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No conjunto de festejos que os habitantes de Cascais promovem
para· comemorar o 6. centenário da sua elevação à categoria de vila
independente de Sintra, seja-nos permitido recuar até um longínquo passado de cerca de 40 séculos, e dizer alguma coisa de oertas populações que
então chegaram a este tão afamado rincão do Neolítico português e nele
se estabeleceram com carácter definitivo.
Porém, antes de prosseguir, desejamos esclarecer que não se devem
considerar estas gentes de há 4.000 anos como as primeiras que viveram
na região.
Diz-nos a Pré-história que várias zonas vizinhas de Lisboa foram
habitadas por determinados povos nómadas, com um grau de civilização
bastante primitivo. Teriam vivido uns no chamado Paleolítico inferior
que é de uso considerar para além de 50.000 anos a. C., utilizando objectos
grosseiros de silex e quartzite. Outros, para aquem desta data, no Paleolítico superior, com materiais mais esmerados de sílex e osso.
Ora estas gentes que se alimentavam da caça e da pesca, bem como
de produtos silvestres, também se espalharam pelo aro de Cascais, conforme o testemunho de utensílios recolhidos na zona costeira do Guincho,
e este facto permite-nos mergulhar as raízes concelhias para além de
500 séculos antes de Cristo.
Quando pela primeira vez viemos para esta região, procuramos
indagar da sua antiguidade, e caiu-nos sob os olhos um livro que fez o
seu tempo e a que não deixaremos de prestar homenagem: «Apontamentos para a história da vila e concelho de Cascais» de Borges Barruncho (1).
0

(') Pedro Lourenço de Seixas Borges Barruncho: «Apontamentos para a história da vila e concelho de Cascais». Lisboa 1873.
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Verificando que o autor já estava ultrapassado, atentos os conhecimentos de velharias que vieram após aquela publicação, começamos a
interessar-nos mais a fundo pelo passado concelhio, arrimados de início
a um amigo que tinha trabalhado na arqueologia local, o Dr. Félix Alves
Pereira e ao que fora nosso mestre na Faculdade de Letras de Lisboa, o
Prof. J. Leite de Vasconcelos.
Podemos contudo dizer que a nossa maior actuação na Pré-história
concelhia data de 1932 (2). A 12 de Setembro desse ano, levados por um
vereador da Municipalidade de Cascais e nosso consócio na Associação
dos Arqueólogos Portugueses, visitamos em companhia do P." Eugénio
J alhay a gruta I daquilo a que hoje chamamos necrópole de Alapraia,
conhecida de há longa data através de um estudo póstumo de Paula e
Oliveira (S).
Inquirindo-se na ocasião da existência por ali de monumentos funerários semelhantes, foi-nos dito que ao abrir o ramal de estrada que
corta o centro da povoação se haviam encontrado ossos humanos.
Reconhecido imediatamente o local deparamos com fragmentos de
silex, de cerâmica e outros.
Em vista do achado aprazou-se logo uma escavação que teve início
três dias depois, a 15 do mês, patrocinada pela Municipalidade de Cascais.
Não pretendemos nesta ocasião historiar as actividades arqueológicas havidas na Costa do Sol, mas tão sômente encarar o problema em
conjunto e dar dele uma ideia geral.
Vejamos primeiro o panorama que apresentava o concelho à roda do
ano 2.000 antes de Cristo (4) e dentro dele procuremos avaliar da sua
evolução, baseados nos conhecimentos tidos por agora como mais seguros.
As primeiras populações Neolíticas que teriam chegado a Cascais
há cerca de 4.000 anos (2.000 anos a. C. mais ou menos), estabeleceram-se
em povoados e tinham um culto muito especial pelos seus mortos, que
enterravam em dolmens ou grutas naturais, quando as havia na região,
colocando ao lado do cadáver armas e utensílios que o inumado usava

(') De 1927 a 1932 limitamo-nos a estudos através de livros.
(S) Francisco de Paula e Oliveira : cAntiquités prehistoriques et romaines des
environs de Cascais». Oomunicações dos Trabalhos GeológiCOS, Tomo m, Lisboa 1889.
(4) Damos este número, . 2.000 a. C., apenas como uma baliza, à roda da qual,
mais século menos século, se desenrolaram os fenómenos que estamos a referir.
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em vida, recipientes com alimentos, além de objectos de adorno e simbolismo religioso.
Ora é todo este mundo chegado até aos nossos dias que, convenientemente estudado pelos arqueólogos, nos dá elementos para avaliar do
. grau de civilização dessas gentes.
Há no concelho restos de povoados e necrópoles daquela época, de
que iremos dar uma muito sumária ideia.
O primeiro povoado conhecido, hoje totalmente arrazado, ficava situado no actual Parque do Estoril, donde o Dr. Félix Alves Pereira pode
recolher, a troco de alguns escudos, certos materiais que o definem mais
ou menos claramente (~).
No Guincho recolhemos mais tarde com o Dr. Fausto de Figueiredo
uma mó Neolítica, o que nos leva a admitir a existência, por ali, de outro
aglomerado populacional.
No Murtal também o I?r. Leonel Ribeiro reconheceu um terceiro povoado, que aguarda melhores dias para se proceder à sua escavação.
Foi porém em novo povoado, situado na Parede, que se resolveu
de um modo melhor definido, o problema das primeiras populações do
concelho por volta do referido ano 2.000 a. C., revelando-nos o grau de
civilização de que eram portadoras as gentes que ali se estabeleceram (8).
A norte desta localidade, num lugar a que hoje se dá o nome de
Bairro Octaviano, identificou-se em 1953 uma estação arqueológica que, no
decorrer de escavações realizadas, a última das quais em 1957, permitiu
verificar que a sua parte inferior se apresentava intacta, tal qual a deixaram os nossos antepassados que ali viveram há cerca de 4.000 anos.
Ora a esta camada de terras intactas, com materiais arqueológicos
que nos davam a conhecer, como se se tratasse das páginas de um
livro, não só o grau de civilização destes primeiros povos que ali habitaram, mas também a sua evolução, deu-se o nome de PAREDE I,
e constitui o documento mais antigo e precioso de Cascais.

(') Afonso do Paço e Maxime Vaultier: «Estação eneolitica do Estoril». Actas
do Oongresso Luso-Espanhol para o Progresso das Oiéncias - Porto 194t. Lisboa 1943.
(0) Afonso do Paço, Eduardo da Cunha Serrão e Eduardo Prescott Vicente: «Estação eneolitica da Perede (Cascais)>>. Actas do Oongresso LusoEspanhol para o Progresso das Oiéncias - Ooimbra, 1956. Coimbra 1957.
- Afonso do Paço: «Povoado pré-histórico da Parede (Cascais)>>. Cascais 1964.

10
Mais .tarde outras gentes vieram estabelecer-se . no mesmo local e
sobre o mesmo estrato, facto que nos é revelado pela existência de novos
materiais arqueológicos, especialmente cerâmicas campaniformes, que
.
constituem o. que chamou PAREDE II.
Ora este estrato P. II. não se encontra intacto como o seu anterior
P. I. Os trabalhos agrícolas a que o local esteve sujeito nos últimos anos,
revolveram não só o referido estrato P. II., mas a charrua e a · enxada
penetraram mesmo na parte superior de P. I., misturando, uma pequena
parte apenas, dos seus elementos.
Deste modo o estrato P. II. não tem nesta estação o mesmo valor
de P. 1., mas serve para indicar a presença no local de novas gentes, difel'
rentes, como dissemos, das primeiras que ali se estabeleceram.
Os primitivos habitantes do concelho deviam viver da agricultura
e da criação de gado, bem como da caça e da pesca.
Povoados afins, como o de Vila Nova de S. Pedro, situado no concelho de Azambuja, revelaram-nos qu~ os seu1:! habitantes tinham conhe~
cimento de certas esp~cies seleccionadas de cereais cqmo ~ Triticum SphaerococUmJ Perco 'varo globiformeJ e Hordeum Sp. var, cevada nua. Culti~
vavam ainda uma fava ratinha: Vicia Faba varo celtica nanaJ além do
linho Linurn humileJ conforme ef:ltudos a que procedeu o ilustre Paleo-botânico Eng. Agr. A. R. Pinto da Silva, da Estação Agronómica
Nacional (7).
Como materiais líticos desta primeira fase de ocupação encontramos
os comuns das estações do seu tempo: mós manuais de granito, indício
seguro de que seriam farinados ou triturados cereais empregados na
. alimentação; percutores, machados e escopros de xisto anfibólico; faquitas, foicinhas, serrinhas, pontas de seta, raspadores e furadores de
sílex; espátulas, punções, alfinetes, anzóis', cabos de utensílios e contas
de osso.
Ao lado deste conjunto há muitas cerâmicas, a maioria das quais
sem qualquer desenho. Contudo alguns exemplares apresentam como
única decoração um bordo dentado ou algumas protuberâncias mamilares.

(1) Afonso do Paço: <Sementes pré-históricas de castro de Vila Nova de S. Pedro,
Academia Portuguesa da História, Anai8, VoI. 5 (2.' s.), Lisboa 1954.
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A esta regra fazem excepção os costumados copos, recipientes de
fundo ligeiramente abaulado e paredes laterais abrindo em tulipa, com
um desenho brunido no exterior.
Estes exemplares sendo característicos do estrato I em Vila Nova
. de S. Pedro, também se manifestaram no estrato ' inferior da Parede,
em nível correspondente aos primeiros habitantes que ali se estabeleceram.
A abundância de furadores de silex no estrato inferior da Parede,
aproxima este povoado do que existiu no Parque do Estoril, onde tal utensilagem também era numerosa.
Além destes materiais que podemos considerar vulgares da primeira
fase Neolítica do concelho, surge-nos na parte superior correspondente
ao estrato P. II., uma riqueza extraordinária de cerâmicas decoradas,
uma série de materiais de calcário a que se atribui um simbolismo religioso, contas, botões e outros objectos de adorno, além de abundantes
utensHagem de silex e osso.
Toda esta riqueza se manifesta de um modo extraordinário nas necrópoles de Alapraia e S. Pedro do Estoril que, com outras de Lisboa, Sintra
e Palmela, constituem um dos mais importantes surtos da Pré-história
portuguesa de todos os tempos.
A sala de arqueologia do Museu dos Condes de Castro Guimarães,
em Cas'cais, onde se encontram os espólios das grutas artificiais de
Alapraia e S. Pedro do Estoril, apesar de pequena em dimensões, não
pode hoje ser ignorada dos Arqueólogos que se debrucem sobre os problemas pré-históricos de há 4.000 anos no nosso país.
Sendo demasiado vasto o estudo destas populações nas penínsulas de
Lisboa e Setúbal, procuraremos apenas observar um pouco do que se
passa na região de Cascais, para não alongar e,s't a palestra sem pretensões de erudição.
Porém, antes de prosseguir, procuraremos fixar duas ideias fundamentais para o problema que estamos a tratar.
1.0 - Que uma população Neolítica se manifesta no concelho de Cascais à roda de 4.000 anos, de cujo grau de civilização possuímos elementos
seguros na parte inferior do povoado da Parede.
2.
Que sobre estas primeiras populações outras s'e vieram instalar,
muito mais ricas que as anteriores, conhecedoras da metalurgia do cobre,
possuindo cerâmicas várias e decoradas a primor, ao lado de uma curiosa
0

-
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série de artefactos de calcário, cujo significado ainda é para nós bastante
m.isterioso, bem como botões, contas, etc. Os seus mortos eram por vezes
enterrados em grutas artificiais e Tholoi: Alapraia, S. Pedro do Estoril,
'
Monge, etc.
Para uma melhor compreensão desta fase arqueológica do .concelho,
iremos projectar alguns diapositivos, que nos darão uma ideia mais
exacta de quanto pretendemos referir: •

• Nota: O grupo de estampas que 8e 8egue fez parte de um
conjunto mai8 extenso, de diapo8itivo8, que foram
projectado8 para ilu8trar a pre8ente conferéncia, ba8eada principalmente em imagen8 para a não tornar
fastidio8a) •
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ESTAMPA I - Utensílios de quartzite, sílex e outros, r ecolhidos na Praia do Guincho
(Cascais) , e que nas foram dei x ados por hom ens do Paleolitico inferior que ali
viv eram para além de 30.000 anos a. C . - N .'·· 11 , 12 e 15 - Materiais da série
achelo _ tayacens e; N ."· 1 3, 14 , 16, 17, 1 8, 19, 20, 21 e 22 utensílios da série
must ero languedocense

(Abbé H . Breuil et Georges Zbyszewski: «Contribution
à J" étude des insdustries paléolithiques du Portugal et de leurs

rapports avec la geologie du Quaternaire - Les principaux
gisements des pi ages quaternaires du Iittoral d' Estremadura
et des terrains fluviales de la basse vallée du Tage». Vol. II
Comunicações dos S erviços Geológicos de Portugal, Tomo
XXVI, Lisboa 1945, pág. 241 ss.) .

I"
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ESTAMPA II -

Algumas peças de silex das grutas de Cascais. D estes objec tos, o
primeiro poderá ser considerado uma foicinha para corte d e plantas, cereais, etc . Talhado com grande p erf eição numa peça de silex, apresenta-nos um gume cortante.
Aos r estantes, com um trabalho muito semelhante, para não dizer igual, ao da p eça
anterior, dá-se o nome de serrinhas e usavam-se encastoadas numa base de madeira
ou de osso. Nas palafites da Europa central t em-se encontrado numerosas exemplares
assim preparados .
(Afonso do Paço : «As grutas do Poço Velho ou de Cascais». Comunicações dos Ser v iços Geológicos de Portugal,
Tomo XXII, Lisboa 1942) .

ESTAMPA III -

Utensílios de osso das grutas de Cascais. N estas grutas sepulcrais
foram recolhidos muitos objec tos de osso . Seriam simples furadores o's exemplares
a, b, c, e d; f e g, serão p equenas lâminas com um orifício de suspensão; h é uma pequena espátula com o cabo partido; e e i são cabeças de alfinet es, com a parte superior trabalhada . T eriam uma haste de cerca de um decím etro d e comprimento, que
nas duas figuras se representa partida e seriam usa.dos como enfeitos do cabelo,
tal qual certas indianas dos nossos dias
(Afonso do Paço: «As grutas do Poço Velho ". ») ,

ESTAMPA IV - Utensílios de osso das grutas de Cascais. D entr e os objectos de
osso destas grutas p ermitimo-nos d estacar : a, c, d e e considerados anzóis. Os Esquimós d e hoje ainda usam um anzol de osso, b, que se prende a um fio na paTte
central e se cobTe com a isca. As palafites da EU1'Opa C entral também nos d eram
exemplares idênticos . f, g e h , serão cabos d e osso, para usaT com uma p eça m etálica
ou d e silex. i e j são do'is p equenos cilindTos de osso, providos na parte sup erior d e uma
go la onde se ataria um fio presumivelm ente para usar su,sp enso e como enfeit e.
I é um p equeno recipiente para guarda de produtos d e bel eza f eminina. No castro de
Vila Nova de S. P edTo (A zambuja) e noutras estações arqueológicas, há exemplares
de osso e m esmo de calcário, com belas decoraçõ es.

(Afonso do Paço: «As grutas do Poço Velho ... » ) .

ESTAMPA V - Materiais de adorno : contas, berloques, etc. Entre os materiais d e
adorno f eminino r ecolhidos nas grutas d e Cascais há uma infinidade d e contas de
v árias substâncias , umas for madas de pequenos discos de x isto ou calcário, outras
de calaites d e uma bela cor jade, d e osso, de p edras raras, etc . Conjuntamente há
alguns berloques de materiais x istosos. Foram enfiadas num colar para evitar
o seu estr av io .

(Afonso do Paço : «As g rutas do Poço Velho ... » ) .

ESTAMPA VI - Placas de xisto. Estes objec tos são dos mais cUTiosos mateTiais do
nosso N eolítico, t endo-se Tecolhido centenas d e exemplaTes pTincipalm ent e nas antas
do Alentejo. Não sab emos bem o seu significado, mas pTesume-se que TepTesentem o
mOTto, qualqueT ant epassado, ou m esmo div indades pTotectoTas . Na gTuta II de AlapTaia TecolheTam-s e duas placas d e x isto TepTesentadas nesta estampa, uma sem
sinais de uso, com um ol·ifíci o d e susp ensão na paTt e sup eTioT e duas p equenas cavi dades lateTais que pTesumivelment e simbolizaTiam os olhos . OutTa, m enos OTnam entada, tem também na paTt e sup eTioT um oTif ício com sinais d e bastante utiliz ação.
São cUTiosas n esta ú ltima placa as TepTesentações dos olhos, bem definidas p elas
aTcadas supTaciliaTes

(Afonso do Paço : «Arqu eologia da Costa do Sol : I Grutas d~ Alapra ia». Junta de Turismo da Gosta do Sol,
Estoril 1957) .

EST AMP A VII - Materiais de calcário. Costumam aparecer de p erm eio com cerâmicas campaniformes e utensílios d e cobre. Sandálias: Estes dois objectos, um do pé
direito e outro do esquerdo , foram recolhidos na bas e da gruta II de Alapraia e são
peças únicas na arqueologia portugueas . Apenas se lhes pode comparar um exemplar
de osso da vizinha Espanha, recolhido por Siret em Almizaraque. P resume-se que
ser-iam objectos puramente rituais ou simbo lizando qualquer profissão do i numado,
pois não serviriam para uso comum . Lúnula : R ecolhida na base e centro g eométrico
da gruta II de Alapraia, leva-nos a admitir um cuUo da lua n esta necrópole, tacto
que também se obs erva noutras grutas sepulcrais da região. «Pinha» : Proveniente da
gruta IV d e Alapraia, é semelhante a outras de S. Martinho de Sintra, Carenque,
Barro, Vila Nova d e S. P ed1'0, etc .)
(Afonso do Paço - «N ecrópole de Alapraia». Academia
Portuguesa da História, Anais, vol. 6 (2 s.), Lisboa 1955) .
(Eugénio Jalhay e Afonso do Paço: «A Gruta II de Necrópole de Alapraia ». Academia Portuguesa da História,
Anais, vol. IV, Lis boa 1941) .

ESTAMP A VIII - Cerâmicas campaniformes. O r ecipiente mais característico deste
agrupamento cerâmico que nos aparece com os m etalúrgicos do cobre, é o chamado
vaso campaniforme. Tra,fa-s e de peças ricam ente ornamentadas com linhas inc isas ou
pontilhados. Um dos exemplares mais belos deste conjunto é o da parte sup erior
desta estampa, proveniente da gruta II de Alapraia. Na sua decoração há faix as lisas
alternando com outras de pontilhados cheias com linhas oblíquas, inclinadas umas para
a direita e outras para a esquerda. A este campanifor m e dá-se o nom e de Atlântico
ou marítimo pOjOser o mais v ulgar das costas da nossa p enínsula à Bretanha, havendo
n esta r egião franc esa exemplares idênticos aos nossos. Outr o r ecipiente de estilo
campanitorme é a caçoula acampanada, mais baixa que a v asi.lha anterior e apresentando uma quebra entre ci colo e a pansa . O tipo de decor ação também dif er e do
campaniform e propriam ente dito , como se pode ver p elo exemplar da par t e inferior
d esta estampa proveniente da gruta II de Alapraia.
(Eugénio Jalhay e Afonso do Paço : «A gruta II da necrópode de Alapraia ... ).

ESTAMP A IX - - Taças da gruta II de Alapraia. D e perm eio com os v asos campaniforrnes aparecem uns r ecipientes de boca muito larga e r ebordo ornam entado,
pequena altura e rica decor ação na face exterior, conhecidos p elo nome de taç~s.
O exemplar da parte sup er i or desta estampa é talv ez a mais bela taça d e todo o nosso
conjunto campaniform e, tal a riqu eza do seu desenho e m esmo finura do bar'ro.
Na parte inferior damos o desenho do fundo de um outro exemplar também ornam entado a primor.
(Afonso do Paço : «Nota acerca de uma taça de barro da
gruta II de Alapraia». Boletin de la Comision de Monumentos
de Orense». Tomo XIV, anos 1943-1944) .
(Afonso do Paço : «Arqueologia da Costa do Sol.. .» ).

ESTAMPA X - Materiais da gruta I de S. Pedro do Estoril: objectos de silex e contas
de xisto e calaite. 38-45 e 49-53 - faquitas de silex, de variadas dim ensões; 54 - ponta
de seta. Estas são ra1'as em toda a Costa do Sol . 46-48 - fura dores d e silex. 56 - conjunto d e contas de variadas dimensões, umas constituídas por p equenos discos d e xisto,
outras, mais volumosas, de calaite. Um dente p erfurado serve de berloqu.e. Enfiaram-se
num colar para evitar estravio . 55 - fragmento de presumít;el ber loque de xisto.
(Vera Leisner, Afonso do Paço e L eonel Ribeiro: «Grlltas
artificiais de S . Pedro do Estoril» - Lisboa 1964).

r-- .

ESTAMPA XI -

Materiais da gruta I de S. Pedro do Estoril : 82-8 5 - p equenos punhais
de cobre, um dos quais provido d e serrilha no espigão; 86 e 87 - punções ou sove las
de cobre; 88-90 - placas de arqueiro, de xisto , que seriam colo cadas sobr e o pulso,
para evitar f erim ento quando se d esp edia a seta do arco; 91-94 cilindros de calcário que aparecem nos conjuntos campaniform es. Uns são completamente lisos outros
t em grav ado um par de sulcos que presumivelmente representam tatuag em facial . Colocavam-se junto dos mortos e presume-se que r epresentariam qualquer antepassado
ou divindade protectora; 9 5-98 - anéis de ouro, em espiral . Um del es continha ainda
a falange do indivíduo a quem p ert en cera.
(V. Leisner, A. do Paço, L . Ribeiro: «Grutas artificiais
d e S . Pedro do Estoril ... ).

Utensilagem de osso: botões, cilindros, alfinetes, ca bos de ut ensílios, etc., da gruta I de S. Pedro do Estoril. 57-67 botõ es de osso, de diferentes
tipos, com uma p erfuração em V para passagem de um fio; 69-72 - vários tipos de
cilindros e ídolos de osso; 73-75 - alfinetes e furadores de osso; 76, 77, 80 ca bos
d e objectos; 79 - placa desenhada; 81 - punção.

ESTAMPA XII -

(V. Leisner, A. do Paço, L . Ribeiro : «Grutas artificiais
de S. Pedro do Estoril ... ).

ESTAMPA XIII -

Campaniformes de S. Pedro do Estoril. O vaso campaniforme da
parte superior desta 6stampa, de tipo Atlântico ou marítimo, apresenta a particularidade d e as linhas oblíquas que preenchem as faixas desenhadas estarem todas inclinadas pm'a o m esmo lado . O recipiente da parte inferior é uma caçoula acampanada,
com um desenho caracteTÍstico deste tipo cerâmico .
(V, Leisner, A. do Paço, L. Ribeiro: <Grutas artificiais
de S. Pedro do Estoril ... ).

EST AMP A XIV - Taça com pé. R ecolheram-s e dois ex emplares ricam ente ornam en. tados de taças com pé, a que Santa-Olalla dá o nom e de fruteiras, na gl'uta I d e
S. P edro do Estori l . Afora est es dois exemplares há um sem desenho da gruta de Porto
Covo, situada a Norte de Cascais . Em Espanha há taças sem elhan t es da l'e gião de
Acebuchal ( Andaluzia)
(V. Leisner, A. do Paço, L . Ribeiro : «Grutas Artificiais
de S. Pedro do Estoril ... » ) .
(Afonso do Paço e Maxime Vaultier: «La coupe de la
grotte de Porto Covo». Crónica deI IV Congreso Internacional de Ciências Phéhistóricas y Protohistoricas - Madtid 1954 - Zaragoza 1956) .
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Um dos problemas que se debate ao lado destes materiais, é o do
caminho percorrido pelas populações que os trouxeram desde as suas
.bases até esta costa ocidental da Europa.
Havia a ideia, há uma trintena de anos, de que os povos portadores
desta civilização teriam vindo Tejo abaixo, mas de tal roteiro não se
encontrou ainda no curso do rio qualquer rasto que o justifique.
Quando em 1935 subscrevemos com Jalhay o primeiro estudo sobre
a gruta II de Alapraia, imitiu-se a hipótese de que esta civilização nos
teria chegado por mar da região da foz do Guadalquivir (8) .
Um dia tivemos de acompanhar em Lisboa um arqueólogo estrangeiro defensor da via Tejo. Mostrámos-lhe primeiro os materiais existentes nos museus, dis'cutimo-Ios depois sobre a carta e no final deixámo-lo decidir.
A velha ideia foi posta de parte, e hoje aqueles que melhor conhecem
o problema, nem sequer pensam nela.
Outro roteiro teria existido, para alguns, através do Alentejo, mas
do facto não se encontrou, até hoje, defesa que o recomende.
Uma taça .recolhida pelos Leisner na anta das Casas do Canal, no
concelho de Estremoz e existente no Museu da Casa de Bragança em Vila
Viçosa, é admissivel que tivesse chegado desgarrada àquela zona, vindo
por certo da Estremadura espanhola, onde são frequentes materiais
daquele tipo (0).
Quanto a materiais campaniformes que se disse terem aparecido no
Outeiro de S. Bernardo, em Moura, e anunciados em 1945, de há muito
que aguardamos a sua publicação (10).
Recipientes isolados e grosseiros, como um existente no Museu das
minas de Aljustrel, parece-nos que não constituem ainda um núcleo tão
importante que leve a admitir uma invasão de populações campaniformes
através da província do Sul do Tejo.
lr:: certo que nos faltam na costa algarvia e ocidental do Alentejo,
pontos de apoio que venham justificar a hipótese exposta em 1935, mas
o encontro de alguns cilindros de calcário na zona costeira do Algarve,
(' ) Afonso do Paço e Eugénio Julhay : <As grutas de Alapraia». Brotéria, Vol.
XXI, Lisboa 1935.
(' ) Georg e Vera Leisner: «Antas das herdades da Casa de Bragança no concelho
de Estremoz». Lisboa 1935.
(10) O Arque6logo Portugués, Vol. II, Nova série, Lisboa, 1953, pâg. 296.
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relacionados com outros da vizinha Espanha, levam-nos a admitir a esperança de um dia aparecerem elementos que agora nos faltam (11).
Numa visão de materiais arqueológicos concelhios, escapa-nos a sequência deste grande movimento populacional, mas não devemos admitir
a ideia de que tudo se extinguiu deixando a região despovoada. 1!l que não
sabemos com rigor, no momento presente, como tudo evolucionou até à
chegada dos Romanos. Presentemente conhecemos pouco, na região de
Lisboa, Sintra e Cascais, do período que medeia entre o grande surto dos
metalúrgicos do campaniforme e a chegada dos primeiros invasores
do Lácio.
Contudo há bastantes vestígios romanos no concelho, como ficou
demonstrado num trabalho que subscrevemos com o Dr. Fausto de Figueiredo sobre a carta arqueológica de Cascais (12).
De uma curiosa «vila» romana escavada na Areia, sobranceira ao
Guincho, do seu sistema de aquecimento balnear, restos de um tanque forrado de opus signinum, de canalizações, de um lagar, de um cemitério, etc.,
pouco hoje existe (13).
Sejam-me também permitidas duas palavras sobre a antropologia
das populações que desde o Neolítico habitaram o concelho, pois esta
região é, presentemente, a única do país que permitiu, através dos restos
antropológicos chegados até aos nossos dias, conhecer as características
oos indivíduos do Neolítico, do Bronze I, Romanos e Visigodos.
Verificou o Prof. A. Xavier da Cunha, Director do Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra, que os habitantes da região de
Cascais não sofreram qualquer alteração desde' o Neolítico até aos tempos
de hoje (14).

(") Afonso do Paço e Gonçalo Lyster Franco: ddolo cilindrico de calcãrio;
oculado, do Algarve». Actas do 1.' Congre88o Nacional de Arqueologia, VoI. l, Lisboa
1959.
(lO) Afonso do Paço e Fausto J. A. de Figueiredo: «Esboço arqueológico do
concelho de Cascais». Boletim do MU8eu-Biblioteca d08 Condes de Castro ' Guimarãe8,
n.· 1, Cascais 1943.
(11) Dr. F. J. do Amaral de Figueiredo e Afonso do Paço: <Vestígios romanos
de las <Casas Velhas (Areia-Cascais). Cronica delI Congreso Nacional de Arqueologia - Almeria, 1949. Cartagena 1950.
(U) A. Xavier da Cunha: «Contribuição para a Antropologia dos povos da cultura campaniforme em Portugal». Contribuição para o estudo da Antropologia Portugue8a. VoI. VI, fase 5. Coimbra 1956.
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E já que falamos em antropologia do concelho, seja-nos lícito também referir um aprofundado estudo do Dr. Joaquim Bação Leal sobre os
dentes das populações do Bronze I de S. Pedro do Estoril, o primeiro deste
género que se publicou entre nós (1 ~ ).
E para findar um apelo: atendendo a que este concelho (ia dizer este
nosso concelho, tão ligado nos sentimos a ele depois de mais de trinta
anos de investigações arqueológicas), tem condições para se pensar num
Turismo cientifico, coisa de que não podemos deixar de nos aperceber
por mais aturdidos que andemos com folclores e outros divertimentos,
permitindo-nos sugerir às entidades responsáveis por este sector do património concelhio, a necessidade que há de valorizar as grutas sepulcrais da Costa do Sol, bem como o seu invulgar espólio que, como dissemos se guarda na sala de Arqueologia do Museu dos Condes de Castro
Guimarães, por onde terão de passar todos os cientistas que desejem
proceder a um estudo consciencioso da nossa civilização Neolítica e do
Bronze I peninsular (16).

(lG) Joaquim Bação Leal e Afonso do Paço: <Observações de alguns dentes isolados que se encontraram em grutas sepulcrais do Bronze 1». Revista Portuguesa de
Estomatologia. VoI. IV, n.·· 1 e 2, Lisboa 1963.
(tO) Conferência pronunciada em 23 de Julho de 1964 no Museu dos Condes de
Castro Guimarães, em Cascais.
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