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ESTAÇÕES
PALEOLÍTICAS
DO ALTO-MINHO
Aos Ex.mo, Snrs. Doutores JuS!' LUTE
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s notas que a seguir se publicam apenas devem ter a valorizá-las a boa intençào do autor, assim como o cuidado que o
mesmo pôs, primeiro, na observação dos factos e, depois, na sua
narrativa.
Simples curioso da Etnografia e da Arqueologia, sem a freqüência de cursos, oficiais ou particulares, destas sciências e das
que lhes são subsidiárias, desamparado de mestres e somente
entregue a deficientes e desordenadas leituras de auto-didata, foi
assim que, no ano de 1920, em AreosJ, iniciei as minhas pesquisas
arqueológicas.
Por simples intuição, porque nenhum conhecimento directo
possuía de instrumentos paleolíticos, como tais já identificados por
outrem, não tendo lido, sequer, qualquer trabalho onde o rude
material do paleolítico inferior, estivesse descrito, fui ali colhendo
pedras, esperançado na confirmação das minhas presunções, até
que, em 1<)25, vindo-me às mãos o relato dos trabalhos efectuados
pelo Sr. Dr. Joaquim fontes na estaçào paleolítica de Camposancos',
comecei a caminhar com mais segurança no terreno das explorações.
Desde então, e mais acentuadamente após a publicação da
'

..
••

,i
1 Joaquim Fontes:
Estação Paleolítica de Camposaneos (Pontevedra,
Espanha) -cBrotéria», Série mensal -Fé-Sciências-Letras~,
vol.l. Caminha, 1925.
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minha notícia acêrca da estação asturiense de Areosa-Viana-do-Castelo t, chegaram em meu auxílio os esclarecimentos e, sobretudo,
o animador incitamento de sábios arqueólogos, de entre os quais
saliento os três grandes orientadores da arqueologia nacional, a
quem me permito dedicar êste modestíssimo trabalho.
Por último, favoreceu-me também o patrocínio da Junta de
Educação Nacional, o qual me dotou com os meios para alargar e
intensificar as minhas pesquisas.
Assim, o empenho de consagrar as horas vagas ao estudo da
Etnografia e da Arqueologia, em que concorreram a atracção
natural que estas sciências oferecem aos espíritos curiosos, a necessidade de me proporcionar
um passa-tempo útil e concordante
com o meu viver de aldeia, e a irritante certeza de que, freqüentemente, são os estranhos quem nos vem dizer o que há dentro do
nosso País, às vezes carregando com o que é nosso e mostrando-no-lo lá de fora, assim o meu apégo a êstes estudos se tornou
relativamente frutuoso como, no campo da Arqueologia, procurarei
demonstrar com a publicação da presente notícia.
Suponho não serem descabidas as explicações que acima
deixo.
Na apreciação scientífica de um trabalho, convirá saber das
circunstâncias de modo e meio como e em que se desenvolveu a
mente do autor. Elas reclamarão desculpa tanto para as hesitações
como para as ousadias, e ajudarão ao reconhecimento dos méritos,
se alguns aqui pJrventura se revelarem.

i
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A CARTA

PALEOlÍTICA

DO ALTO-MINliO

Apesar da indústria do paleolítico inferior ser abundante em
Portugal, o certo é que o número de estações até hoje descobertas
representa uma área insignificante do território português, acontecendo ainda que a maior parte das estações conhecidas, bem como
do material recolhido, pertence aos arredores de Lisboa.

A estação asfuriense de Areosa - Viana-do-Castelo.-Separata
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Segundo a lista do eminente Prof. Obermaier I, nos arredores
de Lisboa localizam-se mais de quarenta e duas estações (avultando,
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pela quantidade de material fornecido, a do Casal-da-Monte), contra
sete distribuídas pelo resto do país, de muitas das quais não há
senão um único utensílio.
.

1 Dr. Hugo Obermaier: El Hombre Fósil-:'\emória
n.O 9 da .Comisión de
Investigaciones Paleontológicas Y PrehistóricasD. 2.' ed. Madrid. 1925 (págs. 223-225).
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o vasto Alentejo figura ainda com uma só estaçào - a de
Arronches, a 12 quilómetros da fronteira, descoberta em 1916 por

,

!

I

fig. 2 (I '~) -- Lanhclas

"

!-I. Breuil '. Até }925, era esta a estação mais produtiva, fora da
província da Estremadura.
Na mesma data, proveniente do Minho, havia o coup·de-poing

1 H. Brcuil; La Station Palcolithiquc ancicnne d'Arronclzes (Portalegre):
J. L. de \'.: Objectos paleoliticos de Arronches remetidos ao Museu Etno[ogico
pelo Sr. P.<H. 8rcuil-.Q
Archeologo Porluguez., vol. XXIV, 1919-1920 (págs. -H-55
e 56-58).
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achado pelo Sr. Dr. Vítor fontes, num dos campos margillais da
estrada de Viana-do-Castelo a Santa Marta-de-Portaze/o \
Trás-as-Montes conta um só coap-de-poitzg, da Serra da Branheira (arredores de Chaves).
O Douro possui quatro estações conhecidas.
As Beiras e o Algarve não são mencionados no rol do paleolítico inferior português.
A carência de estações no registo que, exceptuada a Estremadura, respeita às províncias portuguesas deve ser resultado da

fig. 3 (liJ> -

Lanhclas

falta de exploração e de estudiosos que as efectuem, e não da
inexistência real de mais vestígios do paleolítico inferior.
Sirva de argumento a favor desta asserção o que se passa no
Minho. Desta região, tem sido o distrito de Viana-do-Castelo a
parte mais explorada, nestes últimos cinco anos.
Na carta paleolítica do Alto-Minho, fig. I, vêem-se actualmente marcadas dezanove estações. São elas, pela ordem cronológica da sua descoberta:
1 - Portazeio: Dr. Vítor fontes '. forneceu um coup·depoing, de quartzite.
.
I5-Ermeio,

I6-Cabana-Maiof',

17-0rade,

1 Joaquim fontes:
O Homem Fóssil em PorfugalNaturais-; Ano II. n.O 2, Abril-Junho de 1922 (pág. 39).
2 Joaquim fontes, Ibid.

IS-Oieia,

.Jornal de Sci~ncias
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19 - S. Jorge: P.c José Saraiva de 1\1iranda- [staç0es inéditas,
entre o Lima e o Vez, nos contrafortes da Serra do Soajo t.
4 - Âllcora (na estação astllriense): Dr. Rui de Serpa Pinto
(fevereiro de 1928). - forneceu instrumentos análogos aos de
Carrzposancos '.
2 .- Areosa e Viana-do-Castelo (na estação asturimse): Abel
Viana (Agôsto de 1928) - Deu instrumentos análogos aos de Cam-

fig. 4 (13) -

lanhelas

e dois COllpS de-poing de formato mais aproximado ao do
tipo amigdalóide 3.
11-0cJndarém
(no castro): P.c JoãO Luís Lourenço Louç;lo
-- Comunicado à Secção de Arqueologia Pre-histórica da Associação dos Arqueólogos Purtugueses, lido na sessão de 22 de
fevereiro de 1<)29.
3 - Carreço: Afonso do Paço (:-"1arçode 1929) 4.

posallcos

1 Estação palcolitica de Campasancos, pago 11; Estação Palculitica de
Carreço, pág. lo
2 R. de Serpa Pinto: O Asluriense em Portugal- Extracto do fase. I do

vol. IV dos •Trabalhos da Sociedade
PMo. 1928 (págs. 26-27 e 30-31).

Portuguesa de Antropologia

e Etnologia •.

A estação asturicllse de Areosa- Viana-do-Castelo. págs. 20-21. 23-25. 32.
Afonso do Paço: Estação Paleolltica de Carrera - Separata da Revista
-Brotéria •. Série mensal !fé-Sciências-Letras).
vol. IX. fase. III. Setembro de 1929.
Lisboa. 1929.
3
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As restantes são pela primeira vez tratadas nas páginas a
seguir.
Na Carta (fig. 1), está também assinalada a estação galega de
Camposancos, descoberta em 1924 pelos R.oS P!s A. da Cruz e
A. Luisier, e estudada pelo Sr. Dr. Joaquim fontes.

AS NOVAS ESTAÇÕES

Não vou descrever todo o material encontrado nas estações
que surgem a enriquecer a Arqueologia portuguesa, e a colocar o

,~

Alto-Minho num lugar proeminente, entre as regiões mais férteis
para a nossa Arqueologia pre-histórica. Neste rápido bosquejo,
ocupar-me hei principalmente dos instrumentos de grande volume,
deixando os pequenos instrumentos para os artigos em que tenciono prosseguir o estudo destas estações e tratar de outras que
puder ir descobrindo.
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Por agora, desejo unicamente fixar estas notas subsidiárias,
certo de que o conhecimento exacto das novas estações demandam
exame mais demorado. Além disso, nalgumas delas, não encontrei
ainda os instrumentos pequenos, o que, em meu entender, não
quere significar que haja falta absoluta dessa pequena indústria; de
outras, poucas são as lascas que possuo, com traços nítidos de
trabalho e de utilização, aparecendo com elas enorme quantidade
de lascas sem aquêles indícios, mas evidentemente produzidas pelo
homem e apresentando flagrante semelhança com instrumentos de
vários tipos pequenos do paleolítico inferior e até do paleolítico
superior. É, pois, uma questão de máximo melindre, que nada
perderá em aguardar oportunidade.

Fig. 6 (1/3) -

Ltnhelas

Em compensação, nos utensílios de grande volume, valorizam-se algumas das novas estações minhotas com bastantes exemplares típicos, preciosos exemplares de museu.
Percorrendo, há pouco, as colecções públicas e as particulares
existentes em Lisboa, nada encontrei melhor, em coups-de-poing
de quartzite. Fiquei mesmo com a impressão de que êste paleolítico
do Alto-Minho é do melhor paleolítico português.
Ao descrever os locais de jazida, registarei as necessárias particularidades de cada uma, de modo que as conclusões a tirar mais
tarde, após novas pesquisas, nunca demasiadas, feitas por mim ou
por outro investigador, não sofram com a falta de elementos
abundantes e precisos.
Em vez de distribuir a matéria por capítulos referidos a cada
estação, reparti-Ia hei conforme as freguesias onde procedi a buscas,

••
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e isto faço por me parecer prematuro pretender determinar já
estas e aquelas estações, quando em futuros esclarecimentos, obtidos
pelo exame continuado dos terrenos, pode assentar a sua localização definitiva.

'\--_ .._-----.- .._._._---:'

Fig. 7 (1/2) -

Lanhelas

1 - Lanhelas. - freguesia do concelho de Caminha, a quatro
quilómetros e meio ao norte da vila. Acha-se situada nas faldas do
Monte de Oóios (6 347), descendo o casario até uma centena de
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metros da borda do Rio Minho. Serve-a a estrada nacional de
Pôrto-Valença e o caminho de ferro do Minho, no qual possui
estação própria.
Aparecem os instrumentos paleolíticos em vários lugares da
freguesia, com mais freqüência a alguns metros acima das faixas,
mais ou menos paralelas, de calhaus rolados que se estendem obli-

fig. S (1/2) -

I'
I

-I

Lanhelas

quamente, desde 60 metros de altitude até ao nível actual do Rio
Minho, na orientação aproximada de N.-S., notando-se, pelo menos,
bem definidos, dois terraços quaternários dêste curso de água.
O primeiro utensílio encontrado em Lanhelas foi o enorme
coup·de-poing representado na fig. 2.
Colhi-o em Janeiro de 1928, no leito de um caminho que
parte de Fome/os, junto à estrada municipal de Vilar-de-Mouros,
para o lugar do Couto, na freguesia de Lanhelas.
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Tanto neste caminho como num outro que serve de atalho
para quem de Vilar-de-Mouros
procura a estação do caminho de
ferro, de Lanhelas, e que com o primeiro se cruza, próximo do
ponto onde colhi o instrumento da fig. 2, apanhei bastantes instrumentos, de talhe grosseiro, já muito danificados pelo trânsito dos
carros. Suponho-os provenientes dos campos que os referidos caminhos atravessam.
Mede o. coup·de-poing (fig. 2): OIll,220xO,113)<ü,069.
Pêso:

fig. 9 (1 .~) -

.

- i
I

\"iIar-de-Mouros

1.750 grs. É de quartzite castanho-clara. Pátina um pouco luzidia.
Próximo da ponta, tem uma fractura que parece antiga.
Não obstante a sua rudeza, êste exemplar apresenta particularidades que o aproximamQos
instrumentos acheulenses, pelo
. que eu o classificaria de acheulense, se pela simples comparação se
pudessem fazer classificações seguras.
Não deixarei de acentuar que o local dêstes achados fica mais
próximo da estação da Igreja-Nova (Vilar-de-Mouros),
de que
adiante me ocuparei, que dos outl"OS lugares de Lanhelas onde
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aparece indústria paleolítica, e que na Igreja-Nova a maioria dos
exemplares encontrados é tipicamente acheu/ense.
Continuando pelo caminho onde encontrei êste instrumento,
alcança-se a estradita que, passando pelo lugar do Couto, liga a
estrada municipal de Vilar-de-Mouros (Igreja-Nova, Vilar-de-Mouros)
com a estrada nacional de Pôrto-Valença (lugar do Esgueiro, La-

!
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I

I
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Fig. 10 (Id - Vi1ar-de-~\ouros

fig.

11 (1,'2) -

Igreja-Nova

nhelas). Do nível da estradita para baixo, estendem-se os terraços
do Minho antigo, cortados pela mesma estradita numa centena de
metros, junto à igreja paroquial de Lanhelas.
Para o lado do monte, ficam vários outeiros, como degraus
do Monte de Oóios, sendo o último dêles, a S., aquêle onde se
levanta a capelinha qe N,a Senhora do Crasto, de vetustíssima
fundação 1, e onde assentou o castro de Vilar-de-l\louros.
Antes de subirmos a êstes outeiros, onde há também paleo-

1

Parece que coeva da fundação de Portugal.

o
1-:
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lítico para explorar, mencionarei o instrumento figurado nas Est.as
III e V (I, 1 A e 1 B), formoso exemplar acheulense, uma das melhores peças até hoje conhecidas em Portugal, cujas dimensões são:
om,I88XO,I07XO,042.
Peso: 850 grs.
É de quartzite cinzento-azulada. As fotogravuras dispensam
descrição mais pormenorizada.
Achava-se êste magnífico coup-de-poing na valeta da estradita,

I

I
I

iI
;

.~

,

fig.

f

12 (I/~)-Igreja-Nova

no sítio onde vai ter um caminho que desce dos citados outeiros,
duzentos metros andados pela estradita, no sentido da igreja de
Lanhelas, para quem vier do tal caminho de Fornelos.
Não posso assegurar que ê~te instrumento seja do local onde
o encontrei (em 18 de Maio do ano corrente), ou dos terrenos de
cultura próximos dêle, ou se veio do alto dos outeiros, carreado
pelas águas fluviais que ali· abriram iundo rêgo, com os enxurros
de inverno.
Seguindo agora pelo rústico caminho, ao longo do qual passa
o rêgo (nêle colhi algumas grandes lascas de quartzite, com vestí-
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gios de trabalho, das quais não tratarei nesta notícia), chegamos'
aos outeiros denominados Eira-da-Bouça e Outeiro-do-Cuco, no
cimo dos quais há um plainozito a que chamam Chã-dos-Descampados, São dêstes lugares diversos coups-de-poing da minha colecção, dos quais aqui descrevo apenas o da fig, 3.
Dimensões: 0 ,141 X 0,098 X 0,047. Pêso 610 grs, É um instrumento de quartzite amarelada, muito bem patinada, brilhante,
com laivos leitosos.
Prosseguindo para N., costas voltadas para o outeiro do
Crasto, vai-se descendo para um pequenino vale que separa esta

!
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Fig, 11 (1'~) -

Igreja-Nova

sene de outeiros da massa principal do fragoso GÓios. Nesse
pequenino vale, cuja parte mais baixa se chama Fôjo-de-Baixo,
começa a zona que eu denominarei Estação Paleolítica de S. Gregório, a qual abrange os terrenos chamados Fôjo-de-Baixo (Est.a II,
fig. C), Bouça-Fria, Mantão e Bouça-de-S. aregório.
Daqui procedem umas três dezenas de instrumentos. quási
todos encontrados fortemente incrustados nas paredes dos córregos
que os enxurros abriram no barro ,avermelhado.
Creio que esta estação de S. Gregório muitas coisas deverilt
revelar, se alguém a pudesse explorar por meio de cuidadosas
escavações.
Que os instrumentos paleolíticos viessem aí parar da encosta

t
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do Góios e aí ficassem, encorporados nas camadas de sedimentos
acumulados pelas águas, no decurso de uma infinidade de séculos,
para agora surgirem nos sítios em que as torrentes e o trânsito dos
carros vão abrindo vala, eis uma hipótese que se pode estabelecer.
Tenho por preferível, porém, admitir que a erosão, desnudando o
solo das sucessivas camadas sedimentares que se formaram no
quaternário antigo, lavre actualmente na mais baixa dessas camadas, pondo a descoberto a rude ferramenta dos nossos longínquos
ascendentes cujo paradoiro foi no que é hoje o aprazível lugar de

/'ig,

14 (I~) -ll!reja-No\'3

s.

Gregório, a cêrca de 60 metros sôbre o nível actual do Rio
Minho.
Ao geólogo compete estudar a textura destas massas sedimentares encravadas nos flancos pedregosos da áspera mole granítica que é o Monte de GÓios. Quanto a mim, limito-me a descrever
o que nelas encontrei.
É do Fôjo-de-Baixo o instrumento representado nas Est.as IV
e VI (2, 2 A e 2 B) - um coup-de-poing de quartzite castanho-escura,
bem patinado.
Dimensões: om, 183X 0,118 X 0,064. Pêso: 1.275 grs.
Achava-se incrustado numa trincheira, 80 centímetros abaixo
da superfície do terreno em que a continuidade do trânsito cavou
um caminho.
2()J
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Os seus bordos quási rectilíneos, bem trahalhados e circundando todo o instrumento, assim como o seu formato ovalado e a
estreiteza e regularidade do perfil, tudo isto o indica como pertencendo ao acheulense inferior.
Constitui, como se avalia nas respectivas fotogravuras, um
exemplar digno de figurar em qualquer museu.
Encontrei·o durante as férias da Páscoa de 1929.
Dos restantes instrumentos da estação descrevo:
fig. 4 (Bouça de S. Oregório, à superfície do solo) - Coup-

'
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fig,

15 (2/5) -

Igreja-Nova

de-poing de quartzite, semelhante na côr e na pátina ao da fig. 3.

Conserva em grande parte das faces a superfície rolada do seixo.
Particulariza-se êste instrumento pelo pronunciado adelgaçamento
dos bordos, pelo que êstes deviam ser extremamente cortantes.
Dimensões: om, 166X 0,092 X 0,05. Pêso: 900 grs.
:;V'

fig. 5 (B~uça de S. Gregório, à superfície do solo) - Coup-de-poíng de quartzite. Côr e pátina dos das figs. 3 e 4.
Não vi nos trabalhos que consultei instrumento parecido com
êste. A aresta produzida na sua extremidade devia ser muito eficiente.
Dimensões: om,l X 0,06 X 0,045. Pêso: 335 grs.
204
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fig. 6 (Mantão, à superfície do solo)':"'- Esta curiosa pCÇá
lembra algumas da estação paleolítica de Camposancos (e das que
encontrei de mistura com o asturjtnst de Areosa e Viana-do-Castelo) que o Sr. Dr. Joaquim fontes identificou com uma do Casal-do-Monte e com outra de Arronches \.
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fig. 16 (I/~) -.Igrrjl-Nova

Adiante, terei de descrever ou de mencionar muitas outras,
provenientes de vários pontos onde tenho feito buscas.
O exemplar aqui figurado torna-se digno de nota pelo amplo
lascado de ambas as faces, o que lhe dá o feitio de cunha lunular,
e pela aresta, bastante rectilínea e bem trabalhada, do bordo cortante. Oferece óptima preensibilidade. É de quartzite branco-azulada.
Dimensões: om,119X 0,08 X 0,051. Pêso: 575 grs.

1

Estação paleolitica de Camposancos, pág. 1-1(in cBrotéria.).
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exemplares que encontrei, uns à
cravados nêle , à profundidade de
quási todos parecidos com os já
na maior parte, muito danificados.

Não descrevo os demais
superfície do
, solo outros bem
alguns declmetros, por serem
figurados e ainda por estarem,
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fig.

17 (I.:) -

Igrrja-:'\ova

Possuo, desta estação, dois pequenos instrumentos, de que
tratarei no trabalho que a êste se seguir.
É também de Lanhelas o coap-de-poing das figs. 7 e 8. Colhi-o
no caminho denominado de Marrocos, e devia ter sido lançado,
para êle, de um terreno que lhe fica em nível superior. Encontrei-o
ainda envolvido em terra húmida, e verifiquei que, no terreno
sobranceiro, andavam, na ocasião, cavando uma vinha.
É de quartzite cinzento-clara, na superfície trabalhada, e castanho-avermelhada na parte em que se conservou o córtex. Tem os
bordos trabalhados em tôda a periferia; em ambas as faces, nos
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bordos esqlfe=3Jo e Úlí~r,
e em uma só, 110 direito. A ponta está
partida, paren=não
antíg:a a fractura 1.
Dimens:ó«5.: (::omp .•actual) - 0 ,165>< 0,095 X 0,052.
111

2 - Vilar~JIlouros
- No mesmo concelho de Caminha e
limítrofe de S~
e L:lruJelas, fica a freguesia de Vilar-de-Mouros,
vetusta, coma: J) :opóru:mo o indica, e graciosa, como também se

:==~. 18 (1,'21 -Igreja-Nova

=-

ii

pode deduzir .:=!.
--.::-.s~ncia de ser banhada pelo bucólico Rio
Coura.
Separa-a ~ - .-.ce:as o abrupto Oóios; a ocultá-la de Seixas,
interpõe-se a e-r;::::r."c !o:::tba do Ourito (6 160)_
Oferecem:: T.lr!) conzaste os dois relevos orográficos. Aquêle,
duas vezes ma;=: ;;40, é =m acastelado cinzento-prata de graníticos
penhascos fam;.= i
'e::te modelados, que o Sol, sobretudo ao
entardecer, caL.....:'!::
2 :ons tJlvos e de sombras extravagantes. Olha-se
para um penec.= ~:::e:~e vê-se o vulto de um dragão, depois o
c

~
;\

1 O exelllc~
para o Interior. pal~

~

:Er ~

=

;:>:meo rolado. Presumo que tenha vindo, de sitio mais
é.e ~iarrocos. já muito próximo da borda do rio.
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perfil de um frade, com seu grande nariz e seu caruz, e depois é
um penedo qualquer para tornar-se a novas transfigurações.
No Gurito, a sua constituição predominantemente
xistosa
ofereceu ao desbaste dos agentes orogénicos uma resistência uniforme, - daí o seu aspecto de dorso de borrego monstruoso, por
onde o andar do dia faz alternadamente subir uma grande maré de
luz e uma grande cortina de sombra.
Ora - e isto fica tanto quanto possível explicado para quem

:\:

~t

I:

I

I!

~j
"

,I

se sentir com o dever de vistoriar o terreno tantas vezes palpado
pela minha curiosidade - quem tomar a estrada municipal de Vilar-de-Mouros, na forte subida que começa na estrada nacional de
Pôrto-Valença, em Seixas, pouco mais de um quilómetro andado,
topará, no sítio onde as faldas do Ourito e as do Oóios, pelo seu
contraforte do Crasto, deixam uma pequena passagem, por onde a
estrada municipal galga e donde logo começa a descer, em decIinosa ladeira, até ao Rio Coura, topará, nesse ponto culminante,
onde tem nascença a estradita para Lanhelas, um reduzido largo, e
nêle assente a capela a que chamam Igreja-Nova.
A capela deu o nome ao local onde está erecta.
Aos terrenos próximos desta capela, onde me têm aparecido
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instrumentos
paleolíticos denominarei Estação paleolítica da
Igreja-Nova.
Da Igreja-Nova, subindo pelo Monte do Crasto, passa-se ao
Outeiro do Cuco e, daqui, à estação de S. Gregório, não distando
a parte setentrional da estação de S. Gregório (Bouça de l\tantào)
mais de dois quilómetros da Igreja-Nova.
Pelo que até hoje verifiquei, os lugares de Lanhelas onde há
paleolítico, excepto o de Marrocos, formam, com a Igrej:t-Nova,
uma zona situada na vertente N W. do Monte de Góios, a uma

fig.

20 (1/2) -

Igreja-t-:ola

altitude média de 80 metros sôbre o nível do Rio Ã\illho e mais ou
menos a um quilómetro da sua borda.
Na Est. I (fig. Ai, reproduz-se uma vista obtida da encosta
do Uurito.
Imagine-se o leitor colocado nesta encosta.
A seguir a ela, fica uma faixa de terrenos cultivados, limitada
do lado de lá pela estrada municipal de Vilar-de-.\louros - a fita
branca que se vê ao fundo das leiras e rente à capela (Igreja-Nova).
Ergue-se depois o outeiro (Monte-do-Crasto - f::. 126), sôbre o qual
existem as ruínas do castro 1 de Vilar-de-Mouros.
Por trás dêste outeiro, ficam o Outeiro do Cuco, a Chã dos
Descampados, etc., até S. Gregório.
Ao fundo esquerdo, alteiam-se as cristas mais elevadas do
GÓios.
J

1

o povo

daqui

pronuncia

sempre

-
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Indico os pontos dêste lugar da Igreja-Nova onde tenho
colhido material paleolítico:
a) Num caminho paralelo às leiras, na extrêma direita da
fotogravura - instrumentos representados nas figs. 9-10-11, 14 e 20;
b) Na estreita tira de terreno, entre o tôpo das leiras e a
estrada e entre esta e a base do outeiro do Crasto, numa extensão
precisamente abrangida pela fotogravura - os instrumentos das
figs. 12, 13, 15, 16-17 e 18;
c) Na encosta do outeiro do Crasto, próximo das casas que
se vêem à direita - figs. 21, 22 e 23;

fig. 21 (112) -

Vilar-de-Mouros

(Castro)

d) 1 ~um fundo córrego do lado de lá da estrada, 110 seu
seguimento plra SeiX1S (à esquerdl da fotogravura, mas não apanhado por esta) - fig5. 19 e Est.a II e VII (3, 3 A e 3 B).
.'

Achados em (a):

li

Figs. 9, 10 e 11 - Coup-de-poing de forma quási elíptica,
b~m patinado; quartzite cinzento-azulada.
Dimensões: om, 148 X 0, 106 X 0,055.
Colhi outro exemplar, perfeitamente idêntico, na forma, pátina,
coloração da quartzite e aspecto dos bordos, sendo que êstes, em
ambos os exemplares, estâ.o bastante danificados por choques

fi

( ..

..

1

Vid. Est. I. Fig. B.
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recentes.
Encontrei-os
no leito do caminho, onde provàvelmente
jaziam desde muito. Devem provir dos campos à beira.

\

fig. 14 - Nas mesmas condições
de jazida que o anterior.
Quartzite
cinzento-clara.
Pátina aporcelanada,
brilhante.
Tem a
pon la refeita.
Dimensões:
om,089 X 0,071 X 0,044. Pêso: 335 grs.

I

[

.,
J

f

fig. 20 - Encontrei-o à superfície do solo. Quartzite
-clara, com laivos côr de rosa. Pátina aporcelanada.
Dimensões:
0111,082 X 0,058 X 0,037. Pêso: 220 grs.

I

cinzento-

~
c

,
)

.
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r,

~

I

j ,
d
Fig. 22 (!'~) -

Vllar-de-Mouros

(Castro)

1
r. I'

Achados em (b):
•••

,

•

fig. 12 - A
azulada. O bordo
camente cheiense,
damente rectilíneo.
Dimensões:

superfície do terreno. Quartzite cinzento-escura,
não figurado é em forte zigue-zaglle,
caracteristiao passo que o outro é mais regular e aproxima-

II

,

I
I

..,
\

om,159 X 0,095 X 0,052. Pêso:

785 grs.

fig. 13 - À superfície. Quartzite amarelo-avermelhada.
a grandes lascas.
Dimensões: om,148XO,074XO,OÓ.
Pêso: 660 grs.

"

Talhado

1

.J
fig. 15 Tem os bordos
. Dimensões

--------~-----

A superfície.

Quarlzite cinzento-clara.
Pátina luzidia.
meticulosamente
trabalhados
e a ponta partida .
actuais: om,106XO,080XO,040.
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fig. 16-17 - Enterrado
num talude, a cinqüenta centímetros
do nível superior do terreno. Ainda que fracturado,
é um valioso
e típico exemplar. Quarlzite -cinzento-clara,
com laivos côr de rosa.

,-

.". ~

"

,

fig.

23 (I!~)-

Igreja-l':ova

A face totalmente
desbastada
é salpicada de pontinhos
Pátina aporceJanada.
Dimensões actuais: om,140 X 0,095 >( 0,05.
fig. IS -.\
superfície do solo. Quartzite e pátina
do exemplar anterior. falta-lhe grande parte da ponta.
Dimensões actuais: om,098 X 0,077 X 0,035.

negros.

idênticas

às

Achados em (c):
fig. 21 - À superfície. Quartzite cinzento-escura,
quási negra.
Dimensões:
om,09 X 0,069X 0,04. Pêso: 320 grs.

;v"

. fig. 22 - À superfície. Quartzite cinzenta.
Dimensões:
om,094 X 0,075 X 0,035. Pêso:
; 1

;

fig. 23 - À superfície.
Raspador
tanhada.
Dimensões:
om,117XO,074XO,049.

435 grs.

de quartzite
Pêso:

cinzento-acas-

310 grs.
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Achados em (d):
fig. 19 - À superfície. Quarlzite amarela, com laivos côr de
rosa. O bordo que a fig. mostra é finamente denticulado. No outro,
os bulbos formam entre si ângulos tam abertos que o instrumento
se apresenta, neste bordo, quási boleado.
Apesar de estar reduzido a cêréa de metade, é ainda exemplar muito curioso.
Dimensões actuais: 0 ,097 X 0,086 X 0,048.
01

fig. 24 (1/2) -

Gondarém

(Castro)

~.
i

Est.as II e VII (3, 3 A e 3 B) - Enterrado no talude, a um
metro e vinte centímetros do nível superior do terreno. Quartzite
castanho-escura. Pátina brilhante.
É um exemplar magnífico, digno de fazer parte das melhores
colecções, como se pode avaliar pelas fotogravuras que o representam.
Tem a ponta ligeiramente partida.
Dimensões: 01ll,201X 0, 109 X 0,059. Pêso 1.385 grs.

•

Examinando o material da Igreja-Nova, verifica-se que aí
aparecem o chelense, o achealense e o mustierense, predominando,
no entanto, o coup-de-poing ponteagudo, do acheulense superior.
Possuo ainda dois exemplares como o figurado na gravura 18.
É para notar que êste instrumento, tam aproximado do acheulense
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superior, é feito de ullla grande e relativamel1te estreita lasca,
finamente retocada para atingir a forma amigdalóidc.
O terreno da parte da estação designado por (d) é de formação idêntica ao que se encontra na estação de S. Gregório, merecendo ser explorado por meio de escavações.

"-=...>
~.

1,.'

l.

r

Fi~. 2j

(l'~,...:..s.

~Iiguel-de-fontoura

f
A estação da Igreja-Nova estende-se por uns trezentos e cinqüenta ou quatrocentos metros.

t·

•

:-.

I

3 - Gondarém - 05 primeiros instrumentos paleolíticos de
Gondarém (inéditos) foram descobertos pelo malogrado r.< Louçào.
(Vid. pág. 194 e fig. 1).

la,

O da fig. 24 encontrei-o em Março de 1929, 110 caminho
circundante do erasto, lado S.
Dimensues: 0 ,114 X 0,071 X 0,049. Pêso 485 grs.
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4 -- Scixas - Um dos mais bonitos exemplares que tenho até

à data encontrado é o coup-de-poing representado na Est. V (4 e 4 A).
Deparou-se-me em Seixas, à borda do rio, /lO sítio denominado Cais de S. Sebastião.
iO

Não o julgo proveniente do próprio local, visto que, em dois
anos de insistentes pesquisas em Seixas, onde resido, mais nenhum

fig.

26 (1.'2) -

S. Miguel-de-Fontoura

vestígio encontrei de indústria paleolítica. Desempenhava a função
de cunhar uma estaca, das muitas que os pescadores ali cravam no
solo, para suporte dos varais onde estendem as rêdes para consérto.
Como o lugar de S. Sebastião não dista mais de uns quatrocentos metros dos terrenos abrangidos pela estação da Igreja-Nova,
acho muito provável que, dado o seu feitio apropositado ao fim a
que o sujeitavam, quando o encontrei, o calhau fôsse trazido para
o Cais de S. Sebastião, por algum pescador.

215

j

i

i _I

I

"

