhecem-se mais sítios. Na região do Neiva, as referências a vestígios 

do Bronze Inicial, reportam-se a achados em Balugães, de onde provieram “quatro pontas de cobre 

arsenical do tipo Palmela e uma gargantilha de ouro” (Maciel, 2003 p. 166). A necrópole de Chã de 

Arefe é outro dos melhores exemplos da presença destas comunidades dos alvores das explorações 
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metalúrgicas nesta região. As sepulturas desta necrópole são covas feitas no saibro, com uma laje 

no fundo e outra à cabeceira, com ligeira tumulação e enquadramento de monólitos, em volta, 

formando um recinto de forma arredondada ou oval (Maciel, 2003 p. 167). 

  Segundo Maciel, a sepultura de Chafé, próxima a monumentos megalítico de cronologia 

anterior é outro testemunho do Bronze Inicial. “O vaso que nela foi exumado apresenta 

semelhanças com o da sepultura 1 da Chã de Arefe” (Maciel, 2003 p. 167). 

 

Existem, também, muitos poucos vestígios do Bronze Médio, uma vez que os locais onde 

apareceram deposição de elementos cerâmicos, mais especificamente de vasos de largo bordo 

horizontal, frequentemente deste período, foi considerada como do Bronze Final, como é o caso da 

necrópole de S. Paio de Antas (Cruz & Gonçalves 1998/1999; Maciel 2003). No entanto 

Bettencourt (1999) apresenta uma data de radiocarbono que recua este sítio para o Bronze Médio, 

colocando também essa hipótese para a necrópole de Belinho. 

 

Já para o Bronze Final há mais dados. Segundo Maciel (2003) as mudanças ao nível da 

economia e das ligações sociais, a perfilhação de uma agricultura rotativa e excedentária, a 

especialização da metalurgia do bronze, dos fenómenos de guardar / conservar / entesourar / 

esconder e da emergência dos povoados fortificados, inseridos em processos de interação social a 

uma escala regional, são algumas das mudanças que ocorreram na bacia do Neiva. A ordem e a 

subordinação destes recentes povoados, que parecem ter-se localizado, respeitando a exploração e 

transformação dos recursos mineiros, aparentemente parecem ter sido antecedidos por povoados 

abertos, assentes em plataformas de menor visibilidade, ou até terem coexistido, com laços de 

complementaridade e hierarquizados uns com os outros. O referido autor cita exemplos, como seria 

o caso do sítio da Regueira, em Vitorino de Piães e o de Sá, em Fragoso. No entanto, novos dados 

vieram revelar que o povoado de fossas da Regueira/Boucinha, em Vitorino de Piães, é do Bronze 

Inicial (Bettencourt 2009) e não do Bronze Final como tinha sido defendido, pelo que algumas 

destas interpretações têm que ser revistas.  

 



                                                     PARTE I. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 

10 

 Maciel também refere que o florescimento de povoados do Bronze Final, em especial os 

que assentaram nos pontos mais elevados e de ótima visibilidade, como foi o caso de Sobradelo, na 

área nascente do Neiva, o da Giesta, no vale médio e o do monte da Cerca, no vale inferior, 

parecem confirmar que no Neiva, estes povoados de maior dimensão e importância poderiam 

exercer características de controlo, tanto da produção e circulação metálica, como na redistribuição 

de produtos de consumo, pelos de vale que lhes estariam subordinados. Assim, dentro desta lógica, 

poderiam ter existido os povoados abertos com fossas e povoados de altura, com defesas naturais e 

artificiais. Os primeiros, poderão ter desempenhado o papel de “celeiros” e os segundos de 

gestores da produção metálica e de controlo de “trocas comerciais”. Maciel (2003) dá vários 

exemplos dessa possível subordinação de povoados mas deparamo-nos com a dificuldade de que 

este arqueólogo apenas fez uma pequena escavação em Sá, não publicada e sem datas de 

radiocarbono, e muitas das estações que refere colocam problemas de funcionalidade e de 

cronologia.   

 

Em Vila de Punhe o depósito / esconderijo do fundidor formado por um conjunto de 

machados de talão, de dupla orelha, com grande quantidade de chumbo usado no seu fabrico, 

poderão ter desempenhado funções de lingote e / ou moeda (Monteagudo 1977, p. 228) e indicar 

o crescimento das práticas de entesouramento em depósitos ou esconderijo. As coincidências que 

existem entre o conjunto de Vila de Punhe com o da Samieira, em Pontevedra, levou (Sierra 

Rodriguez, et al.1984, p. 34) a propor a sua integração num contexto de entesouramento provocado 

pela expansão do comércio tartéssico pelo Atlântico. Já Manzano (1986, pp. 39-40) considera-os 

como reserva metalúrgica ou como moeda.  

Ao redor deste tema, circula a questão da funcionalidade dos machados de talão e dupla 

orelha, de que este depósito – um conjunto de número superior à centena – é o conjunto mais 

conhecido do vale do Neiva, e que cujo entendimento está ainda por aclarar. Arma ou ferramenta 

parecem não ter sido o seu principal pressuposto, uma vez que estes machados teriam uma fraca 

resistência (Manteiga Brea et al., 2014). Também a ausência de vestígios de desgaste no gume, 
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apontam para um carácter votivo dos mesmos, no contexto de importantes encruzilhadas nas vias 

de trânsito naturais. 

 De uma forma geral, não se pode dizer que exista uma síntese coerente desde o Calcolítico 

ao Bronze Final nesta bacia, depois de 2003, pelo que parece necessário rever de novo os dados, à 

luz de novos estudos. Também nunca houve uma tentativa de prospetar, inventariar e articular a 

arte rupestre com o povoamento calcolítico e da Idade do Bronze, motivos que nos levaram a fazer 

este trabalho e a considerá-lo necessário. 

 

  



 

PARTE II. OBJETIVOS E METODOLOGIAS 
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1. Objetivos 

Como toda a investigação, também este é objeto de uma história não linear, resultante de 

uma caminhada pessoal que acabou por constituir um resultado bastante penoso e gratificante. 

Nesta fase, encontram-se expostos os objetivos que delinearam este estudo.  

Como objectivo geral deste trabalho de investigação pretendemos contribuir para o aumento 

do conhecimento da Pré-história Recente no Noroeste Português, com base no estudo da bacia do 

Neiva. Para isso, iremos utilizar diversas materialidades desde o Calcolítico ao fim da Idade do 

Bronze, mais especificamente: os povoados, as necrópoles, os depósitos metálicos, a arte rupestre 

e as estátuas-menires.  

Pretende-se fornecer uma base de dados, que permitam a realização de síntese sobre cada 

período cronológico e cultural como base para trabalhos de investigação futuros. 

Para cada um dos períodos estudados tentaremos entender a lógica de ocupação do 

espaço. Também se pretende perceber se há alguma articulação da arte rupestre com os diferentes 

períodos cronológico-culturais. 
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2. Metodologia 

Para iniciar este trabalho começamos pelo “trabalho inicial de gabinete” em que a recolha 

bibliográfica especifica sobre os sítios arqueológicos que ocupam o vale do Neiva, se traduziu num 

compêndio de informação, que foi usado como base de apoio na caracterização 

geral/historiográfica da região. 

A consulta de cartografia militar assumiu uma forte importância para o conhecimento da 

área geográfica em análise, assim como o domínio da cartografia geológica de forma a 

compreender a composição da mesma. Nesta última, foi dada relevância à proximidade dos sítios 

com os recursos mineiros existentes, visto que estes certamente não passaram despercebidos às 

comunidades pré-históricas recentes, principalmente às da Idade do Bronze.  

Foram, ainda, nesta fase delineados os critérios que deviam constar das fichas de 

inventário relativas aos sítios arqueológicos. Terminada esta fase deu-se o início de uma outra, 

denominada “trabalho de campo”, à qual se caracterizou pela realização de prospeções 

arqueológicas extensivas de forma a relocalizar e identificar antigos e novos sítios, respetivamente.  

Na terceira fase, designada de “trabalho de laboratório” lavaram-se os materiais resultantes 

das prospeções antigas do Grupo de Estudos do Vale do Neiva (GEN) e das realizadas por nós e fez-

se a sua marcação. Após esta tarefa os materiais foram estudados. As cerâmicas foram 

classificadas segundo a tabela de formas de Bettencourt (1999).  

Na última fase, que corresponde ao “trabalho avançado de gabinete” houve o tratamento 

de material fotográfico e término da análise dos dados que foram surgindo. Agora, sim, estávamos 

em condições de efetuar o catálogo de sítios arqueológicos, trabalhar as interações e retirar 

considerações que se apresentam sobre a forma de relatório de estágio. 

 



 

PARTE III. O ESPAÇO DE TRABALHO 
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1. A bacia do Neiva 

 
A bacia do Neiva, localizada no Minho ocidental, é limitada a norte pela bacia hidrográfica do rio 

Lima e a sul pela bacia do rio Cávado. É constituída pelo rio Neiva e pelos seus diversos afluentes  

(Fig. 1). O Neiva nasce no Monte Oural, a 722 m de altitude e tem, aproximadamente, 40 km de 

comprimento. As suas águas percorrem cinco áreas administrativas, sendo elas: Vila Verde, Ponte de 

Lima, Barcelos, Viana do Castelo e Esposende, desaguando por fim no oceano Atlântico.  

 

 
 

Fig. 1 - Localização do rio Neiva, a sul do Rio Lima e a norte do sistema 
fluvial do rio Cávado. (Oliveira, 2007)  

 

Esta bacia hidrográfica é alongada, formando com os seus afluentes um padrão de drenagem 

tipo retangular (Oliveira, et al., 2011 p. 41) (Fig. 2). Ao longo do seu percurso, o rio Neiva recebe vários 

afluentes. O ribeiro de Ameda, o ribeiro do Souto e outros de menor dimensão, que coletam as águas 

do Monte Oural confluindo na margem direita do rio Neiva, no troço a montante de Duas Igrejas. Os 

principais afluentes são: próximo de Arcozelo destaca-se o ribeiro de Milhãos; na zona de Balugães 

salientam-se o ribeiro de Pombarinhos e o ribeiro de Nevoinho, desaguando ambos na margem direita 

do rio Neiva, e o ribeiro de Pica, a este, que por sua vez desagua na margem esquerda; a sul de 
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Capareiros, na margem direita, corre o ribeiro de Reis Magnos e a ribeira de Radivau e na outra 

margem, o rio Neiva tem como afluentes os ribeiros de S. Vicente e o ribeiro da Aldeia (Fig. 2). O seu 

leito é basicamente constituído por cascalho (seixos pequenos e grandes).  

  
 “O relevo é caracterizado pela existência duma compartimentação topográfica, em blocos de 
altitude crescente para Este e em depressões alinhadas com orientação geral ENE-WSW.” 
(Oliveira, et al., 2011 p. 42). 

 
 
A bacia do rio Neiva  
 

sinuosa, como o curso do próprio rio, serpenteia por entre montes de pequena expressão, que 
quase a estrangulam em certos pontos… é um dos vales mais férteis, situação que 
positivamente explica a ocupação de alguns pontos da encosta circundante (Almeida, 1996: 
36). 
 

A riqueza mineira desta região é já conhecida desde tempos longínquos. Sendo que, já 

Estrabão referia nos seus textos clássicos que os rios acima do Tejo continham pepitas de ouro 

(Almeida, 1990 p. 22). Também há alusões a explorações de safiras perto de Barcelos, sem uma 

localização específica (Pereira, 1852). O estanho brota na corrente hidrográfica do Neiva e existe em 

jazidas primárias mais especificamente na serra da Nó e na vertente noroeste da Serra da Padela. É 

comum a sua ocorrência em associação com o tungsténio, também designado por volfrâmio (Maciel, 

2003 p. 15). Geologicamente, localiza-se numa zona essencialmente granítica, com material 

predominantemente calco – alcalino, sendo o granito porfiróide de grão grosseiro ou grosseiro médio. 

Entre Suzão e Castelo de Neiva salientam-se ainda um afloramento xistento. Nestas regiões 

predominam as rochas graníticas hercínias e, incorrem ainda, xistos, rochas pliocénicas, plistocénicas 

e holocénicas, presentes em depósitos de terraços fluviais e de terraços marinhos, nas praias e nos 

depósitos dunares (Pereira, 1852; 1992); (Alves, 1995; 1996; 1999 pp. 65-72); (Alves, et al., 2011 

pp. 41 - 59). 
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O leito do rio, a norte da bacia, é caracterizado por uma depressão constituída por importantes 

depósitos de areias e leitos de argilas, designada por bacia sedimentar de Alvarães. Junto à costa, o rio 

corre num leito sinuoso, numa zona baixa e arenosa, constituída essencialmente por praias antigas ou 

areias de dunas limitada por uma arriba fóssil (DGRN [2], 1990). 

Em termos climáticos, esta região é influenciada pela sua proximidade ao oceano Atlântico e 

pela disposição das serras do Noroeste de Portugal, apresentando uma temperatura média anual de 

cerca de 14.5ºC (DGRN [2], 1990). O clima é húmido, de tipo marítimo, caracterizado pela ocorrência 

de invernos suaves e chuvosos e de verões moderados.  

A bacia do Neiva é caracterizada por um coberto vegetal, sempre influenciado e dominado por 

culturas e atividades agropastoris realizadas em várzeas (Maia, 2010 p. 15). No entanto, nas áreas 

mais elevadas é caracterizado pela sua densidade arbustiva. Crescem pinheiros de grande porte, 

sobreiros e eucaliptos. A nível arbustivo desabrocham giestas e urzes maioritariamente, conjugadas 

com pequenas herbáceas. Esta é caracterizada pelas seguintes espécies: vidoeiro (Betula celtiberica); 

castanheiro (Castanea sativa); pinheiro bravo (Pinus pinaster); pinheiro - manso (Pinus pinea); carvalho 

negral (Quercus pyrenaica); sobreiro (Quercus suber); teixo (Taxus baccata); carvalho roble (Quercus 

robur) e sobreiro (Quercus suber) (Almeida, 1996). 
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Fig. 2 - Desenho esquemático, representando em branco a área da bacia do rio Neiva. Circundada pelos afluentes da 

margem direita do rio Cávado e do rio Homem, a sul, e os da margem esquerda do rio Lima, a norte. A cinza estão exibidas 

as ribeiras litorais que estrangulam o troço da bacia do Neiva perto da foz (seg. Oliveira 2007). 
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Fig. 3 - Representação da bacia do rio Neiva e respectiva rede de drenagem. Perfil longitudinal (seg. Oliveira 2007). 

 
Um dos traços mais marcantes da ocupação dos solos, na bacia do Neiva é a dispersão do 

povoamento, que acompanha praticamente a totalidade do curso de água. Regista-se também nas 

suas margens a presença de uma galeria arbórea extensa, espécies características como o amieiro 

(Alnus glutinosa), a borrazeira – negra (Salix atrocinerea), o freixo (Fraxinus angustifólia), o carvalho – 

alvarinho (Quercus robur), e espécie de origem exótica como a mimosa (Acacia dealbata), 

acompanhadas por espécies herbáceas higrófilas, como o feto – real (Osmunda regalis), o feto – 

macho (Dryopteris filix - mas), o lírio – amarelo – dos - pântanos (Iris pseudacorus) e a aquilégia 

(Aquilegia vulgaris). (Maia, 2010 p. 15). 
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1. Critérios do inventário 

Uma vez que a bacia do Neiva percorre cinco áreas administrativas, o presente inventário foi 

dividido segundo uma lógica de orientação geográfica. Assim sendo, encontram-se primeiramente 

citados os concelhos que pertencem ao lado direito da bacia do Neiva, nomeadamente Ponte de Lima, 

Vila Verde e Viana do Castelo, e seguidamente, os que pertencem ao lado esquerdo, Barcelos e 

Esposende. 

Também neste inventário pretende-se seguir uma lógica de respostas que se descriminam 

abaixo, subdivididas pelos números 1, 2, 3, 4, e 5. 

Ao algarismo 1, correspondem as informações de toponímia; tipo de sítio; cronologia; lugar e 

as coordenadas geográficas em minutos decimais segundo o sistema WGS 84.  

O número 2 equivale à localização administrativa e aos acessos. O ponto 3 alude ao contexto 

físico (caracterização da geomorfologia, substrato geológico, cursos hidrológicos, recursos minerais, 

coberto vegetal, etc.) e à discrição dos sítios arqueológicos. 

O item 4 menciona o local de depósito dos materiais e o 5 refere-se à bibliografia. 

Como em qualquer inventário em Arqueologia este não é definitivo. É pois admissível e 

espectável, que novos trabalhos de prospeção e escavações que surjam, forneçam futuramente novos 

dados.  
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2. Inventário 

2.1. Inventário margem direita da bacia do Neiva 

2.1.1. Ponte de Lima 

Calvelo 

Nº 1. Pomarinho 

Tipo de sítio: Povoado.  

Cronologia: Idade do Bronze (?) 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 40. 854', W 8º 32. 

883', à altitude de 185 m (Fig. 4). 

 

Fig. 4 - Carta Militar de Portugal, nº, 41 esc. 1/25 000, com a localização do povoado de Pomarinho. 
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1. Este povoado situa-se no Lugar do Pomarinho, freguesia de Calvelo, concelho de Ponte de 

Lima, distrito de Viana do Castelo. 

 

2. Acesso pela EM-1267, no lugar de Pomarinho.  

Encontra-se num outeiro de pequenas dimensões, que se destaca do meio envolvente, com uma altura 

relativa de apenas 20 metros. É rodeado por terras de aluvião propícias à agricultura e linhas de água 

provenientes das encostas do monte de S. Veríssimo, a poente e a norte. Para sul e nascente a 

visibilidade é boa. A cerca de 1 km para norte o Monte do Castro (365 m) e a poucas centenas de 

metros para poente o monte de S. Veríssimo (417 m). Avista-se, ainda, o Alto das Covas ou Torre de 

Cadém e, a cerca de 3,5 km na direção sul, o Monte do Castro Seco.  

 

3. Coberto vegetal é constituído por árvores de médio e grande porte, como eucaliptos 

(eucalyptus) e pinheiros mansos (pinus pinea) e vegetação rasteira, sobretudo urzes. O outeiro de 

Pomarinho sofreu alterações nas suas pendentes sul e poente pela construção de casas e 

arroteamentos de terrenos para hortas e quintais. A coroa foi destruída em época recente, a sul e a 

poente é possível observar que em tempos recuados, sofreu trabalhos de aplanação. As certezas da 

existência primitiva de um povoado remoto neste local são diminutas. Não se encontram vestígios de 

estruturas defensivas nem de habitações. Não obstante, num corte provocado pelas movimentações de 

terras referidas, em que se regista apenas uma camada de terra escura sobre terra natural  

 

 “um fragmento de apenas 1 cm de lado por 8 mm de espessura de cerâmica grosseira, de má 

cozedura, provavelmente da pança de um vaso, com areias de quartzo de médio calibre como desengordurante, 

de fabrico manual, com sinais de alisamento exterior “ (Maciel, 2003 pp. 93-94) indicam ocupação provável 

da Idade do Bronze. 

 

4. Desconhecido. 
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5. MACIEL, 2003 pp. 93-94 e dados de contextualização inéditos. 

 

Vitorino de Piães 

Nº2. Monte de São Pedro 

Tipo de sítio: Gravuras rupestres de Arte atlântica, covinhas, outras. 

Cronologia: Pré-história Recente 

Coordenadas geográficas em minutos decimais do topo, através do sistema WGS84: N 41º 41. 252'; W 

8º 35. 836', à altitude de 162 m (Fig. 5). 

 

Fig. 5 - Carta Militar de Portugal nº 41 esc. 1/25 000, com a localização das gravuras rupestres de S. Pedro. 
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1. As gravuras supra citadas encontram-se situadas na freguesia de Vitorino de Piães, concelho 

de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.   

 

2. Monte facilmente visível seguindo o caminho que dá acesso à Capela de S. Pedro. As gravuras 

situam-se na vertente sudeste e no topo (no largo) de São Pedro. A noroeste situa-se a Serra da Nora. 

O vale que daqui se avista é circundado, a toda a volta, por encostas montanhosas.  

As gravuras de S. Pedro localizam-se num monte, onde igualmente se localiza a capela de S. Pedro, 

num lajedo granítico que aflora ao nível do solo com vários metros de área bem visível, na vertente 

sudeste da elevação. Trata-se de uma zona onde nascem várias linhas hidrográficas. Durante grande 

parte do ano há escorrência de água sobre esta laje provocando o crescimento de musgo sobre as 

áreas mais húmidas. 

3. Coberto vegetal ao redor do sítio de S. Pedro é constituído por matas, e a sudoeste é possível 

ver o Monte de S. Veríssimo.  

São observáveis três tipos diferentes de gravuras rupestres. O primeiro tipo, corresponde a arte 

Atlântica e localiza-se na encosta sudeste. Aí, numa laje granítica de grão fino, rasante ao solo, com a 

superfície superior toda gravada, há vários círculos concêntricos, uns mais visíveis do que outros, 

sulcos, entre outros motivos. Desditosamente, não foi possível medir, o afloramento, nem observar as 

características das gravuras, uma vez que não conseguimos encontrar esta laje, provavelmente por 

estar soterrado por terra e detritos. É de salientar que  nem mesmo junto dos populares conseguimos 

recolher informações. O que se sabe corresponde, unicamente, à referência que Maciel (2003 p.70) 

efectuou sobre o mesmo, apesar de  assumir que realizou o decalque das gravuras, mas que nunca 

publicou (Fig. 6). De notar que este pequeno monte está já muito urbanizado, mesmo na vertente 

sudeste, pelo que, se as gravuras não foram já destruídas, estão em perigo. 

O segundo tipo de gravuras rupestres encontram-se no fontanário que existe junto à capela de S. 

Pedro, no segundo degrau, na pedra granítica da esquerda, que mede 1, 10 m por 30 cm de largura. 

Aí, existe um conjunto de 10 covinhas, umas mais gastas do que outras, com cerca de 3 mm de 
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profundidade máxima, e distam umas das outras entre 5/7 cm. A técnica usada terá sido a picotagem 

seguida de abrasão (Fig. 7). 

Também nas paredes da capela existem blocos graníticos que terão sido retirados de afloramentos 

próximos que estariam gravados, provavelmente, com arte atlântica entre motivos mais recentes. 

Apesar do grande desgaste, ainda é possível vislumbrar, num deles, “retângulos com sulcos 

perpendiculares e em diagonal” (Maciel, 2003 p. 70) que parece um tabuleiro de jogo e, pelo menos, 

um círculo e alguns sulcos (Fig. 8). Estas gravuras foram realizadas através do recurso à picotagem, 

seguidas de abrasão. Maciel, na sua tese de Mestrado, defendida em 2003, diz ter feito um 

levantamento destas gravuras que ainda não publicou.  

 

Não se conhecem lendas associadas às gravuras. Não obstante, não deixa de ser interessante o 

contexto arqueológico em que elas se inserem e a importância deste local. O sítio foi cristianizado com 

a construção de uma capela. 

  

5.MACIEL, 2003: 70-71 e DADOS INÉDITOS 
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Fig. 6 – Levantamento das gravuras rupestres onde se podem ver vários círculos concêntricos, entre outras composições 

(seg. Maciel, 2003). 

 

Fig. 7 - Imagem das covinhas, na base do fontanário. 
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Fig. 8 - Bloco granítico com gravuras rupestres incluído na parede da capela de S. Pedro. 

 

 

 

 

Nº 3. Boucinha / Regueira  

Tipo de sítio: povoado/necrópole  

Cronologia: Idade do Bronze Inicial. 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 40. 943'; W 8º 35. 

938', à altitude de 149 m (Fig. 9). 
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Fig. 9 – Carta Militar de Portugal nº 41 esc 1/25 000 com a localização do sitio arqueologico da Boucinha/Regueira. 

1.  A estação arqueológica, cujos microtopónimos são Boucinhas/Montinho, localiza-se no lugar 

da Regueira, freguesia de Vitorino de Piães, concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo. 

Trata-se de um outeiro com vertentes suaves em todos os sentidos que fica sobranceiro a pequenos 

vales formados pela ribeira de Garantau e Nevoinho, afluentes da margem direita do Neiva.  

 

2. O acesso faz-se pela estrada municipal que liga Vitorino de Piães a Cabaços.  

 

3. O coberto vegetal é composto por eucaliptos e vegetação rasteira, como tojo e urze. O 

substrato rochoso da região é composto por corneanas, xistos andaluzíticos, xistos granatíferos, xistos 

luzentes entre outras rochas, tal como se pode verificar na ficha técnica da Carta Geológica de 

Portugal, na escala 1: 50 000, n. 5 - A. Os solos são de origem antrópica e profundamente alterados. 

Trata-se de uma área urbanizada e com grandes zonas de cultivo.  
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Os achados arqueológicos das Boucinhas já são conhecidos desde 1989 quando o Sr. Francisco 

Dantas Viana surribava a vertente norte de um pequeno outeiro existente na sua propriedade. Após a 

primeira escavação de emergência e notícia (Almeida et al., 1994), este sítio permaneceu como zona 

de trabalhos agrícolas. O espólio então encontrado, dado como sendo do Bronze Final, era composto 

por quatro recipientes cerâmicos inteiros ou quase, que tinham sido encontrados no interior de fossas 

abertas no saibro (Fig. 9). 

No âmbito do projeto “The Entre-Douro-e-Minho landscape since middle of III to the end of II millenium 

BC”, dirigido por Ana M. S. Bettencourt, foram realizadas novas escavações arqueológicas neste local, 

com intuito de datar os achados, perceber melhor a funcionalidade do sítio e recolher ecofactos para a 

reconstituição paleoambiental da área ocupada (Bettencourt et al., 2004 p. 92).  

Aí foram encontradas “fossas abertas no saibro preenchidas por enchimentos com caráter detrítico, 

buracos de poste, pavimentos em argila e fossas que cremos sepulcrais” (Bettencourt, 1999 p. 88) 

(Fig. 11). Esta autora publica uma data de radiocarbono inserindo este local no Bronze Inicial 

(Bettencourt, 2013). 

 

Fig. 10 – Tabela com as Datas de Radiocarbono das Boucinhas/Regueira (Bettencourt et al. 2004: 97). 

5. ALMEIDA et al., 1994: 547-565; BETTENCOURT et al., 2004: 87-109; DINIS et al., 2004; BETTENCOURT, 

2013. 
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Fig. 11 - Vasos cerâmicos encontrados nas fossas escavadas por Almeida et al. (1994). 

 
 

 

Fig. 12 - Planta de uma parte das escavações do sector 2 (Bettencourt, et al., 2004). 
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2.1.2. Viana do Castelo 

Carvoeiro 

Nº 4. Padela 

Tipo de sítio: Povoado.  

Cronologia: Calcolítico/Idade do Bronze (?)  

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 39. 548'; W 8º 39. 

967', à altitude de 210 m (Fig. 12). 

 

Fig. 13 - Carta Militar de Portugal nº 41, esc. 1/25 000, com a localização do sítio arqueológico de Carvoeiro. 

1. Localiza-se no Lugar da Pedreira, freguesia de Carvoeiro. Concelho de Viana do Castelo, 
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distrito de Viana do Castelo.  

2. O acesso faz-se pela EN - 103 até à freguesia de Carvoeiro, por um estradão florestal.  

 

3.     Num pequeno esporão na encosta sul da serra da Padela. Visibilidade boa para sul dominando 

facilmente a bacia média do rio Neiva. A elevação, caracteriza-se por possuir abundantes afloramentos 

graníticos. Dispõem de vertentes suaves a nascente e a poente. A sul a inclinação é mais acentuada. A 

norte, no entanto, não existem barreiras naturais relativamente a cotas de maior altitude. Pode-se 

vislumbrar, o cabeço do Monte da Carmona.  

4.    O coberto vegetal é composto por terrenos de monte, dominados por folhosas atlânticas, 

tipificadas pelo carvalho – alvarinho (Quercus Robur), pinheiro manso (Pinus Pinaster) e eucaliptos 

(Eucalyptus) assim como vegetação mais rasteira, sobretudo a urze. A escassez de vestígios de 

presença humana à superfície levou a que se tornasse moroso a compreensão da presença humana 

muito remota neste povoado (Maciel, 2003 p. 71) no entanto, Maciel (2003 p. 71) refere ter 

encontrado, em valas provocadas por terraplanagens “um pequeno fragmento cerâmico, de má 

cozedura e com grãos de quartzo como desengordurante, com dois sulcos gravados em ângulo reto, de 

fabrico similar a outros considerados do Bronze Final”.  

Visitámos este sítio e nada encontrámos devido à densa vegetação. A descrição do fragmento cerâmico 

e da sua decoração não indica, seguramente, a sua pertença ao Bronze Final pelo que poderá ser de 

uma cronologia entre o Calcolítico e a Idade do Bronze. Infelizmente, não foi possível a análise do 

material que se encontra no GEN (Grupo de Estudos Históricos do Vale do Neiva).  

 

5.       MACIEL, 2003: 121 e DADOS INÉDITOS. 
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Chafé 

Nº5. Lordelo de Cima/Anha 

Tipo de sítio: Cista  

Cronologia: Idade do Bronze Inicial ou Médio 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 38. 339'; W 8º 

47.970' , à altitude de 52 m (Fig.13). 

 

Fig. 14 - Carta Militar de Portugal nº 40, esc. 1/25 000, com a localização da cista de Lordelo. 

1. Fica no Lugar de Lordelo de Cima, freguesia de Chafé, concelho de Viana do Castelo, distrito 

de Viana do Castelo.  
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2. Acesso ao Km 4 da EN – 13 - 3, entre Castelo do Neiva e Darque, por um caminho carreteiro 

até ao monumento. Na plataforma litoral, em zona antes coberta por dunas. 

 

3. Coberto vegetal é composto por solo arenoso, de natureza dunar, com revestimento de 

pinheiros. Muito próximo existem campos de cultivo. Trata-se de uma sepultura posta a descoberto 

aquando do arranque de uma raiz de pinheiro. É constituída por 4 lajes de xisto, implantadas de cutelo, 

definindo uma área retangular de 1,20 m de comprimento, por 0,50 m de largura e 0,60 m de 

espessura. A cobertura era constituída por lajes sobrepostas do mesmo material. Verificou-se que a 

tampa era, também, de xisto. Durante a sua escavação de emergência, realizada nos anos 80 do séc. 

XX (Silva et al., 1984), a cerca de 0, 40 m da superfície, sob uma camada de areia terrosa mais 

endurecida, surgiram algumas esquírolas de ossos, bastante degradados. No decorrer da escavação 

encontrou-se um vaso cerâmico, inteiro, em posição quase horizontal, com a boca voltada para este e 

a asa orientada para norte. Encontrava-se a uma profundidade de cerca de 0, 45 m, relativamente à 

superfície da cista, a 0, 12 m da parede sul e a cerca de 0, 45 m da laje de cabeceira (Silva et al., 

1984). O enchimento do vaso era semelhante à areia que o envolvia. Próximo do vaso destacou-se um 

fragmento de osso longo, com cerca de 0, 10 m muito deteriorado.   

O vaso pode considerar-se um troncocónico, liso, com asa, forma que, segundo Bettencourt (1999) se 

baliza entre o Bronze Inicial e Médio no Noroeste português (Figs. 15 e 16). O vaso possui as seguintes 

dimensões: Altura (medida pelo exterior) máxima: 9, 36 cm; mínima: 8, 44 cm.  

Diâmetro da abertura interior: máximo – 11, 2 cm; mínimo 10, 3 cm; 

                exterior: máximo – 12, 7 cm; mínimo – 11, 7 cm; 

Espessura do bordo: máxima – 0, 54 cm; 

                        miníma - 0, 35 cm;  

Diâmetro do fundo interior: máximo – 5, 0 cm; mínimo – 4,5 cm; 

Exterior: máximo – 6, 38 cm; mínimo – 5, 84 cm;  

Largura média do bojo – 10, 9 cm; 

Profundidade interior – 8, 30 cm; 

Asa: altura: 5, 18 cm;   
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    Larg. média: 2, 30 cm; 

       Esp. média de seção – 0, 95 cm;  

       Alt. do orifício da asa – 1, 55 cm;  

       Peso do vaso – 494, 7 gr.;  

É de fabrico manual, pasta com desengordurante arenosos (grãos de quartzo e feldspato) e alguma 

mica fina, talvez da argila. Superfície exterior e interior é alisada, com manchas negras. As paredes de 

cor de castanho-camurça.  

Morfologicamente, a forma é troncocónica, bordo aberto e lábio arredondado. O fundo, pelo lado 

exterior é plano-côncavo. A asa lateral é de preensão horizontal e de seção subretangular. Está inteiro. 

Bettencourt (2010a) valorizou o seixo rolado que aparece associado ao vaso, como se se tratasse de 

uma associação da morte à água. 

4. Depósito do vaso: Junta de Freguesia de Castelo do Neiva. 

5. SILVA et al., 1984: 51-72; JORGE: 1986; ABREU & ALMEIDA: 1988; MACIEL, 2003 BETTENCOURT: 

2010a. 

 

 

Fig. 15 - Cista e seu espólio montada na Junta de Freguesia de Castelo do Neiva. 
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Fig. 16 - Vaso troncocónico da cista de Lordelo (Fonte: Casa dos Nichos). 

 

Fig. 17 - Vaso troncocónico da cista de Lordelo (desenho Tiago Almeida). 
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Nº 6. Mamoa de Lordelo de Cima/Chafé  

Tipo de sítio: Monumento megalítico 

Cronologia: Neolítico e reutilização no Calcolítico Final/ Idade do Bronze Inicial  

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º38.339', W 

8º47.970', à altitude de 52 m (Fig. 17). 

 

Fig. 18 - Carta Militar de Portugal nº 41 esc. 1/25 000, com a localização da mamoa de Lordelo. 

1. Fica no Lugar de Lordelo de Cima, freguesia de Chafé, concelho de Viana do Castelo.  

 

2. Acesso: ao Km 4 da EN – 13 - 3, entre Castelo do Neiva e Darque, por um caminho carreteiro 
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até ao monumento. Na plataforma litoral, em zona antes coberta por dunas.  

 

3. O coberto vegetal é constituído maioritariamente por pinheiro bravo (Pinus pinaster) e 

vegetação rasteira como o tojo. Trata-se de uma plataforma dunar, virada a Nordeste para o Oceano 

Atlântico. A área é parcialmente urbanizada. Trata-se de uma plataforma dunar, virada a nordeste para 

o Oceano Atlântico. A área é parcialmente urbanizada. Trata-se de um monumento megalítico escavado 

por Eduardo Jorge Lopes da Silva. Monumento posto, parcialmente a descoberto, pelo derrube e 

posterior arranque de uma raiz de um pinheiro. Foi objeto de uma intervenção de emergência, em 

1983, aquando das escavações do castro de Moldes, que se situa próximo deste local. Tratou-se de 

uma Mamoa com: “câmara dolménica com cinco esteios, dois dos quais bastantes fragmentados”. 

Supõem-se que todos se encontram in situ. O monumento foi parcialmente violado.” (Portal do 

Arqueólogo:15536). Aí foram encontrados materiais neolíticos (seixos afeiçoados, pontas de seta, 

lâminas, vaso hemisférico, etc.). Refere-se, ainda, a existência de 1 braçal de arqueiro, de 1 rebite e de 

1 sovela, ambos em cobre, que indicam que este monumento foi reutilizado no Calcolítico Final/Idade 

do Bronze Inicial. Bettencourt (2013) indica que aí foram encontrados fragmentos de vasos 

campaniformes desta mesma cronologia genérica. 

 

4. Espólio em posse da família de Eduardo Jorge Lopes da Silva. 

 

5. SILVA et al., 1984; BETTENCOURT 2013; Portal do Arqueólogo: CNS 15536. 
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Fig. 19 - Vista geral do sítio de Lordelo de Cima. O monumento encontra-se na área coberta de mato. 

 

 
 
 

Mujães/Vila de Punhe/Vila Franca/Subportela  

Nº 7. Monte Santinho 1/Roques 1 

Tipo do sítio: Gravuras rupestres – covinhas. 

Cronologia: Pré-história Recente. 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 40.613'; W 8º 43. 

530', à altitude de 243 m (Fig. 19). 
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Fig. 20 - Carta Militar de Portugal nº 41 esc. 1/25 000, com a localização das gravuras 1 do Monte do Santinho. 

 

1.  Lugar de Roques, freguesia de Mujães / Vila Fanca / Vila de Punhe / Subportela. Concelho de 

Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo.  

 

2. Acesso: a ligação ao local pode fazer-se a pé ou de carro, sendo que se encontra bem provido 

de vários caminhos florestais. A partir do lugar de Milhões, freguesia de Vila de Punhe, caminho 

florestal que dá acesso ao cume do monte.  

   

 

3. As gravuras encontram-se na plataforma superior de um relevo residual entre os estuários do 

Neiva e do Lima, com excelentes condições naturais de visibilidade para a envolvente.  Vegetação 

predominantemente arbustiva e arbórea, com pinheiros, eucaliptos e vegetação rasteira, como urge e 

carqueja. As gravuras estão situadas em vários afloramentos de grandes dimensões, no monte de 
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Roques, numa zona onde nascem linhas de água. Substrato rochoso é composto  granitos porfiróides 

de grão médio, às vezes grosseiros (Carta Geológica de Portugal, esc. 1/50. 000, folha 5A).  

 

4. O Aproveitamento agrológico dos solos é de classe F, de utilização não agrícola.  

As gravuras encontram-se em lajedos graníticos que afloram ao nível do solo com vários metros de 

comprimento. Aí a população fala de uma pegada que, segundo a lenda, teria sido deixada por S. 

Silvestre. Na verdade, trata-se do negativo de uma estrutura, talvez medieval (gonzo da porta de um 

edifício) rasgado numa laje granítica. No entanto, num outro afloramento aí existente, a cerca de 25 m 

é visível um motivo abstrato, constituído por um conjunto de, pelo menos, 6 covinhas, com cerca de 

2/4 cm de profundidade e 3/4 mm de diâmetro (Fig. 20). Distam umas das outras 7/13 cm. É 

possível que tenha outras soterradas. Esta figura foi gravada através do recurso à picotagem, seguida 

de abrasão.  

 

5. INÉDITO. 
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 Fig. 21 - Afloramento gravado do Monte do Santinho 1.  
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Fig. 22 - Vista panorâmica do afloramento gravado do Monte Santinho 1. 

 

Nº 8. Monte Santinho 2/Roques 2 

Tipo do sítio: Gravuras rupestres – covinhas. 

Cronologia: Pré-história Recente 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 40. 610'; W 8º 43. 

536', à altitude de 245 m (Fig. 22). 
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Fig. 23 - Carta Militar de Portugal nº 40, esc. 1/25 000, com a localização das gravuras do Monte do Santinho 2. 

 

1. Lugar de Roques, freguesia Mujães / Vila Franca / Vila de Punhe/ Subportela. Concelho e 

distrito de Viana do Castelo.  

 

2. Acesso: a ligação ao monte pode fazer-se a pé ou de carro, sendo que se encontra bem 

provido de vários caminhos florestais. A partir do Lugar de Milhões, por um caminho florestal que faz 

serventia ao cume do monte.  

 

3. Plataforma superior do monte com excelentes condições naturais de visibilidade. Substrato 

rochoso composto por granitos porfiróides de grão médio, às vezes grosseiro. Aproveitamento 

agrológico dos solos de classe F, de utilização não agrícola.  

Vegetação predominantemente arbustiva e arbórea, com pinheiros, eucaliptos e vegetação rasteira 

como urge e carqueja.  
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As gravuras rupestres estão gravadas num afloramento granítico, de grão fino, destacado do solo, de 

superfícies irregulares, com uma pia no topo, e  pendentes abruptas, com cerca de 8 m de 

comprimento máximo. Encontra-se próximo do penedo do Santinho 3  e a 25 m do penedo do 

Santinho 1.  

Nele foi gravado um conjunto de 17 covinhas, dispersas, com 4 mm de profundidade máxima e 4 mm 

de diâmetro. A distância que as separam é bastante alargada, sendo que a espaço maior entre as duas 

covinhas mais distantes corresponde a cerca de 2 m (Fig. 23). 

 

5. INÉDITA. 

 

Fig. 24 - Gravuras de Monte de Santinho 2. 
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Nº 9. Monte Santinho 3/Roques 3 

Tipo de sítio: Gravuras rupestres – arte atlântica. 

Cronologia: Pré-história Recente 

Coordenadas geográficas em graus e minutos, através do sistema WGS84: N 41º 40. 610'; W 8º 43. 

536', à altitude de 245 m (Fig. 24). 

  

 

Fig. 25 - Carta Militar de Portugal nº 40, esc. 1/25 000, com a localização das gravuras do Monte do Santinho 2. 

 

1. Lugar da Roques, freguesia Mujães / Vila Franca / Vila de Punhe/ Subportela. Concelho e 

distrito de Viana do Castelo.  
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2. Acesso: a ligação ao monte pode fazer-se a pé ou de carro, sendo que se encontra bem 

provido de vários caminhos florestais. A partir do Lugar de Milhões, por um caminho florestal que faz 

serventia ao cume do monte. 

 

3. Plataforma superior do monte com excelentes condições naturais de visibilidade. Substrato 

rochoso composto por granitos porfiróides de grão médio, às vezes grosseiro. Aproveitamento 

agrológico dos solos de classe F, de utilização não agrícola.  

Vegetação predominantemente arbustiva e arbórea, com pinheiros, eucaliptos e vegetação rasteira 

como urge e carqueja.  

As gravuras rupestres estão gravadas no topo dum afloramento granítico, de grão fino, destacado do 

solo, de superfícies irregulares, com uma pia no topo, e pendentes abruptas. A visualização destes 

motivos é muito difícil, sendo que à luz natural, é quase impossível a sua percepção.  

Nele foi gravado um motivo circular, embora com algumas reservas, parece ter tido uma covinha, 

muito desgastada no centro. Pela observação e pelo toque, apercebe-se dum veio que sai do círculo e 

acompanha a orientação da pedra até alcançar o motivo que parece um barquiforme (Fig. 25). 

Encontra-se próximo do penedo do Santinho 3 e a 25 m do penedo do Santinho 1.  

5. INÉDITA. 
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Fig. 26 - Gravura rupestre com motivo circular e motivo esquemático, muito desgastados. 
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S. Romão do Neiva 

Nº 10. Pedreira 

Tipo de sítio: Monumento megalítico da Pedreira ou Mamoa da “Neivatex”. 

Cronologia: Neolítico e reutilização no Calcolítico. 

Coordenadas geográficas em graus e minutos, através do sistema WGS84: N 41º 38. 076'; W 8º 46. 

344', à altitude de 46 m (Fig. 26). 

 

Fig. 27 - Carta Militar de Portugal nº 40, esc. 1/25 000, com a localização da mamoa da Pedreira. 
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1. Lugar da Aldeia, freguesia S. Romão do Neiva, concelho de Viana do Castelo, distrito de Viana 

do Castelo. 

 

2. O acesso faz-se pela EN-13, ligação Porto – Viana do Castelo. Vira-se à direita ao km 56. 660, 

na rua Frei Jerónimo Vahia. Este monumento situa-se no jardim da fábrica industrial têxtil, Neivatex. 

 

3. Zona aplanada no sentido norte-sul, protegida a oeste e este por relevos residuais. Trata-se de 

uma zona fortemente habitacional e industrial. A escavação do monumento foi realizada por Eduardo 

Jorge Lopes da Silva, em contexto de emergência, tendo o monumento ficado preservado no âmbito de 

um arranjo exterior do jardim da fábrica. A câmara do monumento, provida de corredor indiferenciado 

e orientado no sentido este-oeste, mantem muitos dos esteios originais. A câmara é composta por 

esteios graníticos de consideráveis dimensões, alguns dos quais com gravuras zoomórficas e 

geométricas, obtidas através da picotagem. Apresenta representações solares (soliformes) na laje de 

cabeceira e um zoomorfo esquemático num dos esteios do corredor. Junto ao corredor, pelo lado sul, e 

sob o tumulus, foi encontrada uma cista de planta trapezoidal atribuída ao Calcolítico por E. J. L. Silva 

(1991) que não justifica a atribuição. Foi coberta com uma laje e tinha cerca de 1,10 m de 

comprimento por 1,30 m de largura máxima e 0,90 m de largura mínima (Fig. 27). 

Segundo E. J. L. Silva (2003) teria aparecido, além de espólio neolítico, um vaso de tipo Penha e 

cerâmica campaniforme. 

 

4. Podem-se encontrar parte dos despojos na antiga Junta de Freguesia de Castelo do Neiva. 

 

5. SILVA, 1991, 2003; MACIEL, 2003. 
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Fig. 28 - Dólmen da Pedreira com cista ao lado do corredor. 
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Nº 11. Rexio/Pereiras Pequenas  

Tipo de sítio: Depósito metálico. 

Cronologia: Idade do Bronze  

Coordenadas geográficas em graus e minutos, através do sistema WGS84N 41º 49. 741'; W 8º 44. 

380', à altitude de 126 m (Fig. 28). 

 

Fig. 29 - Carta Militar de Portugal nº 40, esc. 1/25 000, com a localização aproximada do local do achado do depósito. 

 

1. Lugar das Pereiras Pequenas, lugar de Arques, freguesia de Vila de Punhe. Concelho e distrito 

de Viana do Castelo. 
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2. Num campo de cultivo, perto da Quinta da Portela, à face da estrada 541.  

 

3. Este achado situa-se no lugar conhecido por Rexio, microtopónimo relacionado com nevoeiro, 

muito frequente nesta zona durante o ano, numa pequena plataforma ao lado da fonte do Bonfim, que 

corre durante o ano inteiro. O local é rodeado por montes a norte, este e noroeste e possui ótimas 

condições de visibilidade para oeste e sul, segundo Manteiga Brea et al. (2014). A norte vislumbra-se 

uma pequena elevação natural conhecida como o Alto de Coturinho. Esta zona era atravessada pelo 

ribeiro de Agra, com uma orientação norte – sul e pelo regato do Feital com uma orientação este – 

oeste, que constitui uma das principais fontes do Ribeiro do Rexio (Torres, 2001 p. 85), também 

conhecido pelo Rego das Neves. O contexto físico de onde proveio o achado é, ainda hoje, composto 

por terrenos agrícolas, com terras arenosas, ao lado de um caminho conhecido por “Vía Real” ou via 

romana “per loca marítima” (Abreu, et al., 1988). O achado encontrou-se numa zona de passagem. 

O depósito de machados de talão em bronze de Pereiras Pequenas foi encontrado em 1916, numa 

propriedade agrícola,  em contexto de escavações de valas para a plantação de vinhas. Segundo Viana 

(1938, p.7), apareceu à profundidade de 0,8 m uma “grande quantidade de machados de bronze, de 

dupla canelura e duplo anel, pátina verde-escura, com dimensões variadas e com pesos que variavam 

entre os 600 e 700g”. Este autor refere que o proprietário, julgando que se tratava de um tesouro de 

ouro e prata, levou-os para Viana do Castelo, tendo posteriormente ficado desiludido com o baixo valor 

atribuído ao conjunto, ordenando a fundição de muitos objetos. O número total de exemplares 

ultrapassava a centena. É possível, ainda hoje observar dois exemplares que estão na posse do Dr. 

Gaspar Simões Viana, sobrinho do arqueólogo autor da notícia de 1938. Tal como relata Tarcísio 

Maciel. 

 

Um deles é indubitavelmente o exemplar que ficou em seu poder, pela semelhança que apresenta com o 

desenho então publicado, designadamente no tocante ao pormenor do cabeço de fundição parcialmente 

destruído. Apresenta uma pátina verde-escura, muitas rebarbas de fundição, duplo anel, fundição deficiente, 

com bolhas e cavidades. Para além de algum desgaste, que parece recente, numa das extremidades do 

gume, não apresenta marcas de uso. (Maciel, 2003 p. 73). 
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Mede, de comprimento, 198 mm, de largura 56 mm (asas) e 44 mm (gume); a espessura medida no 

sítio dos anéis, é de 29 mm e o peso total 655,8 gramas (Fig. 29). 

O outro machado, é maior, “mais perfeito e completo” e poderia ser o exemplar que Tomaz Simões 

Viana referiu ter ficado na posse de um amigo, cuja identidade não especificou, segundo Maciel 

(2003). Não obstante, este machado apresenta o cabeço de fundição completo, facto que não está de 

acordo com a informação da notícia, de que refere que a todos os machados foi retirada essa parte 

antes da sua fundição. Possui as orelhas, de seção circular e rebarbas interiores. Talvez devido a 

deficiente ajuste das valvas do molde, as faces do machado não são simétricas. À semelhança do 

primeiro, este instrumento apresenta uma pátina verde-escura. O gume está embotado, não pelo uso, 

mas pelo fabrico deficiente. Porém, apesar de apresentar sinais de rebarbas, bolhas e pequenas 

cavidades, apresenta-se em geral muito liso, a denunciar prolongado manuseamento, que no entanto 

não parece estar relacionado com o seu uso como ferramenta. Mede de comprimento total 240mm, de 

largura 60mm (asas), 48 mm (gume) e 45 mm (cabeço). A espessura, medida à altura das aselhas, é 

de 30 mm. O peso total é de 1154, 3 gramas. Montegudo (1977) desenha este machado dando-lhe o 

nº 997. Este autor desenha ainda um outro machado deste depósito que estaria na posse de Serafim 

de Sousa Neves ou no Museu Regional de Viana do Castelo (Manteiga Brea et al. 2014) (Fig. 30). 

Tomás Simões Viana (1938)  sugere que os formatos e pesos variados pressupõem vários moldes e 

vários fundidores assim como Manteiga Brea et al. (2014). 

É possível observar um destes exemplares, apesar de muito deteriorado, no Museu de Viana do Castelo 

(Abreu, et al., 1988 p. nº130). 

Segundo as interpretações de Viana (1938 p. 9) o depósito de Pereiras Pequenas corresponde a um 

depósito de fundidor, em função com a classificação de Evans (Evans, 1881 pp. 457-458), que faz 

uma distinção entre um depósito de fundidor e de mercador. Segundo Maciel (Maciel, 2003 p. 74) 

corresponderá a um depósito “ferramenta – moeda”. Este depósito encontra paralelos numa categoria 

deposicional amplamente documentada no Bronze Final do Noroeste da Península Ibérica.  

Pelas suas características morfológicas é possível inferir que estes machados terão sido fabricados 
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localmente, em distintos centros de produção e até com moldes diferentes. Os restos dos processos de 

fundição, as formas das rebarbas, cones de fundição poderão indicar que os metalúrgicos / artesãos 

que as fizeram eram pouco qualificados. É sobretudo importante referir que este depósito se encontra 

junto a linhas de águas, em zonas ricas de minérios, sobretudo cassiterite, e em lugares naturais de 

passagem, encruzilhadas de caminho. Por estes motivos, acredita-se que este depósito, incube um 

grande valor simbólico. Resultado de uma cerimónia coletiva de grandes proporções em que de 

certeza, a encruzilhada dos caminhos, não passaria despercebida. A importância deste local poderá 

estar relacionada, também, com a constituição de uma zona de limites entre o interior e a foz do Neiva 

(Manteiga Brea et al. 2014).  

4. Dois em propriedade de um sobrinho de Tomás Simões Viana, de nome Gaspar Simões Viana, 

natural de Vila de Punhe, um ou vários talvez estivessem depositados no Museu de Viana do Castelo, 

por empréstimo no Núcleo Arqueológico Casa dos Nichos, segundo Manteiga Brea et al. (2014) pelas 

características de composição que apresentam e pelo facto de lhe ter sido extraído o cabeço de 

chumbo dos cones de fundição. 

 

5. PINTO, 1928 & 1933: 84 e 180; VIANA, 1938; TEIXEIRA, 1940: 3-8; MONTEAGUDO, 1977: 177; NEVES, 

1987; MACIEL, 2003: 73-74 MANTEIGA et al., 2014.   
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Fig. 30 – Machado do conjunto de “Pereiras Pequenas” (Maciel, 2003). 

 

 

Fig. 31 - Machados deste sitio desenhados por Monteagudo (seg. Manteira Brea et al. 2014). 
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2.1.1. Vila Verde 

 

Sobradelo/Duas Igrejas  

Nº 12. Chã da Coroa/Reduto 

Tipo de sítio: Povoado 

Cronologia: Idade do Bronze Final (?)  

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 42. 561'; W 8º 

29. 982', à altitude máxima de 498 m (Fig. 31).

 

Fig. 32 - Carta Militar de Portugal nº 42, esc. 1/25 000, com a localização do povoado de Chã da Coroa. 
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1. O povoado “Chã da Coroa” localiza-se no lugar de Sobradelo, entre as freguesias de Sobradelo 

e Duas Igrejas, concelho de Vila Verde, distrito de Braga. 

 

2. Alcança-se este povoado a partir de um caminho municipal, de acesso ao monte. O povoado 

Chã da Coroa, também conhecido por Reduto ocupa o alto de um outeiro de baixa altitude 

comparativamente com o restante território.  

 

3. A cobertura vegetal do sítio é arbustiva e arbórea, com resquícios de carvalhos e sobreiros. 

(Maciel, 2003: 82). O povoado Chã da Coroa, também conhecido por Reduto, ocupa o alto de um 

outeiro de baixa altitude comparativamente com o restante território. Aí abundam uma grande 

quantidade de monólitos graníticos e abrigos naturais bastante proeminentes. O substrato rochoso é 

constituído por afloramentos graníticos, estreitos filões de quartzo com a orientação NE/SO, com 

formações áureo-argentíferas. Em redor do outeiro abundam terras propícias à prática da agricultura e 

pastorícia. A visibilidade é boa em todas as direções, sendo muito boa para sul, compreendendo toda a 

bacia superior do Neiva. Do Reduto avista-se, para poente, a penedia do Castelo dos Mouro, em Rio 

Mau/Anais. O assentamento domina, estrategicamente, a via natural de passagem entre o vale 

superior do Neiva e o vale do Trovela, na bacia do Lima.  

Este sítio foi citado no primeiro levantamento arqueológico do concelho de Vila Verde, da autoria de 

Regalo (1986), como local onde, há alguns anos, tinham aparecido “tijolos antigos dos mouros” . 

Segundo Maciel (2003), o local sofreu terraplanagens, o que danificou a sua área poente e destrui 

possíveis estruturas habitacionais. Apenas restou a plataforma nascente onde não se nota, à superfície, 

vestígios de estruturas, como a construção defensiva do povoado, constituída por grandes monólitos de 

granito que teriam sido ligados por terra e pedras pequenas, como é possível ainda verificar num troço 

a nascente da área terraplanada em 2003. À superfície, abundavam mós manuais, dormentes, 

completas e fragmentadas, assim como cerâmica manual, um eventual cadinho e um pico ou 

“martelo” em granito (Fig. 33). Foi também registada a informação do aparecimento de um objeto em 

bronze, de forma desconhecida, mas decorado, que se terá extraviado. No ano de 2000 Tarcísio Maciel 

diz ter aí realizado uma escavação arqueológica, com a ajuda do Grupo de Estudos Históricos e 
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Arqueológicos do Vale do Neiva, que não publicou, mas que confirma a ocupação da Idade do Bronze. 

(Maciel, 2003 pp. 84, nota 51) Estes trabalhos corresponderam a pequenas sondagens, onde se 

distinguiram apenas duas unidades estratigráficas, a 1 e a 2, com pouca potência estratigráfica. Esta 

escavação forneceu pouco espólio, que não chegava a uma centena, entre fragmentos líticos e 

cerâmicos. Encontrou-se um moinho movente, feito em granito (Maciel, 2003 p. 262). Do grupo das 

cerâmicas que podemos ver destacam-se 16 fragmentos entre os quais bordos, bases (de fundo plano 

horizontal), formas fechadas com colos e bordos verticais ou esvasados, entre potes e 

potinhos/púcaros, segundo os critérios de Bettencourt (1999). Um dos vasos, com bordo vertical, tinha 

decoração incisa sobre a pança, representando motivos espinhados na vertical (Fig. 32). As três 

restantes panças decoradas apresentavam decoração similar à descrita1. 

As pastas são grosseiras, de cozedura redutora, com cores entre os cinzas e o negro, possuíam, muito 

ténues presenças de fuligens. Os desengordurantes eram compostos por areias pelo que as pastas 

eram arenosas.  

Apesar de não se conhecerem datas de radiocarbono para o local e do material ser escasso, 

acrescenta-se que o tipo de decoração aqui encontrado só tem paralelo na Bacia do Cávado (a sul da 

bacia do Neiva), no povoado da Sola, que data da primeira metade do IIº milénio a. C. (Bettencourt, 

2000). Tal indica que é provável que o de Sobradelo possa ter tido, igualmente, uma ocupação desse 

milénio, talvez do Bronze Médio, embora a presença de uma espécie de talude/muralha possa indiciar 

uma ocupação do Bronze Final.  

4. As peças recolhidas por Maciel (Maciel, 2003) estão no GEN - Grupo de Estudos Históricos e 

Arqueológicos do Vale do Neiva - em Durrães, Barcelos. Com sede na antiga Casa de Saúde de 

Durrães. 

 

5. REGALO, 1986: 70-110; MACIEL, 2003. 

 

                                        
1 Não foi possível apresentar fotografias ou desenhos como gostaríamos, pelo fato de estes materiais estarem aguardar 
publicação por parte do arqueólogo Tarcísio Maciel. No entanto, agradecemos a autorização para podermos tê-los analisado. 
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Fig. 33 - Desenho esquemático da decoração cerâmica incisa que se encontra em fragmentos do local. 

 

Fig. 34 - Conjunto de mós manuais dormentes e moventes provenientes da prospeção do povoado de Sobradelo (Maciel, 

2003). 
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2.2. Inventário: margem esquerda  

2.2.1. Barcelos 

Aldreu 

Nº 13. Crasto/Campo (S. Salvador) 1 

Tipo de sítio: Gravuras rupestres – arte atlântica 

Cronologia: Pré-história Recente 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41° 35.612', W 8° 

41.994', à altitude de 250 m (Fig. 34). 

 

Fig. 35 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização das gravuras do Crasto. 
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1. Lugar do Crasto, freguesia de Aldreu, concelho de Barcelos, distrito de Braga.  

 

2. Zona de difícil acesso por um estradão florestal, até 30 m das gravuras.  

Zona planáltica no acesso ao Monte de S. Gonçalo, com excelentes condições de visibilidade. Por toda 

a área correm linhas de água que abastecem os ribeiros do vale. Substrato rochoso é formado por 

granitos porfiróides de grão grosseiro.  

Aproveitamento agrológico dos solos: classe F, de utilização não agrícola. Cobertura vegetal é arbustiva 

e arbórea.  

Do local há uma ótima visibilidade circundante, sendo que para Norte consegue-se visionar o Monte 

Santinho / Roques (Mujães, Vila Franca, Vila de Punhe, Sub-Portela e Deocriste e Portela Susã, 

segundo o reordenamento territorial das freguesias, 2015), onde, também, há arte atlântica não 

detetada, e o Monte de S. Silvestre (Cardielos). Para noroeste vê-se o Monte do Galeão (Darque, Vila 

Nova de Anha), Serra de Santa Luzia (Viana do Castelo). Para nordeste avista-se o Monte da Senhora 

do Minho (Viana do Castelo), o Monte da Padela, (Barroselas), a Serra da Nó, (Facha, Vitorino de 

Piães). A oeste vê-se o Monte do Castelo (Castelo do Neiva), a Subidade de Belinho (Esposende), a sul, 

o Monte de São Mamede, (Feitos Vila Cova) entre outros.  

 

3. As gravuras ocorrem num afloramento granítico pouco proeminente do solo, de superfície 

irregular, declives suaves e com diáclases. Parece estar bastante gravada com sulcos, motivos 

circulares e círculos preenchidos por nuvens de pontos, típicos da Arte Atlântica (Fig. 35). Num dos 

topos foi gravada uma cruz, possivelmente, como marca de propriedade. Esta foi gravada com um 

sulco mais fino e profundo do que os restantes motivos. Existem, ainda, em algumas das extremidades 

depressões polidas intencionalmente, vulgarmente chamadas de moinhos. O afloramento deve ser visto 

com luz rasante ou noturna. Não existem lendas associadas a este sítio. Encontra-se em regular estado 

de conservação. Deve ser este o mesmo afloramento citado por Beirão (2002, p. 166). Este autor 

refere que:  
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 “ … do dito penedo vai em direitura para o nascente, águas vertentes, ter o limite desta freguesia ao 

Outeiro de Castelhão Grande, do qual vai a uma lájea que está rasa com o chão, e fica logo por cima do 

atalho que vai de Fragoso para Tregosa por cima da bouça da botiqueira, na qual lájea se mandou 

neste acto se abrir uma cruz”. 

Trata-se dum afloramento granítico de grandes dimensões, cerca de 8 m de comprimento, por 5 m de 

largura. Encontra-se profusamente decorado com motivos de arte rupestre, sobretudo nuvens de 

pontos e moinhos rupestres. As profundidades mais profundas são de 4/6 mm, 3/6 mm de diâmetro 

e apresentam distâncias muito longas que as separam. 

5. BROCHADO, 2014 e DADOS INÉDITOS. 

 

Fig. 36 - Vista geral das gravuras do Crasto. 
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Nº 14. Crasto/Campo (S. Salvador) 2 

Tipo de sítio: Gravuras rupestres – arte atlântica 

Cronologia: Pré-história Recente 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 35. 247', W 8º 41. 

440', à altitude de 325 m (Fig. 36). 

 
   

 

Fig. 37 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização das gravuras do Crasto. 

 

1. Lugar do Crasto, freguesia de Aldreu, concelho de Barcelos, distrito de Braga.  

 

2. Zona de difícil acesso por um estradão florestal, até 30 m das gravuras.  
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3. Este afloramento encontra-se a 260 m das gravuras de Crasto/Campo (S. Salvador) 1, numa 

zona planáltica na vertente oeste do Monte de S. Gonçalo, com excelentes condições de visibilidade. 

Por toda a área correm linhas de água que abastecem os ribeiros do vale do Neiva. O substrato 

rochoso é formado por granitos porfiróides de grão grosseiro.  

O aproveitamento agrológico dos solos é classe F, de utilização não agrícola. A cobertura vegetal é 

arbustiva e arbórea.  

Do local há ótima visibilidade circundante sendo que para norte consegue-se visualizar o Monte 

Santinho / Roques (Mujães, Vila Franca, Vila de Punhe, Sub-Portela e  Deocriste e Portela Susã, 

segundo o reordenamento territorial das freguesias, 2015) onde, também, há arte atlântica não 

detetada, e o Monte de S. Silvestre (Cardielos). Para noroeste vê-se o Monte do Galeão (Darque, Vila 

Nova de Anha) e a Serra de Santa Luzia (Viana do Castelo). Para nordeste avista-se o Monte da 

Senhora do Minho (Viana do Castelo), o Monte da Padela (Barroselas), a Serra da Nó (Facha, Vitorino 

de Piães). A oeste vê-se o Monte do Castelo (Castelo do Neiva), a Subidade de Belinho (Esposende) e a 

sul, o Monte de São Mamede (Feitos Vila Cova) entre outros.  

As gravuras ocorrem num afloramento granítico, virado a poente, algo sobrelevado do solo, de 

superfície irregular, com declives suaves e pequenas diáclases. Apenas foi possível ver algumas 

superfícies gravadas com motivos circulares que deve ser visto com luz rasante ou nocturna (Fig. 37). 

Um deles aproveita uma das saliências do afloramento, rodeando-a (Fig. 38). O afloramento encontra-

se em muito mau estado de conservação, não sendo quase perceptível a existência dos motivos. 

 

5. INÉDITO. 
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Fig. 38 - Gravura rupestre com motivos circulares e sulcos. 
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Fig. 39 – Gravura rupestre, motivo de arte atlântica muito desgastada, quase imperceptível, no topo do afloramento. 

 
 

 

Nº 15. Crasto/Campo (S. Salvador) 3 

Tipo de sítio: Gravuras rupestres – arte Atlântica 

Cronologia: Pré-história Recente 
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Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 35. 247', W 8º 41. 

440', à altitude de 325 m (Fig.39). 

 

Fig. 40 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização das gravuras do Crasto. 

 

1. Lugar do Crasto, freguesia de Aldreu, concelho de Barcelos, distrito de Braga. 

 

2. Zona de difícil acesso por um estradão florestal, até 30 m das gravuras.  

 

3. Zona planáltica no acesso ao Monte de S. Gonçalo, com excelentes condições de visibilidade. 

 Por toda a área correm linhas de água que abastecem os ribeiros do vale do Neiva. Substrato rochoso 

é composto por granitos porfiróides de grão grosseiro.  

O aproveitamento agrológico dos solos é classe F, de utilização não agrícola. A cobertura vegetal é 

arbustiva e arbórea. 
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Do local há ótima visibilidade circundante sendo que para norte consegue-se visualizar o Monte 

Santinho / Roques (Mujães, Vila Franca, Vila de Punhe, Sub-Portela e Deocriste e Portela Susã, 

segundo o reordenamento territorial das freguesias, 2015) onde, também, há arte atlântica não 

detetada, e o Monte de S. Silvestre (Cardielos). Para noroeste vê-se o Monte do Galeão (Darque, Vila 

Nova de Anha) e a Serra de Santa Luzia (Viana do Castelo). Para nordeste avista-se o Monte da 

Senhora do Minho (Viana do Castelo), o Monte da Padela (Barroselas), a Serra da Nó (Facha, Vitorino 

de Piães). A oeste vê-se o Monte do Castelo (Castelo do Neiva), a Subidade de Belinho (Esposende) e a 

sul, o Monte de São Mamede (Feitos Vila Cova) entre outros.  

A gravura ocorre numa extremidade de um afloramento granítico, proeminente do solo, de superfície 

irregular, virado a poente, com declives suaves e algumas diáclases. Aliás, a superfície gravada está 

separada da parte principal do afloramento por uma dessas diáclases e mede 1 m por 90 cm. O 

motivo é constituído por um sulco no centro rodeado por um círculo aberto efetuado por percursão 

seguido de abrasão. Os sulcos têm 2,5 mm de profundidade e o motivo 13 cm de diâmetro, com dois 

sulcos de 2 mm de largura (Fig. 40). O afloramento deve ser visto com luz rasante ou noturna.  

Encontram-se em regular estado de conservação embora o contexto circundante seja de mato 

abundante. Não existem lendas associadas a este sítio. 

 

5. INÉDITO. 
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Fig. 41 - Gravura rupestre com círculo concêntrico incompleto. 

 
 
 

Balugães (S. Bento de) 

Nº 16. S. Bento  

Tipo de sítio: Necrópole  

Cronologia: Idade do Bronze Inicial.  

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 38. 386'; W 8º 38. 

196', à altura de 75 m (Fig. 41). 
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Fig. 42 - Carta Militar de Portugal nº 55 esc. 1/25 000, com a localização aproximada da necrópole. 

 

1. O acesso faz-se a partir da EN-308, direção Viana do Castelo – Braga. Vira-se à direita, numa 

pequena estrada de calceta, na rua Bernardo José da Cunha (sul). Esta rua fica para sul da capela de 

S. Bento, na freguesia de Balugães, concelho de Barcelos, distrito de Braga.  

 

2. O achado ocorreu em terrenos de vale, que outrora se chamavam de “Palaio”, em local hoje 

muito urbanizado, embora ainda se conserve um campo, na rua Bernardo José da Cunha sul, e a este 

a rua da Farmácia. 

Não se conhecem recursos mineiros no espaço envolvente, nem jazidas de estanho numa área de 5 

km. O aproveitamento agrológico dos solos é de classe A, de utilização agrícola. O achado fica na 

margem norte do Neiva, que corre relativamente perto, e na margem, oeste da ribeira de Nevoinho, 

afluente do Neiva. 
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É essencial referenciar que em relação a este sítio têm-se cometido bastantes erros de localização 

relativamente ao sítio concreto do achado. Tratando-se, de todo importante, a conversa que a autora 

teve com os descendentes dos proprietários do local. À conversa com o senhor Avelino Mesquita, o 

habitante mais velho deste lugar e com o Sr. Hilário Correia, neto dos achadores, este disse ter a 

certeza de que o achado foi encontrado na actual rua da Farmácia, na propriedade e casa dos seus 

avós, dentro duns “covertos”, (querendo referir-se ao muro degradado àquilo que outrora fora uma 

cozinha) ainda hoje existentes, que tinham pertencido à sua avó (Fig. 42).2Tratou-se de um achado 

casual, durante a abertura das fundações de um muro nesse “coverto”, muro esse que faceia com um 

caminho no lugar de S. Bento, a rua Bernardo José da Cunha (sul) e a rua da Farmácia (a este). O 

achado deu-se nos finais do séc. XIX, provavelmente antes de 1891, ano em que Estácio da Veiga 

publicou o achado, no IV Volume das suas Antiguidades Monumentais do Algarve. Neste trabalho, o 

autor refere que neste local se encontrava o achado de uma necrópole com muitas sepulturas, tendo 

numa delas, se encontrado o diadema (Fig. 43). Foi certamente este diadema que teria sido 

descoberto no interior dos “covertos” referidos pelo Sr. Hilário. As restantes (sepulturas) deverão ter 

sido encontradas no quintal, que ainda hoje existe. A tumba foi descrita da seguinte forma:  

 

“ (…) era escavada no sólo; não se diz se tinha revestimento de lages toscas, como é provável, nem 

quaes eram as suas dimensões; há, porém, lembrança de que estava orientada pela linha norte-sul. 

Não manifestou vestígio algum de cremação, mas um pó cinzento proveniente da completa 

decomposição dos ossos da pessoa ali sepultada, N`um angulo do topo do norte estavam quatro 

frechas de cobre acompanhadas de um diadema de ouro, e diz-se que mais nada continha.” (Veiga, 

1891 p. 46).  

 

Em relação a este assunto, derivado à falta de rigor na interpretação do texto, tem-se cometido vários 

equívocos no que relaciona, por exemplo às características da sepultura. Monteagudo chegou a referir 

que o achado aparecera (Monteagudo, 1977 p. 58), “en um ángulo de la cabecera de uma cista de 
                                        
2 Agradecemos as informações cedidas relativamente a este achado à D. Aparecida Malheiro, aos senhores Avelino Mesquita e Hilário Correia, dono dos 

terrenos onde terá existido a necrópole.  
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inhumación”. A partir daí, a maioria dos investigadores passariam constantemente a caracterizar a 

sepultura erradamente como sendo uma cista. Temos que mencionar, também, o facto de alguns 

investigadores (Suárez, 1990 p. 136), (Balseiro, 1994 p. 37) terem confundido o número de lâminas 

de tiras com o de pontas de tipo Palmela, fazendo-os assim passar, erradamente, de um para quatro 

diademas.  

O diadema, hoje está completamente perdido, ao ter sido fundido a peça por um ourives (Vasconcelos, 

1906: 367). Foi feita uma pequena prospeção pelo campo onde supostamente se encontrou a 

necrópole, mas não existe lá nada, a não ser terra de cultivo. Também o Sr. Avelino refere que não se 

lembra de ver lajes de grandes dimensões neste local. 

     

5.  VEIGA, 1891; VASCONCELOS, 1906: MONTEAGUDO, 1953; LADRA et al., 2003; MACIEL, 2003: 

66-67 e DADOS INÉDITOS. 

 

 

 

Fig. 43 - Aspeto do lado de fora da construção no interior da qual apareceu o diadema e a ponta de lança. 
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Fig. 44 - Desenho do diadema de tiras (seg. Monteagudo, 1953). 

 
 

Nº 17. Bouça da Mó 2.  

Tipo de sítio: monumento megalítico reutilizado. 

Cronologia: Neolítico e Calcolítico.  

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 37. 517'; W 8º 37. 

869', à altitude de 76 m (Fig.44). 
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Fig. 45 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização aproximada da Bouça da Mó 2. 

 

1. Lugar da Revolta, freguesia de Balugães, concelho de Barcelos, distrito de Braga. 

 

2. O acesso faz-se por estradão. Localizado próximo do lugar de Revolta, no topo de uma pequena 

colina sobranceira à margem norte do rio Neiva (Fig. 45). 

 

3. O monumento megalítico foi identificado em trabalhos de acompanhamento arqueológico no 

âmbito da instalação do gasoduto nacional, tendo na altura, o seu tumulus ficado destruído em parte 

pela abertura de um estradão. Como medida de minimização por parte do Instituto Português de 

Arqueologia (IPA) foi então recomendada uma escavação de salvamento. No decorrer desses trabalhos, 

cuja responsabilidade recaiu sobre Vítor Manuel da Silva Dias, foi descoberto espólio lítico, cerâmico e 

metálico que possibilitou inserir a construção do monumento no Neolítico e a sua reutilização durante o 

Calcolítico. O local está registado no Portal do Arqueólogo com o CNS 21647. 
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4. Serviços de Arqueologia da Câmara Municipal de Barcelos. 

 

5. FERREIRA et al., 2004; Portal do Arqueólogo CNS 21647. 

 
 

 

Fig. 46 - Local onde se implantava a Mamoa da Bouça da Mó 2 (no topo do caminho). 

 

Cossourado 

Nº 18. Monte de S. Simão  

Tipo do sítio: Gravuras rupestres - arte Atlântica 

Cronologia: Pré-história Recente. 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 37. 734'; W 8º 37. 

072', à altitude de 221 m (Fig. 46). 
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Fig. 47 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização do Monte de S. Simão. 

 

 

1. No Lugar de S. Simão, pertence à freguesia de Cossourado, distrito de Barcelos, concelho de 

Braga. 

 

2. O acesso até ao sítio arqueológico faz-se pela EM-547, que faz ligação à freguesia de 

Cossourado a Barcelos e, por um caminho carreteiro que dá acesso do monte de S. Simão.  

Através da rua de S. Simão por uma estrada de fácil serventia, pode-se alcançar o monte. O caminho 

apresenta-se em bom estado, podendo aceder de carro até a meio do monte.  

 

3. O local fica num outeiro situado na vertente do monte da Fonte Grande. Na acrópole, bem 

destacada da paisagem, há vários afloramentos graníticos. A norte e a sul as vertentes são abruptas. 

As condições naturais de visibilidade sobre o Neiva são excelentes. 
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O substrato rochoso é caracterizado por granitos monzoníticos, predominantemente biotíticos, 

porfiróides de grão médio, às vezes grosseiro. Na vertente este há filões de quartzo.  

Existem dois tipos de solos. Os que não são cultivados situam-se a 1 km, para norte, oeste e este e os 

restantes, permitem uma boa prática agrícola. A cerca de 5/6 km, para norte, encontram-se as antigas 

jazidas de estanho de Vitorino de Piães (Ponte de Lima). No entanto, segundo Azevedo (Azevedo, 1897 

pp. 234-235) terão existido minas de estanho neste monte. É de referir que terá havido, também, 

extracção mineira de prata, explorado largamente pelos romanos (Azevedo, 1897 p. 234).  

Nas suas vertentes formam-se linhas de água e regatos que alimentam várias ribeiras, afluentes da 

margem esquerda do rio Neiva.  

A cobertura vegetal do sítio é caracterizada por uma flora predominantemente arbórea, com pinheiros, 

urzes e giestas o que dificulta as prospeções. 

Segundo as fontes, as gravuras encontravam-se num penedo com uma face horizontal onde se 

inscreviam covinhas, círculos concêntricos, uma espiral e uma suástica inscrita num círculo, já em 

parte soterrado e pertenciam à Sociedade Martins Sarmento (Almeida et al., 1984 pp. 107-108). Não 

foi possível encontrá-lo nas prospeções efetuadas, na medida em que a florestação que cresce no local 

é demasiado densa. Já Bettencourt, em 1999, teve esta dificuldade.  

Não há registo na SMS destas gravuras. Parece assim existir uma qualquer confusão com as gravuras 

que ficam na vertente do Monte da Saia, também em Barcelos, mas na freguesia das Carvalhas que 

também registam uma suástica, um motivo raro na arte rupestre. 

 

5. AZEVEDO, 1897: 193-208; ALMEIDA et al., 1984: 107-108; BETTENCOURT, 1999. 
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Durrães 

Nº 19. Chã de Arefe 

Tipo de sítio: Necrópole  

Cronologia: Bronze Inicial.  

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 37. 703', W 8º 40. 

429', à altitude de 279 m (Fig. 47). 

 

 

Fig. 48 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização da necrópole de Chã de Arefe. 

 

1. No local conhecido como de Chã de Arefe, freguesia de Durrães, concelho de Barcelos, distrito 

de Braga.  
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2. Apartir do lugar de Chã de Arefe, por caminhos carreteiros até alcançar a zona planáltica. 

 

3. Cobertura vegetal: arbustiva e arbórea.  

As condições de visibilidade são boas para todo vale. O substrato rochoso é caracterizado por granitos 

monzoníticos, não porfiróides, de grão médio. Hidrologia: encontram-se pequenos cursos de água que 

alimentam o vale do Neiva. Abundam recursos naturais como água e terrenos de aptidão agrícola. 

Neste local encontra-se uma necrópole composta por três monumentos, tendo sido escavadas duas 

sepulturas. A primeira foi descoberta em 1977 no decurso de um abate de árvores. É composta por 

um recinto ovalado, medindo três metros de comprimento e circundada por nove monólitos, sendo dois 

a poente, de grandes dimensões, e os restantes sete de dimensões médias. É de referir que alguns 

destes monólitos estarão em situação original e os outros terão sido ali colocados propositadamente. 

Foi possível inferir, apesar de não ter havido nenhuma escavação, por comparação com a sepultura 2, 

que os elementos de pedra, encontrados no interior da primeira sepultura ser descoberta, faziam parte 

de uma estrutura/câmara sepulcral que consistia numa cista. Esta tinha, ainda, algum material in situ. 

A parede do lado nascente era constituída por uma laje de 0.90 m de altura, colocada de cutelo, bem 

como uma laje de pavimento, com 1.20 m de comprimento máximo por 1 m de largura máxima (Fig. 

48). (Silva, et al., 1981; Jorge, 1984; Maciel, 2003 p. 64).   

O espólio era constituído por três objetos, depositados sobre a laje de pavimento: um vaso 

troncocónico, uma ponta de lança, em cobre, de tipo Palmela e um braçal de arqueiro. As 

características das peças, segundo Maciel (2003: 64) são: um vaso troncocónico, de parede irregular e 

assimétrico, bordo levemente esvasado com lábio boleado e oblíquo para o exterior e fundo plano 

simples, elaborado à mão. Pasta negra com areia e finíssimas partículas de mica: superfície interior e 

exterior alisada. Boa cozedura. Dimensões: diâmetro de bordo: 124 mm, altura 82 mm; ponta de lança 

de cobre, com vestígios de arsénio, ferro e níquel, simétrica e laminiforme, com reentrâncias no pé 

para acabamento. Comprimento: 93 mm. Largura máxima: 26 mm, espessura máxima: 3 mm; braçal 

de arqueiro de xisto, simétrico, de forma retangular e seção trapezoidal, plano, com duas perfurações 

em tronco de cone abertas pelos dois lados e alargadas para o exterior. Uma pequena punção na 

extremidade, próxima de um dos furos, parece denunciar o início de uma outra perfuração. Fraturado. 
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A segunda sepultura, a sul da primeira, e objeto de intervenção arqueológica apresenta as seguintes 

características, segundo Silva et al. (1981): 

1- Recinto ovalado com dimensões internas de 2.80 m de comprimento por 1.90 m de largura, 

delimitado por uma série de nove monólitos similares aos anteriores, embora de dimensões 

mais constantes, alguns também em posição natural e outros ali colocados 

intencionalmente. No interior deste recinto existia uma camada de revestimento de proteção, 

composta por pedras de dimensões reduzidas, cobrindo todo o recinto e as suas margens. 

No meio estava uma câmara retangular, de 2.40 m de comprimento, por 1.50 m de largura, 

orientada, no seu eixo maior, no sentido este-oeste, escavada no saibro e internamente 

dividida em duas zonas específicas. Uma a este, com uma cista de planta quadrangular, 

composta por duas lajes laterais, com 1 m e 0.70 m de altura, respetivamente, em posição 

paralela e distante 0.80 m entre si, adossados à rocha natural, que forma o seu lado a 

norte. Outra a oeste - uma área aberta com uma laje de 1.25 m de comprimento por 0.90 m 

de largura, a servir de pavimento. Aí, encontrava-se, in situ, em posição lateral, um braçal de 

arqueiro, idêntico ao da sepultura 1, em xisto, simétrico, de forma retangular estreitada ao 

centro e de seção trapezoidal, levemente arqueado ao centro e com extremidades 

levantadas. Tinha duas perfurações em tronco de cone, abertas pelos dois lados e alargadas 

para o exterior. Media de comprimento 99 mm, de largura 22 mm (na extremidades) e 18 

mm (no centro) e de espessura 8 mm (no centro) e 6 mm (nos furos) (Fig. 49). 

Não apareceram vestígios osteológicos devido à acidez do terreno mas, na área da câmara, apareceu, 

sob uma camada amarelada com manchas mais claras e mais escuras, uma outra camada, de terra 

escura, sendo esta, recoberta com camada de pedra e proteção. 

A morfologia geral indica que seja uma sepultura individual, em que o inumado seria possivelmente 

depositado em posição contraída na câmara funerária, dada a exiguidade das suas dimensões, sendo 

por sua vez colocadas as oferendas na antecâmara, sobre a laje destinada. A importância deste achado 

advém das características inovadoras que apresenta, mais especificamente: a expressão megalítica 
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ligada às práticas funerárias numa necrópole com vincados traços regionais, com um perfil 

arqueológico definido pela sua implantação, estruturas e espólio característico do Bronze Inicial 

(Maciel, 2003 p. 66).  

 

4. Museu D. Diogo de Sousa, Braga.  

 

5. SILVA, et al., 1981: 49-61; JORGE, 1984: 103; MACIEL, 2003: 63-66; BETTENCOURT, 2013. 

 

 

Fig. 49 - Plantas e cortes das sepulturas de Chã de Arefe (Silva, et al., 1981). 
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Fig. 50 - Objetos encontrados nos monumentos 1 e 2 (Bettencourt, 2013). 

 

 

Durrães  

Nº 20. Giesta  

Tipo de Sítio: Povoado. 

Cronologia: Idade do Bronze Final 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84:N 41º 37. 799', W 8º 

40.297', à altitude de 250 m (Fig. 50). 
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Fig. 51 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização do povoado da Giesta. 

 

1. Lugar de Arefe, freguesia de Durrães, concelho de Barcelos, distrito de Braga.  

 

2. O acesso ao planalto faz-se pelo lado sul, a partir do lugar do Castelhão, por caminho 

carreteiro.  

 

3. O povoado localiza-se num pequeno outeiro, no remate de um esporão da vertente norte do 

Monte de Arefe, com excelente visibilidade para o vale do Neiva. A cerca de 200 m para oeste fica a 

necrópole de Chã de Arefe e, nas imediações, vários monumentos sob tumuli. Na área do povoado 

ocorrem inúmeros lameiros, nascentes e regatos, alguns deles drenando diretamente para o Neiva. O 

substrato rochoso é composto por granitos monzoníticos, porfiróides de grão médio, às vezes grosseiro 

(f.5C – 1: 50 000). Desconhecem-se jazidas de cobre ou estanho numa área de 5 km. A cobertura 

vegetal é predominantemente arbórea. 
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Trata-se de um povoado com taludes, onde ocorrem cerâmicas manuais e de cor escura, 

genericamente inseríveis na Idade do Bronze, segundo informações de Almeida (1996). Deste outeiro 

conhece-se um fragmento de uma ponta de lança em bronze (Villas-Bôas, 1949 p. 40) (Fig. 51), assim 

como outra recolhida por Maciel (2003). Segundo este autor que coloca este povoado “no início do 

mundo castrejo” ali terá existido uma muralha muito rudimentar. Diz a este propósito que: 

“...terão sido procurados os afloramentos graníticos para apoio das habitações e das defesas, que no caso presente 

são quase impercetíveis, embora nos parece pela observação de alguns vestígios, que o povoado estava defendido a 

sul, o lado mais vulnerável, por muralhas de terra reforçadas em alguns locais por monólitos em localização natural 

ou propositadamente deslocados” (Maciel, 2003 p. 146). 

Há também outro grupo de louça, de pasta micácea e feição arcaizante que poderá corresponder à 

Idade do Ferro Inicial. 

5. VILLAS-BÔAS, 1949; ALMEIDA, 1996: 78; BETTENCOURT, 1999: 234; MACIEL, 2003. 

 

Fig. 52 - Fragmento de ponta de lança do povoado da Giesta (Maciel, 2003: 255). 
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Fragoso  

Nº 21. Castilhão Grande 1 

Tipo de sítio: Gravuras Rupestres - covinhas 

Cronologia: Pré-história Recente 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 37. 478', W 8º 42. 

229', à altitude de 58 m (Fig. 52). 

 
 

 

Fig. 53 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização das gravuras do Castilhão Grande. 

 

1. No Lugar da Balsa, no limite entre as freguesias de Fragoso e de Tregosa, concelho de 

Barcelos, distrito de Braga.  
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2. As gravuras ficam numa bouça, num cabeço, destacado sobre os demais, num patamar da 

base da vertente noroeste do Monte de Arefe. Não existem perto linhas de água permanentes. É de 

difícil acesso o alcance a estas gravuras. 

 

3. Encontram-se num afloramento sobrelevado e irregular onde se registam 17 covinhas numa 

das suas faces verticalizadas, com 3/4 mm de profundidade e 5 mm de diâmetro. Distam cerca de 5 

mm umas das outras (Fig. 53). O seu estado de conservação é regular. 

 

5. BROCHADO 2014; DADOS INÉDITOS. 

 

 

Fig. 54 - Gravuras do Castilhão Grande. 
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Fragoso  

Nº 22. Castilhão Grande 2 

Tipo de sítio: Gravuras Rupestres - covinhas 

Cronologia: Pré-história Recente 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 37. 478', W 8º 42. 

229', à altitude de 58 m (Fig. 54). 

 

Fig. 55 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização das gravuras do Castilhão Grande. 

 

 

1. No Lugar da Balsa, no limite entre as freguesias de Fragoso e de Tregosa, concelho de 

Barcelos, distrito de Braga.  

 

2. As gravuras ficam numa bouça, num cabeço, destacado sobre os demais, num patamar da 
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base da vertente noroeste do Monte de Arefe. Não existem perto linhas de água permanentes. É de 

difícil acesso o alcance a estas gravuras, uma vez que se encontram no meio de uma extensa 

vegetação. 

 

3. Encontram-se num afloramento sobrelevado e irregular onde se registam diversas covinhas 

numa das suas faces verticalizadas, com cerca de 3 mm de profundidade e 3 mm de diâmetro. Distam 

cerca de 4 mm de distância umas das outras (Fig. 55). O seu estado de conservação é regular. 

 

5. BROCHADO 2014, CVARN e DADOS INÉDITOS 

 

 

Fig. 56 - Gravuras rupestres compostas por covinhas. 
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Nº 23. Sá 

Tipo de sítio: Povoado. 

Cronologia: Idade do Bronze.  

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 36. 290'; W 8º 42. 

199', à altitude de 103 m (Fig. 56). 

 

Fig. 57 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização do lugar de Sá. 

 

1. O lugar de Sá situa-se na freguesia de Fragoso, concelho de Barcelos, distrito de Barcelos. 

 

2. Corresponde a uma zona de planalto. Coberto vegetal eucaliptos e mato.  

 

3. No seguimento de uma surriba de uma bouça para agricultura, puseram-se a descoberto 
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inúmeros fragmentos cerâmicos, de fabrico manual e pastas grosseiras, com desengordurantes 

compostos por grãos de quartzo que Maciel (2003: 72) classifica como sendo do Bronze Final. Quanto 

a nós, os dados são demasiado genéricos, para atribui uma cronologia tão precisa dentro da Idade do 

Bronze.  

 

5. MACIEL 2003: 72.  

Tregosa  

Nº 24. Chã de Meses  

Tipo de sítio: Ponte de lança  

Cronologia: Bronze Final 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 37. 251'; W 8º 41. 

530', à altitude de 225 m (Fig. 57). 

 

Fig. 58 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização de Chã de Meses. 
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1. Lugar: Monte de Arefe, freguesia Tregosa, concelho de Barcelos e distrito de Barcelos.  

 

2. O acesso faz-se por um caminho rural que liga ao topo do monte. A Chã de Meses corresponde 

a um planalto pouco alongado, situado no meio da vertente noroeste do Monte de Arefe.   

 

3. O achado foi relocalizado pelos serviços de Arqueologia da Câmara Municipal de Barcelos, na 

atualização do PDM, em maio de 2009. A visita ao sítio com o  descobridor, na altura com 93 anos, 

permitiu identificar o local exato do achado. Este foi encontrado em 1983, numa bouça de mato, a 

poucos metros do principal caminho florestal, pelo Sr. Manuel Espregueira, de Fragoso, que a entregou 

ao Sr. Domingos de Castro Maciel. Este, posteriormente, entregou-a à Câmara Municipal de Barcelos 

(Fig. 58).   

Segundo o achador, o achado encontrou-se do seguinte modo:  “estava a roçar mato, quando senti o 

fio da enxada a bater em metal; meti a mão e encontrei um pedaço de 'cobre' da grossura do rabo de 

um gato”.  Pela descrição  a peça estava quase à superfície.  

Dada as características do terreno este achado não parece ter sido ser fruto de eolização ou 

arrastamento de terras, pelo que talvez resulte  de uma deposição propositada por amortização ritual 

ou  de um enterramento  não detetado. A cerca de 500 metros para poente, situa-se o Penedo do 

Castilhão, onde há um grupo considerável de covinhas. 

Trata-se de uma ponta de lança, em bronze, fraturada nas extremidades, registando as seguintes 

dimensões: 82 mm de comprimento; 18 mm de largura mínima, por 29 mm de largura máxima  e 

65,2 gr. de peso. 

O seu perfil apresenta grande simetria, é tubular, rematando em abas cortantes planas de cada lado. A 

parte tubular servia ao encastre da haste de madeira, apresentando um diâmetro de encaixe de 15 

mm na base e de 8 mm na ponta. A peça curva, ligeiramente, desde a base para a ponta. 
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Pelas coordenadas do local, aferiu-se a localização do achado na freguesia de Tregosa, ainda que bem 

perto dos limites desta, com a freguesia de Fragoso. 

 

4. Depositada no Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Barcelos com a indicação de 

proveniência de Durrães, apesar de ser proveniente de Tregosa. 

 

5. BETTENCOURT, 1999: 233; MACIEL: 2003; MARQUES, 2012; CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO 

 

Fig. 59 - Ponta de lança encontrada em Chã de Meses (seg. Bettencourt, 1999). 

 
 

2.2.2. Esposende 

 

Belinho 

Nº 25. Lugar de S. Fins 
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Tipo de sítio: Gravuras rupestres - covinhas 

Cronologia: Pré-História Recente 

Lugar: Lugar de Sanfins  

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N. 41º 35. 328'; W. 8º 46. 

872', à altitude de 53 m (Fig. 59). 

 

Fig. 60 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização de S. Fins. 

 

1. Na base da vertente oeste do Monte do Porrinhoso.  

 

2. Num lugar com casas. Num caminho de acesso à igreja. 
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3. Inserida numa “parede de um anexo de uma casa” do lugar de Sanfins. Trata-se de uma laje 

granítica gravada com várias covinhas. Esta laje, descontextualizada, terá sido certamente arrancada 

de algum afloramento com gravuras rupestres existentes na vertente oeste considerada “arriba fóssil” 

ou escarpa de falha. 

 

5. ALMEIDA et al., 1990-1992 pp. 145-146; BETTENCOURT, 1999. 

 

 

São Bartolomeu do Mar 

Nº 26.Monte do Castro; Monte de Sanfins  

Tipo de sítio: Povoado  

Cronologia: Calcolítico 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 34. 822'; W 8º 46. 

789', à altitude de 213 m (Fig. 60). 
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Fig. 61 - Carta Militar de Portugal nº 54, esc. 1/25 000, com a localização do Monte de Sanfins. 

 
 

1. Freguesia de S. Bartolomeu do Mar, concelho Esposende, distrito de Braga.  

 

2. Acesso pela estrada que vai do lugar de Infesta ao planalto. Aí virar à direita por um estradão 

que passa pela vertente este do Monte de Sanfins, onde se nota que laborou pedreira clandestina. 

Apanhar um dos estradões de acesso à antiga pedreira. 

 

3. Os vestígios do povoado calcolítico encontram-se na vertente este deste monte e numa 

plataforma que se estende para o planalto. As características topográficas deste local permitem uma 

boa visualização apenas sobre o planalto.  

O substrato rochoso é formado por granitos monzoníticos, não porfiróides, de grão médio que afloram 

com abundância. O complexo xisto-grauváquico encontra-se nas imediações.  
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O material recolhido à superfície por Ana M. S. Bettencourt permitiu atribuir uma ocupação calcolítica a 

este local (Bettencourt 2009; 2013), apesar de anteriormente, com base num fragmento de cerâmica 

incisa metopada de tipo “Penha”, detetado num alicerce de uma casa da Idade do Ferro referenciada 

por Almeida (1979; 1987) já se colocasse essa hipótese, mas não se conhecia a área certa de 

ocupação. 

Ana M. S. Bettencourt, no decorrer de prospeções aí realizadas, durante a laboração da pedreira 

clandestina detetou, na vertente este, vários patamares artificiais, construídos com acumulações toscas 

de pedra, muito perto de abrigos graníticos ou de afloramentos (Fig. 61). Neste espaço também se 

recolheram fragmentos cerâmicos com decorações incisas do tipo Penha e artefactos líticos sobre 

seixos entre outras matérias primas (Bettencourt, 2013).  

4. Câmara Municipal de Esposende. 

 

5. ALMEIDA, 1979, 1987; BETTENCOURT, 1999, 2013. 
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Fig. 62 - Vertente este onde existem vestígios do povoado do Calcolítico. 

 
 
 

Nº 27. S. Bartolomeu do Mar  

Tipo de sítio: Estátua-menir. 

Cronologia: Idade do Bronze  

Lugar: Lugar de São Bartolomeu do Mar.  

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 34. 414'; W 8º 47. 

467', à altitude de 12 m (Fig. 62).
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Fig. 63 - Carta Militar de Portugal nº 54, esc. 1/25 000, com a localização da estátua menir de S. Bartolomeu do Mar. 

 

1. Lugar da Igreja, freguesia de S. Bartolomeu do Mar, concelho de Esposende, distrito de Braga.  

 

2. Acesso vedado pois encontra-se em terreno particular. Vê-se por detrás da igreja nova de S. 

Bartolomeu do Mar, dentro de uma propriedade murada. O local está em péssimas condições (Fig. 

61). 

 

3. Localiza-se na plataforma litoral, perto de uma nascente de água. Trata-se de um monólito de 

granito que mede cerca de 2 m de altura. Apresenta um estrangulamento de ambos os lados da sua 

parte superior conferindo-lhe um formato antropomórfico. Tem a presença de oito covinhas ao longo do 

seu eixo vertical (Figs. 63 e 64). Alguns especialistas consideram-no uma expressão da transição entre 

o menir e a estátua-menir. Existe a tradição local de que terá sido o mar a colocá-lo de pé, acreditando-

se que este menir protege a população local dos avanços das águas. Caso ele caia o mar avançará. 
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Classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 26-A/92, DR, 1ª Série-B, nº 126, de 1 

de junho de 1992. 

 

 

5. ALMEIDA & CUNHA, 1995; BETTENCOURT, 2009. 

 

Fig. 64 - Estátua - menir de S. Bartolomeu do Mar e aspeto da área onde está implantado. 
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Fig. 65 - Fotografia com luz artificial do menir de S. Bartolomeu do Mar (seg. Bettencourt 2009). 

 

 

São Paio de Antas 

Nº 28. Agra de Antas/Monte/Bouça do Cemitério  

Tipo de sítio: necrópole. 

Cronologia: Idade do Bronze Médio/Final.  

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 36. 303'; W 8º 45. 

623', à altitude de 74 m (Fig. 65). 
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Fig. 66 - Carta Militar de Portugal nº 54, esc. 1/25 000, com a localização do lugar onde apareceu a necrópole. 

 

1. Lugar do Monte, no meio do casario e quintais, freguesia de S. Bartolomeu do Mar, concelho 

de Esposende, distrito de Braga.  

 

2. Apartir do lugar do Monte, o caminho que serve o referido lugar.  

 

3. Esta necrópole encontra-se na aba sul de um outeiro de um monte residual do vale do Neiva. O 

substrato rochoso é composto granitos monzoníticos, porfiróide e não porfiróides, de grão grosseiro e 

médio, respetivamente. O complexo xisto-grauváquico encontra-se nas imediações. Os solos, nos vales 

adjacentes, são aproveitados maioritariamente para fins agrícolas. A cerca de 6 Km, para sudoeste, há 

volfrâmio, em Palmeira de Faro. O local fica na margem sul do rio Neiva. A área é urbanizada com 

campos agrícolas. 

Esta necrópole, descoberta em 1939, era constituída por “cerca de uma dúzia” de sepulturas em cista 
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de planta trapezoidal, abertas no saibro (Ataíde-Teixeira et al., 1940: 671) (Fig. 53). Estas estavam 

revestidas e cobertas com finas lajes de xisto ardosiano, de diferentes dimensões, dispostas próximo 

uma das outras. Na base existia um revestimento de areia. As mais pequenas foram interpretadas 

como pertencentes a crianças. Numa delas detetaram-se ossadas indiciando inumação de um 

indivíduo de cerca de 50 anos, provavelmente do sexo masculino (Fig. 66) e com o crânio, 

aparentemente, alongado de forma intencional (Ataíde-Teixeira et al., 1940: 671). Continham como 

espólio vasos de largo bordo horizontal (Fig. 67), entre outros. Em 1990, tornou a aparecer outra 

sepultura neste local, embora imediatamente destruída por máquinas que abriram valas para 

abastecimento de água. Ainda foi possível recolher fragmentos de lousa, bem como de cerâmica 

manual, proveniente, segundo Almeida (1989), de um vaso de largo bordo horizontal. Em anos 

anteriores sepulturas semelhantes foram descobertas no local, em quintais particulares (Almeida,1989: 

97). Este autor insere-as no Bronze Final. Cruz e Gonçalves (1998-1999) datam esta necrópole com 

base em esquírolas do esqueleto encontrado, entre cerca de 1400 a 800 a. C. o que lhes permitiu 

defender que seria do Bronze Final. Bettencourt (1999) efetua nova datação de ossos obtendo uma 

data ligeiramente mais antigo pelo que defende, a partir da média ponderada (3028+/-40) que o local 

se situa nos finais do Bronze Médio (Bettencourt, 1999, 2010a)    

 

4. Depósito: Museu de História Natural – Arqueologia, Faculdade de Ciências do Porto, no de inv. 

39.03. Depósito do último vaso encontrado: Sr. Alberto Antunes de Abreu, morador na freguesia da 

Meadela, concelho de Viana do Castelo.  

 

5. ATAÍDE & TEIXEIRA, 1940: 669-683; ALMEIDA, 1986, 1989; SOEIRO,1988; CRUZ & 

GONÇALVES, 1998-1999; BETTENCOURT, 1999; CUNHA & BETTENCOURT, 2013. 
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Fig. 67 - Sepultura de inumação (Cruz et al., 1998-1999). 

 

Fig. 68 - Vasos de largo bordo da necrópole (seg. Cruz et al.,1998-1999). 
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Nº 29. Belinho 

Tipo de sítio: Necrópole  

Cronologia: Idade do Bronze Médio 

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 36. 283'; W 8º 45. 

864', à altitude de 96 m (Fig.68).  

 

Fig. 69 - Carta Militar de Portugal nº 55, esc. 1/25 000, com a localização da necrópole de Belinho. 

 

1. Lugar de Belinho, freguesia de S. Bartolomeu do Mar, concelho de Esposende, distrito de 

Braga.  
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2. Acesso: a partir do lugar de Belinho no interior da propriedade da família Correia de Oliveira. 

 

3. Esta necrópole encontra-se num patamar na base do monte da Cividade, a norte e a noroeste. 

O substrato rochoso do sítio é caracterizado por ser uma zona de contacto de granitos monzoníticos, 

não porfiróides de grão médio e o complexo xisto-grauváquico, fortemente metamorfizado. Encontram-

se dois tipos de solos no local. Os que são cultivados, a cerca de 250 m, para oeste e este e os que 

não são para cultivo agrícola. Os recursos minerais existem cerca de 6 Km, para sudeste, como o 

volfrâmio, em Palmeira de Faro. O local fica na margem esquerda do Neiva. A cobertura vegetal do 

local é arbórea. Almeida (1986: 56) refere o aparecimento das várias sepulturas delimitadas por 

lousas, no lugar de Belinho. No seu interior, teriam aparecido sete vasos de largo bordo horizontal, 

entretanto dispersos. Dos vários vasos encontrados em Belinho, por vezes muito próximos uns dos 

outros, apenas conhecemos o contexto exato de um deles. Proveio de uma sepultura aberta no saibro e 

revestida com lajes de xisto. Na Quinta de Belinho (Bettencourt, 1999) observou-se um conjunto de 

três vasos, inéditos, inteiros ou bem conservados que poderão ser provenientes desta necrópole. Um 

deles é um vaso de médio bordo horizontal, sem asa, de base de fundo plano e sem decoração sobre a 

aba, com vestígios de lípidos no interior. Outro é um potinho de textura fina e superfícies polidas, de 

bordo esvasado, decorado com mamilos circulares, no início da pança. O terceiro é um potinho, 

também de textura fina, de bordo vertical e de base plana. Segundo esta autora, as características 

deste espólio permitem classificar esta necrópole entre o 2º e o 3º quartel do II milénio a. C., ou seja, 

no Bronze Médio. 

 

4. Depósito: Museu Nacional de Arqueologia – Lisboa e Quinta do Belinho, lugar de Belinho, 

freguesia de S. Paio de Antas. 

 

5. ALMEIDA, 1985 - 1986: 56; SOEIRO, 1988 pp. 35-62; BETTENCOURT, 1999 pp. 277-278. 
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Nº 30. Monte de Talhoz; Monte 

Tipo de sítio: Povoado/Necrópole (?) 

Cronologia: Idade do Bronze, Idade do Ferro (?)  

Lugar: Monte.  

Coordenadas geográficas em minutos decimais, através do sistema WGS84: N 41º 33. 977'; W 8º 46. 

861', à altitude de 32 m (Fig. 69).  

 
 

 

Fig. 70 - Carta Militar de Portugal nº 54, esc. 1/25 000, com a localização do povoado/necrópole de Talhoz. 

 

1. Lugar do Monte, freguesia S. Paio de Antas, concelho de Esposende, distrito de Braga.  
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2. O acesso faz-se a partir do lugar do Monte.  

 

3. O sítio localiza-se numa colina com vertentes muito suaves a norte, este e sul. Atualmente 

encontra-se profundamente alterado por construções industriais na plataforma superior e por 

arroteamentos de campos agrícolas. Esta colina localiza-se na margem esquerda do Neiva. 

O substrato rochoso da zona é o de contato entre granitos monzoníticos, porfiróide e não porfiróide, de 

grão grosseiro e médio, respetivamente e o complexo xisto-grauváquico. Há recursos minerais a 6 Km, 

para sudeste, onde houve explorações de volfrâmio.  

Prospeções de C. A. B. de Almeida, num campo agrícola, contíguo à acrópole, permitiram recolher 

materiais cerâmicos de fabrico manual “castrejos” e assinalar a existência de uma “muralha” que 

passaria a norte da plataforma superior que o autor insere na Idade do Ferro. Na mesma área recolhe 

outros fragmentos cerâmicos que engloba no Bronze Final e recorda o achado, na plataforma superior, 

de vasos, “ao que parece, semelhantes ao da vizinha da necrópole...” (Almeida, 1986 p. 48). 

Bettencourt (1999) no reconhecimento que fez ao local verificou que o que Almeida identifica como 

“muralha” é um pequeno muro, atípico, com 50 cm de espessura. Esta estrutura, que circunda as 

vertentes norte e nordeste, a uma cota muito abaixo da plataforma superior, não forma, 

aparentemente, qualquer terraço artificial, pelo que tem dúvidas quanto à sua atribuição cronológico-

cultural. Numa vala de várias centenas de metros de comprimento, aberta num campo agrícola, 

contíguo ao que teria sido o topo do povoado, recolhe vários artefactos líticos e cerâmicos, integráveis 

na Idade do Bronze. Todos os fragmentos eram de fabrico manual, pasta arenosa, textura grosseira, 

superfície alisada e cor escura. Entre o espólio destaca um fragmento de base de fundo plano, uma 

lasca de quartzito retocada lateralmente e uma de quartzo hialino, retocada distalmente. Bettencourt 

(1999) refere ainda, que numa conversa com os Srs. Anselmo e Manuel Viana, apurou que os vasos 

referenciados por Almeida (1986: 48) eram 2 ou 3 e que foram encontrados, não no topo, mas no 

início da vertente este, em área contígua à acrópole. Diz que foram descobertos, também, na área, 

duas estruturas retangulares, feitas com lousas não graníticas, de cerca de 50 cm de comprimento, 

por 25 a 30 cm de largura (cistas?). Não tinham tampa, nem espólio e encontravam-se quase à 

superfície da plataforma superior. Foram consideradas sepulturas pelos informantes. Esta autora 
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conclui que o conjunto de dados, quer de ordem topográfica, quer artefactual requer prudência, quanto 

ao tipo de jazida e quanto à sua atribuição cronológico-cultural. Em primeiro lugar não se identificou 

estruturas ou espólio integrável, com segurança, na Idade do Ferro. Em segundo lugar, todos os 

artefactos recolhidos indiciam uma ocupação inserível na Idade do Bronze, num âmbito cronológico 

bastante genérico. Em terceiro lugar, as características das estruturas encontradas na acrópole e a 

quantidade de material recolhido nos anos 50 e, posteriormente, por C. A. B. de Almeida levam 

Bettencourt, a colocar hipóteses de trabalho sobre o local: povoado, embora com sepulturas no âmbito 

do espaço “doméstico” e nas imediações ou prolongamento da necrópole de Agra de Antas, onde 

coexistiram rituais e estruturas sepulcrais diversificadas. 

 

5. ALMEIDA, 1986; BETTENCOURT, 1999. 

 



 

PARTE V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
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1. A ocupação Pré-histórica da bacia do Neiva 

Chegados a este ponto do nosso trabalho, entendemo-lo não como um ponto de chegada mas 

certamente, como um contributo para que muitos outros trabalhos em prol do conhecimento do 

passado desta região minhota sejam realizados. Tratou-se de uma desafio estimulante tentar entender 

o povoamento do passado e os mecanismos que conduziram a que ele se apresente de um 

determinado modo. Se o estudo do povoamento atual de uma qualquer região de Portugal é, por si só, 

um desafio interessante, muito maior é interpretar os que perduraram ao longo do tempo e que já 

estão esquecidos na memória das populações.  

 

A partir do nosso trabalho a análise comparativa, permitiu-nos defender o seguinte: se para o 

Calcolítico temos poucos dados, para a Idade do Bronze, estes são em maior número, embora os sítios 

tenham sido raramente escavados ou com o resultado das escavações desconhecidas. Também faltam 

datas de radiocarbono para ambos os períodos, com muitas poucas exceções, como é o caso da 

necrópole de Agra de Antas (Cruz & Gonçalves 1988-1989; Bettencourt 1999) e do povoado/necrópole 

da Boucinha (Bettencourt 2004). Apesar destes contratempos tentaremos uma síntese que sabemos 

ser provisória. 

 

Em relação ao Calcolítico verificamos que as populações ocupam planaltos, alvéolos graníticos 

e remates de esporões, de média altitude, com bom acesso a solos irrigados o que deveria relacionar-

se com actividades de subsistência, como a agricultura, pastorícia ou a recolecção. Isto comprova-se 

pela localização dos povoados de Monte Castro/Monte de Sanfins, Esposende e o possível povoado de 

Padela, em Carvoeiro. Relativamente ao povoado de Monte do Castro / Monte de Sanfins, localizado 

em S. Bartolomeu do Mar (Esposende) foi apenas possível detetar patamares artificiais, em pedra 

(Bettencourt 2013) o que revela um investimento considerável e possivelmente alguma sedentarização. 

Aí apenas foi possível recolher material à superfície e a datação foi baseada em fragmentos cerâmicos 

com decoração incisa de tipo “Penha”.  
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Em relação aos contextos e práticas funerárias deste período conhecem-se apenas reutilizações 

de monumentos megalíticos, como se verifica na Mamoa de Lordelo de Cima/Chafé; Mamoa da 

Pedreira, as duas em Viana do Castelo, e na Mamoa da Bouça da Mó 2, em Barcelos.  

 

 Todas estas mamoas se localizam em áreas baixas, nas proximidades de áreas agrícolas e, 

aparentemente longe do único povoado que conhecemos (Fig. 70 e Anexo 1).  

 

Fig. 71 - Mapa com os sítios arqueológicos do Calcolítico na bacia do rio Neiva destacada a preto com uma elipse. 

O que sabemos sobre os ritos deste período é muito pouco. Apenas conhecemos oferendas e 

poucas, o que talvez indique que as mamoas seriam reutilizadas mas não com muita assiduidade. Na 

Mamoa de Lordelo de Cima há a presença de cerâmica campaniforme e de uma sovela em cobre, 

enquanto na da Pedreira, além da cerâmica campaniforme, apareceu cerâmica tipo “Penha”, o que é 

bastante inédito nestes contextos. 
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Para a Idade do Bronze há mais dados. Conhecem-se cinco povoados: Boucinhas/Regueira, 

em Ponte de Lima; Chã da Coroa, em Vila Verde; Giesta, em Barcelos; Sá, em Barcelos e Pomarinho, 

em Ponte de Lima.  

 

Não temos cronologia de radiocarbono para todos, mas sabe-se que o de Boucinhas/Regueira 

é do Bronze Inicial por datas de radiocarbono efetuada (Bettencourt et al. 2004; Bettencourt 2009, 

2013). Este local, situado em colina de baixa altitude, tinha vários tipos de fossas abertas no substrato. 

Dadas as características desta estação arqueológica acreditou-se estar perante um eventual “povoado” 

aberto, de curta / média duração, em boa posição geográfica para desenvolver a agricultura e a 

pastorícia (Bettencourt, 2004: 98).  

Talvez o povoado de Chã da Coroa tivesse tido uma ocupação do Bronze Médio pela decoração 

incisa de alguns fragmentos cerâmicos. 

Já do Bronze Final parecem ser, pelo menos, uma das ocupações do povoado de Chã da 

Coroa e o da Giesta, ambos com muralhas rudimentares ou taludes, localizados em zonas de maior 

altitude. No primeiro, parece ter aparecido um cadinho e, no segundo, duas pontas de lanças partidas. 

Para os restantes dois povoados de baixa altitude, Pomarinho e Sá, não temos dados para estabelecer 

cronologia.  

Quanto às estratégias de povoamento, se analisarmos o mapa geológico, atestamos que 

existiram explorações inativadas de Tungsténio ou Volfrâmio (W) na zona de Oliveira / Ucha, Barcelos e 

explorações igualmente desactivadas, de Prata (Ag), Ouro (Au), Estanho (Sn) e Volfrâmio (W), em 

Portela das Cabras, na região de Vila Verde. Equitativamente, na área de Fojo Lobal (Ponte de Lima) 

existiram explorações inutilizadas de Estanho (Sn) e Volfrâmio (W). Em Vitorino de Piães, temos 

também explorações, ainda que paradas, de Estanho (Sn) e Volfrâmio (W). Desta forma, a maioria das 

populações que viviam nos povoados, tinham que percorrer alguns quilómetros para explorarem as 

riquezas minerais que brotavam da natureza, com exceção do povoado que se encontra mais próximo 

dos recursos mineiros que são o de Pomarinho (Vila Verde) e Boucinha / Regueira (Ponte de Lima).  
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No entanto há povoados onde os objectos metálicos foram usados como o da Bouça da Giesta 

e há dois depósitos, o de Rexio / Pereiras Pequenas (Vila de Punhe) e o de Chã de Meses o que nos 

faz pensar que a circulação do metal ou de peças metálicas se verificava em todo o território, talvez 

com motivos distintos.  

Os contextos funerários da Idade do Bronze são em maior número. Ao Bronze Inicial podemos 

integrar três monumentos associados a afloramentos e blocos graníticos de Chã de Arefe, em Barcelos; 

a necrópole indeterminada de S. Bento de Balugães, em Barcelos e algumas fossas de 

Boucinhas/Regueiras, em Ponte de Lima, segundo Bettencourt et al. (2004) e Bettencourt (2010a). 

Podemos assim constatar que este período se caracteriza por diversidade de contextos tumulares, 

sendo que em alguns deles se encontram objetos de grande prestígio em metal (cobre ou ouro) ou 

pedra (braçais de arqueiro), como nos monumentos de Chã de Arefe e na necrópole de S. Bento de 

Balugães, pertencentes a pessoas veneradas pela sociedade e legitimidoras da ocupação do território 

como defende Bettencourt (2010).  

Ao Bronze Inicial ou Médio consideramos a cista de Lordelo de Cima/Chafé/Anha, em Viana 

do Castelo, onde apareceu um vaso troncocónico (Bettencourt 1999, 2010). Segundo Bettencourt 

(1999) as sepulturas indeterminadas de Belinho, em Esposende, seriam já do Bronze Médio e, do fim 

deste período, a necrópole de cistas de Agra de Antas, Esposende (Bettencourt 1999, 2010). Em todas 

estas sepulturas não aparecem oferendas de exceção, mas apenas vasos, o que é comum em 

contextos deste período no Minho e no Noroeste (Bettencourt 2009a, 2010). 

Com exceção da Boucinha e, talvez, de Talhoz, todos os contextos funerários estão separados 

de povoados (Fig. 71, Anexo 2). 

Na bacia do Neiva também há depósitos metálicos. Temos o exemplo do depósito de 

machados de talão de Pereiras Pequenas, em Vila de Punhe, numa zona de passagem entre o litoral e 

o interior e o sul e norte (Manteiga Brea et al. 2014) e o de Chã de Meses, de uma arma (ponta de 

lança), associada à vertente de um monte (Fig. 58, Anexo 2), ambos em contextos físicos distintos, 

pelo seu significado para as populações da Idade do Bronze deveria ser também diverso.  
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Fig. 72 - Mapa com os sítios da Idade do Bronze na bacia aproximada do Neiva, destacada a negro com uma elipse. 
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A produção metalúrgica parece ter existido nesta área, rica em minério de estanho, ouro e 

prata. O que parece confirmar este dado é o cadinho encontrado no povoado do Chã da Coroa e, 

talvez, o pico/martelo granítico do mesmo sítio e a proximidade de alguns povoados com áreas ricas 

em recursos primários de estanho, como é o caso do de Pomarinho e do de Sá (Fig. 72, Anexo 9).   

 

Fig. 73 - Mapa com os vestígios arqueológicos da Idade do Bronze na bacia aproximada do Neiva, destacada a negro com 

uma elipse, sobre o mapa geológico. 

 

Bettencourt (1995, 2013a, 2013b) relaciona as estátuas-menires com rotas de minério. Se 

verificarmos a localização da estátua-menir de S. Bartolomeu do Mar verificamos que ela se encontra 

numa área litoral de passagem, entre o sul e o norte, rica em minérios e que liga as bacias do Cávado 

e do Neiva, pelo que também aceitamos esta hipótese (Fig. 73, Anexo 3). 
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Em relação ao tema da arte rupestre, temos a dizer que toda a encontrada se divide em 

covinhas ou se insere na arte atlântica. Neste último grupo contamos com quatro sítios: no Monte de S. 

Pedro, em Ponte de Lima; no Monte de S. Simão, em Barcelos; no Crasto e no Monte de S. Gonçalo, 

em Barcelos. Os motivos são quase sempre variadas composições circulares, por vezes com covinhas 

no interior, feitas por percussão e seguidas de polimento ou abrasão.  

Se para as covinhas isoladas a cronologia é difícil já para as composições circulares aceitamos 

a hipótese que terão sido feitas nos fins do 4º milénio a.C., inícios do 3º milénio a.C. (Peña Santos & 

Rey Garcia 2001; Alves 2003; Bettencourt 2009a; 2009b) principalmente durante o Calcolítico.  

Se cruzarmos os locais com arte rupestre atlântica com os restantes dados para o povoamento 

deste período (Fig. 74, Anexo 6) observamos que a arte rupestre e os sítios do calcolítico não 

coincidem. O mesmo se pode dizer para a Idade do Bronze (Anexo 2). Mas, talvez, isso seja uma 

característica destes sítios de culto, que deviam estar isolados dos locais de habitação e de 

enterramento.  



                                    DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

120 

 

Fig. 74 - Mapa com os vestígios de Arte Atlântica e vestígios do Calcolítico na bacia aproximada do Neiva, destacada a negro 

com uma elipse. 
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Fig. 75 - Mapa com os vestígios de Arte Atlântica e vestígios da Idade do Bronze na bacia aproximada do Neiva, destacada a 

negro com uma elipse. 
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2. Considerações Finais 

Em jeito de conclusão, que se deve considerar preliminar, pois ainda muito haverá por investigar 

na bacia do Neiva para um conhecimento mais aprofundado dos períodos que nos propusemos 

estudar, podemos desde já fazer algumas constatações. 

 

Deste modo, atestamos que, o nosso estágio permitiu encontrar algumas estações arqueológicas 

inéditas e que consideramos este trabalho relevante no sentido em que, para além de nos ensinar 

diferentes métodos de trabalho, permitiu-nos, de igual modo trabalhar com dados de distintos períodos 

e enriquecer o nosso conhecimento sobre a Pré-história Recente, desta região.  

 

Possibilitou-nos também, sistematizar toda a informação dispersa que existia para a bacia do 

Neiva, num único documento. Foram necessárias prospeções por todos os locais inventariados, 

contextualizações físicas de todos os sítios em análise, investigações bibliográficas, observações de 

materiais, cerâmicos e líticos, procura dos locais de depósito do espólio achado em datas recuadas, 

algumas vezes com paradeiros desconhecidos, atualizar a cronologia de algumas estações 

arqueológicas e falar com pessoas que conheceram os sítios e as histórias dos locais.  

 

Paralelamente, tentou-se actualizar, no mesmo sistema cartográfico, a localização de todos os 

sítios arqueológicos. O mapeamento dos locais permitiu obter uma visão geral da dispersão dos sítios 

Calcolíticos e da Idade do Bronze, ajudando na interpretação das suas lógicas de implantação e das 

inter-relações que, no mesmo período cronológico-cultural, os diferentes sítios podiam ter tido entre si. 

Este também possibilitou relacionar a arte rupestre atlântica com os vestígios calcolíticos, partindo do 

princípio de que foram gravados nessa etapa.  

 

Assim, criou-se uma nova síntese, embora modesta, sobre os períodos cronológico-culturais em 

estudo.  
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 Mapa Geral dos Sítios Arqueológicos do Calcolítico na Bacia do NeivaA.1
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 Mapa Geral dos Sítios Arqueológicos da Idade do Bronze na Bacia do Neiva A.2
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 Mapa com os Sítios Arqueológicos da Idade do Bronze e Arte Atlântica na Bacia do A.3

Rio Neiva  
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 Mapa com os Sítios Arqueológicos da Idade do Bronze e Arte Atlântica na Bacia do A.4

Rio Neiva  
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 Mapa com os Sítios Arqueológicos da Idade do Bronze e Calcolítico na Bacia do A.5

Rio Neiva  

 

  



  ANEXOS  
 

136 

 Mapa com os Sítios Arqueológicos da Arte Atlântica e o povoamento do Calcolítico A.6

na Bacia do Rio Neiva 
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 Mapa com os Sítios Arqueológicos de Arte Rupestre na Bacia do Rio Neiva   A.7
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 Mapa Geral com os Sítios Arqueológicos na Bacia do Rio Neiva   A.8

 
 

  



  ANEXOS  
 

139 

 Mapa Geológica com os Sítios Arqueológicos do Calcolítico e da Idade do Bronze A.9

da Bacia do Neiva. 
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