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PovoalIlento e abitat 
,.,.. 

no oroeste portugues 
durante 0 1 0 milenio a.C 
Manuela Martins 

o povoamento e 0 habitat eJ1quanto categorias de analise 

Do amplo espectro das manifestac;oes culturais conhecidas no territorio do NO POrtllgllCS , 

correspondente, genericamente, aprovIncia portuguesa do Entre-Douro-e-Minho, atribulveis ao 1° 

mtlenio a. C, merecem destaque, pela sua especificidade, relativamellte a outras regioes, os povoados e 

o modo como se encontram estruturados na paisagem. Se os primeiros, reconhecido que foi 0 seu 

caracter recorrentemente fortificado, foram objecto de estudo sistematico, tendo mesmo sido usados 

como fossil director de uma cultura arqueologica, a "Cultura dos Castros", na expressao de P Bosch

-Cimpera ( 1921 , p. 248-300; 1932; 1933; 1939; 1945), ou "Cultura Castreja", como emais 

frequentemente designada pela generalidade dos investigadores , ja a sua articulac;ao, quer com 0 meio 

envolvente, quer com a organizac;ao das comunidades, aspectos que podemos abarcar, na sua 

complexidade, pela expressao de "povoamento", mereceu, indiscutivelmente, menor atenc;ao 

o desfasamento na analise destas duas realidades, intimamente relacionadas, resulta da 

propria historia das investigac;6es. De facto, a avalia~ao isolada do habitat caracterfstico das 

comunidades do 1° mtlenio a.C, no Norte de Portugal, viria a constituir, simultaneamente, 0 

fundamento e 0 objectivo do reconhecimento de uma verosimilhanc;a necessaria ao estabelecimento da 

homogeneidade cultural desta regiao. 0 tipo de povoados e a recorrencia de certas expressoes de 

arquitectura domestica e militar viriam a ser rapidamente definidos como as manifestac;oes mals 

marcantes da identidade cultural das populac;oes pre-romanas desta regiao (Lopez Cuevillas 1953; 

Blanco Freijeiro 1960, 179-195; Cardoso 1962, 391-423; Acuf\() Castroviejo 1977, 235-253 ; Almeida 

1983 , 70-74) Parecia , por isso , desnecessario articula-Ias, fosse com 0 quadro ambiental especffico da 

regiao, Fosse com a estrutura socio-economica das proprias comunidades. Por outro lado, as 

preocupac;oes centradas na construc;ao do tempo historico e na identificac;ao das caracterlsticas 

evolutivas das "Culturas", constituindo os objectivos primordiais da investigac;ao arqueologica de 
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matriz hist6rico-cultural, favoreci am mais a narrativa que a ex plicac;ao dos processos culturais. 

Foi apenas no quadro da Nova Arqueo logia , de vertente funcionalista, que se 

desenvolvcram condic;6es para uma percepc;ao mais alargada dos habitats e dos seus contextos, pois as 

"Culturas" passam a ser entendidas como sistemas em permanente construc;ao e nao como simples 

somat6rio de trac;os arqueograficos, aparentemente recorrentes. Nesta perspectiva , 0 tipo de 

assc ntZl l11ento , a distribuic;ao e a hi erarquia dos povoados, bem como a sua estrutura interna, 

constituiram-se como aspectos susceptiveis de fornecer informa<;:6es sobre a organizac;ao das 

50ciedades e sobre a ex plorac;ao dos recursos . (Clarke 1968; Hodder e Orton 1976; Hodder 1.978; 

Hodges 1987, p. 118 - 133; Wagstaff 198 7, p. 26-36) A chamada arqueologia es pacial constitui, de 

certo modo , um dese nvolvimento deste tipo de abordagem que percepciona 0 habitat nos nfvei s mi cro 

c Illucro, visando recuperar as relaC;6es il1tra-site e inter-site. 

A analise das comunidades do JO milenio aC, no Noroeste portllgues, tendo em vista a 

v,lioriza<,;ao do povoamento , na o e anterior aos anos 80, altura em que se iniciaram al guns projectos de 

inves tigac;ao que, incidindo sobre a ocupac;ao de algumas bacias hidrograficas dos rios do Entre Douro 

c J'dinho (Soeiro 1984; Alm eida 1987; J\!lartins 1990), procuraram estudar os aspectos relacionados 

com u implanta<;:ao, dlstribllic;ao e organi zac;ao dos povoados fortificados Com resultados desiguais, 

t'ste ripo de abordagem teve a vantagem de descentrar a atenc;ao dos in ves tigadores das problematicas 

c15ss icas relativas a"Cultura CastreJa", permitindo identificar a variabilidade temporal e regional do 

habitat do 1° milen io a.C, estabelecer slncronias entre os povoados, analisar distribuic;6es e 

rcgularidad es de com porta men to e ava nc;a r hipoteses quanto ao signi ficado da loca Ii zac;a o e correlac;ao 

oos di fc rentes povoados, no ambito da organizac;ao socio-economica e da evoluc;ao cultural das 

comunidades (Martins 1990, p. 195-216; Oinis 1993 ; Silva 1994, p. 477-499 ) 

Sendo evi dente que a abordagem do I milen io aC, no NO portugues, tendo por base 

uma valorizac;ao do povoamento e habitat, constitui ap enas uma das multiplas possibilidades de analisar 

J clinamica cultural des ta regiao , num tempo longo, en tendemos que ela oFerece amplas 

potencialidades de compreensao das comunidades humanas que ocuparam a regiao, durante esse 

pcriooo, permltindo, simultaneamente, inferir dados relativos asua es trutura social e avaJiar 0 modo 

como ,e processou a sua adaptac;ao a um ecossistema muito particular (Bouhier 1979) , em grande 

mcdida regulador da s especiFlcidades que permitem dist in guir estas comunidades de outras suas 

conteillporaneas (C hampion et alii 1984; Champion e lV\egaw 1985; Collis 1989; Cunliffe 1988 ; /991 ; 

Lelll os I 993 ) 

10LinJJas de Jorfa do povoamento do milenio a. C. no NO portugues 

Qualquer sintese que aborde 0 quadro cultural do 1° milenio a.C do NO portugues 

ioentihca-o pelo tipo particular de habitat que aqui se desenvolveu durante aquele perfodo: 0 castro, ou 

povoado FortiFicado (Almeida 1983 , p. 70-74; Silva 1986; 1992 ; Fabiao 1992 ) A centenaria 

invcs ti gac;ao deste tipo de siti os afinou as balizas cronologicas da su a emergencia e desaparecimento, 

enco ntrou explicac;6es para a sua implantClc;ao, sistematizou as etapas evolutivas do seu 
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desenvolvimento Considerados como a maniFestac;ao mais tipica da identidade cultural da area 

geograFica em questao, durante a Proto-Historia, a sua emergencia e generalizac;ao Foram 

tradicionalmente compreendidas no quadro de uma instabilidade permanente, motivada por migrac;oes 

e invasoes, mas , tambem, por lutas internas entre os principais povos que habitariam a regiao, 

supostamente so ultrapassadas por rnFiuencia da conquista romana (Silva 1986). 

Ate ao anos 70, os castros Foram genericamente considerados uma Forma de habitat tfpiea 

da Idade do Ferro. Contudo, as investigac;oes da decada de 80 viriam a demonstrar que muitos j1ovoados 

FortiFicados se fundaram em pleno Bronze Final (Calo Lourido e Sierra Rodriguez 1983; Silva 1986; 

Martins 1988a; 1989) e que as suas caracteristicas individuais, em termos de durac;ao, dimens()es e 

estruturas, sao bastante variaveis. Estes dados empiricos adquiriram um alcance consideravel , pois 

permitiram questionar as tradicionais explica<;6es relativas ao desenvolvimento dos castros, no ambito 

da ocupac;ao proto-historica do NO. Por outro lado, os avanc;os no conhecimento de outros co ntextos 

habitacionais do Bronze Final, no Norte de Portugal , parcialmente contemporaneos de alguns daqueics 

povoados Uorge 1987; 1988, p. 85-1 12; 1990, p. 38-67; Sanches 1988, p. 125-134), contribuir<lm para 

uma valorizac;ao sincr6nica e diacr6nica de diFerentes estrategias de ocupa<;ao do espa<;o. 

As investiga<;oes relativas ao povoamento sobre 0 2°/1° milenio aC, nos ultimos quinze anos , para 

alem de permitirem percepcionar a distribuic;ao e organiza<;ao espacial dos habitats, a nivcllocal e 

regional, permitiram, tambem , compreende-Ia em termos econ6micos (explora<;ao de recursos) c sociais 

(interacc;ao entre as comunidades) (Carballo Arceo 1986; 1990, p. 161-199; 1993 , p. 55-82; [Vlartim 

1990) A este importante contributo veio Juntar-se outro, nao menos relevante para a compreensJo do 

habitat dol O milenio aC, como foi 0 reconhecimento da variabilidade temporal e regional dos 

povoados Fortificados, quer em termos do tipo de assentamento , quer em term os dos seus equipamentm 

domesticos e defensrvos (M artins 1990, p. 206-216; Dinis 1993 ). POl' esse facto, deixou de ser aeeitavcl 

caracterizar 0 conjunto dos povoados proto-historicos do NO portugues pela expressao tOj1ograficl e 

arquitectonica que viriam a adquirir Ja no final do 1° milenio aC, com as suas tfpicas casas redondas , 

vestfbulos, empedrados e, por vezes, elevado numero de linhas de muralhas (Romero Masia 1976). 

sendo indispensavel valorizar as particularidades que os caracterizam na sua longa evoluc;ao 

Mal grado 0 caracter parcelar dos conhecimentos disponfveis e os riscos inerentes a 
generalizac;ao dos dados obtidos em certas sub-regioes mars investigadas, e possivel questionar 0 habitat 

eo povoamento do 1° milenio a.C, no NO portugues, com base na valorizac;ao da dinamica de 

desenvo[vimento das comunidades desta regiao , desde a Idade do Bronze (Jorge 1990a, p. 38-57; 1991, 

p. 12-15; Martins 1993-94; 1994) Eessa a perspectiva que assumimos neste breve ensaio, j10r 

entendermos que ambos (habitat e povoamento) se constituiram na pratica social das comunidades 

que Ihe deram expressao, JustiFicando-se por uma multiplicidade de interac<;oes, que importa discernir e 

que se alicerc;am no seu proprio processo histOrico. Por isso, as linhas de For<;a deste trabalho refon,:am, 

necessariamente, a longa durac;ao e a componente espacial , dentro das quais se rnscrevem a tradi c;ao 

cultural e a reprodu<;ao social, com todo 0 conJunto de praticas e simbolismos que as comunidades 

criaram e transformaram permanentemente a partir do seu espa<;o de residencia e referencia 

(Giddens 1987; Barret 1994, p. 87-97; Foster 1994, p. 366- 395; Rapoport 1994, p. 460-502; Pea rson 

e Richards 1994a, p. 1-37; 1994b, p. 38-72) 
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Habitat e povoamento na transi~ao do 2 0 para 0 10 mile1;1io a. C: 
continuidades, mudan~as e explica~oes 

A identificac;ao, no Norte de Portugal , de contextos habitacionais relacionave is com 0 

Bronze Medio e Final , remonta apenas aos anos 80, sendo, contudo, muito escassos os dados relativos 

ao povoamento do periodo anterior ao Bronze Final Uorge 1988 , p. 85-112, 1990a, p. 38-67, 1990b, 

p. 163-251 , Bettencourt 1995 , p. 110-112) Na verda de, ate ao momento, dispomos de um unico 

povoado escavado, cujas datac;oes radiocarbonicas, nao publicadas, permitem a sua atribuic;ao aquele 

periodo: 0 povoado da Bouc;a do Frade I e II , no conce[ho de Baiao. Trata-se de um povoado aberto , 

localizado numa zona de montanha, ocupando uma encosta de pendor suave , sem uma n(tida 

demarcac;ao na paisagem, caracterizado por inumeras estrllturas de armazenagem e vestigios de cabanas 

construidas com materiais perecive is . 

A ocorrencia de povoados com as mesmas caracterfsticas, durante 0 Bronze Final , periodo 

dura n te 0 qua I 0 da Bouc;a do Frade se manteve ocupado U orge 1987), perm i te considera r que 

estaremos perante uma forma de habitat caracterfstica do 2° milenio a.C , recorrente , no Norte de 

Portugal , pelo menos ate aos finais da Idade do Bronze (secs Villivil aC ) 

o avanc;o das investigac;oes permitiu constatar que este tipo de povoados abertos , 

aparentemente de grande simplicidade, tende a ocorrer durante 0 Bronze Final em contextos 

geomorfologicos e topograFicos diferenciados, que incluem zonas de mo ntanha e zonas ribeirinhas, 

oCLIpando superficies abertas de planalto, encostas, cabec;os e colinas, estas ultimas em areas de val e 

(Bettencourt 1995, p. 111-1 12). A expansao deste tipo de habitats , durante 0 Bronze Final 

(1250-700/600 aC), podera estar correlacionada com a intensificac;ao e diversiflcac;ao do 

aproveitamento de recursos agro-pastoris, tendencia aparentemente recorrente no longo percurso das 

comunidades da Pre-Historia europeia , pe[o menos desde 0 Calcolftico (Champion et alii 1984, Bintliff 

1984, Harrison 1993, p. 293-299) 

As reduzidas dimensoes da maior parte dos povoados conhecidos des te tipo e a sua 

aparente vocac;ao agricola, dedu zida do eJevado numero de estruturas de armazenagem que os 

caracteriza, permltem considera-los uma especie de "quintas", com escasso nLlmero de habitantes , 

inseridas em unidades sociais mais alargadas .. A ocorrencia de outro tipo de povoados, mais 

nuclearizados, alguns deles fortificados, durante 0 mesmo periodo, permite considerar que , durante 0 

Bronze Final, 0 NO portugues tera conhecido Lim povoamento hierarquizado , conforme foi sugerido 

por S 0 Jorge, com base nas suas investigac;oes realizadas na Serra da Aboboreira (Jorge 1987, 

Sanches 1988 , p. 125-134) 

De facto, paralelamente a expansao dos povoados abertos, assiste-se, entre finais do 

2° milenio linicios dol o, a emergencia de um novo tipo de habitat, que regista preocupac;oes 

es trategicas e defensivas dominantes e uma indiscutfvel valorizac;ao do espac;o habitacional conseguida 

atraves da construc;ao de estrutura s delimitadora s, potencialme nte com caracter defensivo. 

o investimento feito na visibilizac;ao destes povoados, Fosse atraves da escolha criteriosa dos locais 

pari! os implantar, que registam sempre condic;oes de facil defesa e am pia visibilidade sobre areas 

circundantes, Fosse pela materializa c; ao dos sells limites fisicos , parece assinalar uma importante 
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transForrna<;ao do simbo li smo dos espa~os de vive ncia das comunidades, decorrente de uma maior 

sedentariza~ao das mesmas ( I:hadl ey 1984; Fabregas Valcarce e Ruiz -C al vez Priego 1994, p. 155 - 156; 

Rufz -Galvez Priego 1993, p. 47-51), que, na regiao em analise parece inequ ivocame nte ligada a 
ocupa<;ao sistematica das pri nci pais bacias FI uvia is. Na verdade , mu i to embora estes povoados possam 

ocorre r em zonas de mo ntanha (Queiroga 1984 , p 105 -116; p. 375-380; Queiroga e Fi gue ira l 1984, 

p. 67-69) , e les iran implantar-se, preferencialmente, nas bordaduras dos vales, ocupando sempre os 

relevos mais destacados, independentemente da sua altitude abso luta . Este tipo de povoados , com as 

suas preo cupa~6es geo-estrategicas dominantes, pa rece materializar uma matriz de povoamento 

indi ssociavel da ex plora~ao intensiva do s vales , pese embora 0 fac to de essa explora~ao ter ocorrido, 

tambem, em perfodos anteriores, conforme parece demon strado pelos nive is calcol1ticos prese ntes ern 

muitos dos sftio s onde posteriorrnente se viriam a implantar povoados do Bronze Flilal 

A prese n~a de povoa dos fortificado s, no contex to do 8ronze Finaleuropeu (Champion et 

alii 1984; Audouze e Buchsenschutz 1989) constitui um fenomeno recorre nte, de exp iica ~ao e 

compl ex idade va ri civei s, segundo as regi6es. No caso do NO portugues el a parece decorrer de uma 

converge ncia de tendenci as uma delas, de io nga dura<;ao, estaria re lac io nada com a apropria<;ao de 

espa~os econom icos vita is, mais concreta mente da terra, como inev itave l consequencia da 

intensifica<;ao agricola, que se regi sta des de 0 Calcolitico, ainda que conhecendo eventuai s momentos 

de retrac<;ao, designadam ente em mea dos do 2" mil eni o a C (Ruiz Gal vez Priego 1993 , p. 47-48) ; uma 

outra tendencia, mai s circunscrita em te rm os temporais, mas que se afirma em termos regi onai s ampios, 

estaria relacionada com a intensiFica<; ao da metalurgia e dos interd mbi os a distanc ia, sobre tud o nos 

finais da fdad e do Bro nze. 

Assi m, teremos que entender 0 polim orfi smo dos contextos ha bitac ionais da regiao do 

NO portugues, durante 0 Bronze Final, mais espec iFi camente, entre 1000 e 700 a C, que inc\ui 

povoa dos abertos, povoados alcan til ados e fortificado s, implantados , quer em areas de mo ntanh a, quer 

de va le , como uma manifesta~ao da conqui sta de novos es pa<;os agro-pastoris , associ ada a um aum ento 

da produ~ao alim entar, qu e, ex igindo uma maior apropria~ao e defini~ao de espa~os socia is e 

eco nomicos das comunidades, acabaria por dese nh ar uma nova hie rarqu ia no povoamen to, diferente 

daquela que pode ter enquadrado as comunidades do 2° milenio aC (Jorge 1988; Martins 1988; 1990; 

Harris o n 199 3, p. 29 3- 299; Mendez Fernandez 1994, p 77-94) 

Se atendermos ao contexto de dese nvo lvimento g lobal e regional que caracteriza este 

perfodo, du ra nte 0 qual a regiao do NO peninsular se viu incluid a num a complexa rede de 

interd mbi os de ambito atlantico e medrterranico (CoFfyn 1985; Rui z Galvez Priego 1984; 1993, 

p. 4 J -68 ; 1994a , p. 50-81; 1994b, p. 323-342), poderiarn os aceitar que 0 desen vo lvimento das 

ac ti vidades de produ~ao alimental', com a apropria~ao de maior numero de excedentes, tenha 

constituido uma condi~ao bas ica para suportar 05 custos decorren tes, quer de um a necessa ri a 

divers iFi ca~ao das actividades eco nomica s e soc ia is, como aqueJas qu e se associam acircula<;ao 

de materia s- primas e produtos, reiaci onados com a metaJurgia do bronze , quer de uma maior 

inlerac<;ao entre as comunidades, a nivel regional e inte r-regio nal , quer ainda de uma dife rencia~ao 

soc ial a nive l do "status" das comunidades e da s suas e lites (Bintl iff 1984; Gibson e Gesefowitz 1988, 

p. 3-40; J'v\arlins 1994) 
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As desigualdades e assimetrias de desenvolvimento e de poder entre comunidades e 

regioes , 110 quadro da metalurgia do bronze, podera ter potenciado um contexte de instabilidade e 

competi<;ao generalizadas, dentro do qual a fortifica<;ao do habitat deveria ter actuado como Factor 

dissuasor de confliw. De facto , 0 florescimento de uma economia dependente do metal, no quadro da 

Idade do Bronze europeia , ao lncluir a perife ria do NO peninsular na sua orbita (Sherrat 1993 , I-58; 

Rufz -Calvez Priego 1994a, p. 50-81) , podendo ter rompido um equilfbrio regional anterior, baseado 

fundamentalmente numa economia de base agro-pastoril, tenderia a fomentar um complexo jogo de 

interesses e de interdependencias entre unidades socio-politicas regionais, potencialmente Favorave l a 

novas hierarquias sociais e a LIma maior centraliza<;ao economica e polftica Uorge 1990a, p. 38-67; 

1990b, p . 213-251) 

Parece , pois , legitimo aceitar que a expansao da metalurgia do bronze no contexto das 

comunidades do Bronze Final do NO portugues, possa ter determinado Lim aumento de tensoes, a nlvel 

regional e inter-regional , nas zonas por onde circulavam, ou onde se exploravam as materias-primas 

essenciais aprodu<;ao dos artefactos metalicos em bronze (cobre, estallho, chumbo), ou os itells de 

prestlgio que os acompanhariam (ouro e prata ) 0 controlo da explora<;ao de jazidas metaliferas, bem 

como dos eixos de circula<;ao dos meta is , tera favorecido interesses diferentes daqueles que se 

articulavam, antenormente, Com a estricta sobrevivencia , favorecendo , consequentemente, uma 

importancia dcsigual das comunidades a nivel local , regional e inter-regional A estes novos interesses 

poderiam aduzir-se, ainda , aqueles que se relacionariam com a posse da terra , a intensiFica<;ao da 

produ<;ao agricola, esta ultima necessaria a produ<;ao de excedentes 

o caracter parcelar das investiga<;6es e pouco Favorave l a generaliza<;oes quanto a 
estrutura, dimens6cs e tipo de constru<;oes caracterfsticas dos povoados do Bronze Final. Ate ao 

momenta a generalidade dos povoados escavados, quer abertos , quer alcantilados ou fortificados, 

revela reduzidas dimensoes e estruturas habitacionais constitufdas por simples cabanas, circulares, ou 

elipticas, feita s com materiais pereciveis, com pisos de barro, ou terra batida , definidas por buracos de 

poste e/ou alinhamentos de pedras. Este quadro ge nerico possui apenas uma unica excep<;ao, observada 

no povoado do Coto da Pena, em Caminha , que regista habita<;6es de pedra logo desde os inicios do 

I milenio aC (Sil va 1986, p. 34, nota 177) Por sua vez, as estruturas defensivas identiFicadas em 

contextos do Bronze Fin al, nos raros povoados escavados (Silva 1986; Martins 1988b; 1989; 

Bettencourt 1994, p. 167-190), apontam para uma grande simplicidade daquelas estruturas , que 

aproveitam ao maximo as condi<;oes topograFicas , incorporando aFloramentos, grandes blocos mal 

talhados e usando 0 sa ibro e a pedra como materiais de constru<;ao 

Muito embora a presen<;a de fossas abertas no saib ro, interpretadas como estruturas 

subterraneas de armazenagem Uorge 1987), muito abundantes nos povoados abertos do Bronze Final, 

pare<;am ausentes nos povoados Fortificados do mesmo perfodo, a abundancia de moinhos nestes 

ultimos nao deixa duvidas quanto apratica agricola dos seus ocupantes, igualme nte testemunhada pela 

identiFica<;ao , nalguns povoados, de macro-restos carbonizados de sementes e leguminosas, entre os 

quai s se integ ram 0 trigo, 0 milho milldo, a cevada, a ervilha e a fava (Silva 1988; Oliveira et alii 1991; 

Aira Rodriguez e Ramil Rego 1992 ). Para alem de uma consideravel variedade de cereais e leguminosas 

Foram igualmente identiFicadas algumas especies arboreas e arbusti vas , de valor alimentar, como a 
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oliveira, reconhecida nos espectros polinicos (Aira Rodri guez e Ramil Rego 1992), a ameixieira e a 

pereira, identificadas pela Antraco logia (Figueira! 1990; 1994, p. 427-448) e a vinha, pela 

Paleocarpologia (Aira Rodriguez e Ramil Rego 1992) Desconhecemos quai s as areas e 

representatividade desta s especies. No e ntanto, ela s devem ter constituido um recurso alimentar nao 

desprez fvel para as comunidades deste perfodo, sendo cerro que al gumas foram tambem utilizadas com 

fills energe ticos . Os espectros polinicos disponfveis para este periodo, registam uma escassa 

representac;ao de bosques nas proxim idades dos povoados devid o a desfloresta<;ao 

(Aira Rodrigue z et alii 1989). 

As dimensoes , 0 carikter rudimentar das estruturas habitacionais e a aparente auto

-suficiencia alimentar de todos eles, apontam para que os povoados fortificados representem n6s de um 

povoamento hierarqui zado, associado aexplorac;ao de recursos econ6micos variados, corredores de 

circula<;ao de materia s-primas e produtos, sendo de destacar a variabilidade de expressoes construtivas , 

igualmente visive l no ambito dos artefac tos , especialmente da ceramica (Silva 1986; Jorge 1987; 

Marti ns 1990; Bettencourt ( 994) 

Os dados disponiveis sobre os contextos habitacionais do Bronze Final do Noroeste 

portu gues sugerem um povoamen to polim6rfico, que refl ec te um longo processo de intensificac;ao 

econ6mica, caracterizado pela explorac;ao mais intensiva de recursos agro-pastoris e mineiros 

(te ndenc ia de longa durac;ao ), associado a uma maior interacc;ao e integrac;ao das comunidades, com 

eventual afirmac;ao de hierarquias regionais e reforc;o de posi<;oes sociais de controlo e de chefia, 

ligadas a terra , como base de sustentac;ao de um intercambio de bens de prestfgio (processo conjuntural 

ligad o ao desenvolvimento da metalurgia do Bronze Final ). 

A nucleariza~ao do povoamento e a constru~ao da paisagem de vale 

o conJunto dos dados disponfveis aponta para um abandono sistematico de povoados 

abertos implantados , quer em areas de montanha , quer de vale , a partir dos seculos VIII / V II aC e para 

uma utilizac;ao exclusiva , a partir de entao , de povoados fortificados. Correlat ivamente , 0 povoamento 

de montanha parece ser abandonado , tornando-se os vales e regioes Iitorais as areas de implan tac;ao 

preferenc iais durante os seculos seguintes. Trata-se de uma tendencia so superada pela s alterac;oes no 

povoamento, registada s no quadro da Romanizac;ao do terri t6rio do NO portugues (Martins 1995) 

Se a prese nc;a de povoados fortificado s na bordadura dos vales e uma realidade desde 0 

Bronze Final, a partir dos finais daquele periodo, nao s6 se mantem muitos dos ja existentes, como 

serao consecutivamente implantados muitos outros, que se iraQ organizar numa compJexa rede de 

ocupac;ao das bacias fluviais do Entre-Douro e Minho, escalona nd o-se em anfiteatro e utilizando os 

relevos disponiveis mais signi ficativos . 

Esta estrutura de povoamento que dara ex pressao aocupac;ao sistematica dos va les e de 

areas Ii tora is , teve certamen te motivac;oes variadas e com plexas, decorren tes, ta n to de te ndenc ias de 

longa dura<;;ilo, ja enu nciadas para 0 periodo anterior (inte nsificac;ao economica , explora<;;ao de novos 

nich os eco16g icos, necess idades de controlo sobre zonas de passagem, visibilizac;ao do habitat e 
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apropria<;:ao dos recursos), como de processos conJunturais, de ordem ambiental (presumivel 

agravamento climatico de meados dol o milenio aC, correspondendo a transi<;:ao para 0 Sub

Atlantico), de ordem economica (pauperiza<;:ao dos solos de montanha ) e de ordem social, como terao 

sido, certamente, os efeitos do desmantelamento da complexa rede de intercambios adi stancia que 

viriam a afectar a produ<;:ao metalurgica a nivel regional , mas que poderao ter tido , tambem, 

importantes consequencias no ambito da interac<;:ao e integra<;:ao das comunidades. 

Se aceitarmos a correla<;:ao entre a emergencia de povoados fortificado s, a intensiFica<;:ao 

economica e a necessidade de territorializa<;:ao das comunidades, associada aexplora<;:ao da terra e asua 

apropria<;:ao , podemos aceitar que, num contexto de reorienta<;:ao economica e social global, como ted 

sido 0 que caracterizou 0 perfodo posterior aos secs. VIII /V II aC , 0 desaparecimento dos povoados 

abertos , como expressao de um povoamento disperso , a generaliza<;:ao dos povoados fortificados e a 

ocupa<;:ao sistematica dos vales , constituem os aspectos mais marcantes da estrutura<;:ao de um novo 

cenario cultural, gerador de efeitos economicos, sociais e ideologicos significativos para a compreensao 

da dinamica evolutiva das comunidades do NO portugues, ate aos finais do 1° milenio aC Este novo 

cenario tem como vectores fundamentais a nucleariza<;:ao das popula<;:6es em povoados fortificados e a 

sedimenta<;:ao de uma vivencia ligada a uma ecologia de val e e ao aproveitamento marginal das zonas 

de montanha (Criado Boado 1989a, p. 61- 117; 1989b, p. 109-137) 

As necessidades de controlo estrategico e defensivo , evidentes no quadro do Bronze Final , 

e expressas na funda<;:ao de povoados alcantilados e fortificados, podem testemunhar uma nova 

ideologia ligada aterra , asua explora<;:ao intensiva e a sua apropria<;:ao , que se afirmaria , 

simbolicamente, pel a valoriza<;:ao do espa<;:o domestico , Fosse pela sua localiza<;:ao privilegiada, em 

termos geo-estrategicos, Fosse pela constru<;:ao de estruturas delimitadoras , ou fortifica<;:6es Esta 

visibiliza<;:ao do habitat, definindo de forma mais rigorosa os territ6rios das comunidades, podera 

expressar, igualmente, um processo de valoriza<;:ao da terra, em que esta deixaria de ser percepcionada 

como mero objecto de trabalho, para se tornar, fundamentalmente , um meio de trabalho. De facto , a 

terra, entendida como territorio economico, social e simbolico das comunidades, indispensavel asua 

reprodu<;:ao social , passando a ser percepcionada como base de produ<;:ao e valor, exigi ria uma 

demarca<;:ao cada vez mais rigorosa, que seria garantida , agora , a partir da residencia dos vivos e nao 

mais dos mortos , como acontecia anteriormente (Fabregas Valcarce e Ruiz-Calvez Priego 1994, 

p. 154-157) 

Nucleariza<;:ao, fortifica<;:ao e territorializa<;:ao das comunidades podem assim ser vistas 

como estrategia e garantia da posse hereditaria da terra e da institucionaliza<;:ao, quer de territorios 

economicos e sociais, quer de solidariedades e alian<;:as dentro e entre comunidades . Este processo, 

emergente em etapas anteriores, pode ter-se cimentado a partir dos secs. VIII/V II a.C , num contexto de 

desintegra<;:ao dos sistemas socio-politicos anteriores , que teria garantido, simultaneamente, uma maior 

autarcia as comunidades e uma maior valoriza<;:ao da terra , como bem fundamental. A intensirica<;:ao da 

ocupa<;:ao dos vales e a transforma<;:ao da terra em principal sistema de valor, acabaria por torna -Ia um 

recurso critico, Justificando a manuten<;:ao, por longos seculos, do caracter fortificado e nuclearizado 

do habitat. 

Mas, se as necessidades de demarca<;:ao e visibiliza<;:ao das comunidades, inscritas nLima 
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tendencia de longa durac;ao, justificam a generalizac;ao e exclusividade do habitat fortificado, elJ~ nJO 

explicam 0 abandono, a partir dos secs VIII/VII aC, dos povoados abertos e de uma ocupac;ao de 

montanha, que havia caracterizado os perfodos anteriores, ou a descontinuidade de ocupac;ao de algum 

povoados instalados em cabec;os, nas zonas de vale, s6 reocupados numa fase avanc;ada dolo mil enio 

a.C Certamente que factores de ordem ambiental e economica devem ter actuado, tambem, como 

constrangimentos a nuclearizac;ao do povoamento em habitats fortificados. 

Embora os dados relativos ao quadro climatico do 1° milenio a.C, disponiveis para () 

Norte de Portugal, sejam ainda muito reduzidos, nao podemos ignorar, no ambito da analise das 

transformaC;iSes ocorridas no povoamento, a partir dos secs VIII/VII a C, os efeitos de uma possivel 

degradac;ao climatica, testemunhada em diferentes regiiSes europeias, associada a passage-m do 

Sub-Boreal para 0 Sub-Atlantico. Embora com cronologias variaveis, segundo as regiiSes, essa 

deteriorac;ao climatica, caracterizada globalmente por um aumento da pluviosidade e por um 

abaixamento da temperatura media (Roberts 1989, p. 121-153), poderia ter tornado impropriJs pJrJ 

produc;ao muitas zonas anteriormente exploradas, em altltudes mais significativas, onde 0 frio e a 

erosao, associados a um esgotamento dos solos (Diaz Fierros et alii 1988, p 31-45), resultante de UIlla 

explorac;ao intensiva, poderiam ter determinado 0 seu abandono generalizado, remetendo-as para uma 

utilizac;ao marginal, ao longo do 1° milenio aC A reduc;ao dos espac;os agro-pastoris dai decorrente (' 

uma provavel reduc;ao das zonas de cultivo, nos proprios vales, como seriam as plataformas de aluviilO , 

mais alagadas, em virtude do aumento da pluviosidade, teriam global mente diminuido as areas 

potencialmente araveis, aumentando a pressao sobre a posse e controlo da terra Ferti! e acentuando a 

necessidade de demarcac;ao territorial das comunidades, expressa na tendencia para a nucleariza~ao dilS 

cOIllunidades e para a generalizac;ao do habitat fortificado. 

A ocupac;ao sistematica dos vales com base em povoados fortificados ira desenhar 0 

cenario de um novo quadro socio-economico, dentro do qual se iraQ desenvolver novas interacc;iSes e 

novas estruturas simbOlicas. Lamentavelmente, sabemos ainda muito pouco sobre a estrutura e modo de 

vida destas comunidades, durante 0 periodo que medeia entre os secs. VIII/VII-II aC, pois a investigaC;Jo 

tem valorizado de forma predominante a ocupac;ao correspondente as fases mais tardias da maioria dos 

povoados fortificados. Os dados disponlveis para aquele periodo apontam para um empobrecimento da 

cultura material (Silva 1986, Martins 1990), correlativo de uma escassez de bens reveladores de 

intercambios regionais e de uma diminuic;ao da produc;ao metalurgica, bem como para uma retracc;ao 

da actividade agrIcola e para uma maior autarcia economica das comunidades. 

Embora alguns povoados fundados no Bronze Final tcnham conhecido uma continuidade 

de ocupac;ao durante esta fase, e de assinalar, a partir do sec. VII a.C, uma reordenac;ao da sua estrutura 

interna, com a construc;ao de novas linhas defensivas, utilizando mais intensamente a pedra, que, 

nalguns casos, ao contrario do periodo anterior, nao se limitarao a cercar as areas residenciais, 

definindo, por vezes, amplos perimetros, que so se justificam se pensarmos que eles incluiam areas de 

produc;ao alimental' Para alem de uma ampliac;ao fisica das areas defendidas, as novas fortificac;iSes 

aumcntam em nLlmero, mas, tambem, em visibilidade (Martins 1990, p. 136-142), preocupac;ao 

expressa na elcvac;ao das muralhas, por vezes utllizando taludes de terra, sobre os quais assentava, 

finalmente, Lima estruturJ petrea, regra geral de ma qualidade, usando aparelhos toscos, feitos de pedra 
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si mpl es mente partida, com enchimento de terra . Nao sera de exclu ir a utillzac;ao de madeira nas 

fortificac;oes deste perlodo 

As estrutura s habitacionais registam alguma variabilidade Povoados ha em que persistem 

as cabanas circu lares feitas de materiais pereclveis , pelo menos ate um momento avanc;ado do 

1° milenio a.C Noutros, a generali zac;ao de habitac;oes em pedra fez-se mais cedo , estando estas 

presentes em contextos do sec. VI a C , como e a casu do povoado de Romariz (Silva 1986) No 

enta nto, tal como acontec ia ja no perlodo anterior, constata-se uma consideravel variabilidade regional 

em termos de construc;ao, quer de fortificac;oes, quer de habitac;oes, em grande parte sugestiva da 

relativa autarcia das comunidades. 

Os dados ambientais disponfveis para este perfodo sao escassos, em grande medida 

porque se tem apostado pouco na sua investi gac;ao Assim, dispomos globalmente de mais informac;oes 

para 0 Bronze Final do que para 0 perlodo em questao. Os dados propiciados por macro-restos 

encontrados em nlveis de ocupac;ao deste periodo revelam a presenc;a de cereais e de leguminosas, bem 

como de abundantes bolotas de carvalho, cLija presenc;a percentual , relativamente a outras especies, 

regista uma massiva L1tilizac;ao deste fruto. Os registos polfnlcos de alguns povoados do va le do 

Cavado, designadamente de S. Juliao (Vila Verde) , S Joao de Rei (Povoa de Lanhoso) e Santinha 

(Amaresl, revelam curvas contfnuas de cerea l e um predomlnio de polen nao arboreo, associado a 

presenc;a de espec ies reveladoras de degenerescencia vege tal nas imediac;oes dos povoados . 

Os carva lh os e castanheiros compunham as prlncipais manchas florestais da regiao , certamente 

entrecortadas por areas de cultivos e matos. No seu conjunto, estes aspectos ambientais revelam uma 

intensa acc;ao antropica sobre 0 meio vegetal, resultante do abate de afVOreS para abertura de clareiras 

com fins agrfcolas e/ou energeticos, estes ultimos comprovados pel a Antracologia (Figueiral 1990; 

1994, p. 427-448) 

Da correlac;ao dos dados ambientais com os artefactos, especialmente com aqueles que se 

assoc i am directamente a produc;ao alimentar, fica-nos a ideia de que, em meados do 1° milenio aC, as 

comunidades do NO aproveitavam intensamente os recursos disponlveis nas imediac;oes dos povoados, 

sobretudo atraves da recolecc;ao, a que se juntaria, certamente, a cac;a e 0 pastoreio 0 cultivo de 

cereais podera ter registado uma temporaria retracc;ao , relativamente a sua evidente expansao no 

Bronze Final, podendo ter-se limitado as vertentes , esporoes e mesm o a areas intramuros dos propr ios 

povoados. No entanto, esta situac;ao parece alterar-se face aos indicadores que possulmos sugestivos de 

Lim a nova fase de intensificac;ao da actividade agro-pastoril nos ultimos secul os antes da nossa era . 

Eles consistem no aparecimento de novos povoados que van ocupar predominantemente os fundos dos 

va les e num arsenal de utensflios de vocac;ao agricola que indicam um desenvolvimento tecnol6gico de 

ambito regional 

Se a visibilidade permJnece como 0 elemento fundamental na estruturac;ao do habitat , ao 

longo do 1° milenio aC, as preocupac;oes de controlo estrategico , dominantes nos povoados 

fortificados mais antigos, vao-se diluindo, tornando-se praticamente nulas Os novos povoados que van 

surgindo, sobretudo os qu e se fundam na segunda metade daquele mil en io, mantendo um indiscutivel 

aparato defensivo, revclam uma inequlvoca tendencia para se aproximarem, cada vez mais, do fundo 

dos vales, onde se viria J desenvolver uma agricultura de lavradio, que potenciava 0 maximo 
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aproveitamento dos solos de aluviao (Criado Boado 1989a, p. 61-117; 1989b, p. 109-137; Marti!ls 

1990, p. 21 1-216; Carballo Arceo 1993 , p. 55-82) 

As transForma<;oes assina[adas no registo arqueologico dos Liltimos do is seculos antes da 

nossa era parecem representar 0 resultado de um processo de intensifica<;ao economica, com origem 

num momento ainda indeterminado, mas anterior, que se caracterizaria pela instala<;ao de novos 

povoados nas terras baixas dos vales, que iran propiciar um aumento de excedentes alimentares, 

suportando uma maior interac<;ao inter-regional, testemunhada pela adop<;ao de algumas novidades 

tecnicas e pe[a presen<;a de maior quantidade de metal em circula<;ao, designamente do ferro, que passa 

a ser trabalhado na maior parte dos povoados Esse processo parece ter sido globalmente favoravel a 

um aumento da complexifica<;ao social , a nfvellocal e regional, com uma nova fase de diferenciJ<;:ao 

horizontal e vertical entre as dlferentes comunidades. Neste contexto , a expedi<;ao punitiva de 

D J BrLllllS (138-136 a. ) podera ter, simultaneamente, refor<;ado solidariedades regionais, 

desempenhando um papel integrador e contribufdo para um desenvolvimento desigual de algumas sub

-regioes do NO, que van registar, a partir de entao, as suas especificidades De facto, muito embora 0 

registo arqueologico dos Liltimos dois seculos do 1° milenio aC transmita uma imagem de 

consideravel homogeneidade, a nlvel da cultura material , ela camufla, de facto , uma assinalavel 

variabilidade, ainda nao convenientemente valorizada pel a investiga<;ao , perceptlvel nas dimensoes e 

estrutura interna dos povoados, na simbologia da decora<;ao da ceramica, ou na maior ou rnenor 

presen<;a de objectos metalicos. 

A valoriza<;,:ao sincronica dos povoados de certas regioes (Sil va 1986, p. 43-65; 1992; 

Martins 1990) testemunha para este perlodo uma acentuada hierarquia no povoamento, dentro da qual 

ganha expressao 0 refor<;o da visibilidade de alguns povoados, atraves da constru<;,:ao de pesados e 

complexos sistemas defensivos , acompanhada por amplas remodela<;,:oes dos espa<;,:os habitacionais. 

A materializa<;ao destas reformas implicava a disponibilidade de uma consideravel mao-de-obra para 

tarefas nao produtivas, so viabilizada gra<;as a uma forte interac<;,:ao entre os povoados, alguns deles 

com provaveis fun<;,:oes economicas especializadas, suportando um processo de diferencia<;,:ao 

horizontal e vertical, que nao chegara a ser vislvel a um nfvel intra-site, pois dentro dos povoados nao se 

assinalam diferentes posi<;,:oes de stat~I S. 

Datam de um periodo que inclui os dois Li[tlmos secu[os do 1° milenio aC e 0 seculo I da 

nossa era as caracterlsticas vulgarmente atribuldas aos castros do NO, tipificadas pel as suas casas de 

pedra redondas, com e sem vestibulo, rodeadas de pateos [ageados, por vezes definindo bairros e por 

complexos sistemas defensivos que incluem varias e extensas linhas de muralhas , em nLlmero variavel , 

espantosas pela sua robustez e aparato. Data igualmente deste perfodo 0 ordenamento proto-urbano de 

alguns povoados, conseguido com base na constru<;ao de arruamentos e quarteiroes, que justifica a sua 

designa<;ao por citanias, bem expresso em Sanfins (Pa<;os de Ferreira), ou Briteiros (Cuimaraes) (Silva 

1986) A complexifica<;,:ao dos sistemas construtivos e a utiliza<;ao generalizada da pedra, usada com 

grande mestria e diferentes aparelhos, conferem aos povoados do NO portugues, nos finais do 

F milenio antes da nossa era, uma expressao de grande originalidade que os diferencia claramente de 

oulras areas culturais. Mas, na verdade, nem todos os povoados possuem, nesse perfodo , essas 

caracterfsticas. Na transi<;ao da era coexistem no NO portugues, ao lado das grandes citanias, inumeros 
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povoados de media dimensao, que registam remodelac;oes arquitect6nicas, sem atingir 0 aparato que 

caracterizou as primeiras e pequenos povoados que utilizam ainda materiais perecfveis nas suas 

construc;oes A variabilidade dos povoados, em term os de localizac;ao , dimensoes e construc;oes e 

reveladora de uma acentuada hierarquia no povoamento, igualmente sugestiva de uma hierarquia socio

-economica e politica, cujos contornos nos escapam ainda, mas bem reveladora da complexidade 

organizativa destas comunidades. 

o surto construtivo que afecta grande numero de povoados fez-se acompanhar por um 

consideravel desenvolvimento tecnol6gico, perceptivel ao nlve! das ceramicas, da metalurgia do 

bronze e do ferro , mas, tambem, por uma maior circulac;ao de materias-primas e produtos, a nlvel 

regional e inter-regional , ou, ainda, por uma maior mobilidade da populac;ao e por fen6menos de 

concentrac;ao populacional nalguns castros, sugerindo 0 aparecimento de novos lugares centrais (Silva 

1986) 0 suporte econ6mico e social necessario para esta nova fase de expressao da territorialidade e 

visibilidade dos povoados , para uma interacc;ao com as areas do Sui da Peninsula e para uma presumivel 

afirmac;ao de unidade socio-politicas, conhecidas pel a designac;ao de populI , que incluiam varios castros, 

s6 poderia ter decorrido de desenvolvimentos realizados anteriormente ao seculo II a.C, ainda que nao 

clara mente expressos no registo arqueol6gico disponivel. Esses desenvolvimentos poderao estar 

relacionados com a sedi mentac;ao de uma paisagem humana associada aexplorac;ao intensiva das bacias 

fluviais do Entre Douro e Minho e ao desenvolvimento de uma agricultura de lavradio , revelando a 

lenta adaptac;ao das comunidades do 1° milenio a .C a uma ecologia de vale. 

Do conjunto dos dados ambientais disponlveis para 0 1° milenio a.C, obtidos pel a 

Palinologia, Antracologia e Paleocarpologia (parte dos dados paleoambientais referidos neste trabalho 

foram obtidos no ambito do projecto "Hist6ria e Arqueologia da paisagem reconstituic;ao paleo

ambiental e paleo-climatologica", desenvolvido entre 1992 e 1994, com 0 apoio da JNICT Aos 

diferentes espec ialistas, por eles responsaveis , designadamente os Professores F Diaz-Fierros Viqueira , 

Teresa Taboada Castro (Edafologia ), Pablo Ramil Rego e Maria Jesus Aira Rodriguez (Pa linologia e 

Paleocarpologia), da Universidade de Santiago de Compostela e aDoutora Isabel Figueiral , 

expressamos aqui 0 nosso reconhecimento pelo trabalho realizado , ainda inedito) podemos considerar 

que a paisagem que envolvia os povoados era pr6diga de recursos, caracterizando-se pe!a presenc;a de 

manchas de floresta caducif61ica atlantica original (sobretudo carvalhos , sobreiros e castanheiro), 

entrecortadas com clareiras colonizadas por uma vegetac;ao arbustiva, desenvolvida pelo simples abate 

de arvores , ou pelo abandono temporario ou definitivo de areas anteriormente cultivadas. A tendencia 

que se regista ao longo do 1° milenio aC revela uma clara diminuic;ao das areas de floresta, com 

aumento de clareiras para 0 cultivo. Nos finais daquele milenio , a vegetac;ao em volta dos povoados 

seria praticamente rasteira, sendo a paisagem muito mai s aberta, talvez com excepc;ao das zonas 

ribeirinhas, onde se manteriam matagais significativos, ainda que com tendencia para desaparecer, 

devido a implantac;ao de povoados de baixa altitude, associados aexplorac;ao intensiva dos solos de 

aluviao, que implicava a pratica de uma agricultura de regadio e a uso sistematico do arado 

Os dados paleoambientais disponivei s para a regiao do vale do Cava do eAve (Aira 

Rodriguez e Rami! Rcgo 1992; Flgueiral 1990; 1994, p. 427-448; Diaz Fierros et alii 1994) permitem 

caracterizar, desde ja, os recursos explorados pel as comunidades proto-hist6ricas e salientar alguns 
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aspectos da sua interac<;ao com a paisagem . 

o espectro da vegeta<;ao arb6rea que caracteriza a envo[vencia dos povoados e-nos 

facultado pel a Palinologia e Antracologia . Para alem do registo da presen<;a de especies caduciformes 

possufmos, tambem , um registo da vegeta<;ao presente nas zonas baixas e mais irrigadas dos vales, 

aproveitada com fins energeticos, entre a qual se incluem 0 Bardo/Zelha, 0 Amieiro, 0 Salgueiro, 0 

Freixo, a Aveleira, 0 Sabugueiro eo U[meiro Entre as especies cultivadas, com fins alimentares, 

conhecidas a partir da Paleocarpologia , destacamos, necessariamente, os cereais e as leguminosas, 

muito embora seJa imposslvel estimar a representatividade desta produ<;ao na dieta alimentar das 

comunidades do 1° milenio a.C 

o leque de especies identificadas mostra uma explora<;ao equilibrada de diferentes 

patamares ecol6gicos dos vales. Um deles caracterizar-se-ia pelos matos, que deveriam ocupar alguns 

espa<;os de vertente, na envolvencia dos povoados e, certamente, tambem , as areas montanhosas de 

media altitude, que constituem os relevos mais significativos da regiao. Este patamar era explorado com 

fins energeticos, construtivos e para alimenta<;ao do gado. Um outro patamar ecol6gico far-se-ia 

representar pelas manchas de floresta mista de carvalhos e sobreiros, com alguns castanheiros, que 

deveriam desenvolver-se nas vertentes montanhosas e nas bordaduras dos vales, alternando com 

clareiras. Importante recurso, quer alimentar, para os hom ens e animais , pelos frutos , bem 

representados atraves de macro-restos carbonizados, quer energetico e cinegetico , estas manchas 

florestais reveJam tendencia a diminUlr a sua representatividade pela proliferac;ao de povoados e pelo 

arroteamento de novos espa<;os agro-pastoris. Um outro patamar ecoJ6gico estaria representado pelas 

manchas de floresta ribeirinha, desenvolvendo-se, muito possivelmente, quer nos vales mais largos, 

quer nas areas envolventes dos ribeiros e rios secundarios. 

A intensificac;ao econ6mica registada nos ultimos dois seculos do 1° milenio a.C parece 

sacrificar crescente e irreversivelmente as manchas florestais das vertentes e dos vales. A esse processo 

nao sera estranha a utiliza<;ao generalizada de instrumentos de ferro, quer no abate de arvores, quer na 

pratica de uma agricultura de regadio, adaptada a solos pesados e mal drenados, como sao os que 

caracterizam os fundos dos vales mais ampJos da regiao. 

o quadro do povoamento dos (iltimos dois seculos que precedem 0 domfnio romano do 

NO portugues testemunha 0 resultado de um processo de sedentariza<;ao e territorializa<;ao das 

comunidades proto-hist6ricas da regiao, que se adaptam, exploram e, simultaneamente , controem uma 

paisagem humana, agraria e simb61ica muito particular, dentro da qual ganham plena expressao as 

largas centenas de castros conhecidos na regiao, com as suas muralhas, casas redondas , arte de 

trabalhar a pedra , ou ourivesaria. 

o domfnio romano da regiao mais nao conseguiu senao racionalizar, sob uma outra 16gica, 

mais orientada para 0 mercado, a explora<;ao dos recursos agro-pastoris dos vales. A diversifica<;ao do 

habitat, indispensavel nesse novo contexto, nao logrou, todavia , par termo a uma milenar tradic;ao de 

vida em povoados nuclearizados, simllitaneamente adaptados e construtores de uma paisagem de 

altiplanos e colinas, rica em aglla , mas exigente em trabalho. As comunidades do 1° milenio aC foram, 

sem duvida alguma, pela sua vivencia e percurso hist6rico, as modeladoras da especificidade da paisagem 

agraria do Entre Douro e Minho, sucessivamente retocada pelas comunidades posteriores. 
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