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Resumo

As prospeções arqueológicas realizadas nos meses após os incêndios de 2017 permitiram 
identificar novos sítios arqueológicos, até então desconhecidos. Foi nesse contexto que se 
identificou em fevereiro de 2018 o sítio dos Lameiros Tapados, localizado na área de Bagu-
lhos, freguesia de Ventosa/Paço de Vilharigues.

Em junho de 2019 iniciaram-se trabalhos arqueológicos neste local, o que permitiu identificar 
um número mínimo de seis estruturas de planta alongada subretangular, ainda que apenas 
duas tenham sido escavadas. A base das paredes destas casas foi feita com pedras não apare-
lhadas dispostas em duplo paramento, sendo os cantos formados por ortostátos. O espólio 
identificado é escasso, o que evidencia que as estruturas foram limpas antes de serem aban-
donadas. Não obstante a carência de espólio, o existente permitiu já atribuir uma cronologia 
provisória entre os séculos X e XI.

Palavras-Chave: Alta Idade Média, ocupação sazonal, pastos de montanha, elementos de 
moagem.

 . 

Abstract

After the forest fires that occurred in 2017, an intensive archaeological survey was promoted, 
which led to the identification of several unknown archaeological sites. One of these was 
Lameiros Tapados, which was identified in February of 2018. The site is located in the area of 
Bagulhos (Ventosa/Paço de Vilharigues).

The first season of archaeological excavations took place in June of 2019, and permitted the 
identification of a minimum of six stone structures, with a subrectangular plan. The walls 
of these structures were made with stones placed in a double row with corners defined by 
orthostats. The interiors seem to have been cleaned before their abandonment, since the ar-
tefacts are scarce. Nevertheless, it can be advanced that this site is dated from the 10th/11th 
centuries.  

Keywords: Early Middle Ages, seasonal occupation, mountain pastures, gridding stones.
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1. Introdução

O sítio foi identificado pela primeira vez no âmbito das prospeções realizadas no proje-
to PIPA Lafões, mais concretamente nos trabalhos que se realizaram de forma mais sistemá-
tica nas áreas atingidas pelo incêndio de 16 de outubro de 2017. Era um sítio totalmente des-
conhecido e que apenas pôde ser identificado após o desaparecimento do coberto vegetal. A 
ausência de qualquer flora viva possibilitou a identificação de muros de duplo paramento que 
se distinguiam claramente das tipologias de muros de divisão de propriedade. Vislumbravam-
-se também à superfície, numa pequena área em torno destas estruturas, materiais cerâmi-
cos que aparentavam poder ser medievais.

O sítio dos Lameiros Tapados localiza-se numa discreta vertente de montanha, localiza-
da a 800 m de altitude e integrado na atual freguesia de Ventosa, concelho de Vouzela (Fig. 
1). O espaço onde se localiza o sítio é dominado por um tor granítico destacado na paisagem, 
a partir do qual se domina visualmente o vale do rio Vouga (Fig. 2 e 3). Na proximidade do sí-
tio existem pontos de água que alimentam os antigos campos de cultivo ali localizados e que 
devem ser a origem do topónimo. Ainda que as estruturas aqui identificadas se posicionem 
numa vertente em que a espessura dos solos é muito diminuta, existiam nas suas proximida-
des espaços de cultivo e disponibilidade de água.  

 A primeira intervenção arqueológica no sítio dos Lameiros Tapados pretendeu averi-
guar a funcionalidade e a cronologia do sítio arqueológico, uma vez que não existiam pratica-
mente nenhuns vestígios artefactuais à superfície, o que impossibilitava uma melhor caracte-
rização deste sítio arqueológico. 

A intervenção foi realizada em julho de 2019, numa altura em que o sítio já tinha de-
saparecido novamente sob a densa vegetação que eclodiu após os incêndios. O primeiro 
trabalho que antecedeu a escavação foi da responsabilidade dos serviços de sapadores da 
autarquia que realizaram uma primeira limpeza da vegetação rasteira e remoção dos troncos 
queimados que jaziam no solo. Para atingir os objetivos, e face ao tempo disponível para a 
realização da intervenção, foram definidos dois sectores de escavação que intervencioná-
mos em simultâneo. A escolha das áreas de trabalho teve em conta os vestígios de muros de 
duplo paramento pétreo que afloravam à superfície. 

O sector I (Fig. 3 e 4) foi implantado sobre a estrutura que se localiza mais próximo do 
tor granítico que domina o sítio, e que foi construída na vertente. Esta localização acabou 
por condicionar o estado de preservação da estrutura, pois ao longo do tempo o muro sul 
acabou por se desmoronar no sentido da vertente. Neste sector da escavação arqueológica 
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abrangeu-se uma área de 64m2, tendo permitido a escavação da totalidade da estrutura aqui 
identificada. 

No sector II (Fig. 4) intervencionou-se uma outra estrutura visível à superfície que se 
localiza na área mais aplanada do sítio. Neste espaço há igualmente alguns afloramentos 
graníticos mais destacados que aparentam ter enquadrado o acesso natural ao sítio. Este 
sector está localizado a cerca de 11 m do sector I. Aqui a intervenção atingiu uma área de 18 
m2, tendo sido apenas escavada uma parte da estrutura aqui identificada. 

 O método de escavação em ambos os sectores foi manual e seguiu os princípios do 
método Barker-Harris, tendo as terras sido crivadas com crivos de malha de 2 mm. Durante 
a campanha foi ainda possível realizar o levantamento topográfico (Fig. 3), que foi efetuado 
pelo Sr. José António Tomás, além de se terem obtido várias imagens de drone da autoria de 
Roberto Dias.

Figura  1  –  Localização geográfica dos Lameiros Tapados (freguesia da Ventosa, Vouzela).
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Figura  2  –  Imagem geral dos Lameiros Tapados (fotografia de drone por Roberto Dias).

Figura  3  – Vista geral do sector I em processo de escavação. 
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2. Resultados da Escavação
  

A estratigrafia identificada em ambos os sectores é bastante simples e similar e atesta 
apenas um nível de ocupação. A escavação colocou a descoberto duas estruturas pétreas de 
planta alongada e estreita. No sector I foi possível identificar a totalidade da estrutura e a 
mesma apresenta uma planta subretangular com as medidas de cerca de 9m por 3m, o que 
corresponde mais ou menos a 27m2 de espaço útil. Foi possível identificar apenas uma entra-
da situada no lado sudeste da estrutura, chegada a um dos cantos da mesma. No seu interior 
não se identificou quaisquer divisões, mas no lado oposto à entrada foi registada uma área 
de lareira que ocupava parte de um afloramento rochoso (Fig. 5).

 No sector II não foi possível recuperar a totalidade da estrutura, pelo que a sua escava-
ção apenas será terminada numa próxima campanha. A área escavada incidiu na área central 
da estrutura integrando os muros delimitadores. A estrutura apresenta uma planta alongada 
com a extremidade sudoeste aparentemente arredondada. Todavia, apenas a escavação da 
totalidade da estrutura poderá aferir a planta total. No seu interior identificou-se uma área 
de trabalho relacionada com uma provável mó dormente de grande dimensão. A mesma 
não apresenta muito polimento, o que pode justificar-se por ter sido abandonada após uma 
picagem da área de moagem. Deve-se referir que, tendo em conta a área relativamente limi-
tada até agora intervencionada, são relativamente numerosos os dormentes e moventes em 
granito (Tab.1) de moagem recolhidos. 

 As estruturas identificadas caracterizam-se por possuir paredes de duplo paramento 
erguidas sem o uso a pedra aparelhada. A conservação das mesmas é muito débil, restando 
apenas as fundações das estruturas. Uma das características mais relevantes destas casas 
são os ortostatos usados para definir os cantos ou enquadrar a entrada, alguns dos quais ain-
da hoje permanecem no seu lugar original. A partir deste eixo definiam-se dois paramentos 
paralelos, cujo espaço entre eles era preenchido por pedra miúda. Pela quantidade de pedra 
presente nos derrubes supomos que parte da parede pudesse ter sido levantada com recur-
so ao uso de materiais perecíveis, mas devemos também considerar a hipótese das paredes 
poderem ter sido totalmemte contruídas em pedra, que pode ter sido levada ao longo do 
tempo e usada para a construção dos muros divisórios de propriedade que caracterizam a 
paisagem da região. Outro dado relevante é a falta de telha, o que indicia que as coberturas 
destas estruturas eram construídas por materiais perecíveis.  

 A prospeção do terreno permitiu ainda a identificação de outras estruturas seme-
lhantes às que foram intervencionadas nesta primeira campanha, tendo as mesmas sido 
registadas no levantamento topográfico realizado (Fig. 4). Pela análise do levantamento 
verificamos que, num espaço relativamente limitado, se situam seis ou sete estruturas seme-
lhantes em dimensão e planta. 

 Apesar do espólio identificado ser muito escasso, dificultando uma caracterização do 
sítio mais completa, foi possível documentar várias atividades relacionadas com a confeção 
e o consumo de alimentos (peças cerâmicas e mós) e a fiação (cossoiros). Estão, todavia, 
ausentes quaisquer indícios de atividade metalúrgica. Não obstante a sua escassez, o espólio 
aponta para uma cronologia entre os séculos X e XI, não se detetando nenhuma diferença 
cronológica ou funcional entre as duas estruturas escavadas. Em ambas, o espólio é con-
sentâneo de contextos de carácter doméstico. Há a referir que este espólio foi recolhido 
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fundamentalmente no interior das estruturas ou no derrube das suas paredes. O facto de 
ser muito reduzido, comparando com outros contextos escavados na Beira Alta da mesma 
cronologia, parece estar relacionado com o facto do próprio abandono ter sido premeditado 
e não decorrente de um evento destruidor ou traumático, tal como os que têm vindo a ser 
documentados em sítios de habitat desta mesma cronologia (Tente, 2019).

 Em futuros trabalhos pretende-se ampliar as áreas escavadas de forma a incluir mais es-
truturas, mas também integrar os espaços entre as casas já identificadas para entender a organi-
zação do espaço e tentar recuperar o “lixo” que resultava da limpeza regular do seu interior.  

Artefactos/fragmentos Sector I Sector II 
Asas de cerâmica 3 2 
Bordos decorados 5 5 
Bordos 2 3 
Bases planas 1 4 
Bases em disco 2 1 
Cossoiros 1 1 
Mó dormente 4 2 
Mó movente 4 1 
Afiador em pedra 1 -

Total 23 19

Tabela 1 – Inventário do espólio identificados nos dois sectores.

 

Figura  4  –  Levantamento topográfico com identificação dos sectores escavados  
e das estruturas identificadas à superfície (José António Tomás e Catarina Tente).
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 Figura  5  –  Plantas da estruturas identificadas nos sectores I e II.  

3. Discussão

O sítio dos Lameiros Tapados é o primeiro sítio deste género a ser intervencionado 
arqueologicamente na região beirã. Aliás, antes das prospeções de 2017 desconhecia-se 
este tipo de sítios. Felizmente as prospeções recentes realizadas no concelho de Vouzela 
permitiram identificar outros locais cujas características visíveis na superfície do terreno se 
assemelham aos Lameiros Tapados. Prevê-se nos próximos anos realizar um novo projeto 
dirigido ao estudo dos sítios de montanha1 que tem como objetivo clarificar a função des-
tes e outros sítios e estabelecer a sua relação com os locais de habitação localizados nas 
terras mais baixas. 

1 O projeto STAR (Systems of transhumance in the archaeological record) tem por objetivo o estudo na longa duração dos 
sistemas de transumância e exploração das terras altas na região central de Portugal. Prevê-se que o projeto se possa iniciar 
em 2021 e espera-se que os seus resultados possam contribuir para o entendimento dos sistemas socioeconómicos dos terri-
tórios de montanha e a sua evolução ao longo do tempo.
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 Uma das características mais relevantes dos Lameiros Tapados é a existência de habi-
tações construídas em pedra. Na maioria dos casos conhecidos arqueologicamente, as unida-
des domésticas da mesma cronologia são construídas inteiramente com materiais perecíveis 
(Tente, 2011), o que está igualmente documentado etnograficamente para algumas estrutu-
ras habitacionais (Oliveira, Galhano e Pereira, 1994). O uso da pedra como material base para 
a construção das estruturas pode indiciar a sazonalidade das mesmas, pois permitia que de 
um ano para outro, independentemente das condições climatéricas, as estruturas ainda es-
tivessem de pé, sendo apenas necessário a manutenção/reconstrução de parte da estrutura, 
nomeadamente a cobertura. 

 Outra característica que se deve destacar é que se trata de um sítio que aparenta 
ser multifamiliar, isto é, agregaria várias unidades domésticas autónomas. Os dados dispo-
níveis sugerem que as estruturas não são complementares, pelo contrário, cada estrutura 
é uma casa com uma dimensão enquadrável nos padrões das estruturas rurais da época e 
mesmo em termos das estruturas rurais etnograficamente documentadas na região beirã. 
O facto de se tratar de um espaço partilhado por diversas famílias encontra paralelos nou-
tros povoados da mesma cronologia já escavados e que supomos agregariam entre quatro 
a seis famílias. 

A localização, a construção das casas em pedra, a função plurifamiliar do sítio e a 
limpeza interna das estruturas sugerem assim que o sítio dos Lameiros Tapados seria um 
povoado sazonal especificamente usado para a exploração dos recursos de montanha, no-
meadamente os pastos de verão. Equivaleria assim a uma espécie de branda, semelhante 
a outras estruturas documentadas em distintas montanhas peninsulares, tais como Gerês, 
Astúrias ou Pirenéus (Fernández-Mier e Tente, 2018). Não conhecemos na região lafonense 
as aldeias alto-medievais que se situavam nos vales onde habitariam as comunidades que 
usavam sazonalmente sítios como os Lameiros Tapados. Provavelmente os vestígios des-
ses povoados estão hoje sob as atuais aldeias, o que dificulta a sua identificação e estudo. 
Ao contrário do que ocorre noutras áreas beirãs, na região de Lafões o sistema de povoa-
mento materializado nas aldeias atuais parece ter tido uma origem mais recuada. Diversas 
menções documentais e arqueológicas atestam a presença de diversas igrejas erguidas nos 
séculos X e XI (Real e Tente, 2020) localizadas maioritariamente nos espaços hoje ocupados 
pelas aldeias lafonenses. Esta situação contrasta com as demais regiões beirãs, onde as al-
deias atuais com origem medieval parecem ter sido formadas a partir da segunda metade 
do século XI e sobretudo no século XII. Provavelmente relacionado com esta precoce defi-
nição do povoamento rural e com a presença de elites que atuam em palcos que extrava-
savam o território de Lafões (Real, 2018) estará o facto de os Lameiros Tapados não terem 
sido abandonados após um incêndio, tal como ocorre nos restantes povoados conhecidos 
(Tente, 2019).

 Esta complementaridade entre dois povoados pertencentes a uma mesma comuni-
dade não está documentada etnograficamente na região beirã. Apenas no caso da Serra do 
Gerês terá existido um sistema de povoamento duplo que comportava a alternância de toda 
ou de parte da comunidade motivada com a mudança das estações do ano (Ribeiro, 1939). Os 
dados disponíveis não permitem atestar que, no Caramulo, o sistema de complementaridade 
entre os povoados de terras baixas e os povoados sazonais de terras altas fosse tão comple-
xo como os que se documentaram no Gerês. Serão necessárias mais escavações, quer nos La-
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meiros Tapados, quer em outros sítios identificados durante as prospeções de 2018 nas áreas 
de maior altitude do Caramulo, de forma a melhor caracterizar este sistema de mobilidade e 
de exploração dos recursos de montanha.

De referir que os pastos do Caramulo não terão servido apenas para as populações 
locais; alguma tradição oral regista que, no verão, subiriam à serra rebanhos vindos da região 
da Serra da Estrela. Tal não parece ser lógico, uma vez que a mobilidade sazonal normalmen-
te correlaciona espaços de baixa e alta altitude com a procura de bons pastos que sustentas-
sem os rebanhos nas diversas estações do ano. Espera-se que no âmbito do já referido proje-
to STAR (Carvalho e Tente, s.d.) seja possível aferir as origens de rebanhos e pastores que de 
fora ocupariam parte dos pastos do Caramulo. Outro importante passo será conseguir datar 
a origem destes fenómenos de mobilidade populacional e animal, sejam eles de curta ou de 
longa distância.

A possibilidade da existência de um sistema de transumância, mesmo que seja de re-
duzida amplitude em termos territoriais, pressupõe a existência de um sistema de trabalho 
erativo complexo, uma economia participada e compartilhada, uma complementaridade de 
territórios entre comunidades e, sobretudo, uma gestão social das atividades agrárias.

 Será crucial que, num futuro próximo, a investigação possa ser alargada de forma a 
que se recolha dados suficientes para compreender como as comunidades alto-medievais 
geriam coletivamente os territórios de montanha e os povoados sazonais. 
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