Antiguidades pre-históricas de Lafões
Author(s:

Girão, A. de Amorim

Published by:

Imprensa da Universidade de Coimbra

Persistent URL: http://hdl.handle.net/10316.2/36482
Accessed :

7-Jan-2023 22:39:22

The browsing of UC Digitalis, UC Pombalina and UC Impactum and the consultation and download of
titles contained in them presumes full and unreserved acceptance of the Terms and Conditions of
Use, available at https://digitalis.uc.pt/en/terms_and_conditions.
As laid out in the Terms and Conditions of Use, the download of restricted-access titles requires a
valid licence, and the document(s) should be accessed from the IP address of the licence-holding
institution.
Downloads are for personal use only. The use of downloaded titles for any another purpose, such as
commercial, requires authorization from the author or publisher of the work.
As all the works of UC Digitalis are protected by Copyright and Related Rights, and other applicable
legislation, any copying, total or partial, of this document, where this is legally permitted, must contain
or be accompanied by a notice to this effect.

impactum.uc.pt
digitalis.uc.pt

PUBLICAÇÕES DO MUSEU MINERALÓGICO E GEOLÓGICO
DA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

N.° 2

Memórias
e Notícias

COIMBRA
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE
1921

ANTIGUIDADES PRE-HISTÓRICAS
DE

LAFÕES
POR

A. DE AMORIM GIRÃO

PRÓLOGO

A publicação do trabalho que vai seguir-se tem apenas em
vista duas coisas bem simples, mas que se nos afiguram de alta
importância: contribuir, ainda que modestamente, para o co
nhecimento das nossas antiguidades monumentais, numa parte
do país em que elas mais teem sido vilipendiadas, e chamar a
atenção dos estudiosos para estes assuntos tão atraentes e su
gestivos, que entre nós vão tendo um certo desenvolvimento,
embora não tanto quanto seria para desejar.
A arqueologia portuguesa conta pouco mais de meio sé
culo. .. Os falecidos geólogos Carlos Ribeiro, Nery Delgado
e Pereira da Costa foram os iniciadores. Martins Sarmento,
Possidónio da Silva, Felipe Simões, Gabriel Pereira, Estácio
da Veiga, Santos Rocha e o Sr. Dr. Leite de Vasconcelos
seguiram-lhes na esteira, abrindo mais vasto campo de acção
e ensaiando obras de conjunto, por onde os investigadores
mais novos deviam guiar-se nos seus empreendimentos.
Do muito que nestes últimos anos se tem feito constituem
exuberante prova os elementos reunidos por numerosos cola
boradores em várias revistas da especialidade — «Boletim da
Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses»,
«Revista Arqueológica», «Arqueólogo Português», «Portugalia», «Terra Portuguesa» —e o rico espólio que enche os nossos
museus de arqueologia pre-histórica — o Museu da Academia
das Sciências de Lisboa, o Museu Etnológico de Belem, o de
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Guimarães, da Figueira da Foz e outros. O que os poderes
públicos não fizeram, supriu-o a forte iniciativa particular
que obreiros dedicados assim puzeram em prática. Entretanto,
segundo as palavras do Apóstolo, ampla, na verdade, é a seara,
mas poucos os segadores...

Além de deficiente para tão vasta empresa, a actividade
dêsses beneméritos assinala uma grande irregularidade na sua
distribuição.
A região sul do país tem sido incomparàvelmente mais
contemplada que a região norte; o centro, e particularmente
a Beira-Alta, tem sido votado a este respeito ao mais execrá
vel esquecimento, se exceptuarmos uma ou outra notícia arqueo
lógica em revistas da especialidade ou em periódicos locais,
estas últimas quási sempre incompletas ou desconexas, quando
mesmo isentas de êrro. E, não obstante isso, é das regiões
mais ricas do país em restos monumentais dos tempos pre-his
tóricos como demonstraremos nas páginas que vão seguir-se.

No estrangeiro, vão estes estudos largamente adeantados.
Se examinarmos apenas o que nos vai ao pé da porta, to
mando o exemplo da vizinha Espanha, supreender-nos há o
inteligente e frutífero esforço que rapaces novos, saídos das
Universidades, teem dedicado a esta tarefa em trabalhos mo
nográficos muito interessantes, que são o melhor material para
os estudos subsequentes dos grandes Mestres, que ali não fal
tam também.
Basta folhear a colecção de trabalhos publicados pela Co-
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mision de investigaciones paleontológicas y pre-históricas, de
pendente da Junta para ampliación de estudios e investigaciones
científicas, para contraprovar suficientemente esta afirmação.
Pois bem! Façamos nós outro tanto, cada um dentro da
região da sua naturalidade, que por motivos diversos melhor
convém a estes estudos, em que se torna necessário volver e
revolver o mesmo assunto e em que é sobretudo indispensável
interessar o maior número de pessoas. Dedicações não faltam,
quando convenientemente aproveitadas. A tarefa cabe em pri
meiro lugar aos alunos e diplomados pelas Faculdades de
Letras e Sciências, mas não deve ser estranha também aos que
possuem qualquer curso superior. E não se alegue falta de
conhecimentos técnicos nestes assuntos, em que uma boa vontade
e uma observação rigorosa, circunstanciadamente exposta num
relatório sempre indispensável, são de molde a suprir todas
as deficiências.
Trabalhemos, pois. E, quando o nosso trabalho se gene
ralizar a todo o país, terá cada um a justa compensação do
seu esforço, ao ver Portugal hombrear, debaixo dêste ponto
de vista, com os países estrangeiros, resgatando assim aquela
mofina tradição de retardatários que nos vai qualificando em
todas as manifestações da vida nacional.
É preciso que se perpetue a glória que nos coube em 1880,
com a realização em Lisboa do Congresso Internacional de
Arqueologia pre-histórica e que, p. e x . , quando de futuro se
organizar uma lista nova dos nossos monumentos megalíticos,
sejam nela representadas novas regiões, segundo a sua impor
tância relativa, e colocado nos seus devidos termos 0 inventá
rio dêsses monumentos, que nos mapas mais completos que
possuímos não chega a atingir a irrisória cifra de duas cen
tenas de antas em todo o país!...
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Feitas as considerações que aí ficam, ocorre-nos agradecer
a todas as pessoas que contribuíram para estes estudos com as
suas indicações, ou que, por qualquer forma, nos ajudaram
na tarefa que nos impusemos. Por isso mesmo que muitas es
queceriam, acharíamos preferível não individualizar ninguém
para agradecimentos especiais, se não cumpríssemos um dever
de consciência destacando dois nomes; o nosso bom tio e pa
drinho, Dr. António de Almeida, e o professor primário José
Manuel da Silva, a quem somos devedor, pelo muito que se
esforçaram em nosso proveito — o primeiro com o bom desejo
de ser prestável que todos lhe reconhecem, e o segundo com a
sua constante companhia, decidida vontade e mesmo até com o
seu braço vigoroso -— a quem somos devedor, dizíamos, duma
profunda dívida de gratidão.
A todas as pessoas que nos auxiliaram, neste lugar exara
mos os protestos do nosso reconhecimento; e que cada uma
delas se julgue de certo modo recompensada, vendo nas suas
indicações, ainda as mais insignificantes, alguma coisa sem o
que mais incompleto ficaria este trabalho.

A.

de A. G.

CAPÍTULO I

O que é e o que foi a região de Lafões
Situação geográfica de Lafões. — Quem há aí, em Portu
gal, que não tenha ouvido pronunciar o nome de Lafões, ao
menos como qualificativo de um dos principais ramos da nobre
fidalguia portuguesa?
Quem ha aí que, lidando de perto com as fontes históri
cas do nosso país, não tenha encontrado fartas referências ao
antigo território de Alafões?
Quem há aí que, prezando as nossas especialidades regio
nais, não tenha sequer ouvido falar na afamada vitela de
Lafões ?
Ninguém por certo. E, contudo, poucas pessoas lograrão
conhecer a situação geográfica dessa nesga de território por
tuguês, de tão largas, embora imprecisas tradições.
E que, apostada em retalhar e descaracterizar o que de
mais profundamente nacional existe no nosso país, a divisão
administrativa tem contribuído, nas suas diversas vicissitudes,
para sistemàticamente fazer esquecer aquelas antigas designa
ções regionais, correspondentes a outros tantos organismos
bem individualizados, cujos aspectos dominantes assumem ge
ralmente um cunho próprio, que por vezes se revela tanto na
constituição geológica dos terrenos e nas formas do relêvo e
do clima, como nas diversas manifestações da actividade hu
mana e da vida económica.
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Pois bem! Lafões fica em pleno coração da Beira-Alta e
constitui uma região encravada na bacia hidrográfica do Vouga,
onde representa a zona mais acidentada, de variadíssimos
aspectos, é certo, mas formando um todo homogéneo e corres
pondendo portanto a uma verdadeira região natural. Por
isso, este abençoado rincão, que já alguém chamou «a terra
mais portuguesa de todo o Portugal», constitúi para nós uma
pequena pátria, que antepomos sem contrapor á pátria-mãe,
numa afirmação bairrista que deve ser a pedra basilar do
verdadeiro patriotismo.
Comecemos por lançar sobre o conjunto uma vista sinté
tica. Imaginemo-nos transportados ao alto da Penoita (a Carta
Corográfica diz Penna, com 886m de altitude), donde, como
de um aeroplano, podemos lançar o olhar sôbre toda a região.
Considerada no seu aspecto geográfico, Lafões pode dizer-se
uma verdadeira bacia cortada de oriente a ocidente pelo curso
do Vouga. Nas alturas de S. Pedro do Sul, confluem neste
rio dois outros cursos de água — as ribeiras de Sul e Ribamá
— que, dirigindo-se em sentido oposto, provàvelmente condi
cionadas pela influência directriz dum primitivo acidente es
trutural, desenham com o curso mais importante uma espécie
de cruz, de que formam os braços.
Ao norte, fecham a bacia os elevados contrafortes do ma
ciço montanhoso da Gralheira, representados pelas chamadas
serras de S. Macário e da Arada, com uma disposição geral
de NE. para SO.
Ao sul, dispõe-se, no prolongamento dos braços da cruz,
a serra do Caramulo, cuja dessimetria orográfica a faz em
certo modo comparar a um monstro fabuloso adormecido,
voltando as costas para o vale de Besteiros e inclinando-se
suavemente para o vale do Vouga.
Antes, porém, de atingido o rio, levanta-se a serra das
Talhadas, que pode afinal considerar-se como uma depen
dência da serra do Caramulo, da qual fica separada pelo Al-
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fosqueiro, afluente da margem esquerda do Vouga. É esta
serra que, aproximando-se dos contrafortes montanhosos da
margem direita, fecha a bacia de Lafões por este lado, apenas
com a apertada saída que lhe dá o rio entre Ribeiradio e
Pessegueiro.
Finalmente, do lado oriental, a delimitação da região lafo
nense pode fazer-se grosso modo pela linha de alturas que,
, subindo pelos vales dos rios, se estendem no rebordo da de
pressão em que assentam os cursos das ribeiras de Sul e
Ribamá, ultrapassadas as quais se entra numa vasta região
planáltica em que fica Viseu, e que abrange uma boa parte da
Beira, apresentando no seu conjunto caracteres inteiramente
diversos.
Pondo de parte outras particularidades topográficas que fá
cilmente se podem ver na Carta Corográfica em curvas de
nível, apenas faremos notar como mais interessante o esporão
que o Caramulo envia para o norte até penetrar no seio da
região: é o chamado Monte Lafão que, a bem dizer, constitúi
dois cabeços proeminentes, sobre um dos quais assenta, alta
neira, a linda ermida da Senhora do Castelo, que já um visi
tante ilustre, com fina sensibilidade de artista, comparou à
«arca bíblica, por ali poisada, ao descer das águas».
Muito propositadamente fazemos referência a esta particu
laridade, pelo que ela tem de importância para o nosso caso:
foram estes dois cabeços, com efeito, que deram o nome à
região, sobre cuja estimologia tantas e tão fantasiosas con
jecturas bordaram antigos cronistas, e todos aqueles que grosseiramente a eles recorreram, sem qualquer espírito crítico.
Passamos portanto a dizer o que sabemos sobre êste ponto.
Etimologia da palavra «Lafões». — Fr. Bernardo de Brito,
aquele célebre e erudito frade bernardo que tantas patranhas
inventou sobre a história pátria, diz na sua Monarquia Lusi
tana (tom. II) que a palavra Alafões deriva do nome do mouro
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Alahum, que outros mudam em Alafum, o qual governava
Viseu, quando esta cidade foi conquistada por Fernando Magno,
em 1057 ou io 58.
O valoroso alcaide mourisco, depois de encarniçada resis
tência, entrega-se e faz-se cristão, sendo tratado com todas as
honras pelo vencedor, que lhe deixa o domínio das terras que
mais tarde haviam de formar o concelho de Alafões, designa
ção que assim ficou derivando do nome do seu novo pos
suidor.
Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, outro frade que com
mais sciência e consciência escreveu sobre o assunto no seu
valioso Elucidário (sub vb. Alahoveinis), procura desfazer
essa lenda, baseando-se numa escritura de doação datada do
ano de 865, çm que se faz referência ao Mosteiro de S. Cris
tóvão de Alafões, por onde se conclue que já no século IX se
conhecia por êste nome a região onde assentava o referido
Mosteiro (1).
Qual, então, a verdadeira origem da palavra?
E ao insigne arabista e ilustre professor da Faculdade de
Letras de Lisboa, Sr. Dr. D avid L opes , que devemos a reso
lução deste problema, que a muitos se afiguraria insolúvel.
O nome Alafões, de que nos documentos mediévicos se
encontram tantas variantes — Alahoveinis, Alahobeines, Alafouenes, Alahoem, Alaphoen — deriva, segundo o autor citado,
de uma palavra árabe que significa «os dois irmãos», qua(1)

Na colecção Portugaliae Monumenta Historica (Diplomata et
podem ver-se numerosos documentos do século x e do século xi
anteriores a 1057, em que se fala de diversas localidades situadas no ter
ritório de Alafões , ainda então sujeito aos muçulmanos. Citaremos ape
nas, por acharmos mais interessante, um desses documentos datado de 1030
e mencionado por G ama B arros na sua Hist. da Administr. Pública em
Portugal (t. 1, p. 19), onde se fazem referências a uma demanda que corria
no tribunal de Alafões, a esse tempo presidido por Fromarigu, filho de
Egas, e composto dos juizes Arias Salamonizi, Cidiz Justizi e outros.
Chartae)

5

lificativo dado a dois castelos fronteiros situados perto de
Viseu (1).
E quais eram esses castelos? Seria qualquer coisa de
semelhante às torres de Vilarigues, Cambra e Alcofra que
ainda se conservam na nossa região, apesar de danificadas, e
a que o povo impropriamente dá o nome de castelos?
Nada disso. Castelo, deminutivo de castro, designa no
nosso onomástico pequenos redutos ou mesmo povoações for
tificadas por linhas de muralhas ou pelos próprios acidentes
naturais, redutos geralmente situados nos pontos mais eleva
dos, onde habitavam ou se recolhiam para a defesa os nossos
antepassados pre-históricos, e onde continuaram mesmo vi
vendo, em muitos casos, depois da conquista romana.
Sobre os dois cabeços proeminentes aos quais no nosso
caso se atribui essa designação, e que são bem evidentes na
Carta Corográfica, ficavam dois desses redutos ou fortalezas.
Com efeito, no monte Lafão (601 m.) são ainda evidentes os
vestígios de muralhas, e no seu parceiro, o da Senhora do
Castelo (538 m.), além dum resto de patamar conhecido entre
o povo pelo nome de estrada dos mouros, há ainda, junto do
santuário, duas ou mais sepulturas cavadas em rocha viva com
a forma do corpo humano, e montes de pequenas pedras que
certamente serviram para a defesa, como armas de arremêsso;
Foi a estes dois píncaros que os Árabes deram o nome de
«os dois irmãos», por ficarem assim juntos e muito salientes,
como se impõe a quem os examina do lado de S. Pedro do
Sul e, mais particularmente, de Fataúnços, a minha pequena
aldeia.
Alafões se ficou chamando, por isso, a região que esses
píncaros dominam com uma imponência que impressiona quan
tos visitam estas paragens, que estrangeiros dizem não ficarem
a dever nada aos melhores recantos da afamada Suíça.
(1) Cf. Toponímia árabe de Portugal apud Revue Hispanique,XI, 1902.
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E a designação de monte Lafão que ainda hoje conserva
um dêles, mas que na verdade se aplica a ambos, ficou como
certidão de baptismo, que lhes passaram os seus dominadores
daquelas remotas eras.
Não admira pois que já no século IX assim seja conhecida
esta região, que, pelas referências abundantes que se lhe fazem
nos documentos coevos, devia ser uma das mais importantes
desta parte do país, importância que lhe advinha já de tempos
imemoriais, pela riqueza do seu solo e pela densidade da sua
população, como procuraremos demonstrar neste estudo e em
estudos subsequentes.
Vejamos agora a sorte que teve o território de Lafões, e
os transes por que foi passando através dos tempos, especial
mente pelo que diz respeito à sua vida administrativa.
Lafões através da História. — Do que foi esta região até à
chegada dos Romanos, apenas podem elucidar-nos os aliás
imponentes vestígios monumentais que nos deixaram os seus
primitivos habitadores, e que, sob a designação de antiguida
des pre-históricas, aqui vamos estudar em grande parte.
Dos tempos proto-históricos, mais palpitantes são ainda as
recordações : o Crasto de Campia com as suas bem construí
das muralhas ; o de Paços de Vilarigues com o seu caminho
ascensor e sua profunda trincheira de isolamento; o Crasto
do Banho com as suas numerosas casas de habitação em parte
talhadas na rocha e o castro da Mata de Pinho com as suas
muralhas ciclópicas e seus ensaios epigráficos, além doutros
que a seu tempo estudaremos, constituem suficiente prova do
que vimos de dizer.
Desta época, e constituindo uma raridade epigráfica muito
interessante, é ainda a inscrição gravada num penedo que des
cobrimos nas Corgas Roçadas, perto do lugar denominado As
Torres, entre Covas e Vermilhas (serra do Caramulo), inscri
ção dedicada a PAISICAICUS, que certamente se refere a
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uma divindade pagã nestes sítios venerada. Temos, assim,
mais um nome a acrescentar ao já bem numeroso panteom
dos castrejos, na época que imediatamente precedeu a con
quista romana.
Mas o primeiro documento escrito de Lafões, onde deve
mos começar a história propriamente dita desta região, é
constituído pelas inscrições dos três marcos miliários que hoje
conhecemos no concelho de Oliveira de Frades, e que indubitàvelmente serviram para a contagem das milhas na estrada
romana ou via militar que de Águeda se dirigia a Viseu. Dois
desses marcos, já visitados pelo distinto médico-militar desta
cidade e nosso ilustrado amigo, Sr. Dr. Alexandre Correia de
Lemos, encontram-se na povoação das Bemfeitas, servindo de
esteios de latada; o terceiro, que descobrimos casualmente,
por se achar invertido e quási completamente soterrado, constitúi o suporte de uma pedra redonda, servindo de mesa, que
se encontra no pequeno adro da igreja paroquial da freguesia
de Reigoso.
Por eles se vê que a calçada que ali passa, conhecida entre
o povo pela designação de estrada velha, é incontestavelmente
romana, porquanto um dêsses marcos, que parece conservar-se
ainda no seu primitivo lugar, é dedicado ao imperador Caracala, remontando por isso a pouco mais de 200 anos depois
de Cristo.
O seu trajecto dentro da região lafonense faz-se, com a
directriz que traz da Gândara de Águeda, A-dos-Ferreiros e
Talhadas, pelas povoações de Bemfeitas, Ponte de Reigoso,
Feira, Entre-Águas, Seixa, Ral, Ponte-Fora, Vilarinho, Queijadães, Postasneiros, Sant’Iaguinho, Vilarigues e Vouzela. Neste
ponto, a via romana dividia-se em dois ramos, um dos quais
pela Serenada, Vau, Banho (onde atravessava o Vouga) e
S. Pedro do Sul se dirigia a Castro-Daire, em direcção ao
norte, emquanto o outro demandava a cidade de Viriato, pas
sando pelas povoações de Asneiros, Fataunços, Ponte Pedri-

8

nha, Figueiredo das Donas, Carregai, Carvalhal do Estanho
e Caria, donde continuava pelo Outeiro dos Burros, S.a do
Crasto e S. Martinho de Orgens.
Em todo este percurso, podem ainda apreciar-se numero
sas obras de arte, a que anda indissoluvelmente vinculada a
grandeza do povo que as construiu. Citaremos: o troço da
estrada entre Sant'Iaguinho e Postasneiros de Queijadães,
admiràvelmente pavimentado e com vários contrafortes late
rais; a ponte sobre o Zela, já reconstruída, e a Ponte Pedrinha
(Fataúnços), cujo nome (etimològicamente pons petrina - ponte
feita de pedra) mostra à evidência a circunstância de ter sido
levantada numa época remota, em que as pontes da região
seriam, na sua quási totalidade, construídas de madeira.
A estrada romana entre Águeda e Viseu, também conhe
cida pela designação de estrada do peixe, por ser seguida de
preferência pelos almocreves que abasteciam de sardinha as
povoações do interior, foi, até à construção da estrada distri
tal n.° 41, a única via de comunicação entre a Beira Central
e a Beira Litoral, entre a Serra e a Marinha, segundo a lin
guagem tão expressiva do vulgo. Foi também, por êsse mo
tivo, muito transitada em todos os tempos.
Em Reigoso, existiu até há pouco um hospício ou alberga
ria, cujo destino declina um marco existente à beira da estrada,
conhecido entre o povo pelo nome de padrão da albergaria,
e que encerra esta inscrição: «Peregrinos vinde ao hospital de
Reigoso, qeu vos darey caza cama agoa fogo azeyte e sal».
Essa albergaria remontava a grande antiguidade, porquanto
havia sido mandada construir no ano de 1195 pelo alcaide
Cerveira, «olim Colimbrie pretor», e sua mulher, conforme se
vê da seguinte inscrição latina existente no arco cruzeiro da
igreja de Reigoso:
«Ego Cerveira olim Colimbrie pretor et uxor mea Goina
Johannis fecimus albergariam, et ecclesiam de Reigoso sacrari
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fecimus atque cautari in era millesima ducentesima tregesima
tercia, mense Januarii; et pro animabus nostris eam Deo
obtulimus, tali condicione ut nemo de progenie nostra ibi
potestatem habeat, nisi solus Deus et omnes ibi benefactores.
Dominicus presbyter sacravit».
Esta inscrição, aberta numa pequena pedra calcárea em
caracteres capitais e onciais primitivamente dourados, veio a
ser com o andar dos tempos coberta de cal, depois do que
foram reavivadas as letras a tinta preta, por quem nada co
nhecia do assunto, de forma que ficou de tal maneira desfigu
rada que parecia inelegível.
Transportada entretanto por nós para Coimbra, e depois
de convenientemente lavada, aqui foi lida sem dificuldade de
maior pelo nosso sábio Mestre Sr. Dr. António de Vasconce
los ; e não voltou para o seu primitivo lugar sem que dela
fossem tiradas duas reproduções, uma das quais faz hoje parte
da galeria epigráfica da Faculdade de Letras, tendo sido a
outra oferecida ao Sr. Dr. Leite de Vasconcelos, que a levou
para Lisboa.
E, sem dúvida, o mais interessante documento epigráfico da
nossa região, e merece se.r conservada com todo o carinho,
já pela sua antiguidade, já por ser um auxiliar valioso para a
história local.
Voltando à estrada romana, diremos que é o mais impor
tante vestígio monumental aqui deixado por êsse povo conquis
tador, a atestar a sua poderosa organização militar e a gran
deza da sua administração. Foram os Romanos os primeiros
que indubitàvelmente fizeram uso das águas termais que bro
tavam junto do rio Vouga, na parte em que a estrada o atra
vessava. Em volta do primitivo edifício balnear, que ali cer
tamente construíram e a que deram o nome de balneum,
assentou a povoação que tomou o nome de Banho, posteriormente conhecida também por Caldas de Alafões e que, por
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tanto, é a terra mais antiga de que há notícia no período
histórico pròpriamente dito.
Vouzela, a mais antiga das três sedes actuais de concelho,
começava então a desenvolver-se, graças à importância que lhe
advinha do facto de ficar no ponto de encontro dos dois ramos
da estrada romana, constituindo por isso um centro de passa
gem importante (1).
Dos Arabes ou Mouros, poucos vestígios nos restam, contràriamente ao que se julga. E sobretudo na linguagem e
particularmente no onomástico, bem como nos costumes, que
devem procurar-se as provas evidentes do seu ainda que efé
mero domínio nesta região.
Vimos já que foram eles que nos deixaram o nome de
Alafões. Bordonhos e Bandavizes são ainda dois nomes patro
nímicos respectivamente derivados de Iben Ordonis (nome que
(1) Não devemos passar adeante sem explicar a derivação da palavra
para assim corrigir muito que de erróneo geralmente se ouve
dizer sôbre este assunto. Com efeito, para não falar já na suposta etimo
logia apresentada pelo Sr. Dr. P edro A. F erreira (Tentativa Etim-Topon.), é vulgar asseverar-se que o nome desta vila provém de Vouga-Zela , por ficar na confluência dos dois rios assim denominados, ainda
que nem uma nem'outra coisa se verifique em boa razão.
Os Romanos deram ao Vouga o nome de Vacua (-> Vauga -> Vouga)
e ao seu afluente que banha a vila de Vouzela, ao pequeno Vouga , aplica
ram o deminutivo Vaucella , nome que ainda se encontra em documentos
medievais antigos e que deu Vaucella, Vouzella e finalmente Zela. O mesmo
se verifica em Tua e Tuela, Mosa e Mosela, etc. Vouzela se chamou tam
bém e chama ainda, com pequena alteração, um ribeiro confluente do
Vouga, junto da sua origem.
Foi nestas condições o rio Zela, antigamente Vouzela, que deu o nome
à povoação, e não os dois rios como geralmente se supõe. O mesmo facto
pode ainda fundamentar-se no exemplo da povoação de Vouguinha , fregue
sia de Cota, cujo nome provém da circunstância de ficar situada sôbre um
pequeno afluente do Vouga ou mesmo junto ao seu curso superior, que
muitas vezes se designa pelo deminutivo correspondente. Cf. Mondego e
Vouzela,

Mondeguinho.
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ainda se encontra em documentos do século XI) e Ben-dab-Issa
(segundo se lê no Portugal Antigo e Moderno), em que o
prefixo iben ou ben, que geralmente classifica nomes de famí
lias (correspondendo ao von dos alemães), claramente manifesta
a sua origem árabe. Alcofra ou Alcofora provém ainda, ao
que parece, duma palavra árabe que significa «os infiéis»,
nome que os sectários do Islam teriam dado a um núcleo de
hispano-godos que nessa prega do Caramulo, naturalmente
defendida, se refugiou, para se eximir ao pagamento do «duro
tributo», que assim chama o nosso épico à obrigação de seguir
os preceitos do Alcorão.
Pelo que diz respeito aos usos e costumes, podem conside
rar-se vestígios da influência árabe as noras e cegonhas que
na nossa região, como aliás em, todo o Portugal, ainda hoje
constituem o principal processo de irrigação agrícola; e seja
lícito apontar, como exemplo característico, o que se observa
junto de S. Pedro do Sul, onde êsses meios de irrigação per
mitem em grande parte o estabelecimento de uma enorme
variedade de culturas (mixed-farming) de tão acentuada poli
cromia que parece transportar-nos às planícies andaluzas, e
que faz dêste rincão lafonense um verdadeiro jardim.
De resto, a forte influência exercida pelos Árabes que eram,
a despeito de tudo, os depositários da civilização antiga, facil
mente se compreende, se atendermos a que, sendo ainda na
indústria os mais adeantados, a êles tinham de recorrer os
próprios cristãos. Assim, p. ex., as alfaias das igrejas cristãs
provinham na sua quási totalidade de fábricas árabes; e sabe-se
até da doação feita à igreja de Vouzela, pelos sacerdotes da
igreja de Arcozelo, duns paramentos de fabrico mourisco, se
gundo se vê de um texto dos fins do século XI, achado por
Alexandre Herculano no precioso Livro Preto da Sé de
Coimbra (i).
(1) Vestígios da influência mourisca ou, pelo menos, de qualquer in-
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Entretanto, a Reconquista em breve começava de arreba
tar ao conquistador muçulmano os territórios do norte de
Portugal. Ainda antes das conquistas definitivas de Fernando
Magno, algumas regiões ao sul do Douro, e Lafões certa
mente, estiveram durante algum tempo submetidas aos reis
de Leão.
Com a constituição da monarquia portuguesa, o território
lafonense vai-se tornando cada vez mais conhecido.
Até aí, a população rural achava-se disseminada pelas vilas,
granjas ou herdades, que correspondiam a outras tantas casas
de habitação independentes. Os documentos coevos (sécs. X
e XI) fazem referência a muitas dessas vilas, tais como: villa
Sagadanes (Segadães), villa abanatus (Abados), villa Cercosa
(Cercosa), villa Iban Ordonis (Bordonhos), etc. As casas
aglomeradas formando povoações, a que se dava o nome de
vici ou aldeias (termo de origem árabe), eram relativamente
pouco numerosas. Citaremos apenas o vicus Ventosa (Ven-

fluência estranha, podem surpreender-se não longe da nossa região, na
planura do Campo , a dois passos de Viseu.
Na aldeia de Moure do Carvalhal encontra-se, com efeito, uma popu
lação diferente dos outros povos da região, bem individualizada pelos seus
costumes tradicionais, refractária ao progresso e com uma forma de pro
núncia muito especial.
Corresponderá essa estranha gente a um núcleo de população mou
risca ou mosárabe, como o toponomástico parece indicar, e que ali crista
lizou em grande parte por força do meio geográfico ?
Pode ser, e aos costumes especiais dessa gente acrescentaremos nós
um pormenor desconhecido mas importantíssimo : é o costume arreigado,
desde tempos imemoriais, de os habitantes, prèviamente convocados por
um zelador, se reunirem em assemblea ao ar livre — os adjuntos — para
resolverem sobre diversas questões de interesse comum, como repartição
de águas, construção de represas, corte das silvas dos caminhos, etc.,
assemblea que é nem mais nem menos que o vestígio do antigo Conventus
publicus vicinorum , instituição de direito através da qual as tradições do
municipalismo romano transitaram para o município da Reconquista.
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tosa), a que já se fazem abundantes referências nos documentos
dos fins do século x.
A esse tempo, de todas as povoações existentes em terras
de Alafões, a mais importante era o Banho (Balneo) a cujas
águas termais — as mais quentes da Península — D. Afonso
Henriques veio procurar, com êxito, alívio para os padecimen
tos que lhe sobrevieram à fractura duma perna por ocasião da
batalha de Badajoz, e a que deu foral em Agosto de 1152.
Além doutros privilégios, a munificência agradecida do rei
Conquistador elevou também essa vila e concelho à categoria
de «couto do reino».
Foi também couto e honra, e os mesmos previlégios gosava
desde os primórdios da monarquia, o Mosteiro de S. Cristó
vão de Lafões, cujos D. Abades se consideravam senhores
absolutos com jurisdição episcopal e temporal.
Coutadas foram ainda outras terras de Lafões — doze pelo
menos — o que mostra as grandes regalias concedidas aos se
nhores desta região, cuja autoridade em face do poder real
tocava por vezes as raias do verdadeiro absolutismo. E esta
circunstância que, em nossa opinião, explica a razão de ser
das formosas torres quadradas que ainda nos restam, impro
priamente chamadas castelos, e falsamente atribuídas quer aos
Mouros quer aos Romanos. .
Citaremos as torres de Vilarigues e de Cambra já em
parte destruídas, sobretudo a primeira, para lhes aproveita
rem a pedra na construção respectivamente das ermidas de
S.to Amaro e Espírito Santo, a de Alcofra, que é a única ainda
completa, e a torre de Bandavizes demolida em 1886 para com
a sua bela cantaria se edificar um prédio particular (1). Acres(1) Contam-nos que, quando se resolveu a demolição desta última
torre, não foi sem grande relutância que os canteiros deitaram abaixo as
primeiras pedras, pelo temor de qualquer revindicta dos mouros encanta
dos que ali se julgava habitarem. Bemdito temor esse, se tivesse podido
conservar intacta tão apreciável obra de arte!
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centa-se geralmente ao número destas fortalezas uma torre
existente no alto da Senhora da Guia (Baiões), igualmente
destruída para a edificação da ermida que hoje ali se ergue
altaneira, como «um andor na altura a devassar o Montemuro», conforme já a vimos comparar com manifesta proprie
dade de expressão; entretanto, parece-nos que a existência de
semelhante monumento não pode comprovar-se, porquanto o
castelo mourisco de que ali se fala não passa de um reduto
castrejo, a que não deve ser extranho o torque de ouro encon
trado perto daquele lugar (1) e a presença de evidentes indí
cios de fortificação proto-histórica. Pelo contrário, deviam ter
talvez existido mais duas torres, como o onomástico indica,
uma na povoação da Torre, junto de Paços de Carvalhais, e
outra na quinta da Torre, sobranceira ao Vouga, na altura da
formosa ponte do Pego.
A presença dessas construções mediévicas pertencentes,
segundo tudo leva a crer, a antigos solares ou casas acastela
das, prova a existência, nesta região, de nobres e poderosas
famílias, cujas tradições ainda hoje perpetuam as numerosas
casas de habitação brasonadas que se espalham pelo território
de Lafões.
Para terminar esta ligeira digressão, diremos apenas que a
vila do Banho começava entretanto a declinar do seu antigo
apogeu, ficando reduzida a simples couto. Em 13 de Maio
de 1436 foi instituído, por El-rei D. Duarte, 0 concelho de
Vouzela ou Lafões, composto de 44 freguesias e 13 coutos.
Por alguns séculos prevaleceu sem grandes alterações esta
divisão administrativa, até que em 1834 se passou a repartir
o antigo concelho de Lafões em dois concelhos separados pelo
Vouga, ficando as freguesias da margem esquerda dêste rio
formando o concelho de Vouzela, e as da margem direita o
concelho de S. Pedro do Sul.
(1) Vide Portugalia, tom. II, pág. 109.
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Pela divisão territorial do país feita pelo Decreto de 6 de
Novembro de 1836, mais se pulverizou a antiga unidade, pas
sando o território lafonense a compreender cinco concelhos.
Posteriormente, volta a ser profundamente alterada essa
divisão, podendo citar-se, como mais importantes para esse
efeito, as Leis de 12 de Outubro de 1837, 17 de Abril de i838
e 0 Decreto de 24 de Outubro de 1855.
Tal como actualmente se encontra, o território de Lafões
reparte-se grosso modo por três concelhos:
1) o concelho de Vouzela composto pelas freguesias de
Alcofra, Cambra, Campia, Carvalhal de Vermilhas, Fataúnços,
Figueiredo das Donas, Fornelo do Monte, Paços de Vilarigues, Queirã, S. Miguel do Mato, Ventosa e Vouzela.
2) o concelho de S. Pedro do Sul abrangendo as freguesias
de Baiões, Bordonhos, Candal, Carvalhais, Covas de Rio,
Covelo de Paivó, Figueiredo de Alva,Manhoce, Pindelo, Pinho,
Santa Cruz da Trapa e S. Pedro do Sul.
3) O concelho de Oliveira de Frades com as freguesias de
Arca, Arcozelo das Maias, Destriz, Oliveira de Frades, Pi
nheiro de Lafões, Reigoso, Ribeiradio, S. João da Serra,
S. Vicente de Lafões, Sejães, Souto de Lafões e Varzielas.
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CAPÍTULO II

Antiguidades pre-históricas de Lafões

C onsiderações
ANTIGUIDADES

gerais sobre a distribuição geográfica das

PRE-HISTÓRICAS

NA

REGIÃO

DE

LAFÕES.

—

Con-

DIÇÕES LOCAIS QUE EXERCEM A SUA INFLUÊNCIA SOBRE ESSA DISTRI

BUIÇÃO. — O pequeno mapa junto mostra a maneira como se
disbribuem, na nossa região, os diferentes vestígios monu
mentais dos povos que aqui habitaram, antes da vinda dos ro
manos á Península (1).
O simples exame dessa distribuição basta para nos fazer
notar como as condições topográficas exercem a sua influência
de uma maneira bem evidente. Com efeito, a julgar pelo que
semelhantes vestígios nos permitem estabelecer, essas popu
lações pre-históricas habitavam de preferência as zonas ele
vadas, distribuindo-se por isso com maior densidade nas orlas
montanhosas que circunscrevem a bacia de Lafões.
Sabendo-se que o material de construção era por exce
lência o granito, fácil é conjecturar como a geologia deter
minará em grande parte a localização da mais importante
categoria dessas antiguidades monumentais — os monumentos
megalíticos. Depois, era nas regiões graníticas que o solo
oferecia mais comodidades ao homem pre-histórico, além de
serem mais abundantes em água do que as regiões xistosas;
as grutas abundam também nessas regiões, fornecendo por

(1) Traçámos neste mapa a estrada romana, apenas para mostrar as
relações entre a sua directriz e a distribuição dos centros de população
pre-histórica.
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vezes um abrigo razoável, quando convenientemente aprovei
tadas; as formas especiais da topografia granítica, que oferecem
o predomínio acentuado de cabeços rochosos e alcantilados,
deviam por fim atrair uma população, cuja principal idea fixa
era a defesa dos animais ferozes e doutros núcleos de popu
lação, nestes recuados tempos em que a massa humana, habi
tando solos intransformados, se caracterizava por uma contínua
mobilidade de raio mais ou menos extenso.
As diversas dependências das serras do Caramulo, Talhadas
e maciço da Gralheira foram pois as zonas mais densamente
povoadas nos tempos pre-históricos; e um facto que desde logo
nos impressiona é o predomínio de megálitos na margem
esquerda do Vouga, facto este que tem a sua natural expli
cação na configuração física do terreno. Efectivamente, o
exame geral da distribuição geográfica destes monumentos
basta para nos mostrar a preferência que os seus construtores
tinham pelos platós não muito extensos, e, ao mesmo tempo,
defendidos e abrigados por ligeiras elevações circunjacentes,
que predominam, como é fácil verificar, do lado do Caramulo.
Além de a serra da Gralheira se levantar abruptamente, é,
na sua máxima parte, sêca, árida e de conformação xistosa,
circunstâncias estas bem pouco próprias a atrair os neolíticos
que procuravam sempre zonas abundantes em água (geralmente
as nascentes), e cujo material de abrigo e de construção era
por excelência o granito, como dissemos.
Vejamos agora como a localização das antiguidades pre-históricas obedece ainda a um reduzido número de condições
particulares, que sempre se realizam, na maior parte dos
casos.
Pelo que especialmente diz respeito aos monumentos me
galíticos, é deveras impressionante o facto, que já referimos,
de estes monumentos se encontrarem sempre em zonas planas
ou planálticas (cf. Gândara, Agros, Devesa Alta, Malhada,
Portela, etc.) e geralmente abundantes em água (v. g. Meruje,
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Juncal, Junqueira, Lameiro Longo, Lagoa, etc.). Vê-se, por
conseguinte, como o onomástico local, quando mesmo não
indicando explicitamente a existência dêsses monumentos, serve
ainda para nos guiar na sua identificação; e, quem tiver um
pouco de experiência nestas coisas, pode mesmo, pela simples
inspecção dum tracto de terreno, avaliar se terá ou não pro
babilidades de ter sido aproveitado pelos neolíticos para a
construção dos seus monumentos funerários.
Relativamente aos castros, o mesmo poderíamos dizer. Se
os monumentos megalíticos assentam em zonas planas ou
planálticas, os castros pre-históricos localizam-se de prefe
rência nas elevações circunjacentes que as protegem. E é tão
estreita a ligação existente entre a localização dêsses núcleos
povoados e fortificados e as condições topográficas, tendo
principalmente em mira as necessidades de defesa e abasteci
mento de água, que o mesmo plano geral se encontra realizado,
com ligeiras variantes, na maior parte dos casos.
Dispondo de recursos muito limitados, o homem tinha
necessidade de subordinar-se na sua distribuição e no exercício
da sua actividade ao acaso imposto pela Natureza, por forma
que o trabalho humano apenas intervinha no sentido de apro
veitar os acidentes naturais do terreno mais ou menos adaptados
a determinado fim.
O homem civilizado e a Natureza, segundo a expressiva
imagem de El. Semple (The Influences of geographic environment), realizam entre si um contrato, em virtude do qual
mutuamente se auxiliam, fornecendo um dos contratantes a
mão de obra e o outro a matéria prima cada vez mais abun
dante e variada: não podendo, por falta de recursos, pactuar
de igual para igual com a Natureza, o primitivo pre-histórico,
a exemplo do selvagem actual, apenas aceita como um mendigo
o que ela graciosamente lhe oferece, permanecendo desta
forma inteiramente debaixo da tirania dos seus caprichos.
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Tradições e lendas que dizem respeito às antiguidades
pre-históricas. —
quais são as tradições que entre
povo se referem às antiguidades pre-históricas na nossa
região ?
O exotismo e extravagância que aos olhos dos homens de
hoje apresentam as antiguidades pre-históricas, reveladoras
dum estado de civilização muito rudimentar, as 'dimensões
por vezes invulgares dos monumentos megalíticos, a sua
própria situação no alto dos montes, ou em sítios agora desa
bitados, e, por outro lado, a evidente impressão de que não
podem considerar-se meros produtos da natureza : eis outras
tantas razões para fazer atribuir geralmente estas antiguidades
a entes sobrenaturais ou mais particularmente aos Mouros, os
quais, se pertencem à espécie humana, é certo que, no dizer
do vulgo, não são homens como nós...
Como foram os últimos dominadores estranhos - post hoc
ergo propter hoc — e aqueles que mais profunda lembrança
deixaram por esse motivo, vá de atribuír-se-lhes toda e qualquer
ruína antiga, pela mesma razão por que no território do norte
de África qualquer fortaleza desmantelada se atribúi aos por
tugueses, que ali exerceram um curto mas não esquecido do
mínio.
Os nomes que ainda hoje se aplicam às antiguidades
pre-romanas na nossa região— Cova do Lobishomem, Casa
dos Mouros, Cova da Moura, Outeiro Mouro, etc. — cons
tituem exuberante prova do que vimos afirmando.
E os ouropéis da lenda veem depois desfigurar a realidade
das coisas. Aqui, como sucede no menhir do Bicão dos Conqueiros, é uma moura que «o traz à cabeça do monte Crasto,
fiando numa roca»; acolá, como se verifica no Murado das
Talhadas, penedos lurados ou furados teriam servido de alvo
nos exercícios de tiro que os Mouros faziam com as suas
máquinas de guerra; por toda a parte as covinhas pre-históricas

E

o

20

(fossettes) são as malgas e cantareiras dos Mouros, sepulturas
cavadas em rocha, as suas pias, etc. (1).
Nas grutas e cavernas, é geral a crença de que não mais
sairá quem tiver a ousadia de entrar nessas mansões, onde
para todo o sempre habitam mouras encantadas. Os castros
são pelo mesmo motivo considerados como obras de defesa
dos Mouros, e as suas muralhas desmanteladas ainda hoje se
julgam restos de antigos castelos mouriscos.
Relativamente ao montes Latão e Castelo, fortalezas proto-históricas, talvez mesmo aproveitadas em tempos poste
riores, que, como vimos, deram o nome à região, correm
algumas lendas que desejamos arquivar, por as acharmos
de-veras interessantes.
Uma diz-nos que foi nestes íngremes cabeços, cobertos de
rochas alcantiladas, que o rei mouro Cid Alahum tinha a sua
residência e guardava os seus tesouros, tendo apenas comuni
cação com o vale por meio duma galeria subterrânea.

(1) Deve notar-se que mesmo algumas antiguidades históricas se
atribuem ainda aos Mouros ou ao Diabo. Está neste último caso uma
lenda muito interessante da nossa região, que no país vizinho (província
de Gerona) qualifica alguns menhirs com sensíveis variantes. Queremos
referir-nos à lenda do Diabo do Alfosqueiro , que corre a propósito da
velha ponte sobre este rio junto da povoação de Destriz, a qual, sendo de
construção arrojada, não pode na inteligência popular atribuír-se a entes
humanos.
E a seguinte: — Um senhor cristão destes sítios ofereceu a sua alma
ao Diabo — pacto selado com o próprio sangue — se este, antes da meia
noite de Natal, construísse uma ponte no lugar indicado. Entretanto,
quando as obras estão quási terminadas e o prazo prestes a expirar, o
senhor arrepende-se, e, por conselho duma Fada, consegue meio de en
ganar o espírito infernal. Toma um ovo, lança-o sobre a ponte, e surge
um galo que com o seu canto anuncia antecipadamente a meia noite. O
Diabo, surpreendido por esse canto, já quando lhe faltava apenas uma
pedra para rematar o seu trabalho, foge espavorido e o senhor cristão
apodera-se da ponte.

21

Aqui se refugiou com o que lhe era mais caro, quando as
conquistas dos leoneses lhe foram pouco a pouco arrebatando
os territórios que governava; e, alcandorados nesses penhascos,
os seus homens puderam resistir por muito tempo aos ataques
sempre mal sucedidos dos Cristãos. Estes, reconhecendo que
a posição era inexpugnável pela força, recorreram ao seguinte
estratagema: uma bela noite, preparam um numeroso rebanho
de cabras, a cujas hastes ataram archotes, organizando deste
modo no sopé do monte uma imponente marche aux flambeaux.
Os Mouros, tomados de admiração por tão insólito espectáculo, descem insensatamente do monte e aproximam-se do
vale, emquanto um adestrado núcleo de guerreiros cristãos,
que não longe se encontrava emboscado, caía sobre o castelo
que era tomado de surpreza e sem a menor resistência(1).
Mas a lenda continua ainda. Os Mouros, uma vez expulsos
desta região não mais voltaram a ocupá-la, embora passado o
estreito de Gibraltár e recolhidos às terras da Moirama,
nunca esquecessem os tesouros que aqui deixaram guardados
por mouras encantadas.
Anos volvidos, um indivíduo da vizinha povoação de Vila
Nova, que depois do que vai contar-se tomou o apelido de
ao Mouro», que ainda conservam uns seus pretensos descen
dentes, embarcou num navio à vela (porque então ainda não
havia vapores, segundo a explicação do respeitável velho que
disto me informou). Entretanto, o navio desarvorou, e vai
(1) Foi então que reconhecendo o logro em que haviam caído, os
Mouros, fugindo, teriam exclamado em bom português: «Que asneira, que
asneira nós fizemos», donde provêm o nome da actual povoação de
Asneiros. Risum teneatis...
Com efeito, o nome dêste lugar bem como o da povoação de Post asneiros de Queijadães, derivam evidentemente do facto de correspon
derem a antigos postos onde se mudavam os burros, que constituíam na
estrada romana, que por ali passa, o meio de transporte mais geralmente
empregado.
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arribar às costas da Moirama, onde o indivíduo em questão é
feito prisioneiro e obrigado a trabalhar de sol a sol, jungido
à canga, ao lado dum boi. Davam-lhe de comer apenas milho
britado com uma pedra.
O homem lamentava a sua triste sorte, e, lembrando-se
dos santos milagreiros da sua terra, exclamou por uma das
vezes: — Valha-me S.to Amaro de Portêlo!
Ouvindo isto, uma moura de idade, que perto andava, logo
lhe preguntou se sabia onde era o Portêlo (1).
— Pois eu sou do povo de Vila Nova, respondeu.
— E querias voltar para a tua terra?
— Tomára-me eu já lá;
Pois bem. Combinadas as coisas, o lafonense é mandado
num cavalo, que pelos ares o conduz á sua terra, com ordem
de se dirigir imediatamente a um certo sítio do Portêlo e
entregar, a quem ali lhe aparecesse, um pão que lhe confiam
e em que, segundo instante recomendação, não devia tocar.
O nosso protogonista arde contudo em desejos de ver a
família, e dirige-se primeiramente a sua casa, onde conta ra
diante à mulher o que lhe sucedera, proibindo-a ao mesmo
tempo de enxertar o pão que trouxe consigo. Dorme entre
tanto um sono reparador; mas, durante êle, a consorte (porque
as mulheres são muito curiosas e lambareiras, observa textual
mente o meu informador) não se tem que não corte um pedaço
do pão. Este começa a verter sangue, e, assustada, a mulherzinha procura novamente reunir as duas partes, que vai colocar
no mesmo sítio.
O homem, apenas acordado, dirige-se ao Portêlo com o
pão. Aparece-lhe uma moura, donzela de rara beleza, a quem

(1) Para elucidação da lenda, devemos dizer que o Portêlo constitúi
uma zona de passagem entre o monte Lafão e o Castelo, zona plana e
abrigada, onde ainda se encontram vestígios de antiga povoação proto-histórica. É tradição ter ali havido uma capela dedicada a S.to Amaro.

23

o entrega. Ela examina-o, e com mágua faz ver ao emissário
as consequências resultantes de não ter cumprido à risca as
determinações que a moura sua mãe lhe fizera: ela continuará
ali para sempre encantada, e ele perderá os haveres que guar
dava. O pão continha o cavalo que a devia transportar à sua
pátria, mas que agora estava manco, por efeito da curiosidade
atrevida da mulher, a quem imprudentemente o mostrara.
Ia o recém-vindo a retirar-se, quando a moura o chamou
de novo e lhe entregou uma faixa ou cinto para levar de
presente à consorte. A faixa era, porém, tão linda que o
homem no caminho atou-a ao tronco duma carvalha, para ver
de longe o efeito que fazia. Quanto mais se afastava mais linda
ela lhe parecia. .. Mas, jeis que a árvore tomba estrangulada
por uma serpente, que outra coisa não era a faixa que com
tanta satisfação levava para casa!
Ao Castelo de Súmios (perto de Sul), castro pre-histórico
a que adeante faremos referência, liga-se também a mesma
lenda, embora com ligeiras variantes. O protogonista vai para
Lisboa com os Mouros, quando daqui foram expulsos, e lá,
preguntando-lhe o rei pela família que tinha e donde era, o
manda para sua terra com três pães, e com ordem expressa
de não enxertar um dêles. O homem, ao chegar a casa, não
encontra a família que anda no campo. Vai procurá-la. Entre
tanto a mulher chega, corta o pão, e assim por deante, como
narrado fica, não esquecendo mesmo o nosso informador (que
nêste caso já é outro) de ressalvar a curiosidade e lambarice
próprias do belo sexo, que já veem dos tempos da mãe Eva,
a do pecado original...
A VIOLAÇÃO DOS MONUMENTOS MEGALÍTICOS, PESQUISAS NOS

o livro de S. C ipriano . — Os leitores não conhecem,
ao menos de nome, o livro de S. Cipriano? Aqueles que o não
conhecem diremos apenas que êsse livro faz parte duma lite
ratura especial, de cunho acentuadamente popular, em que
castros

e
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emparceiram livros de cartas de namoro, fados por vezes
duma jocosidade que toca as raias da licença, histórias diversas
no género das do João Brandão e José do Telhado e outras
muitas, que nas longas noites de inverno as velhinhas contam,
roda à lareira, aos netos de olhos arregalados. Enfim,
«Contos que fazem scismas e saudade . . . »

segundo a expressão dum grande poeta português, que é ao
mesmo tempo uma das mais autênticas glórias de Lafões.
Pois bem! O livro de S. Cipriano anda entre êsses folhetos
que, pelas feiras e romarias, vendedores ambulantes de reportórios oferecem ao público de mistura com toda a casta de
miudezas e quinquilharias que é dado imaginar-se. Temos
aqui, sobre a nossa mesa de trabalho, um exemplar dêsse
livro já bastante roído dos anos, que nos emprestou um vizinho
sapateiro que o tem lido e meditado, e até já nos veio pedir
conselho sobre se um dos tesouros encantados que nele se re
fere não poderá encontrar-se num local da freguesia com
designação idêntica...
O livro, segundo diz o coordenador, foi copiado do verda
deiro manuscrito de S. Cipriano, e ensina a fazer e desfazer
feitiçarias de todas as qualidades, rezas e ceremonias rituais
para desencantar todos os objectos de ouro e prata, designando
ao mesmo tempo os locais onde podem encontrar-se.
E que importância tem isso, que não passa dum mero
produto da fantasia — preguntará o leitor — e para mais feito
sob a égide dum santo que abandonou todos os seus haveres
para seguir os conselhos de Cristo ?
É que esse livro — responderemos nós — tem sido o vademecum indispensável de todos os que, mistificados por essas
e por outras revelações enganosas e levados pela cubiça do
dinheiro encantado, andaram violando muitos monumentos
pre-romanos, falsamente atribuídos aos Mouros pelo povo.
Não quer isto dizer, entretanto, que fosse apenas êsse o
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fim que tiveram em vista todos os que contribuíram para a
destruição dos monumentos pre-históricos. Praticada em dife
rentes épocas, e por certo até repetida no mesmo monumento,
essa violação teve muitas vezes em vista o aproveitamento dos
materiais que ali se encontravam, e é nalguns casos muito
antiga, transcendendo quási sempre a memória dos vivos.
Assim, as pedras das antelas da Seixa (Oliveira de Frades)
foram provávelmente aproveitadas para a construção de pontões
na estrada romana que lhes passa perto; no concelho de
Macieira de Cambra, segundo tivemos ocasião de verificar,
as pedras dos grandes dolmens que ali abundam, foram pelo
contrário, em época não muito afastada, aplicadas em lareiras
e espigueiros, que na região constituem objecto dum cuidado
especial; o mesmo destino teve ainda uma das pedras da anta
Marco da Mata, junto do Crasto de Campia (Vouzela).
Na nossa região, bastantes monumentos pre-históricos
foram, porém, violados para descobrir o tesouro encantado
que se julgava ocultarem.
Entre a gente do povo é geral a crença de que os mouros,
quando abandonaram o território peninsular, à medida que a
Reconquista progredia, deixaram os seus haveres em sítios
diversos, na esperança de voltarem a encontrá-los, quando a
almejada revanche os trouxesse de novo à posse dos seus
antigos domínios. Pois os 148 lugares que no livro de S. Cipriano se apontam, como escondendo tesouros encantados,
são uma espécie de inventário secreto que os Mouros teriam
feito (1), acrescentando mesmo detalhes especiais, para não
(1) Uma relação manuscrita dos tesouros a que se faz referência no
livro de S. Cipriano, e que casualmente nos veio ter à mão, traz o seguinte
título: Lembrança dos Averes q. deixarão os Mouros tirados de hum Libro
q veio da mourama.
O Verdadeiro Livro de S. Cipriano , por Possidónio Tavares, aponta
174 lugares diferentes, em que se encontram os Tesouros da Galiza, extraídos
— diz — dum pergaminho'achado no século XIII.
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olvidarem os pontos onde iam deixando tudo aquilo de mais
valor que não puderam levar.
Os nomes desses lugares — Castelo do Castro, fonte da
Moura, Castro do Mau Vizinho, fonte da Vila Velha, Castelo
da Cidade, etc. — referem-se de preferência a estações pre
-históricas ou proto-históricas, como o onomástico indica, onde
os vestígios da presença do homem, restos de muralhas, cerâ
mica e quaisquer achados que por vezes casualmente se ti
vessem feito, levariam à suposição de que eram êsses os
haveres dos Mouros, que são, na inteligência popular, os
autores de quantas antiguidades monumentais nos legaram os
primitivos habitadores do solo peninsular.
Além disso, e em confirmação do que fica exposto, os
sinais deixados para a identificação do local — mesas de pedra
(antas), caixões de argamassa ou feitos ao pico (sepulturas
cavadas em rocha), montes ou fornos de telha (tegulae), mós
de moinho (molae manuariae), riscos e figuras desenhadas em
penedos, ferraduras pintadas, ladrilhos — escondendo diversas
categorias de tesouros — asados de cobre ou de ouro, talhas
ou caldeiras cheias de barras de ouro ou prata, moedas, etc.
— são bem reveladores da natureza do espólio arqueológico
que em muitas dessas estações foi e tem sido encontrado, e,
portanto, de que essas revelações, sendo fantasiosas por índole,
repousam contudo sobre um incontestável fundo de verdade.
Apenas com a diferença de que êsses iluminados rebuscadores de tesouros nunca tiraram nenhum proveito das suas
rezas, dando-lhe a explicação fácil de que tal insucesso fora
devido ao facto de se terem enganado nas palavras que haviam
de dizer, e, quando a violação duma anta, sempre melhor de
reconhecer, os punha em presença dum mobiliário de pedra
ou de cerâmica cuja índole desconheciam, era com insano
furor que tudo faziam em pedaços, para ver se dêste modo
desencantavam o tesouro que nunca lhes aparecia.
Poderíamos apontar mesmo creaturas dadas ao mister de
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fazer rezas, que se dedicaram também a violar muitos monu
mentos pre-históricos; e é tão grande a superstição e tão
insana a febre de descobrir riquezas, numa reviviscência de
antigas cubiças de fenícios ou judeus, que até alguns membros
do clero (muito raros, entretanto, diga-se para honra da classe)
se não teem pejado de seguir neste particular uma prática só
própria de pessoas ignorantes.
Foi o que se verificou com o chamado cavalo do Crasto,
perto de Covas, que a princípio julgámos um quadrúpede
proto-histórico no género da porca de Murça, mas que hoje
supomos ter sido um penedo balouçante em forma de dorso
de animal.
«Um padre — escreveu o meu amigo Marques Mano na
descrição duma das viagens de estudo que fizemos à serra do
Caramulo — que não nomeio porque (diz o meu Eurípedes) a
velhice é sempre respeitável mesmo quando um velho a des
prestigia, lançou sobre o cavalo a reza supersticiosa, talvez
sacrílega; e, para que o animal de granito lhe abrisse entra
nhas de ouro e pedrarias, dinamitou-o. Agora restam pedras
inúteis e, perdida na encosta, uma lasca de granito de corte
sinuoso como o de um dorso... (1)».
Não se admirará por conseguinte o leitor se lhe dissermos
que, para a maioria da boa gente da nossa região, temos
passado também por investigador de tesouros encantados, nas
explorações arqueológicas que temos realizado; e, se a um ou
outro indivíduo mais curioso em saber se o tesouro apareceu,
procurámos elucidar sobre o que foram essas antiguidades, é
ainda como processo de dissimulação que as nossas explicações
são recebidas.
Mas, se a quási geral ignorância do que foram os monu
mentos pre-históricos, e a superstição que sempre os acompa(1) Veja-se o jornal de Vouzela Correio de Lafões, n.° 66 de 19 de Ja
neiro de 1918.
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nha como obra de Mouros ou entes sobrenaturais, é sempre
motivo de compaixão e quiçá de desânimo para quem procura
fazer luz sobre estes assuntos, foi-nos pelo contrário motivo
de intenso júbilo um interessante e inesquecível episódio duma
das nossas viagens pelo maciço da Gralheira, em busca de
monumentos megalíticos.
Foi o caso que, examinando nós os restos duma mamoa
bastante danificada, na vasta explanada de Santiago do Arestal
(Macieira de Cambra), onde uma população de serranos vive
ainda quási uma vida patriarcal, cultivando o seu pão e apas
centando as suas vacas, fomos abordados por um venerando e
rijo velho de respeitável barba cerrada, como é vulgar entre
os habitantes daquela margem do Vouga, o qual, depois de
respeitosos cumprimentos, e pedida a desculpa da praxe pela
interrupção que vinha fazer-nos, disse pouco mais ou menos
estas palavras: «Vossenhorias andam a ver o que isto foi?
Eu que já estive no interior do Brasil muitos anos julgo que é
obra dalguns indígenas, que aqui habitaram em outros tempos,
pois, quando tiraram umas pedras que aqui estavam, apare
ceram uns objectos feitos de pedra, como eu vi aos selvagens
do sertão, que também vivem em covas. Praí dizem muitas
coisas, que isto foi obra de Moiros, etc., mas eu acho que
deve ser o que lhes digo».
Ouvíramos em silêncio a explicação do velho, e, quando
terminada ela, íamos a mostrar-lhe a nossa concordância com
a sua maneira de ver, não podemos deixar de nos confessarmos
sèriamente admirados.
Despedímo-nos com agradecimentos sentidos nos lábios e,
quando com os nossos companheiros comentávamos o caso, até
nem já o grande papel instrutivo das viagens por longes terras
nos parecia lugar comum...
E nsaio
de

de

catalogação

L afóes . —Depois

das

antiguidades

pre - históricas

de feitas as considerações que aí ficam,
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entendemos dever dar a lista completa das antiguidades pre-históricas de que até hoje tivemos conhecimento na nossa
região (1).
Foi com o máximo escrúpulo que procurámos organizar
esta lista, já rejeitando para fora dela especímenes de auten
ticidade duvidosa, já procurando sempre por todos os meios
repor as coisas no seu devido lugar. Assim, não apontaremos
aqui certos marcos monolíticos que se encontram com fre
quência nas regiões montanhosas, algumas vezes servindo de
divisórias territoriais, e que poderiam de ânimo leve ser con
siderados como menhirs; da mesma forma, pelo que diz res
peito às grutas, não fazemos menção daquelas que podem
julgar-se naturais, embora tenham sido aproveitadas e mais
ou menos modificadas pelo homem pre-histórico. O povo
baptisou esses abrigos com nomes especiais—Outeiro dos
Mouros, Cova da Moura, Buraco da Pena, Penedo do Arrebaste, etc. — e isto por toda a parte, de sorte que ocioso e

(1) Importa notar que, em virtude das. circunstâncias a que fizemos
referência, é muito precário o estado de conservação em que se encontram
estas antiguidades, especialmente pelo que diz respeito aos monumentos
megalíticos, que mais chamaram a atenção dos vândalos de todos os
tempos. E, apesar de essa violação se apresentar quási sempre bastante
remota, é certo que ainda não perdeu a sua razão de ser, pois só assim
se explica que as pesquisas e explorações que fizemos nalguns desses mo
numentos determinassem novo recrudescimento de actividade investiga
dora de tesouros, circunstância que nos fez pôr de parte um estudo mais
consciencioso de muitos dêles, sabendo como sabemos, por experiência
própria, que o abandono e o esquecimento constituem ainda — horribile
dictu! — uma das melhores maneiras de conservar antiguidades no nosso
país. Entretanto conviria que alguns dos monumentos megalíticos da nossa
região fossem desde já declarados «monumentos nacionais», como foi a anta
de Espírito Santo de Arca, e entre êsses devemos citar, por serem mais
importantes e se conservarem ainda mais perfeitas, as antas do Ventoso,
Malhada de Gambarinho, Meruje e Campo de Arca, bem como as antelas
da Mâmoa e da Màmoinha do Senhor do Pedrão.
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quiçá pretencioso seria fazer indicações particulares a este
respeito.
Deve notar-se também que, tanto as antas como as antelas
aqui mencionadas, teem ou tiveram mamoas. A categoria
áparte que estabelecemos com estas últimas abrange todas
aquelas antiguidades que, embora apresentando vestígios de
monumento megalítico, revelado pela presença de grandes pe
dras, todavia se não pode determinar se esse megálito foi anta
ou antela, no estado de destruição em que se encontra. A
altitude, que sempre procurámos determinar com aproximação
para cada monumento, pode ajudar-nos de certo modo nessa
diferenciação, quando o toponomástico ou a vizinhança de mo
numento determinado nos não possam elucidar a tal respeito.
Assim, as mamoas que numerámos 1-22 teem ou tiveram provàvelmente antelas; as mamoas 23-56 encerraram, pelo con
trário, antas; as doze restantes foram presumivelmente antelas
também.
Pelo que diz respeito aos castros, procurámos, na medida
do possível, destrinçar os que em boa razão devem classifi
car-se de pre-históricos, pondo de parte aqueles que continua
ram vivendo nos tempos proto-históricos e históricos, que são
de todos os mais interessantes, e cujo estudo reservamos para
mais tarde.
Tendo em vista o que fica exposto, podemos distinguir (1):

(1) As antiguidades marcadas com o sinal * são aqui citadas pela pri
meira vez.
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I
Monumentos pre-históricos da região central. — Mamoas situadas entre
Travassos e Antelas.—Mamoas e antelas junto da povoação deste
nome. — Antelas da Mâmoa .— Objectos encontrados na sua explora
ção.— Mamoas da Seixa. — Onomástico.

Se lançarmos uma vista de conjunto sobre a distribuição
das antiguidades que nos propomos estudar, não poderá pas
sarmos desapercebido o agrupamento de mamoas na região
central da bacia do Vouga, correspondente à vasta superfície
plana com ligeiras ondulações que se estende entre a serra
das Talhadas e as ramificações mais setentrionais do Cara
mulo. Queremos referir-nos à região de tantas recordações
pre-históricas que tem por centro a povoação de Antelas (Pi
nheiro de Lafões), sôbre que passamos a demorar a nossa
atenção.
Tomemos como ponto de partida a vila de Vouzela, se
guindo pela calçada romana que passa por Vilarigues em di
recção a Águeda. Junto da povoação de Vilarinho, deixemos
a via militar, cortando pela explanada a NO. Duas mamoas,
não longe uma da outra e já em parte destruídas, ali se podem
observar. Entre estas e o marco geodésico sobranceiro à po
voação de Travassos (524 m.), outra mamoa se encontra, ainda
com vestígios de grandes pedras, e, se atentarmos bem, veri
ficaremos que o próprio marco assenta sobre uma quarta ma
moa, também bastante danificada. Um destes monumentos
é conhecido entre o povo pela designação de Cova dos Mouros.
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Prossigamos agora pelo estreito caminho quási em linha
recta que de Travassos se dirige a Antelas. Em primeiro lu
gar, aparecem duas mamoas ladeando o caminho, e depois
uma outra de grandes dimensões sobre que se levantam umas
alminhas, no local denominado Vale de Ruivo. Continuando
na direcção indicada, encontraremos mais duas grandes ma
moas cobertas de espesso mato. Uma delas denota claramente
ter sido destruído o seu esqueleto interno, sem dúvida para o
aproveitamento das grandes pedras que o deviam formar e de
que não restam vestígios à superfície. Apresenta um sulco
profundo, à maneira de galeria, mas que certamente foi feito
para mais fácil remoção das pedras que dali foram desen
terradas.
Mais adeante, e sempre à beira do caminho, duas novas
mamoas de grandes dimensões nos aparecem, uma das quais
apresenta ainda duas das grandes pedras que primitivamente
formaram a construção que envolvia. Finalmente, na orla da
estrada que segue para Pereiras, em frente do nicho da La
deira da Santa, uma outra mamoa se encontra, bastante dani
ficada e sem qualquer vestígio de importância.
Em volta da povoação de Antelas, várias mamoas podemos
agora observar. Uma, com cerca de 10 m. de raio, encontra-se
no Vale do Cando, coberta de mato e com vestígios evidentes
de violação. Na explanada a NE., mais três mamoas se en
contram, embora de menores dimensões, pois não teem mais
de 5 m. de raio; uma destas, que explorámos, nada mais for
neceu do que um machado de pedra (diabase — Est. 1, n.° io),
além de carvão e cinza em grande quantidade. A beira da
estrada que de Antelas segue para Vila Chã, não longe da
primeira povoação, três outros monumentos da mesma natu
reza podem ainda observar-se.
Mas, de todas as mamoas que se agrupam nesta zona,
tornando-a um centro importante de antiguidades pre-históricas, as que maior interêsse nos merecem ainda são incontestà-
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velmente as duas da Mâmoa (1), a meio caminho entre Pereiras
e Antelas, uma das quais esconde uma antela perfeita e a
outra um destes monumentos bastante incompleto. Antelas
tiveram provavelmente também as mamoas de que vimos de
falar, e foi porventura esta circunstância que deu o nome à
povoação junto da qual se encontram reunidas.
A antela completa da Mâmoa, de que damos a planta (Fig. 1),
é formada por nove gran
des lajes de granito, de
aproximadamente três me
tros de altura. A laje vol
tada a poente dispõe-se
verticalmente sobre o so
lo, e as outras, à medida
que se encostam umas às
outras, vão-se também tor
nando oblíquas, a ponto de as lajes voltadas a nascente che
garem a formar com o solo um ângulo de cerca de 45o. A
secção horisontal, que à superfície é aproximadamente circular, de 1,5o m. de diâmetro, torna-se na base elíptica ou oval,

(1) Apesar de entre os arqueólogos nacionais ter prevalecido a forma
para designar o montículo de terra e pedras que envolve geral
mente as antas e antelas, é certo que o nosso povo pronuncia mâmoa ,
isto é, acentua a palavra na primeira sílaba, como igualmente sucede no
Minho e nalgumas províncias espanholas do Norte. Tivemos ocasião de
verificar esta maneira de dizer não só na nossa região mas também na
Beira-Mar, onde passou da mesma sorte para o onomástico (vid. p. ex.
Mâmoa , pequena povoação junto de Veiros, a O. de Estarreja, e Mâmoa f
local em que se encontra um sinal trigonométrico a SE. de Aveiro, não
longe da Pateira de Fermentelos. É entretanto curioso notar que a
palavra Mâmoa, aplicada ao local de que estamos tratando na nossa re
gião, vem acentuada na segunda sílaba (Mamôa) e frequentes vezes, no
livro do Tombo da Camera de Lafoens (1781), existente no arquivo da
Câmara Municipal do concelho de Vouzela.
mamoa
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com 3,5o m. na direcção do seu eixo maior; as lajes, de
forma grosseiramente triangular com o vértice voltado para
cima e com uma espessura que regula por 0,20 m., encos
tam-se, como dissemos, umas contra as outras, por tal forma
que a falta duma delas comprometeria fatalmente a estabili
dade do conjunto. O todo encontra-se, na sua quási totali
dade, envolvido por mamoa formada da terra e pequenas
pedras, com cerca de 10 m. de raio.
Nesta antela, cuja exploração fizemos no dia 24 de Março
de 1917, por nos parecer absolutamente intacta, apareceram,
a uma profundidade de 2,5o m., três machados de pedra
(diabase — Est. 1, n.os 8, 9 e 11), um pedaço doutro .machado,
uma placa de xisto sem interesse e uma faca de silex, esta última
com a forma característica de costela de porco (Est. 1, n.° 4).
Idêntico espólio foi encontrado em antelas ou antinhas pelo
falecido arqueólogo Martins Sarmento, como consta do Rela
tório da Expedição Scientífica à Serra da Estrela.
Uma coisa singular notámos nesta antela: as lajes, alisadas
na face interna, apresentam uns vivos desenhos em xadrez,
a ocre vermelho, estando a tinta perfeitamente conservada,
mesmo na parte mais directamente exposta à intempérie. Além
disso, em contacto com o saibro, apareceram pedaços de car
vão vegetal e muita cinza, que pelo seu aspecto leva a crer
que o cadáver ali sepulto tivesse sido incinerado. De resto,
numerosos calhaus de quartzito por vezes rolados, como frequentemente acontece em outros monumentos aqui estudados,
corresponderão talvez a restos de antigas ceremónias fúnebres,
em que, segundo alguns autores, cada um dos indivíduos pre
sentes atirava uma pedra sobre os restos mortais, no acto da
sua inumação.
A outra mamoa, que dista cêrca de 100 m. desta última,
encerra ainda seis lajes que certamente pertenceram a nova
antela, destruída para lhe aproveitarem algumas pedras e
para a abertura dum caminho. Devia ter mais de 10 m. de
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raio, e encontra-se já bastante danificada, vendo-se terem sido
profundamente revolvidas as pequenas pedras que a formavam.
Devemos ainda associar a estas as duas mamoas violadas
da Gândara da Seixa; as pedras que porventura lhes forma
ram primitivamente o esqueleto megalítico foram removidas,
e não andaremos muito longe da verdade, conjecturando que
tivessem sido aproveitadas na construção da estrada romana
que lhes passa perto.
Finalmente, o onomástico permite ainda avaliar da existên
cia doutros megálitos hoje desaparecidos, na encosta que desce
para o Vouga. Citaremos o local denominado Antas, perto
de Quetriz, a dois passos da igreja paroquial de Pinheiro de
Lafões, e o chamado Vale de Arca, junto de Arcozelo, limites
de Porcelhe.

II
Antiguidades pre-históricas da serra das Talhadas. — Anta de Paredes de
Sant’Adrião. — Mamoas da Vessada do Salgueiro. — O Castelo. — O
Murado e mamoas adjacentes. — Os importantes monumentos de arte
rupestre das Bemfeitas. — Arcas e seus vestígios munumentais.

A serra das Talhadas (1), tanto pela sua constituição geo
lógica como pela sua orientação geral, pode considerar-se
uma verdadeira dependência da serra do Caramulo, que uma
maior resistência aos agentes da erosão, conseguiu individua
lizar. Na sua parte mais elevada, que culmina no pico denonado Cruzes, com 902 m. de altitude (serra do Ladário, do
nome da povoação que lhe fica contígua), a serra das Talha
das termina por uma explanada ou série de explanadas (a que
os espanhóis dão o nome de mesetas) que se estendem de
norte a sul, desde o Outeiro Alto (563 m.) junto de Ribeira(1) O nome desta serra e da povoação das Talhadas deriva evidente
mente do facto de, nessa zona, o granito de duas micas e de grão muito
fino formar por vezes blocos de dimensões consideráveis, que se apresen
tam com frequência fracturados— talhados — segundo planos, por um
processo natural de disjunção da rocha e não pela acção de descargas
electricas, como opina o Sr. Dr. P edro A. F frreira . O s enormes penedos
que ladeiam a estrada num dos extremos da povoação, e que recebem
vulgarmente o nome de Irmãos das Talhadas, são incontestavelmente duas
partes do mesmo todo, separadas por um destes planos de fractura. E por
isso que, em documentos antigos existentes no Arquivo paroquial, se en
contra ainda o nome de freguesia das Pedras Talhadas aplicado à povoa
ção, demonstrando assim mais claramente a sua etimologia.
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do mesmo local, a dois passos da povoação de Lagoa, novas
mamoas se encontram, igualmente num estado adeantado de
destruição.
-Na serra do Ladário, e na sua parte mais elevada, ficam
ainda os restos evidentes dum núcleo de povoação pre-histórica. E o Murado, que pelos seus caracteres se pode classi
ficar sem receio entre os castros pre-históricos. O povo, na
sua explicação inconsciente, diz que ficava ali um castelo
mourisco.
Algumas linhas de muralhas construídas de pequenas pe
dras desmoronadas, com soluções de continuidade porventura
indicando o lugar de antigas portas, demarcam o recinto for
tificado, sem quaisquer outras obras de defesa, tornadas des
necessárias pelas próprias condições naturais. Com efeito, o
aglomerado de rochas alcantiladas tornava estes píncaros quási
inacessíveis, onde se recolhia a mesma população que, em
baixo no vale, deixou depositados nas antelas os restos mortais
das suas personagens mais gradas.
Devemos notar, entretanto, a existência doutras mamoas não
longe do Murado. Citaremos uma ainda com algumas pedras
situada cerca de 3 quilómetros ao N. da povoação de Várzea, e
outra mamoa edificada sobre rocha, e exclusivamente formada
de pequenas pedras, cerca de 2 quilómetros ao N. de Arcas.
Caminhando agora para o sul, em direcção às Bemfeitas,
encontraremos, na encosta que desce para esta povoação e no
local denominado Ferraduras Pintadas, um monumento inte
ressantíssimo, que neste lugar não devemos esquecer. Trata-se
dum conjunto de sinais gravados numa laje granítica em liga
ção evidente com a rocha viva, e que forma uma superfície
quási plana e suavemente inclinada, medindo 6,5o m. de com
primento por 3,5o m. de largura.
Estes sinais, de que apresentamos um esboço aproximado
(Fig. 2), apresentam-se repartidos em secções segundo as li
nhas de fractura da rocha e ainda por sulcos que parecem
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artificialmente feitos. É certo que o conjunto se encontra em
grande parte já apagado pelo desgaste natural da rocha; apro
veitando entretanto a ocasião em. que o sol está mais baixo
sobre o horisonte, nitidamente se podem distinguir estes sinais,
e até mesmo aqueles que, por estarem mais desgastados, di
ficilmente se distinguiriam em outras condições.
A gente da localidade diz que estão ali gravados (pintados
é o termo, embora não haja indício visível de cores em tal mo

numento) «os pés de todos os animais que havia em outro
tempo», sendo também tradição que era naquele rochedo que
«as Mouras traziam o ouro ao sol». Ao lado, na encosta, há
uma nascente a que o vulgo aplica o nome de Fonte dos Mou
ros. Em volta dessa laje aparecem ainda vários sinais sobre
tudo cruciformes, noutros penedos, que por vezes apresentam
também entalhes diversos e fossettes.
Caminhando agora da povoação das Bemfeitas para os la
dos do Carregai de Destriz, não tarda a encontrar-se, no sítio
denominado Cantinhos ou ainda Bouça Velha, uma outra laje
em rocha viva, de superfície plana e horisontal, com novo
conjunto de sinais gravados (Fig. 3) bem diferente do ante
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rior, embora devendo ter a mesma significação. Mede cerca
de 2,5o m. de comprimento por outro tanto de largura, pre
dominando nessa composição sinais quadrangulares e sobre
tudo trapezoidais.
Diz o povo que estão ali representados moinhos de vento
e vários instrumentos agrícolas como pás, enxadas, gada
nhas, etc. (1).
A mesma povoação das Bemfeitas, possivelmente chamada
outrora Pedras Bemfeitas, tira com certeza o nome desses
vestígios tão interessantes de arte rupestre, justificando-se
deste modo o qualificativo «bemfeitas, mal talhadas» consa
grado na tradição popular. Além desta, há ainda a designa
ção local de Bemfeitinhas, que se encontra em escrituras de
emprazamento feitas à Universidade de Coimbra, existentes
no Arquivo da mesma Universidade.

(1) Em Portugal não conhecemos vestígios que possam comparar-se
a estes, a não ser os sinais do monumento de Cachão da Rapa (Douro),
infelizmente desaparecido. Em Espanha podemos citar, como pertencendo
à mesma categoria, os monumentos de Laja de los hierros (Cadiz), Eira
dos Mouros (Pontevedra) e Piedra de las herraduras (Badajoz).
Vestígios da mesma natureza, embora menos importantes, podem
observar-se ainda em outros lugares da nossa região, como na Gândara
da Seixa (junto de Antelas) e no Merujeiro e Ventoso (Caramulo), onde
o povo os considera como «letras» dum alfabeto estranho.
Sôbre a significação desses monumentos é que há ainda grande diver
sidade de opiniões, sendo porém mais racional aquela que pretende ver
nesses sinais formas diversas de estilização da figura humana, segundo a
hipótese de C abré , baseada sobretudo no exame de diferentes monumen
tos com pinturas rupestres pertencentes ao país vizinho. A admitirmos
essa hipótese, todos os nossos exemplares representarão possivelmente
danças ceremoniosas de carácter fúnebre, sempre relacionadas com monu
mentos sepulcrais das proximidades. (Vid. sôbre o assunto: C abré , Arte
rupestre gallego y português , Lisboa, 1916, e os nossos Elementos para
0 estudo da arte rupestre em Portugal, comunicação feita ao Congresso
Scientífico Luso-Espanhol.
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Junto da povoação de Arcas, outros vestígios se encontram
como o toponomástico indica, embora um tanto apagados.
Apenas nos foi possível reconhecer três grandes mamoas, com
cerca de 10 m. de raio, um pouco a poente, no sítio chamado
Portela de Carrazedo, e um monumento megalítico arruinado
no Vale do Poço Redondo, mas que já não pertencem pro
priamente à nossa região.
A título de curiosidade, mencionaremos ainda a mamoa
de Campelos, numa planura situada entre o Gralheiro e o
outeiro de S.ta Maria, ao N. da povoação das Talhadas.

III
Monumentos megalíticos da serra do Caramulo. — Anta de Espírito Santo
de Arca . — Mamoas a SE. de Campia. — O Zibreiro. — Anta da Meruje e da Malhada do Tojal Grande; antas do Ventoso e da Malhada
de Cambarinho. — Objectos encontrados nesta últimá. — A Cova do
Lobishomern e o Poço do Urso. — O monte Crasto e o seu cavalo. —
Menhir do Bicão dos Conqueiros. — Menhir das Pedras Altas. — Monólitos de Asneiros e Vasconha. — Casa dos Mouros.— Onomástico.

A serra do Caramulo na sua encosta ocidental constitui,
dentro da região lafonense, o nosso mais importante centro
de antiguidades pre-históricas, e nela se encontram alguns dos
mais belos monumentos megalíticos da Beira e do país.
Ao pretendermos fazer a enumeração destes monumentos,
o lugar primacial cabe de direito à anta ou dolmen situado
não longe da igreja matriz de Espírito Santo de Arca (conce
lho de Oliveira de Frades), já porque é de todos eles o que
apresenta externamente maiores dimensões, já porque, sendo
o único geralmente conhecido, tem servido para autenticar
quantas notícias ou referências se teem escrito sobre a alta
antiguidade a que remonta o povoamento humano nesta região.
Com efeito, desde o «Dicionário Geográfico» do P.e Luís
C ardoso e da «Corografia Portuguesa» do P.e C arvalho da
C osta , em que primeiramente se descreve, até aos volumes
do «Arqueólogo Português» e «Ilustração Católica», em que se
reproduz a sua fotografia, muitas teem sido as referências fei
tas a êste importante monumento megalítico, conhecido e de
signado na Carta Corográfica pelo nome de Pedra de Arca
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(719 m. de altitude) e que qualifica algumas povoações, como
Arca, Paranho de Arca, Covelo de Arca.
Apesar de as suas dimensões não serem muito superiores
às de outras antas vizinhas, o facto de lhe ter sido destruída
a mamoa que indubitavelmente teve, o que dá para a tampa
ou chapéu uma altura de 4,5o m. sobre 0 solo, permitindo
passar-se a cavalo por baip e impedindo subir a ela sem au
xílio duma escada, confere-lhe o primeiro lugar entre os me*
gálitos da região (Fig. 4).
Tal como actualmente se encontra, essa tampa, medindo
4,20 m. no seu máximo comprimento e 3,2o m. na sua maior
largura, é sustentada por três altas lajes, sendo a do fundo
de maiores dimensões. Outras pedras se encontram partidas,
devendo ter servido de esteios ou formado a galeria que vol
tava a nascente, como quási sempre sucede, mas tanto esta
como a mamoa foram destruídas, e só o esqueleto central
hoje nos resta, apesar de muito danificado.
Não longe dêste monumento, cêrca de 20 m. para SE.,
podem ainda reconhecer-se os vestígios já um tanto apagados
duma outra mamoa, que provavelmente marcam o lugar onde
outrora se elevou uma segunda anta. Tivemos ainda conhe
cimento doutro megálito a que faltam pedras e com mamoa,
situado junto da povoação de Espinho, ao norte da Pedra de
Arca, e doutra mamoa um pouco ao sul da povoação de
Adecide.
Sê agora tomarmos pelo caminho que por Cabo de Vila
e pelo Crasto nos conduz a Campia, encontraremos a pouca
distância desta povoação uma mamoa violada, sem quaisquer
vestígios de importância; mas, numa planura conhecida entre
o povo pelo nome de Mata, situada entre Campia e Farbes de
Alcofra, no sopé do cabeço denominado Zibreiro (625 m.),
ficam outras mamoas dignas de especial menção, por apresen
tarem ainda, algumas delas, restos apreciáveis de monumentos
megalíticos.
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Nada menos de cinco ali se podem reconhecer. Duas
esconderam antas, das quais uma foi destruída em parte há
alguns anos, para lhe aproveitarem as pedras, e é conhecida
entre o vulgo pela designação de Marco da Mata, se bem
que de marco territorial nunca tivesse servido, ao que nos
consta; uma outra parece encerrar um hemi-dolmen (assim
denominam os arqueólogos os dolmenes que teem um só es
teio, repousando a tampa do outro lado directamente sobre o
chão); as duas restantes nada já teem de interessante e todas
foram violadas e bastante danificadas. Uma ligeira pesquisa
que empreendemos numa delas nada produziu dfc importância,
além de carvão vegetal e grande quantidade de pedaços infor
mes de quartzito.
O cabeço do Zibreiro, a que já aludimos, domina magestoso o conjunto, e apresenta ainda vestígios de ter servido de
reduto fortificado no período pre-histórico. Esses vestígios
são especialmente constituídos por muralhas de construção
ciclópica nos pontos mais facilmente acessíveis, e por círculos
de pequenas pedras à volta do recinto superior, de forma
acentuadamente cónica, que o povo julga serem os restos dum
antigo castelo mourisco desmoronado.
«Víamos à roda da relativa planura do cume, escreve o
meu amigo e companheiro de excursão Marques Mano(i),
um círculo de pedras só interrompido onde os blocos de gra
nito as dispensavam; mais abaixo, outro, de mais grossas
pedras; depois, nas rampas mais suaves e limpas, por onde
o inimigo avançaria a passo fácil, novos panos de muralha
desmoronada; e ainda ao fundo dum caleiro que levava à
falda, se alongava um quarto reduto — o primeiro no combate».
De resto, alguns abrigos e vários vestígios do trabalho hu
mano, em que as pedras com fossettes teem um acentuado
predomínio, mostram à evidência que êste cabeço serviu de
(1) Correio de Lafões, cit., n.° 49 de 7 de Outubro de 1917.
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fortaleza ou até de habitação a antigas populações pré-histó
ricas— as mesmas que em baixo, nas mamoas da planura,
deixaram os restos fúnebres dos seus mortos mais ilustres.
Subindo ao alto da serra, em direcção a Vermilhas (Vouzela), encontraremos uma nova anta no sítio denominado Meruje. Esta anta, vulgarmente conhecida pela designação de
Lapa da Meruje, é um soberbo exemplar, sobretudo pelas
dimensões da tampa que mede 3,20 m. de comprimento por
2,80 m. de largura, sendo sustentada por seis esteios monolí
ticos de cerca de 3 m. de altura, tendo a mamoa 10 m. de
raio aproximadamente (Fig. 5). A situação deste monumento
mesmo no centro duma bacia de fundo pouco deprimido, onde
a mamoa coberta de mato sobressai rodeada por uma grinalda
de pequenas elevações, em que o granito assume por vezes
formas muito caprichosas, é das mais interessantes que co
nhecemos. A anta encontra-se ainda bem conservada, apesar
de terem sido desviadas várias pedras da galeria e de apre
sentar evidentes sinais de violação no recinto da câmara se
pulcral. Uma ligeira escavação que fizemos nesta última parte
do megálito nada produziu digno de menção. Devemos ainda
acrescentar uma anta de que restam ainda três grandes lajes na
Malhada do Tojal Grande, limites de Santa Comba, e uma
mamoa já quási apagada, na zona planáltica a poente de Silvares.
Continuando para o norte, a regularidade que assinala a
linha divisória das águas na serra do Caramulo, como consti
tuindo o rebordo levantado duma antiga zona de fractura,
modifica-se sensivelmente, para nos apresentar uma série de
explanadas abundantes em água, o que as torna, como sabe
mos, lugares de eleição para os primitivos pre-históricos.
Junto do Outeiro Ramalho, não longe do Ventoso, encontra-se, com efeito, um eloquente testemunho deste facto. E a
anta conhecida entre o povo pela designação de Cova da
Moura (Fig. 6). Este monumento é composto de oito esteios
monolíticos de cerca de 3 m. de altura: dois dêles acham-se
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caídos sobre o solo, e apenas os seis restantes sustentam a
pesada laje da cobertura, que mede 2,3o m. de comprimento
por 1,70 m. de largura. Estes últimos repousam inclinados
uns contra os outros por forma que se sustentam, constituindo
uma espécie de poço troncónico, com base de 2 m. de diâme
tro aproximadamente.
A escavação a que procedemos revelou a ausência da ga
leria, que sem dúvida foi destruída, como denota o apareci
mento de grandes pedras à entrada
da câmara sepulcral. Nada apareceu
digno de nota, além de carvão vegetal
e de abundantes pedaços de quartzito.
Entretanto, o facto de o lugar ser co
nhecido pela designação de Lomba
das Talhas, faz aventar a hipótese de
que na anta ou nas suas proximidades
tenham sido encontrados estes obje
ctos, numa época indeterminada mas
bastante remota.
Caminhando para poente, não tar
damos a encontrar outra anta na cha
mada Malhada de Cambarinho, não
longe das nascentes do rio Alfosqueiro.
A anta da Malhada de Cambarinho
vulgarmente conhecida pelo nome de
Casa da Orca (Fig. 7), é um caracte
rístico monumento megalítico com mamoa já um tanto apa
gada, de 5 m. de raio aproximadamente, assentando sobre
uma vasta explanada quási desprovida de vegetação. A ga
leria, formada por seis lajes de granito de cada lado, duas
das quais sustentam a tampa ou chapéu, mede 0,80 m. à en
trada e 1,10 m. na sua maior largura, correspondente ao
centro da mamoa (Fig. 8). Os dois esteios terminais da gale
ria, que certamente a fechavam pelo lado do poente, foram
*
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revolvidos, encontrando-se um dêles quási caído sobre o solo.
E de presumir que tenha também sido destruída uma segunda
laje que fecharia superiormente o espaço mais amplo da câ
mara sepulcral.
O resultado da exploração mostrou que a anta fora violada
em toda a sua extensão e profundidade, mas ainda assim apa
receram vestígios de importância — completos uns, fragmentá
rios outros — a atestar a riqueza do espólio que primitivamente
ali foi depositado. Citaremos, como mais importantes, entre
estes achados: um pedaço de cristal de rocha (Est. I, n.° 1),
objecto de adorno certamente ; uma perfeita ponta de frecha
em silex (Est. I, n.° 3) com a forma de folha de loureiro, ser
rilhada e com uma saliência triangular na base para mais
facilmente se introduzir na haste; pedaços de carvão, por certo
resto de cerimónias fúnebres; numerosos fragmentos de ob
jectos de cerâmica fabricados ou com barro grosseiro da loca
lidade, algumas vezes pintado a vermelho, ou ainda com barro
mais fino. Um dêstes últimos apresenta gravados uns característicos desenhos, reminiscência da arte céltica, muito se
melhantes a outros encontrados em diversas estações pre-histó
ricas do nosso país. Ainda, como particularidade interessante,
apareceram na terra revolvida, a cêrca de 1 m. de profundidade, «os fechos duma espingarda de pederneira, certamente
ali deixados por algum não muito antigo rebuscador de tesou
ros ocultos.
Não longe desta anta, duas outras mamoas se encontram
com vestígios de monumento megalítico, que entretanto não
pode dizer-se se foi anta ou antela.
Se agora quizermos tomar conhecimento de outra categoria
de antiguidades pre-históricas, sem dúvida remontando ainda
a um passado mais longínquo do que aquelas que temos estu
dado, basta descermos ao longo do rio Alfosqueiro até à
povoação de Cambra (Vouzela); ali, ha margem direita do rio,
cêrca de 200
a montante da torre medieval que magestosa

m.
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se levanta ainda naquela localidade, encontraremos com efeito
uma caverna interessantíssima, do período paleolítico, conhecida
pelo nome de-veras sugestivo de Cova do Lobishomem, onde,
si vera est fama, se recolhe o fantasma a descançar das longas
fadigas que pasâa percorrendo «sete freguesias numa noite»...
A situação da caverna em relação ao rio e o facto de ficar
na parte externa duma curva dêste, onde a erosão é portanto
mais activa, leva a crer que ela tenha sido em parte escavada
pelas águas; mas é na sua máxima parte artificial. Consta
de uma galeria ou corredor cuja entrada mede 2,40 m. de
altura por 2 m. de largura; vai estreitando gradualmente para
o interior, conduzindo a uma vasta câmara de forma oval irre
gular por um estrangulamento onde a custo cabe um homem
de pé, pois não tem de largura mais de 0,40 m., tendo aliás
2,20 m. de comprimento. A câmara, com cêrca de 5 m. de
comprido por 2,5o m. de largo e outro tanto de alto, pode
comportar dez homens bem à vontade. O comprimento total,
incluindo galeria e câmara, regula por 18 m. (Fig. 9).
Toda a caverna foi aberta em saibro muito rijo, quási tão
consistente como o granito, tendo na parte superior da câmara
um pequeno buraco totalmente tapado por uma cobertura de
calhaus rolados ligados por um cimento arenoso e argiloso
muito duro e incontestavelmente produto da indústria hu
mana ; o fundo está completamente obstruído de areia e ca
lhaus rolados.
Uma ligeira escavação que fizemos demonstrou-que as águas
das cheias, em sucessivas invasões, levaram quaisquer restos
humanos que ali porventura tivessem sido depositados, mas a
prova irrefragável de que a caverna foi habitada tivémo-la nós,
pela presença de pedras calcinadas e vestígios de fogo no
tecto do recinto interior (1).
(1) Já quando o presente estudo estava prestes a entrar no prelo;
tivemos indicação de outra grande caverna denominada Poço do Urso,
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Junto da povoação de Covas (Vouzela), alcandorado nos
primeiros pendores orientais do Caramulo, fica o monte Crasto,
designação que o povo atribui a um
cabeço de forma cónica, em que a
enorme massa de granito assume por
vezes as formas mais extravagantes,
como de resto sucede em quási toda
a região caramulana. Esse outeiro
constitui, como o seu nome indica,
um reduto ou povoação fortificada
das tribus que primitivamente habi
taram este território, como provam
os cordões de pequenas pedras dis
postas à maneira de muralha em
volta do recinto superior. Abrigos
naturais não faltam naqueles penhas
cos, e o vulgo acrescenta que existiu
ali outrora uma galeria subterrânea,
que ninguém conseguia obstruir *por
mais pedras que lhe lançasse dentro.
Estamos pois em presença dum
castro que sem dúvida se pode classi
ficar de pre-histórico. Tornou-se este
cabeço tristemente célebre pelo epi
sódio a que já nos referimos da des
truição dum monumento que até há
poucos anos ali se encontrava, e a que os naturais davam o
nome de cavalo do Crasto.
O que era êsse monumento ? A primeira impressão que

situada junto do mesmo rio, um pouco mais a montante, não longe da
povoação de Vermilhas. Tanto esta como a Cova do Lobishomem e outras
que porventura haja no mesmo lugar merecem uma aturada exploração e
um estudo especial, que reservamos para a primeira oportunidade.
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tivemos ao examinar os seus destroços perdidos na encosta.
foi de que se tratasse dum quadrúpede de grandes dimensões
no género da porca de Murça (Trás-os-Montes); mas, ama
durecida essa impressão, e em face de informações que con
seguimos obter de pessoas idosas que cavalgaram a referida
mole de granito, cremos tratar-se duma nova categoria de
megálitos — dum penedo balouçante, em forma de dorso de
animal.
Uma outra espécie de monumentos pre-históricos é consti
tuída pelos menhirs, monólitos alongados de grandes dimensões
dispostos verticalmente sobre o solo. São considerados geral
mente como pedras de lembrança, levantadas com o fim de
comemorar qualquer feito importante, tendo assim a mesma
significação das colunas ou arcos de triunfo tão em uso na
antiga Roma.
Um exemplar muito característico destes monumentos fica
situado entre as povoações de Covas e o Furadouro, no local
denominado Bicão dos Conqueiros, que deve ter pelo menos
o interesse de ser o primeiro ou segundo de que fica havendo
notícia em Portugal (Fig. 10).
E um grande poste monolítico com mais de 10m. de altura,
espetado no solo sem ligação com a rocha viva, e tendo quatro
faces voltadas a SE. grosseiramente talhadas em dupla pirâ
mide. Termina por isso numa espécie de bico, circunstância
que dá o nome ao local, dizendo a tradição que «foi ali colo
cado por uma moura que do monte Crasto o trouxe à cabeça,
fiando numa roca». Há indícios de ter sido escavado em volta
para se lhe descobrir a base, e, como esta não aparece, acres
centa o vulgo que o marco penetra na terra até uma profun
didade igual à altura que apresenta exteriormente.
Uma particularidade interessante deste menhir, para que
desejamos chamar a atenção, é o aspecto antropomórfico que
apresenta quando visto do lado do norte.
Com efeito, em seguida a uma chanfradura que pode talvez
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indicar a cabeça, logo uma pronunciada saliência parece re
presentar o ventre. De passagem, diremos apenas que em
outros monumentos congéneres do estrangeiro se tem feito
notar a mesma particularidade (1), que para a determinação
do destino dado a estes megálitos muito importa.
Na base do monte Castelo, junto da povoação de Fataúnços
(Vouzela), no sítio denominado Pedras Altas, fica, como esta
designação permite supor, um novo menhir que, sendo de
menores dimensões, não deixa entretanto de apresentar certo
interesse (Fig. 11). E um marco monolítico de forma pira
midal, tendo uma das faces coberta de fossettes de diferentes
tamanhos. Vê-se que a pedra foi intencionalmente levantada
e escorada por outras pedras mais pequenas, para advertir de
qualquer coisa que não pode entretanto determinar-se (2).

(1) Basta citar em Espanha o menhir Pedra de las Gojasy cuja foto
grafia, reproduzida por M. Cazurro no seu livro Los Monumentos Mega
líticos de la província de Gerona (Madrid, 1912), tanta semelhança apre
senta com o nosso exemplar, embora as suas dimensões sejam imcomparàvelmente menores.
(2) As covinhas pre-históricas (fossettes dos Franceses) constituem
ainda um problema para os arqueólogos.
São, como o nome indica, pequenas covas de dimensões muito diver
sas, que se encontram isoladas ou em grupos mas com frequência à
superfícies dos rochedos nas zonas montanhosas, lugar de eleição para os
primitivos pre-históricos. O meio de que estes se serviam para as cavar
na rocha e o destino ou significado que lhes davam é que para nós con
tinua desconhecido. Parece-nos, entretanto, que a sua explicação é a se
guinte: por qualquer processo desconhecido mas fácil, em vista do seu
emprego tão generalizado, conseguiam esses primitivos homens abrir bu
racos esféricos na rocha, e serviam-se dêles para lurar grandes massas de
granito e assim construir abrigo (cf. mais adeante Casa dos Mouros), como
motivo de ornamentação ou ainda, e talvez com mais frequência, como
sinais simbólicos de significação enigmática. Esta opinião, que é do Sr.
Dr. Leite de Vasconcelos, confirma-a perfeitamente o menhir das Pedras
Altas, de que vimos de falar; mas, em todo o caso, é óbvio que as fossettes
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Ao mesmo tempo que garantimos a autenticidade dêstes
menhirs, de sobejo abonada pelo toponomástico local, pelo
trabalho incontestável que revelam, pela lenda que nestes
casos tem sempre algum fundo de verdade e até, de certo
modo, pela sua semelhança com outros exemplares do estran
geiro copiosamente reproduzidos em gravuras nos livros da
especialidade. -entendemos dever acrescentar que, tratando-se
dêsses megálitos, importa não confundir como tais alguns
marcos monolíticos que aparecem com frequência nas regiões
montanhosas, e que não passam de meros produtos da Natu
reza correspondentes às vezes a formas de erosão as mais
fantásticas.
Citaremos apenas, a título de curiosidade, um exemplar
situado na falda do Castelo, junto do lugar de Asneiros (Fataúnços): é um penedo oblongo, lurado por covinhas e ver
ticalmente disposto sobre outro, em difíceis condições de
equilíbrio. Um outro exemplar com a mesma significação
fica sobranceiro à povoação de Vasconha, na encosta oriental
do Caramulo: é um penedo esguio com evidentes vestígios de
actividade humana (fossettes), mas ali colocado naturalmente,
não podendo por este motivo classificar-se como menhir,
apesar de haver tentação para isso.
Junto da povoação de Crescido, escondida entre alcanti
lados penhascos, fica uma gruta pre-histórica que achamos
digna de menção. E a chamada Casa dos Mouros, onde pa
rece que nunca pessoa alguma ousou entrar, muito embora o
tenha feito o autor destas linhas sem dificuldade de maior.
E um grande penedo lurado, tendo junto do solo uma abertura
estreita, por onde apenas cabe um homem deitado, mas que

não tiveram um destino específico, porquanto aparecem estampilhando
monumentos os mais variados ou simples rochedos naturais, quási sem
pre situados dentro, ou mesmo nas vizinhanças, dos núcleos de povoação
pre-histórica.

55

no interior apresenta dimensões que permitem conservar-se
de pé e dar abrigo mesmo a mais de uma pessoa. A super
fície interna está totalmente coberta de fossettes, que o povo
diz serem as cantareiras dos mouros, com malgas, pratos,
etc.
Significação idêntica deve ter o conhecido Forno dos
Mouros do Picoto de Cambra, castro pre-histórico situado no
cabeço sobranceiro à Cova de Lobishomem, a que nos refe
rimos.
Devemos ainda acrescentar uma mamoa violada no sítio
denominado Seixosa, junto do M.te Lafão, e um monumento
hoje desaparecido, a que o povo dava o nome de Mesa dos
Ladroes, situado na encosta escarpada de Ribamá entre as
povoações de Crescido e Vasconha, mesa onde, segundo diz
a tradição, se reuniam os salteadores que infestavam estas
paragens para celebrarem festins e repartirem os seus despojos
e que era provavelmente uma anta, como o nome parece in
dicar (1). O Sr. Soares Valgode, nos seus Esboços históricos
de Alafões, aponta, além desta anta, uma outra situada a 3 km.
de Vouzela, no M.te Cavalo, mas que parece também ter
desaparecido sem deixar vestígios.

(1) Na província de Gerona (Espanha) há um dolmen conhecido pelo
nome de Taula dels Lladres, a que se refere tradição idêntica.

IV
Antiguidades da zona oriental da região lafonense. — A Màmoinha do
Senhor do Pedrão e mamoas vizinhas. — Objectos encontrados. — O
Crasto de Ribamá e a gruta da Manga.— Toponomástico. — Castro
do Casal de Gumiei; mamoas adjacentes. — Mamoa de Vila Maior.—
O Castelo de Súmios.—Um achado da época do bronze.—A Cafúrnea.
— Arcas e a Fraga da Moura .

As antiguidades a que passamos a fazer referência dis
põem-se a oriente da linha de fractura Sul-Ribamá, e algumas
delas não fazem já, a bem dizer, parte da região de Lafões,
embora tenham aqui lugar próprio, como ponto de passagem
para outras regiões vizinhas de importantes recordações pre
-históricas. Está neste caso a Màmoinha do Senhor do Pedrão,
situada não longe da ermida do mesmo nome, pertencente à
freguesia de Torredeita, concelho de Viseu.
A Màmoinha é, como o nome indica, uma mamoa de terra
e pequenas pedras, escondendo uma antela de grandes di
mensões, formada de dez lajes de granito. A laje principal,
voltada a poente e que deve ter 3,5o m. a 4 m. de altura,
encontra-se disposta verticalmente sobre o solo, ou melhor,
um pouco inclinada para o centro do monumento; as outras
lajes, encostando sucessivamente umas às outras, vão-se
também tornando mais inclinadas, sendo as do lado do nas
cente que apresentam inclinação máxima. Temos assim uma
construção em tudo semelhante à da antela da Mâmoa, a que
já nos referimos noutro lugar.
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As lajes mais inclinadas encontram-se, ao que parece, um
pouco desviadas da sua posição normal, levando a supor que
tivessem feito parte duma antiga galeria hoje destruída, e que
o monumento fosse deste modo uma anta, hipótese reforçada
pelo facto da mamoa apresentar vestígios de ter sido esca
vada do lado oriental.
Parece-nos, entretanto, que semelhante facto apenas pode
indicar uma antiga tentativa de desvio das lajes em questão,
devendo assim tratar-se duma antela cujas dimensões nada
ficam a dever às da anta de Espírito Santo de Arca(1).
Uma ligeira pesquisa que fizemos na Màmoinha demonstrou
ter sido revolvido o seu conteúdo, em época não muito afas
tada. Prova-o o aparecimento, a uma profundidade de 1 m.,
de duas moedas de. cobre de D. Maria II, certamente ali
deixadas por algum aficionado na arte inglória de descobrir
tesouros encantados. Ainda assim, apareceu uma linda ponta

(1) Entre as antas e antelas a diferença capital é constituída pela
ausência de galeria e de tampa ou chapéu nestas últimas, entrando-se
nelas por cima e não pelo lado. Mas, além disso, segundo o que temos
observado, o sistema construtivo dos dois monumentos sepulcrais da
idade da pedra é completamente diverso. Com efeito, nas antas os esteios
ou são verticais ou ligeiramente inclinados para o interior, podendo ou
não sustentar-se uns contra os outros; neste último caso, a pesada tampa
contribuirá para mais fácil segurança, pelo menos dos esteios principais,
podendo mesmo desaparecer os esteios secundários (facto de observação
vulgar) sem perigo para a construção. Nas antelas, pelo contrário, de en
contro à laje principal — verdadeiro fecho da construção — vertical ou
ligeiramente inclinada para o interior, vao-se depois encostando as outras
lajes, à medida que se tornam mais oblíquas, por forma que a falta da
primeira comprometeria necessàriamente a estabilidade do conjunto. A
estabilidade das lajes mais inclinadas também seria, nestas condições,
posta em risco nas antelas, se houvesse de sobrepor-se-lhes uma pesada
tampa, como nas antas, muito embora aqueles monumentos pudessem ter
sido fechados superiormente por algumas lajes mais pequenas, que por
ventura se removeriam com facilidade, quando se tornasse necessário.
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de frecha em silex (Est. I, n.° 5), além de restos de cerâmica
pertencentes a diferentes objectos. Devemos ainda acrescentar
que este monumento é o único completo que por estes sítios
se encontra, porquanto na mesma explanada, onde todos os
meses se realiza uma importante feira de gado e todos os
anos, em Abril, a concorrida romaria do Senhor do Pedrão(1),
podem descobrir-se vestígios de nada menos de dez mamoas,
algumas apenas danificadas e outras já completamente des
truídas.
O local em que se escontra a mamoinha é conhecido entre
o povo pelo nome de Vale Dormir, assinalando talvez o
carácter sepulcral do monumento, e, junto da povoação de
Routar, a designação de Arcaínha vem denunciar a existência
doutra antiguidade da mesma natureza, hoje desaparecida.
Referímo-nos a estes vestígios monumentais como iniciando
deste lado a região de Besteiros, onde os monumentos pre
-históricos se distribuem com grande densidade.
Citaremos apenas dois destes monumentos que descobrimos
casualmente cerca de 100 m. ao N. do Fial, e um outro de
grandes dimensões entre esta povoação e a de S. Miguel de

(1) O nome de Senhor do Pedrão provém, evidentemente, do facto
da ermida ter sido construída junto e quem sabe mesmo se sobre as
ruinas dum desses monumentos megalíticos, talvez como reminiscência de
primitivas crenças litolátricas. Tal designação, além de estar consagrada
pelo uso popular, pode ainda fundamentar-se na inscrição da portada da
ermida velha, em que se leem as palavras Dominus Pedrão 9 não obstante
por inconsciência ou preocupação purista muita gente dizer e escrever
Senhor do Perdão , até mesmo jornalistas católicos, que pro domo sua
não deviam cair em tal dislate.
A Carta Corográfica diz Sr. do Padrão. Mesmo neste caso a alusão
a monumento megalítico é evidente, porquanto a palavra padrão qualifica
ainda, no nosso onomástico, uma grande pedra , como pedrão , tanto po
dendo referir-se a antas ou antelas, como a simples marcos monolíticos
ou menhirs.
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Outeiro, precisamente na zona de contacto entre o granito e
o xisto.
Continuando agora para o norte, mesmo junto do rebordo
da linha de fractura com queda de nível muito acentuada, a
que fizemos referência, encontraremos o chamado Crasto de
Ribamá. E um castro pre-histórico, sem vestígios de influência
romana, situado no mais escarpado da margem direita da im
petuosa ribeira de Ribamá, num cêrro mais evidenciado e
naturalmente defendido pela confluência, nesse ponto, do pe
queno riacho de Loumão. Temos dêsse castro um machado
de pedra, da mesma natureza dos que vulgarmente se encon
tram nos monumentos sepulcrais.
Daqui em direcção a S. Pedro do Sul, estende-se, sempre
talhada em escarpa sobre o rio, a serra da Manga que, a
meia distância em linha recta entre a Ponte Pedrinha e Car
regai do Estanho, nos apresenta uma gruta pre-histórica, a
qual, pela maneira como foi construída, merece que dela se
faça menção especial. Na parte superior dum grande bloco de
granito com fractura muito fácil segundo planos paralelos,
destacou-se, por meio de cunhas de quartzito, uma grande laje
que se fez escorregar até ao nível do solo, ficando assim incli
nada sobre a rocha principal, e dando no seu conjunto uma
espécie de choupana de frente triangular. Numa ligeira esca
vação que fizemos, encontrámos evidentes indícios de fogo e
um pedaço de objecto de barro muito grosseiro.
Junto de Figueiredo das Donas, e entre esta povoação e a
de Monsanto, estende-se uma zona plana, um pouco deprimida
ao centro, a que o povo dá o nome de Orca, alusão certa a
uma ou mais antas que primitivamente ali existissem, e cujo
total desaparecimento se explica por o terreno em questão ter
sido arroteado e aplicado à cultura.
Caminhando agora para oriente, encontraremos, já no
concelho de Viseu, um castro junto da povoação do Casal de
Gumiei, bem assinalado na Carta Corográfica (fl. II). Os
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vestígios de antiga população pre-histórica são os mesmos que
geralmente se encontram em castros congéneres — abrigos na
rocha, panos de muralha ciclópica, pias, penedos com fossettes,
etc.
Uma particularidade interessante deste castro consiste na
existência de duas mamoas numa pequena extensão de super
fície plana que lhe fica adjacente. Essas mamoas, sinal in
controverso de povoamento pre-histórico no cabeço dominante,
encontram-se, porém, bastante danificadas, e uma apenas guarda
ainda algumas das grandes pedras do monumento megalítico
que primitivamente encerrou.
Propositadamente fazemos referência a estes vestígios,
porque êles fazem parte já, pela topografia do terreno em
que assentam, duma nova série de monumentos pre-históricos
situados em volta de Viseu, e em especial na chamada serra
do Mundão, alguns dos quais teem sido apontados e estudados.
Ultrapassando agora o curso do Vouga a montante de
S. Pedro do Sul, podemos observar uma nova mamoa junto
de Vila Maior, cêrca de 1 km. a SO. desta povoação; e,
mais para o norte, outras antiguidades pre-históricas de impor
tância reclamam a nossa atenção.
Um dos afluentes da ribeira de Sul, que desce dos lados
de Figueiredo de Alva, recebe junto da povoação da Ucha um
pequeno sub-afluente — a ribeira da Queijeira: é precisamente
no ponto de confluência dos dois cursos do água e no sítio
denominado Súmios, que fica situado o Castelo, castro pre
-histórico, como os que temos estudado, embora pertencendo
já indiscutivelmente à época dos metais.
O. Castelo de Súmios, nome por que é conhecido, fica
assim numa boa posição estratégica, não só pelas linhas na
turais de defesa constituídas pelas duas ribeiras, mas ainda
pelo carácter penhascoso da zona em que assenta, por vezes
talhada em escarpa tanto dum como doutro lado. Os vestígios
da actividade humana são especialmente constituídos por fos-

61
settes e por covas esféricas ou quadrangulares, às vezes de
grandes dimensões; entalhes feitos na rocha à maneira de
cadeiras de espaldar; reservatórios que parecem ter sido des
tinados a receber a água das chuvas, etc. Grutas ou abrigos
em rocha são também frequentes e de várias dimensões, e não
longe duma dessas grutas, apareceu há tempos uma ponta de
lança em bronze, que conseguimos obter por intermédio do
professor primário Sr. Custódio Fernandes da Silva.
Aqui e ali, aparecem montes ou cordões de pedra meúda
e vestígios dum rego ou fosso, que os naturais dizem ter sido
destinado a trazer água para o Castelo. No ponto de encontro
das duas ribeiras, é também tradição que existe «um caixão
de trigo, tendo dentro o capote de ouro dum rei mourisco», e
que um salgueiro conduz ao mesmo caixão a água dessas ri
beiras por intermédio das suas raízes.
Junto da ribeira da Queijeira, cerca de 600 m. a montante
da sua confluência, e portanto não longe do Castelo, fica
situada uma caverna muito interessante, conhecida geral
mente pelo nome de Cafúrnea. Tem duas aberturas de en
trada, mas de difícil acesso, e encontra-se talhada em rocha,
regulando por 4 m. de comprimento no sentido N.-S. Apre
senta primeiramente uma galeria ou corredor, com cerca de
1,80 m. de largura na sua parte média, e que vai alargando
cada vez mais à medida que se aproxima da câmara, que é
de forma oval, com 4,3o m. na sua maior dimensão (E.-O.).
A lenda diz que um indivíduo de Alvarenga sonhou com di
nheiro junto da Cafúrnea e que, tendo ido lá escavar, o en
contrara.
Algumas centenas de metros a Nascente desta caverna,
encontram-se várias escavações em rocha que provàvelmente
serviram de sepultura, porquanto apresentam em alguns casos
a forma aproximada do corpo humano, devendo no entanto
ter pertencido a épocas posteriores àquelas a que nos reporta
o povoamento humano no Castelo de Súmios. Não longe do
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local, fica a Póvoa das Alçarias, nome de origem árabe que
na toponímia portuguesa significa com frequência necrópole,
aludindo, segundo tudo leva a crer, à circunstância de que
vimos de falar (1).
Entretanto, um estudo mais detalhado da Cafúrnea e an
tiguidades vizinhas impõe-se, e não deixaremos certamente de
o fazer, logo que para tal se ofereça ocasião.
Para completar tanto quanto possível a referência às anti
guidades pre-históricas desta área, devemos ainda assinalar a
existência de duas mamoas bastante danificadas no local cha
mado Mata, junto de Arcas, povoação da freguesia de Mões,
concelho de Castro-Daire, e uma gruta conhecida pelo nome
de Fraga da Moura, cêrca de 5oo m. do S. da povoação de
Alva, pertencente ao mesmo concelho.

(1) É curioso notar que, perto dum lugar chamado Alçaria (Porto
de Moz), há também uma caverna denominada Fórnea , que vem apontada
e estudada no Boletim da Sociedade Santos Rocha, da Figueira da Foz.

V
Vestígios pre-históricos do maciço montanhoso da Gralheira. — Mamoa e
anta destruída da serra de S. Macário.— O Monte Redondo e as
mamoas do seu Espraiado. — Anta do Belgão.— Antas e mamoas do
Juncai. — A Pedra da Moura de Campo de Arca e mamoas vizinhas.
— Anta de Coval e mamoa de Junqueira.

A designação de maciço montanhoso da Gralheira, neste
lugar atribuída às complicadas formas de relêvo que limitam
ao norte a bacia hidrográfica do Vouga, constitui pouco menos
do que uma novidade na nossa nomenclatura geográfica.
Serra de S. Macário, serra da Arada, serra da Gralheira
e serra da Freita são, além doutros de menos importância,
os nomes generalizados a todo esse conjunto orográfico, con
forme as tendências especiais de cada autor, nomes que na
verdade correspondem apenas a outras tantas designações
locais representando tão sómente uma parte desse todo que,
com razões que aqui nos dispensamos de referir, melhor de
verá assim ser designado.
A região lafonense fica circunscrita, por êste lado, apenas
pelas linhas de relêvo correspondentes às serras de S. Macário,
serra da Arada ou serra da Gralheira e serra de Manhoce, e
é unicamente das antiguidades existentes nesta área que temos
de ocupar-nos, muito embora o maciço apresente, nas suas
numerosas ramificações para O. e NO., um conjunto apreciável
de monumentos pre-históricos que, pela primeira vez, assina
lámos nas nossas excursões.
A constituição geológica do maciço da Gralheira no seu
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contorno oriental compromete, em grande parte, as suas
condições de habitabilidade para o homem pre-histórico, por
quanto vimos já que as regiões xistosas teem, sob este ponta
de vista, uma manifesta inferioridade, se as compararmos com
as regiões graníticas. Ainda assim podemos citar, na serra de
S. Macário, uma grande mamoa violada, que provavelmente
escondeu uma anta, visto serem ainda evidentes os vestígios
da galeria voltada para Nascente: fica situada na divisória das
águas entre os rios Paiva e Sul, à beira do caminho de S. Martinho das Moitas para Covas de Rio.
Mais para SO., na mesma serra, no local designado na
Carta pelo nome de M.te Redondo (85o m. de altitude), ficam
outros restos pre-históricos. O M.te Redondo é um reduto ou
fortaleza pre-romana, embora bastante rudimentar, e numa
planura que prolonga esse cabeço para um dos lados — o Es
praiado— dispõem-se três mamoas, já um tanto apagadas,
mas ainda assim dignas de registo.
Na serra da Arada, nada temos a citar de importância:
um solo estéril, a escassez quási absoluta de água e a própria
constituição geológica dos terrenos — granitos e xistos muito
alterados por fenómenos contacto-metamórficos, onde o quiastolito em grande abundância aparece como particularidade
mineral digna de nota — tudo isso contribui para esta ausência
de vestígios dos tempos pre-históricos. Temos visto referências
em livros e periódicos a uma grande gruta existente nesta serra,
não longe de Carvalhais, mas apenas nos limitamos a apon
tá-la, por nos ter sido impossível fazer a sua identificação e
necessário estudo.
Não longe dêste lugar, cêrca de 3oo m. ao norte da po
voação de Sá, numa explanada à beira da Colónia Agrícola
do Belgão, informaram-nos também, recentemente, da exis
tência duma anta em grande parte destruída. Apresenta ainda
a mamoa com um esteio do fundo da câmara e duas lajes da
galeria que voltava a Nascente. Tem de interessante o facto,
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já por nós evidenciado, de ficar situada precisamente na zona
de contacto entre o granito e o xisto; e, à distância de 100 m.
para o Norte, encontram-se os restos doutra mamoa violada,
sem importância de maior.
Continuando para ocidente, encontraremos um centro im
portante de antiguidades pre-históricas no plató levemente
ondulado do Juncal, a meio caminho entre Bustarenga (a
Carta Corográfica diz Abustarenga) e Manhoce. Neste airoso
local, e à beira da antiga estrada (1) de Lafões ao Porto, encontram-se duas mamoas bem salientes, uma das quais encerra
ainda grandes pedras que se reconhece serem duma anta,
vendo-se a tampa, que foi deslocada, repousar apenas sobre
um dos esteios.
Há uma tradição de-veras interessante, segundo a qual
esse monumento teria servido, em outros tempos, de escon
derijo a malfeitores, que ali se ocultavam com o fim de
assaltar os transeúntes, de cuja passagem eram advertidos
por meio dum cordel prèviamente atravessado sobre o caminho
contíguo.
A beira da mesma estrada, cerca de 200 m. para o lado
de Bustarenga, no sítio em que se encontra uma marca das
terras que pertenciam ao Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões,
com a inscrição S. C. 1785, fica outra mamoa que provàvelmente escondia uma antela; 3oo m. aproximadamente
para SE., está situada outra grande mamoa, com mais de
2 m. de altura e 10 m. de raio, tendo ainda os esteios
bem conservados, sobretudo os do fundo; finalmente, junto

(1) É a designação que o povo aplica ainda hoje ao caminho, outrora
muito frequentado, que de S. Pedro do Sul se dirige à cidade Invicta, e
que segue geralmente o alto das serras: é um caminho de trilho difícil,
podendo apenas seguir-se a pé ou a cavalo, mas que, à falta de melhor,
merece o nome pomposo de estrada, pela razão do conhecido aforismo
de que na terra dos cegos...
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desta, cerca de 5o m. para poente, fica outra mamoa mais
pequena (1).
Prosseguindo sempre na mesma direcção, encontraremos,
não longe de Arões (concelho de Maçieira de Cambra) e no
local designado na Carta Corográfica pelo nome de Campo de
Arca, uma outra série importante de monumentos pre-histó
ricos. Com efeito, numa planura talhada a meio da encosta,
entre as povoações de Cercal (Couto de Esteves) Campo de
Arca (Arões), fica uma bem conservada anta, conhecida na
localidade pelo nome de Pedra da Moura, que apresenta
muito semelhança com a anta da Meruje, mostrando também,
como esta, ausência de galeria, de cuja destruição apresenta
ainda vestígios evidentes (Fig. 12). Em volta, nada menos de
cinco mamoas se encontram, apresentando quási todas restos
de monumento megalítico e sinais incontroversos de violação.
E possível que algumas destas tenham tido antas também,
muito embora de dimensões inferiores às da Pedra da Moura,
que é de todos esses monumentos o mais bem conservado,
como dissemos.
Finalmente, não devemos esquecer neste lugar dois outros
monumentos, que para o nosso estudo muito importam, além
de se encontrarem nas proximidades daqueles a que vimos
de referir-nos.
Fica o primeiro entre as povoações de Coval (Couto de
Esteves) e Agros de Junqueira (Macieira de Cambra), no
chamado Lameiro de Ouguedelo. E uma mamoa quási perfeita,
escondendo totalmente uma anta com galeria voltada a NE.

(1) Segundo se lê no Portugal Antigo e Moderno, da freguesia de
Manhoce fazem parte as aldeias denominadas Anta de Cima, Anta de
Baixo e Anta Cova: Não conhecemos tais nomes, e nem a eles se faz refe
rência no Censo da população por povoações, há pouco publicado, senda
entretanto de presumir que essas designações digam respeito a algumas
das antiguidades aqui mencionadas.
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A nossa gravura (Fig. 13) representa o monumento tal
como se encontrava antes da exploração que nele fizemos,
exploração levada a efeito à custa de grandes sacrifícios, e
que fora determinada pelo facto de a anta se revelar absolu
tamente intacta, tanto por ficar
quási completamente soter
rada como pelo próprio teste
munho dos velhos da locali
dade, que muitas outras viola
ram por aqueles sítios.
Escavada a galeria, reco
nheceu-se ser esta formada
de cinco grandes lajes de cada
lado, com indício de não terem
sido desviadas do seu primi
tivo lugar. A câmara, com
posta de nove esteios dispostos
em forma poligonal irregular,
sendo o do fundo de maiores
dimensões, está totalmente co
berta por uma tampa oval, com
3,90 m. de comprimento por
2,90 m. de largura.
Rebuscado o entulho do
monumento até à rocha viva,
reconheceu-se, contra toda a expectativa, nada conservar digno
de nota: apenas alguns pedaços de carvão, um cristal de
quartzo (Est. I, n.° 6) e dois fragmentos duma faca de silex
(Est. I, n.° 2), que parece terem sido abandonados por inúteis.
Poderá esta circunstância ser tomada à conta da violação?
Não nos parece isto improvável, embora hajamos de reco
nhecer que, se tal violação teve lugar, foi contudo remo
tíssima e praticada por quem procurou ocultar semelhante
proeza; doutra forma não voltariam as lajes da galeria a ficar
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completamente soterradas, conforme estavam quando levámos
a efeito a nossa pesquisa. Damos ainda a planta do monu
mento (Fig. 14), porque êle representa o tipo aproximado dos
monumentos congéneres da região de Lafões, nenhum dos
quais, como vimos, se encontra em tão bom estado de con
servação.
O segundo monumento que aqui desejamos mencionar fica
situado bastante mais para NE. numa vasta explanada à beira
do caminho entre Giestoso e Albergaria das Cabras e no local
denominado Junqueira, onde teem origem as últimas ramifi
cações do rio Caima. É uma grande mamoa que, apesar de
danificada, achamos interessantíssima; com efeito, além de se
encontrar a 1000 m. de altitude, como outra não conhecemos
na nossa região, serve visivelmente de resguardo a três cons
truções independentes, uma das quais é uma anta com galeria
voltada a nascente e com vasta câmara sepulcral que tem, na
parte em que os esteios ficam a descoberto, cerca de 1,5o m.
de diâmetro. Falta a tampa, não se podendo dizer se as res
tantes construções seriam antas, antelas ou simples tumuli,
embora nos pareça mais provável esta última hipótese: o que
se revela fora de dúvida é o facto de a mamoa ser comum às
três sepulturas que, pela primeira vez, assim encontramos
reunidas.

