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0. Introdução

Em Junho de 1994, dá-se início aos trabalhos de prospecção arqueológica nos dois

grandes lotes de construção do gasoduto nacional; o lote 1 entre Leiria e Setúbal e o lote 2

entre Leiria e Braga. Mais tarde, começam os trabalhos para os lotes 3 A 3 B, sendo o lote entre

Leiria e Campo Maior (3 B), aquele que nos interessa aqui referir. Este trabalho refere-se ape-

nas aos lotes 2 e parcialmente ao 3 B, porque um dos signatários deste trabalho apenas acom-

panhou este último troço até ao município da Chamusca, num total de cerca de 300 km entre

Leiria/Braga e Leiria/Chamusca.

Ao longo de dois anos (Junho de 1994 e Junho de 1996), numa faixa de entre 12 a 24

metros, detectaram-se um conjunto assinalável de sítios arqueológicos. Embora a maior

parte sejam achados avulsos, a prática, há época ainda pouco comum1, pelo menos no con-

texto das grandes obras públicas a nível nacional, teve aspectos positivos pois o objectivo prin-

cipal de todo este projecto prendia-se com a minimização dos prováveis impactes negativos

que o processo de obra poderia ter sobre o património arqueológico, foi inteiramente atin-

gido. Aliás, esse objectivo teria sido igualmente atingido, se o número de sítios encontrados

fosse bastante menor, ou mesmo inexistente. 

A metodologia de obra que verdadeiramente interessava à equipa de arqueologia, pren-

dia-se com uma decapagem superficial de cerca de 24 m de largura máxima até à profundi-

dade de 0,5 m, com a escavação em profundidade de uma faixa de 2,5 m de largura. Esta situ-

ação não só constituía uma das maiores escavações contínuas do país como permitia uma

observação arqueológica ao longo de todo o traçado da obra. 

O quadro seguinte tenta apenas sintetizar/enumerar as áreas com interesse arqueoló-

gico detectadas no conjunto desses dois anos. Refere-se o nome do sítio, a sua localização

(apenas em ordem ao concelho), o tipo de estação (concordante com o thesaurus proposto

pelo IPA), a cronologia e o tipo de acção proposta e efectuada pela equipa de arqueologia, que

pode ir da escavação e sondagem, até ao registo fotográfico ou mesmo a simples delimitação

e sinalização dos locais com interesse patrimonial.
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RESUMO Os autores, neste artigo, tentam

sistematizar dois anos de trabalhos

arqueológicos desenvolvidos ao longo do traçado

do gasoduto entre Leiria e Braga e Leiria e

Chamusca. Enumeram as áreas com interesse

arqueológico detectadas e o tipo de trabalho

efectuado. Para isso fazem referência ao tipo de

procedimentos adoptados e à planificação das

diversas fases de trabalho quer no gabinete, 

quer no campo.

ABSTRACT In this paper, the authors present 

the results of two years of archaeological 

survey work on pipeline lots Leiria-Braga and

Leiria-Chamusca. The archaeological sites that

were identified are listed, along with the work 

that was carried out. References are made 

to the adopted procedures and to the planning 

of the different stages, before and during the 

field work. 



QUADRO I

Quadro resumo dos sítios arqueológicos encontrados.

Nome Concelho Tipo Cronologia Acção

Vale Coimbra Pombal Forno (de telhas) Época Moderna Limpeza de corte, 

registo gráfico 

e fotográfico

Gonçalinho Pombal Mancha de ocupação Paleolítico Superior Escavação 

Quinta da Espertina Coimbra Quinta Quinhentista com Modificação do traçado

alterações posteriores de construção1

Cidade das Areias Mealhada Villa Romano Sondagem

Vale Barrocas Coimbra Achados avulsos Neolítico (?) Recolha de materiais

Cidade das Areias I Mealhada Achados avulsos Romano Limpeza de corte, 

registo gráfico 

e fotográfico

Cidade das Areias II Mealhada Achados avulsos Paleolítico Inferior Recolha de materiais

e Neolítico (?)

Lajes/Ventosa do Bairro Cantanhede Mancha de ocupação Neolítico/Calcolítico Fora da área de 

intervenção da obra

Galegos Anadia Achados isolados Moderno Recolha de materiais

Riba Fornos Anadia Achados isolados Moderno Recolha de materiais

Rio Levira I Oliveira do Bairro Achados avulsos Calcolítico (?) Sondagem

Rio Levira II Oliveira do Bairro Achados avulsos Pré-História Sondagem

Rio Levira III Oliveira do Bairro Achados avulsos Pré-História Recolha de materiais

Rio Vouga Sul Aveiro Achados avulsos Medieval Recolha de materiais

Rio Vouga Norte Albergaria-a-Velha Achados avulsos Romano Recolha de materiais

Quintas Albergaria-a-Velha Sepultura Romano Escavação

Azenha do Porto de Baixo Estarreja Azenha Medieval/Moderna Delimitação da área, 

sinalização e registo 

fotográfico

Ponte da Ribeira Oliveira de Azeméis Ponte Medieval Delimitação da área, 

da Boca do Monte sinalização e registo 

fotográfico

Quereledo Santo Tirso Complexo rural Contemporâneo Delimitação da área, 

sinalização e registo 

fotográfico

Ermida de São Bartolomeu Santo Tirso Estrutura Contemporânea Limpeza de corte, 

registo gráfico 

e fotográfico

Monte da Pena Vila Nova de Famalicão Achados avulsos Medieval/Moderna Recolha de materiais

Tapada do Outeiro Gondomar Mina Indeterminada Registo gráfico 

e fotográfico

Balteiro I Vila Nova de Gaia Achados avulsos Medieval/Moderna Recolha de materiais

Balteiro II Vila Nova de Gaia Achados avulsos Idade do Bronze (?) Recolha de materiais

Bairrinhos I Vila Nova de Ourém Achados avulsos Neolítico/Calcolítico Recolha de materiais

Bairrinhos II Vila Nova de Ourém Achados avulsos Neolítico/Calcolítico Recolha de materiais

Vale de Rodas Tomar Casal Medieval Fora da área de 

intervenção, registo 

gráfico e fotográfico

Caldelas Tomar Villa Romano Fora da área de 

intervenção, sinalização

Ribeira da Becelga Tomar Povoado Calcolítico Fora da área de 

intervenção, sinalização

Curvaceiras Tomar Villa Romano Fora da área de 

intervenção, sinalização
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Nome Concelho Tipo Cronologia Acção

Barreiras I Tomar Achados avulsos Medieval/Moderno Recolha de materiais

Barreiras II Tomar Achados avulsos Paleolítico Inferior Recolha de materiais

Ribeira das Fontainhas Chamusca Achados avulsos Moderno Recolha de materiais

Malpique Abrantes Achados avulsos Pré-História Recolha de materiais

Ribeira de Alcolobra Chamusca Achados avulsos Calcolítico Sondagem

Crucifixo I Abrantes Achados avulsos Pré-História Recolha de materiais

Crucifixo II Abrantes Achados avulsos Paleolítico Inferior Recolha de materiais

Salgueiro de Água Abrantes Achado isolado Pré-História Recolha de materiais

Cadoiças Abrantes Achados avulsos Paleolítico Inferior Recolha de materiais

e Superior

Areias Abrantes Achados avulsos Paleolítico (?) Recolha de materiais

Fonte do Bravio Abrantes Achados avulsos Paleolítico (?) Recolha de materiais

e Neolítico (?)

1 A Quinta da Espertina foi o único caso em que se optou pela alteração do traçado, tendo o proprietário do terreno conjuntamente com 

a equipa de arqueologia demonstrado a importância da não destruição de um aqueduto setecentista, ainda hoje em funcionamento.

Para um trabalho desta envergadura, era necessário sistematizar não só um conjunto de

procedimentos de trabalho de campo, como planificar as diversas fases do trabalho de gabi-

nete. Desta forma a metodologia de trabalho empreendida comportava um conjunto de pas-

sos necessários para um correcto conhecimento da área que iria ser afectada. Incluía diver-

sas fases distintas, num processo constante de actualização e recomeço:

1. Análise prévia da bibliografia e documentação existente nos arquivos do então I.P.P.A.R.,

tanto no Departamento de Arqueologia em Lisboa, como nas Direcções Regionais, por

onde o traçado do gasoduto passava, com o objectivo de se verificar se já haviam sido

detectados quaisquer locais com interesse arqueológico.

2. Análise da documentação cartográfica fornecida pela Transgás a fim de detectar topó-

nimos ou microtopónimos susceptíveis de revelarem a existência de vestígios arqueo-

lógicos.

3. Prospecção sistemática de campo, nas áreas afectadas pelo traçado do gasoduto. Esta

componente do trabalho era realizada em três fases distintas:

3.1. Prospecção sistemática, antes de qualquer trabalho efectuado em contexto de obra

pelos empreiteiros ao serviço da Transgás. Esta fase era sempre privilegiada.

3.2. Acompanhamento das máquinas de desflorestação e limpeza/preparação do terreno

para a abertura da vala.

3.3. Acompanhamento da abertura da vala, com especial incidência nas áreas poten-

ciais/susceptíveis de possuírem achados arqueológicos. 

A estruturação do trabalho da equipa de arqueologia foi sempre feita em coordenação

com a metodologia da obra, e com a defesa e protecção dos diversos achados arqueológicos.

Um dos principais objectivos da equipa foi o constante estabelecimento de canais de comu-

nicação directos com o coordenador da equipa em Lisboa2, os responsáveis da obra, os

empreiteiros que trabalhavam no local, os técnicos das diversas Direcções Regionais e ainda

os arqueólogos/investigadores e/ou instituições3 que desenvolviam projectos nas diversas

áreas geográficas por onde o traçado ia sendo construído.
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A equipa de arqueologia foi constituída pelo arqueólogo João Muralha e pelo assistente

de arqueólogo João Maurício. Sempre que necessário, e funcionando num sistema de inte-

racção, pedia-se a colaboração dos elementos da outra equipa de arqueologia a operar nos

outros lotes; o arqueólogo Artur Martins, numa fase inicial do projecto e depois Pedro

Almeida e o assistente de arqueólogo Pedro Souto.

1. Estações arqueológicas

De um conjunto de 41 áreas com interesse arqueológico, optou-se por descrever apenas

dez, não por serem eventualmente as mais importantes, mas porque foram aquelas onde se

empreenderam trabalhos de arqueologia mais demorados: escavação, sondagens, registos

gráficos e fotográficos. 

1.1. Gonçalinho (Pombal)

Data de descoberta: Agosto de 1994

Localização: Carta Militar de Portugal 262.

Freguesia da Redinha, concelho de Pombal,

distrito de Leiria.

Implantação e descrição das condições do
achado: a estação situa-se numa área de de-

clive muito suave em direcção ao Rio Anços.

Ocupa uma área de cerca de 20 a 30 m2 desde

o local de abertura da vala para Oeste, conti-

nuando provavelmente para fora dos limites

da zona de intervenção da obra e consequen-

temente fora do âmbito de intervenção da

equipa de arqueologia.

Trabalhos efectuados: optou-se por abrir uma pequena sondagem de 2 x 2 m com um

quadriculado de 1 m2, seguindo a orientação do terreno. A escolha da área da sondagem

foi condicionada por dois factores: o aparecimento de um maior número de materiais

nesta área e a localização de um caminho de terra batida.

Os materiais arqueológicos detectados encontravam-se embalados em pequenos veios,

provavelmente provocados pela erosão das águas pluviais, sugerindo fortemente uma

posição secundária.

Posteriormente procedeu-se ao acompanhamento da abertura da vala para instalação da

tubagem, com o objectivo de tentarmos determinar a área de escorrimento dos mate-

riais. Foi no âmbito deste acompanhamento que se conseguiu circunscrever a área de

dispersão de materiais. 
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FIG. 1 – Gonçalinho: implantação do sítio na CMP,

1:25 000, Folha n.0 262.



Estratigrafia:
Camada A – Camada humosa parcialmente destruída pela terraplanagem.

Camada B – Camada humosa semelhante à anterior, mas preservada.

Camada C – Camada de cor amarelada composta por areias finas, em alguns locais inter-

calada com areão grosseiro (pequenos nódulos de quartzo) e com materiais arqueoló-

gicos.

Camada D – Substrato geológico.

Materiais arqueológicos: recolheram-se cerca de três centenas de peças, entre as quais

cerca de 50% durante o processo de escavação. A matéria-prima é local, sendo maiori-

tariamente quartzito e sílex, existindo ainda alguns quartzos. Dominam as lascas, mas

existem alguns núcleos e poucos utensílios (raspadeiras e denticulados). Os materiais

são do Paleolítico Superior (Aurignacense). 
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FIG. 2 – Recolha de materiais à superfície.

FIG. 3 – Perfil Norte (cotas em cm).
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FIG. 4 – Início dos trabalhos arqueológicos. Vedação do local de implantação da sondagem.

FIG. 5 – Aspecto geral da sondagem. Topo da camada C.



1.2. Cidade das Areias (Mealhada)

Data de descoberta: Estação já conhecida e

escavada entre 1981 e 1983, pelo Dr. José

Machado Lopes, Dr. Artur Corte-Real, José

Carlos Varela e Ana Paula Cunha. Após 1984

e até 1987 foram executadas escavações pela

Dr.a Maria Helena Simões.

Localização: Carta Militar de Portugal n.0 219.

Freguesia de Casal Comba, concelho da Mea-

lhada, Distrito de Coimbra.

Implantação e descrição das condições do
achado: a cidade das Areias ou villa romana da

Vimieira é uma villa de carácter rural com uma cronologia do século I ao século IV, com

salas pavimentadas a opus signinum e com paredes revestidas a frescos, vestígios de um

mosaico policromado opus tesselatum. Os coordenadores das escavações dos anos oitenta

referiam inclusive a possibilidade de se detectarem vestígios de duas vias romanas nas

duas margens do Rio Cértima. 

Trabalhos efectuados: apesar desta estação arqueológica se encontrar a cerca de 60 m

da linha do gasoduto, a equipa de arqueologia decidiu fazer uma pequena sondagem,

durante o mês de Janeiro de 1995, no local mais próximo da linha ao sítio arqueoló-
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FIG. 6 – Acompanhamento da abertura da vala para instalação do gasoduto, na área da estação arqueológica do Gonçalinho.

FIG. 7 – Cidade das Areias: implantação do sítio na

CMP, 1:25 000, Folha n.0 219.



gico. A quantidade de materiais de construção e cerâmica comum, apanhados ao

longo do percurso, assim como a possibilidade de existirem estruturas de carácter

mais perene, foram os factores objectivos que nos levaram à realização da referida son-

dagem. Materializou-se no terreno uma quadrícula de 2 x 2 m, e procedeu-se à sua

escavação.

Por outro lado, acompanhou-se todas as remoções de terra, ao longo de 200 m, especi-

ficamente na área mais próxima ao sítio. 

1.3. Cidade das Areias I (Mealhada)

Data da descoberta: Fevereiro de 1995

Localização: Carta Militar de Portugal n.0 219.

Freguesia de Casal Comba, concelho da Mea-

lhada, Distrito de Coimbra.

Implantação e descrição das condições dos
achados: durante o acompanhamento da aber-

tura da vala para a instalação da tubagem de

gás natural, foram detectados um conjunto

significativo de materiais. Após limpeza do

perfil, definiu-se uma bolsa de cerca de 3 m de

comprimento por 1,5 m de altura, onde aque-

les materiais estavam contidos.
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FIG. 8 – Vista geral da área da Cidade das Areias.

FIG. 9 – Cidade das Areias I: implantação do sítio na

CMP, 1:25 000, Folha n.0 219.



Trabalhos efectuados: procedeu-se à limpeza do corte, desenho e recolha de materiais.

Não foram detectadas estruturas.

Estratigrafia: Foram registadas as seguintes camadas;

A – Camada de terra castanha clara com raros materiais. 

B – Bolsa de terra castanha escura contendo alguns materiais arqueológicos.

C – Pequeno nível constituído por seixos rolados e pedras de pequeno calibre, colma-

tando o fundo da bolsa.

D – Camada estéril.
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FIG. 10 – Cidade das Areias I: perfil Oeste da vala para instalação da tubagem, onde é visível a bolsa de materiais romanos (B).

FIG. 11 – Cidade das Areias; acompanhamento dos trabalhos de abertura da vala, no local onde foi efectuada a sondagem.
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FIG. 12 – Mancha de terras escuras, onde se detectaram materiais romanos; Cidade das Areias 1.

FIG. 13 – Pormenor da mancha de materiais romanos.



Materiais arqueológicos: a bolsa continha cerâmica comum muito rolada, algum material

de construção, e grandes nódulos de materiais ferrosos, provavelmente restos de fundição.

Observações diversas: os materiais recolhidos nesta bolsa são muito provavelmente

contemporâneos da estação arqueológica Cidade das Areias. A bolsa aparenta estar

localizada numa área afastada do centro da cidade, e seria uma zona secundária de des-

carte de materiais, relacionada com actividades de Fundição.

1.4. Rio Levira I (Oliveira do Bairro)

Data de descoberta: Abril de 1995

Localização: Carta Militar de Portugal n.0 196,

concelho de Oliveira do Bairro, Distrito de Aveiro.

Implantação e descrição das condições do
achado: situada em terrenos arenosos, numa

pequena encosta a 20 m do Rio Levira e a 20 m

a Este da pista do gasoduto, num eucaliptal. Apa-

rentemente esta estação encontrava-se já des-

truída quando o eucaliptal foi plantado. Apesar

destas condicionantes, a equipa decidiu efectuar

uma sondagem de avaliação, na área de inter-

venção da obra. Os objectivos que presidiram a esta acção foram eventuais prolonga-

mentos do sítio e tentar determinar o grau de destruição do local.

Trabalhos efectuados: procedeu-se à aber-

tura de uma sondagem de 1 x 1 m. Não fo-

ram detectadas estruturas.

Estratigrafia: a estratigrafia identificada era

de compreensão muito simples, apenas

diferenciadas pela coloração.

Camada A – Terra arenosa de cor castanha

clara.

Camada B – Terra arenosa de cor castanha. 

Camada C – Substrato geológico.

Materiais arqueológicos: os materiais da pri-

meira camada eram constituídos por uma

lasca de quartzo, uma lasca de quartzito e

duas de sílex. Na segunda camada recolhe-

ram-se um núcleo de quartzo, um de quart-

zito, cinco esquírolas de quartzo e uma de

sílex. 
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FIG. 14 – Rio Levira I: implantação do sítio na

CMP 1:25 000, Folha n.0 196.

FIG. 15 – Localização da sondagem efectuada no Rio Levira I.



Durante a prospecção de toda a área, incluindo o eucaliptal, foram recolhidas três

dezenas de lascas de sílex, quartzo e quartzito. Destacamos ainda um fragmento de

lamela basal com dois entalhes opostos na base, um bordo liso e um outro com deco-

ração. 

Atribuição cronológica: a análise do material parece sugerir uma ocupação calcolítica.
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FIG. 16 – Rio Levira I: perfis estratigráficos.

FIG. 17 – Aspecto da escavação em Rio Levira I.



1.5. Rio Levira II ( Oliveira do Bairro)

Data de descoberta: Abril de 1995

Localização: Carta Militar de Portugal n.0 196.

Concelho da Mealhada, Distrito de Coimbra.

Implantação e descrição das condições do
achado: situado numa pequena encosta a 100 m

do Rio Levira e a 20 m a Oeste da pista do Gaso-

duto, detectou-se uma área com abundantes res-

tos malacológicos. Aparentemente este sítio

encontra-se igualmente destruído pelo mesmo

eucaliptal que destruiu a estação arqueológica

anteriormente descrita. No entanto, e tendo em

conta estas condicionantes, optou-se por seguir a mesma metodologia de abordagem ao

local. Assim implantou-se uma sondagem para avaliar não só o grau de destruição do

sítio como tentar, se ainda fosse possível, determinar a área da estação arqueológica.

Trabalhos efectuados: procedeu-se à abertura de uma sondagem de 1 x 1 m onde não foi

detectada qualquer estratigrafia, materiais ou estruturas.

Materiais arqueológicos: apenas foi recolhido material durante a fase de prospecção. Este

é constituído por algumas lascas de sílex e quartzo e um núcleo em quartzito. Recolhe-

ram-se igualmente algumas conchas. 
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FIG. 18 – Aspecto geral da quadrícula no fim da escavação.

FIG. 19 – Rio Levira II: implantação do sítio na

CMP, 1:25 000, Folha n.0 196.



Atribuição cronológica: a pouca quantidade

de material existente e recolhido e a sua

atipicidade não nos permite atribuir qual-

quer parâmetro cronológico preciso, ape-

nas podemos indexar os materiais recolhi-

dos à pré-história. 

Observações: é importante referir que em

toda esta área a Norte do Rio Levira e ao

longo de cerca de 800 m se recolheram

alguns materiais avulsos de época pré-histó-

rica. A plantação de eucaliptos e a agricul-

tura intensiva poderão ter destruído algu-

mas áreas de ocupação antrópica. 
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FIG. 20 – Rio Levira II: localização da sondagem. 

FIG. 21 – Quadrícula inicial em Rio Levira II.
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FIG. 23 – Localização de Rio Levira II e Rio Levira I.

FIG. 22 – Sondagem em Rio Levira II, vendo-se ao fundo,

no eucaliptal a área onde provavelmente se localizaria a

estação arqueológica.



1.6. Rio Vouga Norte (Albergaria-a-Velha)

Data de descoberta: Maio de 1995

Localização: Carta Militar de Portugal n.0 185.

Concelho de Albergaria-a-Velha, Distrito de

Aveiro.

Implantação e descrição das condições do
achado: área onde foram detectados alguns

achados de cronologia romana. Embora não

fosse visível qualquer tipo de estrutura, a equipa

de arqueologia decidiu fazer uma sondagem,

para aferir da eventualidade de existirem alguns

vestígios de estruturas ou de estratigrafia, tendo

em consideração o facto de estes achados se

encontrarem perto de uma sepultura romana. 

Trabalhos efectuados: abertura de uma sondagem de 1 x 1 m. Não se detectaram estru-

turas, e os materiais arqueológicos recolhidos encontravam-se muito rolados sendo cons-

tituídos por cerâmica de construção (tegulae). A estratigrafia apresentava-se revolvida.

Atribuição cronológica: época romana, século II (?).
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FIG. 24 – Rio Vouga Norte: implantação do sítio na

CMP, 1:25 000, Folha n.0 185.

FIG. 25 – Aspecto geral da quadrícula no início da sondagem em Rio Vouga Norte.



1.7. Quintas (Albergaria-a-Velha)

Data de Descoberta: Maio de 1995

Localização: Carta Militar de Portugal n.0 185.

Concelho de Albergaria-a-velha, Distrito de

Aveiro.

Implantação e descrição das condições do
achado: durante o acompanhamento da aber-

tura de vala para a instalação da conduta trans-

portadora do gás natural, foi detectada uma

sepultura romana em corte, tendo-se procedido

no imediato à sua escavação. 

Trabalhos efectuados: quadriculagem do local e

escavação integral da sepultura. 

Estratigrafia: a sepultura encontrava-se aberta num terraço estéril. Após os trabalhos

arqueológicos detectou-se a seguinte estratigrafia;

Camada A – Camada de remeximento

Camada B – Vala para a implantação da sepultura

Camada C – Sepultura

Camada D – Terraço estéril

Camada E – Terraço estéril constituído por grandes seixos rolados 
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FIG. 27 – Quintas: implantação do sítio na CMP,

1:25 000, Folha n.0 185.

FIG. 26 – Aspecto da escavação em Rio Vouga Norte.
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FIG. 28 – Perfil da sepultura romana quando foi encontrada. Perfil Oeste da vala para instalação da tubagem.

FIG. 29 – Planta da sepultura romana.



Materiais arqueológicos: os únicos materiais arqueológicos, recolhidos foram as tegulae
constitutivas da sepultura. Não se detectaram outro tipo de materiais, nem restos oste-

ológicos.

Atribuição cronológica: as características do enterramento apontam para uma cronolo-

gia do século II. 
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FIG. 30 – Sepultura romana das Quintas quando foi detectada e após uma pequena limpeza.

FIG. 31 – Aspecto da sepultura em processo de escavação. FIG. 32 – Aspecto da sepultura em fase intermédia de escavação.
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FIG. 33 – Aspecto da sepultura. FIG. 34 – Registos gráficos.

FIG. 35 – Fase final da escavação.



1.8 Vale de Rodas (Tomar)

Data de descoberta: Março de 1996

Localização: Carta Militar de Portugal n.0 299.

Freguesia de Carregueiros, concelho de Tomar,

Distrito de Santarém.

Implantação e descrição das condições do
achado: área com grande quantidade de acha-

dos cerâmicos, associados a várias estruturas

parcialmente destruídas, talvez pertencentes à

Alta Idade Média. As estruturas parecem suge-

rir um casal com várias dependências e/ou

habitações. Apesar da sua não afectação pela

obra, optou-se por fazer um pequeno levanta-

mento de algumas das estruturas visíveis.
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FIG. 36 – Vale de Rodas: implantação do sítio na

CMP, 1:25 000, Folha n.0 299.

FIG. 37 – Vale de Rodas. Planta das estruturas.
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FIG. 38 – Vale de Rodas: aspecto geral da estação na área que confina com o traçado do gasoduto.

FIG. 39 – Vale de Rodas: pormenor de uma das estruturas da estação.



1.9 Ribeira das Fontaínhas (Chamusca)

Data de descoberta: Abril de 1996

Localização: Carta Militar de Portugal n.0 330.

Freguesia de Carregueira concelho de Cha-

musca, Distrito de Santarém.

Implantação e descrição das condições do
achado: esta área foi detectada quando se pro-

cedia à prospecção da linha de gás em fase de

desmatação. Foi detectada uma área de acha-

dos de cerâmica avulsa em grandes quantida-

des e de duas épocas distintas. O primeiro con-

junto de materiais é o mais diminuto, de cro-

nologia difícil de precisar (provavelmente proto-histórica). O segundo conjunto é

datado por um conjunto de moedas recolhidas por habitantes locais. O âmbito crono-

lógico refere-se a um período entre os reinados de D. Afonso IV a D. Sebastião. O tra-

çado de construção do gasoduto não afecta directamente a estação, pois esta localiza-

se num topo de um cerro não atingido pela construção. Os materiais recolhidos na pista

de construção apresentam-se muito rolados. Toda esta área foi acompanhada posterior-

mente durante os trabalhos de abertura da vala.
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FIG. 40 – Ribeira das Fontainhas: implantação do

sítio na CMP, 1:25 000, Folha n.0 330.

FIG. 41 – Ribeira das Fontainhas: aspecto geral do cerro onde se localiza a estação arqueológica.



1.10 Ribeira de Alcolobra (Chamusca)

Data de Descoberta: Maio de 1996

Localização: Carta Militar de Portugal n.0 331.

Freguesia de Santa Margarida, concelho de Cha-

musca, Distrito de Santarém.

Implantação e descrição das condições do
achado: a estação situava-se num coluvião, sob

um cabeço aplanado na confluência da Ribeira

de Alcolobra com a do Crucifixo. A camada

arqueológica foi completamente destruída pelo

arranque de um olival antigo e pelas lavras rea-

lizadas para a implantação de um mais novo.

No entanto, e tendo em consideração a grande quantidade de materiais recolhidos à

superfície, optou-se pela realização de uma pequena sondagem.

Trabalhos efectuados: abertura de uma sondagem de 1 x 1 m. Não se detectaram estru-

turas e a estratigrafia apresentava-se remexida.
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FIG. 42 – Ribeira das Fontainhas: moeda de D. João II. FIG. 43 – Ribeira das Fontainhas: moeda de D. Afonso V.

FIG. 44 – Ribeira de Alcolobra: implantação do sítio

na CMP, 1:25 000, Folha n.0 331.

FIG. 45 – Ribeira de Alcolobra: planta da sondagem em relação à pista do gasoduto.



Materiais arqueológicos: durante a prospecção recolheram-se grande quantidade de

núcleos e lascas em quartzito e alguns fragmentos de cerâmica. Em sondagem foram

recolhidas apenas algumas lascas em sílex, demonstrando que a estação arqueológica

já se encontra destruída.

Atribuição cronológica: pela análise do material, podemos sugerir uma atribuição cro-

nológica relativa ao Calcolítico.
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FIG. 46 – Ribeira de Alcolobra: perfis Norte e Oeste da sondagem.

FIG. 47 – Ribeira de Alcolobra: aspecto geral da estação. FIG. 48 – Ribeira de Alcolobra: localização da sondagem.



2. Algumas observações finais

Neste último ponto, e porventura fugindo um pouco aquilo que nos era pedido, acha-

mos importante enumerar um ou dois pontos de reflexão, sem os quais sentiríamos que este

pequeno artigo ficaria incompleto.

Há poucos anos, só o esforço de alguns, e falando a maior parte das vezes isolados, ten-

tavam minorar os efeitos agressivos e negativos que as grandes obras públicas infligiam ao

património. Hoje, apesar da esmagadora maioria dos “donos de obra” pensar na arqueolo-

gia e no património em geral, como um contratempo, já somos quase um colectivo, a tentar

considerar o trabalho arqueológico (numa vertente ligada às obras de construção civil), como

parte integrante do ordenamento do território. A sociedade actual (pelo menos aquela que

transparece da opinião publicada), já começa a pensar o património como um parceiro na

educação para a cidadania e como uma disciplina com orientações no planeamento e gestão

de projectos, quer nas grandes obras públicas, quer no planeamento das cidades, quer no

ordenamento rural4.

Por outro lado, esta situação levanta outros problemas, alguns deles já enunciados por

Lago (2000, p. 5), Jorge (2000, 11), Carvalho (2002), Raposo (2002) e Fabião (2002), entre

outros, que consiste na forte possibilidade de se entrar numa atitude rotineira de salva-

mento, relegando para plano secundário, a investigação, discussão e publicação de resulta-

dos. É importante encarar os dados decorrentes de uma intervenção arqueológica, seja ela

uma prospecção, escavação, projecto de salvaguarda, minimização de impactes, como infor-

mação. Essa informação tem que fluir, ser transmitida, essa informação tem que passar

para as pessoas, para os responsáveis políticos, para os colegas. Seria importante que essa

informação, ao ser transmitida, já venha eivada de um trabalho de equipa, que se processou

no campo, e possa, depois, ser criticada, pensada e um verdadeiro debate de ideias se instale

quer entre os arqueólogos, quer entre estes e os não-arqueólogos.

NOTAS

1 Se exceptuarmos a um nível local o caso do Gabinete da Área de Sines (1972-77) e do Campo Arqueológico de Braga (criado em 1976),

apenas os protocolos assinados entre o IPPAR e as principais empresas de plantio de eucaliptos em finais de 1989, davam uma dimen-

são nacional à minimização de impactes sobre o património arqueológico.

2 Durante os anos de trabalho a que se refere este artigo (1994-96), o coordenador das equipas de arqueologia foi o Dr. José

Morais Arnaud.

3 Gostaríamos aqui de agradecer o apoio efectivo que a maior parte dos técnicos das Direcções Regionais do IPPAR, e

alguns arqueólogos sempre deram à equipa que se encontrava no terreno. Sob pena de nos esquecermos de algum nome,

agradecemos a; Dr.a Ana Leite da Cunha, Dr. Artur Corte-Real, ao Dr. Fernando Silva, ao Dr. António Silva, Dr. Pedro Faria,

Dr. Álvaro Moreira, ao Dr. Gonçalves Guimarães, às Dr.as Anabela Lebre e Gilda Pereira, e ao Prof. Francisco Queiroga.

4 É pena que esta opinião publicada não seja a regra. Continuamos a assistir a atropelos, a mal entendidos, a destruições

de património, por parte dos responsáveis políticos, quer a nível municipal, quer a nível governamental. A decisão “infe-

liz” de incluir a gestão da arqueologia, num instituto que, observadas as suas últimas opções estratégicas, ignora com-

pletamente essa arqueologia, não augura um futuro próximo mais risonho.
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