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a estátua-menir do pedrão 
ou de são bartolomeu do mar 
(esposende, noroeste de portugal) 
no contexto arqueológico da 
fachada costeira de entre os rios 
neiva e cávado
Ana M. S. Bettencourt1, Manuel Santos-Estévez1,2, Pedro Pimenta Simões3,1, Luís Gonçalves3

RESUMO

A estátua-menir do Pedrão foi alvo de novos estudos em 2018 tendo-se verificado que teria cabeça, base ar-

redondada e diversas gravuras, algumas destruídas pela ação antrópica. Tendo em conta a sua morfologia e 

a disposição das oito covinhas existentes na face sul que se unidas formariam o motivo retangular típico das 

estátuas-menires do Noroeste, esta deverá ser incluída neste grupo e na mesma cronologia genérica. A estátua-

-menir está deslocada, embora testemunhos e tradições populares indiciem que estaria perto do seu contexto 

original – na plataforma litoral em frente ao Monte de Sanfins. Terá funcionando como símbolo de identidade 

e de poder sinalizando um lugar geoestratégico de encontro entre populações, por motivos religiosos, sociais 

e de intercâmbio.

Palavras-chave: Estátua-menir, Idade do Bronze, Negociação, Identidade e Poder, Intercâmbio. 

ABSTRACT

The statue-menhir of Pedrão was studied and revaluated in 2018 and it was found that it had a head, a rounded 

base and engravings, some of them destroyed by the anthropic action. It was found that the arrangement of 

the eight cup-marks on the south face, if joined, would form the typical rectangular motif of the northwestern 

Iberian Peninsula statues-menhirs, so it should be included in this group and in the same generic age. This 

statue-menhir is out of place, although testimonies and popular traditions indicate that it would be close to 

its original context: on the coastal platform in front of Mount of Sanfins. It will has functioned as a symbol of 

identity and power marking a geostrategic place of encounter between populations for religious, social and 

exchange purposes.
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1. INTRODUÇÃO

A estátua -menir do Pedrão foi descoberta e alvo de 
publicação na década de 70 do século XX, tendo 
sido publicada como estátua -menir de São Bartolo-
meu do Mar e inserida, cronologicamente, no Neo-
-Calcolítico (Jorge, 1978). Posteriormente foi republi-
cada com maior detalhe (Jorge, Baptista e Gonçalves, 
1986). Consta no Portal do Arqueólogo com o CNS 
11114 e foi classificado como Imóvel de Interesse Pú-
blico, através do Decreto .º 26 -A/92, DR, I Série -B, 
n.º 126, de 1 -06 -1992.
Em julho de 2018 foram realizados trabalhos ar-
queológicos na sua envolvente, da responsabilidade 
de dois signatários deste trabalho (AMSB; MS-E) 
com o apoio dos restantes elementos da área da geo-
logia (LG; PPS)4. Estes consistiram em sondagens 
em redor da estátua-menir, na limpeza do monóli-
to, na observação litológica e arqueológica do mes-
mo e  no seu levantamento fotogramétrico. Possi-
bilitaram, ainda, uma observação detalhada do seu 
contexto físico.
Os objectivos deste trabalho consistiram em apurar 
se o imóvel se encontrava in situ, identificar restos 
de atividades que se relacionassem com as ações 
desenvolvidas em seu redor, precisar a sua cronolo-
gia, detalhar o seu modo de fabrico, a origem da sua 
matéria-prima e as alterações verificadas ao longo 
do tempo. Por fim pretendeu-se integrar este monu-
mento nos contextos físicos e arqueológicos locais.

2. LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
E CONTEXTO FÍSICO E AMBIENTAL

A estátua-menir localiza-se no local conhecido co-
mo Agra do Pedrão, no lugar de Baixo, união de 
freguesia de Belinho e São Bartolomeu do Mar, con-
celho de Esposende, distrito de Braga. As suas coor-
denadas geográficas decimais, no sistema WGS 84,  
são: latitude: 41.34420 N; longitude: -8.47463 O. 
Encontra-se a uma altitude de aproximadamente  
12 m (Figura 1).

4. Os trabalhos contaram com a participação de Diogo Ma-
rinho, João Sérgio Olival, Leandro Costa e Marco Almeida, 
alunos do 2º ano do Curso de Arqueologia da Universidade 
do Minho, e Cláudia Vieira e Mafalda Soares, alunas do 3º 
ano do Curso de Arqueologia da Universidade do Minho. 
Destaca-se, ainda, a colaboração do aluno de Mestrado em 
Arqueologia, Jorge Guedes e do doutor Hugo Aluai Sampaio.

O seu acesso faz-se pela Estrada Nacional nº 13 (EN 
13) que liga Esposende a Viana do Castelo. Fica nas 
traseiras da Igreja Nova de São Bartolomeu e está si-
nalizado na EN 13, com uma placa.
Este imóvel localiza-se na plataforma litoral, a cer-
ca de 750 metros da linha atual da costa constituída 
por praias de seixos rolados e de afloramentos de 
metassedimentos (xistos e quartzitos). A norte da 
estátua-menir passa um curso de água designado 
por Rego e a sul o Rego da Lagoa, desaguando am-
bos no oceano atlântico. Nas imediações, para norte, 
brotam as nascentes de São Bartolomeu, ao qual a 
população atribuí poderes curativos. É de destacar 
que o monumento, se situa entre as fozes dos rios 
Cávado, a sul, e do Neiva, a norte.
Segundo a Carta Geológica de Portugal, na escala 
1: 50 000, folha 5-C, de Barcelos, de Teixeira et al. 
(1969), o substrato geológico local é composto por 
depósitos de praias antigas e de terraços fluviais, so-
bre quartzitos com cruziana e scolithus do Ordoví-
cico. Nas imediações, a nascente, eleva-se o Monte 
de Sanfins, cujo topo alcança 237 metros. Trata-se de 
um relevo residual granítico onde são bem visíveis 
inúmeros afloramentos de granitos, de duas micas, 
predominantemente biotíticos, e de grão médio (Fi-
gura 2), o designado Granito de São Lourenço (Pe-
reira, 1992). 
Do local usufruía-se um bom domínio visual sobre 
o meio circundante, nomeadamente para o oceano 
atlântico a noroeste, oeste e sudoeste. Para nascen-
te, avistavam-se as vertentes íngremes do Monte de 
Sanfins; para norte, parte da plataforma litoral e o 
Monte do Castelo, já na margem oposta do Neiva, e 
para sul, a restante plataforma litoral.
A área de implantação deste monumento encontra-
-se urbanizada, encontrando-se a igreja nova de São 
Bartolomeu do Mar, a escassos metros, assim co-
mo diversas moradias, campos agrícolas e estufas  
(Figura 3). 
O local, foi até há poucos anos, cultivado com mi-
lho e produtos hortícolas, nunca tendo sido alvo do 
plantio de árvores de fruto ou de vinha, segundo a 
informação oral dos moradores do local. Atualmen-
te, está ajardinada uma pequena área em volta do 
monumento tendo aí sido colocada uma placa infor-
mativa com o desenho retirado da publicação de Jor-
ge, Baptista e Gonçalves (1986) e um pequeno texto, 
em português, com base na referida publicação.
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3. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

Conhecem-se diversos vestígios arqueológicos da 
Pré-história Recente e da Proto-história no aro de 
São Bartolomeu do Mar, embora nada esteja regista-
do no Portal do Arqueólogo. São de destaque: i) um 
importante povoado Calcolítico localizado na ver-
tente este do Monte de Sanfins/Monte Crasto, par-
cialmente destruído por uma pedreira clandestina 
(Bettencourt, 2013a); ii) o achado de dois machados 
metálicos (um plano e outro de tipo Bujões/Bar-
celos) e de uma espada curta, provenientes de uma 
zona de desmonte de pedra na base da vertente oes-
te do Monte de Sanfins, inseríveis entre as Idade do 
Bronze Antigo e Médio (Harbison, 1967; Junghans, 
Sangmeister e Schröder, 1968; Almeida, 1987; Co-
mendador Rey, 1998; Bettencourt e Sampaio, 2017, 
entre outros); iii) o achado de materiais de superfí-
cie indicadores da existência de um povoado da Ida-
de do Ferro, na base do Monte de Sanfins (Almeida, 
1987). De destacar, ainda, indicações toponímicas 
que indiciam a presença de monumentos megalíti-
cos funerários na plataforma litoral, em particular 
nos campos a oeste e noroeste da Igreja Velha5. Na 
freguesia de São Paio de Antas, conhece-se a ne-
crópole de Belinho, considerada do Bronze Médio 
(Bettencourt, 1999, 2001) e a necrópole de cistas 
dos finais do Bronze Médio, inícios do Bronze Final 
de Agra das Antas (Ataíde e Teixeira, 1940; Soeiro, 
1988; Cruz e Gonçalves, 1998/1999; Bettencourt, 
1999). Para sudeste, na freguesia de Vila Chã, há 
três monumentos megalíticos com reutilizações da 
Idade do Bronze Inicial ou Médio. Trata-se de uma 
das mamoas da Serra, da Antela da Portelagem e da 
Mamoa do Rapido (Bettencourt, 1999, 2013b). Ain-
da na freguesia de Vila Chã é de assinalar o povoado 
de Bitarados/Maindos (Bettencourt et alii, 2007; 
Cardoso e Bettencourt, 2008) e ocupação do Bron-
ze Final do Castro de São Lourenço (Bettencourt, 
1999). Na freguesia das Marinhas, deve assinalar-se 
a necrópole do Bronze Inicial/Médio da Cavaleira  
(Almeida, 1988; Bettencourt, 1999, 2011).
De destacar, ainda, a presença de pias salineiras 
amovíveis, descoberta em toda a costa desde a foz 
do Neiva até à praia da Robaleira, nas Marinhas 
(Esposende) que recentemente têm sido atribuídas 
à Idade do Bronze por paralelos com uma pia con-
textualizada no sítio arqueológico de Carreço-praia, 

5. Informação particular do Padre Franklin Neiva Soares.

Viana do Castelo (Bettencourt et alii, 2020; Betten-
court et alii, no prelo). 

4. TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 

Para um estudo correto deste monumento foi ne-
cessário proceder-se quer à sua limpeza quer a son-
dagens arqueológicas na sua envolvente.

4.1. Limpeza e estudo da estátua-menir
A estátua menir tinha a sua coloração original alte-
rada devido à presença de fungos, líquenes e ações 
antrópicas. Tornou-se imperativo a sua  limpeza 
para facilitar a caracterização do tipo de granito e 
a sua origem. A limpeza foi efetuada com escovas, 
de diversos graus de dureza, espátulas estreitas de 
madeira e água corrente. Esta possibilitou, ainda, a 
pesquisada de novas grafias (Figura 4).
Para tal, foi efetuada observação com luz diurna e 
artificial e realizado o seu levantamento fotogramé-
trico, posteriormente trabalhado no computador 
através dos programas Agisoft e Meshland.
Estes trabalhos contaram com a colaboração de dois 
subscritores deste trabalho (PPS e LG), geólogos  
de formação.

4.2. Sondagem arqueológica
Após a remoção das cascas de árvore seca que ro-
deavam a base da estátua-menir, inseriu-se a área a 
escavar numa quadrícula composta por quatro qua-
drados de 4 m2 cada, designados por A1, A2, B1 e B2.  
Esta foi efetuada pelo Gabinete de Topografia da 
Câmara Municipal de Esposende. A área delimitada 
para escavação, com cerca de 16 m2, foi a única pos-
sível, dado o revolvimento do terreno resultante de 
trabalhos anteriores (Figura 5). 
A escavação iniciou-se com a retirada da UE 00 em 
todos os quadrados, seguida da UE 01 e da UE 02, até 
se encontrar geotêxtil de colocação recente, ali colo-
cado aquando das intervenções realizadas em volta do  
monumento pela Câmara Municipal de Esposende.
Após o levantamento do geotêxtil nos quadrados 
B1 e B2 ficaram visíveis, em plano, quatro unidades 
estratigráficas distintas: a UE 04, a UE 05, a UE 6 e 
a UE 07. Nesse momento realizou-se uma limpe-
za do plano, que foi objeto de fotografia, descrição, 
desenho e interpretação. Posteriormente, iniciou-
-se a escavação da UE 05, no quadrados B2, inicial-
mente interpretada como correspondendo à vala de 
fundação da implantação do muro de cimento (UE 
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03). No seguimento da escavação percebeu-se que a 
UE 05 não correspondia ao enchimento da vala de 
fundação do muro, bem individualizada, mas sim a 
solo agrícola muito perturbado pelos revolvimentos 
que a implantação do muro provocou. Escavaram-
-se, ainda, as UEs 06 e 07, correspondente a terras 
mais recentes e só, posteriormente, se retirou a UE 
04. Paralelamente, iniciaram-se as escavações dos 
quadrados A1 e A2, deixando-se uma banqueta de 
50 cm entre os quadrados para possibilitar uma lei-
tura estratigráfica vertical.
No topo da UE 08, que corresponde a solos de de-
posição natural, verificaram-se inúmeras manchas 
preenchidas com sedimentos da UE 04, que corres-
pondiam ao enchimento das depressões deixadas 
pelas relhas do arado nos depósitos sedimentares 
originais. A escavação da UE 08 prolongou-se em 
profundidade, no quadrado B2, para se perceber qual 
a sua espessura e facilitar o trabalho de interpretação 
de formação dos solos da plataforma litoral. Para tal 
foram retiradas amostragens de sedimentos, com o 
auxílio de um trado, chegando-se a cerca de 2,5 me-
tros, profundidade a partir do qual se detetaram sei-
xos rolados, provavelmente de um terraço marinho.
Por forma a ilustrar a estratigrafia geral e a área de 
implantação da estátua-menir foi desenhado o per-
fil oeste dos quadrados B1 e B2, assim como o perfil 
sul dos quadrados A1 e B1 (Figura 6). 
Como não foi visível a vala de fundação do monu-
mento no perfil oeste do quadrado B2, que lhe pas-
sava a cerca de 10 cm, optámos por escavar até ao seu 
limite, para obter mais dados. Antes deste trabalho 
foi necessário escorar o monumento6. 
Esta escavação possibilitou encontrar uma peque-
na vala de fundação da estátua-menir (UE 11), com 
enchimento idêntico à U4, embora com inclusão de 
seixos rolados, seixos graníticos angulosos, pedaços 
de cimento agarrado a tijolo e vidro. Foram tiradas 
fotografias gerais e de pormenor desta ocorrência, 
assim como efetuado um desenho do perfil que pas-
sava a nascente do monumento (Figuras 6 e 7). 
Posteriormente o espaço de escavação foi coberto 
com geotêxtil e sedimentos tendo no topo sido co-
locada casca de árvore seca para que ficasse similar 
ao encontrado no início dos trabalhos.

6. Neste processo houve o cuidado de o escorar com madei-
ra para não danificar a superfície do monumento.

4.2.1. Unidades estratigráficas
Tendo em conta a similitude das unidades estrati-
gráficas encontradas nos diferentes quadrados pode-
mos sintetizá -las deste modo: UE 00 – Sedimentos 
de coloração castanha escura, de composição areno-
-argilosa, composto por areia muito fina, mediana-
mente compacto, com raízes e calhaus angulosos. 
Corresponde a um aterro; UE 01 – Sedimentos de 
coloração castanha clara, de composição limosa, 
compostos por limos e argilas, medianamente com-
pactos, com calhaus angulosos.  Incluí fragmentos 
de plástico recentes. Corresponde a um aterro; UE 02 
– Sedimentos de coloração bege clara, de composição 
arenosa, compostos por areias finas, de elevada com-
pacidade, com inclusão de calhaus angulosos. Incluí 
fragmentos de plástico, de papel e de vidro de cro-
nologia recente. Corresponde a um aterro; UE 03 (Só 
ocorre nos quadrados B2, A1 e A2) – Muro composto 
por blocos de cimento de delimitação de duas pro-
priedades agrícolas, de construção recente; UE 04 
– Sedimentos de coloração castanha escura, de com-
posição areno -limosa, composta por areias finas, de 
fraca compacidade. Incluí calhaus rolados e restos de 
cimento, assim como materiais recentes, como frag-
mentos de plástico. Corresponde ao solo agrícola; UE 
05 (Só ocorre no quadrado B2) – Sedimentos de co-
loração heterogénea, com manchas amarelas e casta-
nhas claras, de composição areno -limoso, compos-
tos por areias finas, medianamente compactas, com 
inclusão de calhaus angulosos, carvões e conchas de 
caracol. Possui, ainda, fragmentos de plástico. Cor-
responde ao solo agrícola; UE 06 (Só ocorre no qua-
drado B1). Sedimentos de coloração castanha escura, 
de composição areno -limosa, composto por areias 
finas, de fraca compacidade, com inclusão de blocos 
e calhaus rolados e angulosos. Possui materiais re-
centes, como fragmentos de plástico. Corresponde 
a um aterro; UE 07 (Só ocorre nos quadrados A1, B1 
e B2) – Sedimentos de composição heterogénea, que 
alternam entre alguns de composição limosa e de co-
loração castanha escura, com outros de composição 
arenosa, menos compacta e de coloração acinzenta-
da. Incluí calhaus angulosos e integra fragmentos de 
plástico. Corresponde ao enchimento de uma vala 
de fundação para colocação de um tubo de plástico 
resultante das obras recentes; UE 08 – Sedimentos 
de coloração amarela escuro, de composição areno-
-limosa, composto por areias finas, medianamente 
compacto, com inclusão de calhaus. Corresponde 
a um solo não antrópico, proveniente de depósitos 
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antigos; UE 09 (Só ocorre no quadrado B2) – Sedi-
mentos de coloração castanha escura, de composição 
limosa, compostos por areias finas, de fraca compa-
cidade, com carvões. Possível depressão intrusiva na 
UC 08, proveniente das atividades da UE 05; UE 10 
(Só ocorre no quadrado A1) – Bolsa sedimentar de 
coloração castanha escura, de composição areno-
-argilosa, composta por areias finas e de fraca compa-
cidade. Incluí calhaus dispersos; UE 11 (Só ocorre nos 
quadrados A1 e A2, em volta da estátua -menir) – Se-
dimentos de coloração castanha escura, de composi-
ção areno -limosa, composta por areias finas, de fraca 
compacidade. Incluí seixos rolados, seixos graníticos 
angulosos, um pedaço de cimento agarrado a tijolo 
e vidro. Corresponde à vala de fundação recente de 
implantação da estátua -menir.

4.2.2. Espólio
Estando a área profundamente revolvida, a maioria 
do espólio encontrado é de cronologia recente. Re-
ferimo-nos a restos de plásticos, de cimento, tijolo e 
vidros. Entre estes destaca-se o aparecimento de um 
fragmento de uma pequena garrafa de Martini, de 
cor verde, que se encontrava no interior da pequena 
vala de fundação do menir (UE 11). 
Nas UEs 04 e 05 foram registados alguns seixos rola-
do de quartzito, dispersos, assim como lascas desse 
material, aparentemente afeiçoadas. Provavelmente 
resultaram de perturbações dos terraços marinhos 
existentes sob a UE 08 que se foram misturando nos 
solos agrícolas resultantes de obras em profundida-
de, como a construção de poços7, etc.
Na UE 05, quadrado A2, foram encontrados dois 
seixos rolados de quartzito, com truncaturas em ca-
da extremidade longitudinal, podendo classificar-se 
como pesos de rede. 
Estes, muito homogéneos em termos de dimensões 
e de truncaturas, parecem antigos, embora se encon-
trassem descontextualizados8. O nº 1 mede 6,5 cm de 
altura, 4,8 cm de largura máxima e 2,4 cm de espessu-
ra. O nº 2 mede 5,9 cm de altura, 4 cm de largura má-
xima e 1,9 cm de espessura. Ambos são muito mais 

7. De salientar que a cerca de 7 metros para sul-sudeste da 
estátua-menir existia um poço, atualmente tapado. 

8. Apesar de existirem pesos de rede sobre seixo de quartzi-
to até, pelo menos, o séc. XX, os que se observam no litoral 
norte foram realizados sob grandes seixos e apresentam 
truncaturas irregulares, sendo, portanto, muito distintos 
dos encontrados na escavação.

pequenos do que os restantes seixos rolados com ou 
sem afeiçoamento, encontrados no solo agrícola.

5. DESCRIÇÃO DA ESTÁTUA-MENIR

5.1. Descrição morfológica e grafias
O monumento da Arga do Pedrão corresponde a 
uma estátua -menir (e não a um menir como é usual-
mente designada) dado o seu carácter tridimensional 
e aproximadamente antropomorfo. Caracteriza -se 
por uma figuração muito abstracta do corpo huma-
no, potenciada por dois estrangulamentos intencio-
nais realizados na metade superior da face sul, que 
esboçam os ombros e a cabeça, cuja extremidade foi 
partida. A sua fratura é evidente pelo facto da super-
fície fraturada apresentar uma patine distinta da do 
resto da peça e pela existência de entalhes de cunhas.
Tem quatro faces, atualmente orientadas para sul, 
norte, noroeste e nordeste (Figura 8).
A face virada para sul foi aplanada intencionalmen-
te, apesar de conter uma saliência natural, um nó-
dulo de biotites, na parte superior, e pequenas reen-
trâncias de origem natural. Foi aquela onde foram 
gravados mais motivos, parecendo ser a superfície  
para onde a audiência teria preferencialmente de 
olhar. Aí foram gravadas oito covinhas bem pro-
nunciadas (quatro de cada lado) em posição central, 
na parte média do corpo da estátua-menir e dispos-
tas segundo o eixo maior vertical. A sua disposição 
sugere, se mentalmente unirmos todas as covinhas, 
uma figura semi-retangular, similar à que ocorre 
noutras estátuas-menires e a que se dá o nome de 
estola ou de insígnia (Figura 8). 
Através da observação noturna, com luz artificial, 
foi ainda encontrado um pequeno sulco que parece 
emergir a partir dos ombro mas que se perde na parte 
central da face sul, numa área superior às covinhas, 
devido ao facto de a superfície do imóvel ter sido al-
terada ou picada, por objeto metálico, nessa área.  
As faces noroeste e nordeste são igualmente aplana-
das, sendo a que está virada a norte mais estreita e 
arredondada. Com exceção desta, todas as restantes 
foram gravadas. 
A face virada a noroeste é regular, mas apresenta 
uma saliência, disposta na diagonal na parte infe-
rior, formada por uma concentração de biotite. Os-
tenta quatro covinhas, pouco pronunciadas, na par-
te inferior do imóvel que formam um alinhamento 
ligeiramente curvo, duas covinhas na zona centro, 
algo distanciadas entre si, e uma na parte superior, 
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na área do “ombro” da peça.
A face virada a nordeste apresenta uma superfície 
algo irregular, com uma saliência disposta na diago-
nal, na parte inferior e um estreitamento, na parte 
superior. Evidencia duas covinhas dispostas na dia-
gonal, na zona centro. 
A face norte, apresenta uma superfície uniforme, 
mas possui uma concavidade natural na parte mé-
dia – inferior.
Durante a escavação verificou-se que a base da es-
tátua-menir era arredondada, tendo sido afeiçoada 
para o efeito (Figuras 7 e 9), pelo que é provável que 
a cabeça também fosse afeiçoada. 
Da base à fratura do topo o monólito mede 2,15 me-
tros de altura. É mais espesso na base, em contacto 
como o solo, onde tem c. 72 cm. Na parte média tem 
c. 60 cm e na extremidade superior, à altura dos om-
bros, c. 40 cm. 
Em corte tem uma forma trapezoidal com o eixo 
menor, arredondado, virado a norte.
Após a observação noturna foi possível verificar que 
esta peça foi polida em diferentes faces, provavel-
mente com a ajuda de seixos rolados de quartzito e, 
posteriormente, gravada por percussão. 
Hoje encontra-se parcialmente picada, sobretudo 
na face virada a sul, o que terá destruído gravuras 
menos profundas.
Durante a escavação foi possível verificar que a es-
tátua tinha sido pintada recentemente, com óleo 
queimado9.

5.2. Características litológicas
A rocha com que foi talhada a estátua-menir é um 
granito de duas micas (biotite e moscovite), de grão 
médio a grosseiro com presença de turmalina (Gra-
nito de São Lourenço). Este tem uma coloração que 
varia entre tons de cinza e amarelados, apresentan-
do junto da base de uma das faces, uma zona com 
coloração avermelhada. As cores amareladas e aver-
melhadas são devidas à alteração do granito (oxida-
ção da biotite) e estão associadas ao feldspato. 
Ocorrem n bloco granítico da estátua-menir raros 
encraves10 micáceos de forma lenticular com di-

9. Tal facto foi relatado por um visitante que refere que o 
antigo proprietário não gostava da estátua-menir, tendo-a 
pintado com óleo queimado pensando que, assim, lhe ti-
rava o valor.  

10. Encraves – fragmentos de outra rocha inclusa na rocha 
ígnea.

mensões que variam entre 3 e 8 cm. Evidenciam-
-se, ainda, dois bandados11 micáceos a saber: i) curto 
bandado na parte superior da face virada a sul, de 
direção oeste-este,  de espessura ± 2 cm com algum 
quartzo e feldspato; ii) bandado penetrativo com ± 
1 cm de espessura, observável na parte inferior da 
face com orientação nordeste-sudoeste, abrindo e 
continuado para o lado esquerdo em associação com 
quartzo e feldspato, inclinação para sul. 
Observa-se que o granito está orientado, com uma 
estrutura planar, evidente na parte superior da face 
do menir com orientação nordeste–sudoeste, sendo 
que essa disposição é dada pelas micas, encraves e 
bandados micáceos.
A turmalina ocorre disseminada no granito, obser-
vando-se ainda dois alinhamentos rectilíneos com 
disposição oblíqua de inclinação contrária na face 
com orientação oeste-este, na sua metade inferior. 

5.3. Lendas atribuída ao local 
Segundo depoimentos de vários visitantes, residen-
tes ou ex-residentes em São Bartolomeu do Mar, os 
relatos em torno da estátua-menir podem sinteti-
zar-se em três ideias base: i) quando tirarem a pedra 
o mar avança; ii) a pedra ia sendo tirada e voltava 
sempre a aparecer no mesmo lugar; iii) no dia de São 
Simão chegou o mar ao pedrão.

6. DISCUSSÃO DOS DADOS 
E INTERPRETAÇÕES

O resultado dos trabalhos arqueológicos em redor 
do menir da Agra do Pedrão possibilitaram perce-
ber que este monólito não se encontrava in situ, mas 
que a sua mudança de local se verificou durante o 
séc. XX, tendo em conta os materiais encontrados 
na sua vala de fundação e as fotografias publicadas 
por Sereno e Dórdio (1994) que o mostram na posi-
ção onde se encontra. 
Algumas pessoas de idade, inquiridas sobre o seu 
local de implantação, referiram que, originalmente, 
ele estaria mais para nascente, ou seja, mais perto 
das traseiras da igreja e onde hoje se encontra o ca-
minho empedrado, o que inviabilizou escavações 
nesse local. Referiram-nos, ainda, que estava mais 
perto do poço que ali existiu (hoje soterrado), e que 
foi mudado porque atrapalhava a extração de água 

11. Bandado – estrutura ígnea com bandas de variação mi-
neralógica.
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que ali se fazia com a ajuda de gado bovino que mal 
conseguia passar entre o monumento e o poço.
Ao ser assim, este monumento não estará muito 
deslocado da sua posição original até porque, na me-
mória da população local, sempre esteve na proprie-
dade conhecida como Agra do Pedrão que era mais 
vasta e ocupava parte dos terrenos onde hoje se en-
contram as estufas (a oeste), o caminho empedrado 
(a este) e uma moradia (a sul). De salientar que se 
trata de um monumento de peso considerável, pelo 
que a sua deslocação, por muitos metros, no âmbi-
to da mesma propriedade, não teria grande sentido. 
Também é significativo que, pelo menos desde os 
anos 40 do século XX, as pessoas de idade comen-
tassem que pelo S. Simão vinha o Mar ao Pedrão. Ex-
pressão que poderá, eventualmente, relacionar-se 
com os efeitos do tsunami no noroeste da Penínsu-
la Ibérica, resultante do sismo de 1755, que ocorreu 
no dia 1 de novembro (Amaré Tafalla, Orche García 
e Puche Riart, 2005), ou seja, pelo S. Simão, que se 
festeja desde os dias 28 de outubro a 2 de novembro, 
consoante as regiões. Assim sendo a estátua-menir 
estaria na plataforma litoral, desde, pelo menos, os 
finais do séc. XVIII.
Em termos dos aspectos técnicos pode afirmar-se 
que foi elaborada a partir de um bloco de granito de 
duas micas de grão médio (granito de São Lourenço), 
com predomínio da biotite, granito este aflorante a 
cerca de  0,5 km para leste e de 1 km para norte. Este 
facto pode, também constituir-se como mais um 
factor de que teria sido erguida nesta área genérica. 
Atendendo a que não foi possível obter dados di-
retos para a sua datação, esta foi estabelecida com 
base em paralelos para o motivo sugerido pelas oito 
covinhas da face sul. Trata-se de uma iconografia 
comum nas estátuas-menires do Centro-Norte de 
Portugal e sul da Galiza que têm sido datadas da 
Idade do Bronze12, pelo que se crê poder inserir este 
monumento nesta cronologia genérica. 
Apesar das dificuldades em relacionar os pesos de 
rede com a estátua-menir e da descontextualização 
de ambos os achados, à microescala, é de notar que 
estes artefactos ocorrem, pela primeira vez, em con-
textos da Idade do Bronze, pelo que poderiam de 
certa forma estar relacionados.
Apesar de deslocada esta estátua-menir teria sido 
erguida na plataforma litoral que é, genericamente, 

12. Sobre estátuas-menir consultar a obra coordenada por 
Vilaça (2011).

um lugar de fácil circulação, perto de enseadas marí-
timas passíveis de atracagem e das fozes dos rios Nei-
va e Cávado navegáveis. Tendo em conta a própria 
morfologia do monumento, com mais de 2 metros 
de altura este seria facilmente visível de longe para 
quem por aqui circulasse, sendo, certamente, um 
marco espacial importante, um local de paragem, 
um locus aglutinador ou um local geoestratégico de 
encontro quer entre gente que viveria no território, 
quer entre estes e populações alógenas, conhecedo-
ras da simbologia destes monumentos e das suas 
grafias, mesmo que só esboçadas (Figura 10).
Há que ter em consideração que a estátua-menir fica 
em frente do Monte de Sanfins, de grande impacto 
visual e verdadeiro marco para a circulação terrestre 
e para a navegação por cabotagem para quem navega 
quer de norte quer de sul. Trata-se de uma das oro-
grafias mais salientes da plataforma costeira, avistá-
vel de muito longe e provavelmente de grande valor 
simbólico para as populações (um Monte Sacro?) 
que, pelo menos durante o Bronze Inicial e Médio aí 
evocaram ou celebraram as suas propriedades atra-
vés de deposições de artefactos metálicos, como um 
machado plano, um machado de tipo Bujões/Bar-
celos e uma espada curta (Junghans, Sangmeister 
e Schröder, 1968; Comendador Rey, 1998; Betten-
court e Sampaio, 2017). 
Deste modo a estátua-menir do Pedrão, poderia ter 
funcionado como um símbolo identitário e de po-
der local das populações litorais face a outras que 
aqui passassem ou aportassem, quiçá representan-
do uma divindade, um antepassado comum, um 
herói mítico ou um personagem real, talvez com 
poderes mágicos. Localizada num lugar liminar 
entre a terra e o mar e em rede com outros lugares 
vivenciados, sinalizaria um epicentro de múltiplas 
funções: religiosas, sociais e de intercâmbio (sal, es-
tanho, ideias), numa sociedade onde estas divisões 
não teriam o sentido que hoje se lhe conferem. Se-
ria, talvez, um lugar em que se repunha a ordem do 
mundo [uma heterotopia no sentido em que Fou-
cault (1984) descreve este conceito]. Um lugar  fora 
de todos os lugares, perfeito, meticuloso, ordenado 
face aos restantes, desordenados e improvisados. 
Um lugar onde se justapõe, num só lugar, vários 
espaços incompatíveis, simultaneamente fechado e 
aberto a diferentes comunidades.
A importância deste monumento no passado per-
durou, de forma reinventada, na memória popu-
lar, através das “estórias” que sobre ele se contam 
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e que subentendem que teria propriedades benéfi-
cas e protetoras (pois se sair dali, o mar entra) e que 
está encantada (pois foi levada mas volta sempre ao  
seu lugar).
Pela importância e raridade de monumentos des-
te tipo na fachada litoral do Noroeste Ibérico, seria 
de todo desejável que a sua área de proteção fosse 
aumentada  no cumprimento da lei, e libertada de 
muros e de estufas que lhe tiram a espetacularidade  
de outrora. 
Por ser um lugar muito frequentado por visitantes 
de nacionalidade portuguesa e estrangeira13 (há si-
nalética na estrada nacional que indica menir) seria 
conveniente uma placa sinalizadora com informa-
ção em várias línguas, pelo menos inglês e francês, 
atualizada em termos científicos e menos impositi-
va do que a existente, que por ser muito alta, tapa a 
visibilidade para o que se pretende mostrar.
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Figura 1 – Excerto da Carta Militar de Portugal, na esc. 1:25 000, nº 54 – Marinhas – Esposende, Lisboa: IGE, 
1997, com a localização atual da estátua-menir.
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Figura 2 – Localização da estátua-menir em extrato da Carta Geológica de Portugal na escala 1: 50 000, folha 5-C,  
de Barcelos.

Figura 3 – Contexto atual da estátua-menir.
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Figura 4 – Estátua-menir antes e depois da limpeza.

Figura 5 – Implantação da quadrícula de escavação com localização do 
menir (Gabinete de topografia da Câmara Municipal de Esposende).
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Figura 6 – Topo: perfis oeste dos quadrados B1 e B2 onde se pode observar a vala de fundação de um tubo a ine-
xistência de vala de fundação de implantação do menir Em baixo: perfil sul dos quadrados B1 e A1.

Figura 7 – Escavação da face nascente do monumento onde se pode verificar que a sua vala de fundação se 
abriu no solo agrícola e foi preenchida com sedimentos desse solo, motivo pelo qual a sua identificação se 
tornou difícil.
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Figura 8 – Levantamento fotogramétrico da estátua-menir do Pedrão com as covinhas sombreadas.



1014

Figura 9 – Perfil da estátua-menir no perfil do quadrado B2.

Figura 10 – Estátua – menir no contexto da plataforma litoral entre o rio Cávado, a sul, e os rios Neiva e Lima, 
este, em último plano, sobre imagem do Google Earth.
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