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Memoriais de pedra, símbolos de Identidade. Duas novas peças 
escultóricas de Cervos (Montalegre, Vila Real).

Lara Bacelar Alves1 e Mário Reis2

Resumo
Sobre o planalto que se estende a ocidente da cumeada da serra de Leiranco, no extremo 
Norte de Portugal, erguem-se dois monólitos ostentando decoração gravada, separados por 
uma distância de cerca de dois quilómetros. A Cruz de Cepos serve ainda hoje de marco divisó-
rio dos termos das aldeias de Arcos e Cervos, enquanto a estela de Tojais se encontra inserida 
num muro de propriedade. Embora conhecidas localmente, e a primeira tenha merecido al-
gum destaque num inventário descritivo de sítios arqueológicos de Montalegre dos inícios do 
século XX, nenhuma destas ocorrências havia sido objecto de uma caracterização rigorosa. A 
Cruz de Cepos é uma estátua-menir de forma antropomórica e com quatro faces decoradas, 
exibindo numa delas o singular motivo sub-rectangular alongado que ocorre noutros exempla-
res conhecidos na zona Norte e Centro da Península Ibérica. Por seu lado, o monólito de Tojais 
revelou uma composição gráica integrável no universo estilístico das ‘estelas de guerreiro’ do 
Bronze Final, o que constitui uma descoberta algo inusitada dado o seu grande afastamento, 
para norte, da zona fulcral de distribuição destes monumentos. A relevância destes achados 
justiicou a elaboração do estudo monográico de cada uma das peças, complementado com 
uma investigação sobre os contextos arqueológicos a elas associáveis.

Palavras-chave: Norte de Portugal, Idade do Bronze, Estela, Estátua-menir, Contextos arqueo-
lógicos.

Abstract
This paper deals with two Prehistoric sculptures exhibiting engraved decoration recently iden-
tiied on the plateau that extends to the west of the higher ridges of serra de Leiranco (Nor-
thern Portugal) and located nearly two kms away from each other. Cruz de Cepos is the place-
-name attributed by the locals to one of these pieces, which still performs the role of boundary 
marker between the territory of two small villages on the plateau, Arcos and Cervos. Conver-
sely, the stela of Tojais was concealed in a ield boundary’s dry-stone wall. Although they were 
both locally known, and despite the fact that the former was referred to in some detail in an ar-
chaeological inventory of Montalegre published in the beginning of the 20th century, none of 
them had yet been the object of a rigorous study. In fact, Cruz de Cepos is an anthropomorphic 
shaped statue-menir, displaying an elongated rectangular carved motif which occurs in similar 

1  Bolseira de Pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Investigadora integra-
da no Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto (CEAUCP). larabacelar@
gmail.com.
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sculptures from central and northern Iberia. More surprisingly, the monolith from Tojais revea-
led a carved composition typical of the Late Bronze Age ‘warrior stelae’, meaning that it is, for 
the moment, the northernmost exemplar of this group, which main distribution area extends 
from south-western to central parts of Iberia. This paper presents the results of recent rese-
arch on both sites, drawing upon the archaeological contexts associated with the sculptures.

Keywords: Northern Portugal, Bronze Age, Stela, Statue-menir, Archaeological contexts.
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Introdução: as peças e o seu contexto

1. O historial da descoberta
As duas peças decoradas que se trazem à estampa são conhecidas pelas comu-

nidades locais, particularmente das aldeias de Arcos e Cervos, mas o seu historial cien-
tíico era, até à data, muito reduzido. A estátua-menir da Cruz de Cepos encontra-se a 
meio caminho entre aquelas duas povoações, perto da estrada que as une e, mantendo-
-se em pé e sendo bem visível, serve desde tempos imemoriais de marco divisório entre 
os termos das duas aldeias. A estela dos Tojais é menos conhecida por ter sido, há mui-
tos anos, colocada num muro de propriedade com a face gravada voltada para o interior 
do mesmo e, portanto, oculta dos olhares mas ainda assim mantendo-se a memória, na 
família do proprietário, da existência desta “pedra com desenhos” (Estampa 1)3.

Foi com base nesse conhecimento e nessa memória que um de nós (MR) teve 
acesso às duas peças, em inais de 1999, no âmbito do trabalho de relocalização e 
inventário dos sítios arqueológicos transmontanos levado a cabo pela Extensão de 
Macedo de Cavaleiros, na altura integrada no Instituto Português de Arqueologia4. Da 
primeira destacou-se a presença de gravuras numa das faces e o facto de servir como 
marco de termo entre as aldeias, mas não foi na altura reconhecida como sendo uma 
peça pré-histórica. Maior importância foi atribuída à pedra dos Tojais mas, naquela 
ocasião, e por ter sido possível apenas entrever parte de dois traços semicirculares 
paralelos no sector superior da zona decorada, colocou-se a hipótese de se tratar de 
um esteio de anta gravado com uma igura espiralada.

Sobre estas peças existia apenas uma referência bibliográica de relevo5 num 
artigo dos primórdios do século XX, da autoria de Fernando Barreiros (1920), que en-
cerra uma primeira inventariação, notavelmente extensa, dos sítios arqueológicos do 
concelho de Montalegre. Sobre a Cruz de Cepos, Barreiros (1920: 70-71) indica que se 
situava “num campo chamado do Padrão”, onde ainda hoje se encontra, incada no 
solo e bem visível desde uma extensa área em seu redor. Nela refere a existência de 
três covinhas abertas numa das faces e apresenta um esboço da composição gravada 
na face voltada a sudeste, embora não adiante qualquer interpretação ou cronologia 
para este monumento (ibidem). A pedra dos Tojais não é directamente mencionada 

3  As duas peças situam-se, administrativamente, na freguesia de Cervos, concelho de Montalegre, dis-
trito de Vila Real. As coordenadas dos locais onde foram identiicadas, obtidas por GPS, são as seguintes:
Cruz de Cepos: Lat. 41º44’59.6’’N; Long. 007º40’27.7’’W (Coordenadas geográicas, datum WGS 84); ou, 
em alternativa, M= 238159; P= 531264 (coordenadas rectangulares métricas Hayford-Gauss, datum de 
Lisboa); Alt. 884m.
Estela de Tojais: Lat. 41º46’03.1’’N; Long. 007º39’16.8’’W (Coordenadas geográicas, datum WGS 84); ou, 
em alternativa, M= 239786; P= 533233 (coordenadas rectangulares métricas Hayford-Gauss, datum de 
Lisboa); Alt. 920m.
4  Foram ambas incluídas na base de dados nacional de sítios arqueológicos — Endovélico — tendo sido 
atribuídos o CNS (Código Nacional de Sítio) 13972 à Cruz de Cepos e 13975 à peça de Tojais.
5  As escassas referências posteriores limitam-se a reiterar a informação contida na primeira.
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nesse mesmo artigo mas é possível que o seja indirectamente quando o autor se re-
fere à anta dos Tojais6 (Barreiros, 1920: 70), descrevendo a morfologia de um esteio 
in situ, que ainda lá se encontra, e de um outro que diz estar tombado a seu lado, en-
tretanto desaparecido. Como veremos adiante, é lícito colocar a hipótese de que este 
último esteio corresponda à estela dos Tojais.

Em 2008, aquando da preparação de um trabalho de síntese sobre as manifesta-
ções de arte rupestre de Trás-os-Montes Ocidental, procedemos a um reconhecimento 
destas duas peças e pudemos então, mediante uma avaliação criteriosa das suas carac-
terísticas, reconhecer-lhes pleno valor. A Cruz de Cepos é, efectivamente, uma estátua-
-menir de forma antropomórica, faceada em quatro lados e com decoração gravada 
em pelo menos três faces: para além das duas que haviam sido já testemunhadas por 
Barreiros, numa terceira entrevia-se, apesar da espessa cobertura liquénica, o que se as-
semelhava fortemente ao enigmático motivo sub-rectangular alongado, presente em 
diversas estátuas-menires do Norte e Centro peninsulares. Isto permitiu desde logo in-
cluir esta peça no acervo de esculturas pré-históricas, deinido inicialmente por Susana 
O. Jorge como Grupo 2 (Jorge, 1991: 367-368), ou por Primitiva Bueno e colaboradores 
como Grupo do Noroeste Peninsular (Bueno Ramirez et al., 2005: 629). Em Tojais, fo-
mos desta feita mais longe na remoção das pedras do muro que ocultavam a superfície 
gravada da laje, e mesmo não tendo acesso à sua totalidade, foi possível desvelar por 
inteiro o motivo anteriormente observado, constatando-se que se tratava ainal da re-
presentação de um escudo com chanfraduras em “V”, integrável no universo estilístico 
das chamadas “estelas de guerreiro” do Bronze Final do Centro e Sul peninsular. Assim, 
estas peças foram incluídas na síntese atrás referida (Alves & Reis, 2009: 78-81), após 
uma análise preliminar e sem que na altura estivesse ainda adquirido um pleno conheci-
mento do repertório igurativo presente em cada uma.

2. Trabalhos realizados e metodologia.
Em virtude da relevância cientíica destes achados, procedeu-se à elaboração 

de um projecto de investigação conducente ao levantamento morfológico e registo 
gráico das gravuras presentes em ambas as peças, direccionando a pesquisa também 
aos potenciais contextos arqueológicos associados mediante uma prospecção selec-
tiva da área envolvente. Munidos das necessárias autorizações do IGESPAR, I.P. e dos 
proprietários dos terrenos onde se encontram a Cruz de Cepos e a estela de Tojais, res-
pectivamente, do Sr. José Avelino Vaz de Sousa e do Sr. Artur Pires Lucas que, com en-
tusiasmo, consentiram a realização dos trabalhos, mesmo tendo implicado, em Tojais, 
o desmonte de parte do muro de pedra seca. O trabalho de campo decorreu entre os 
dias 7 e 12 de Agosto de 2009, tendo-se cumprido o programa de trabalhos proposto7.

6  Aquela anta e outro possível monumento vizinho são inventariados no Endovélico com os CNS 13973 
e 13974.
7  A equipa de investigação foi constituída pelos autores, com a colaboração pontual de Jorge Vilhena, a 
quem agradecemos.
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Na Cruz de Cepos, procedeu-se à remoção parcial da lora liquénica que recobria 
quase toda a superfície das suas quatro faces, por meios não abrasivos, visto que impe-
diam uma adequada visualização da decoração gravada. É de notar, aliás, que só após a 
limpeza foi descoberto o motivo insculpido na face que se julgava isenta de decoração8. 
Concluída esta operação, realizou-se o decalque integral das gravuras rupestres e dos aci-
dentes da superfície rochosa que ilustram a sua textura e microtopograia, à escala 1:1, so-
bre polivinilo transparente. Obtiveram-se ainda uma secção longitudinal segundo o eixo 
maior da peça e secções transversais a cada 20 cms, registadas à escala 1:10. Para o registo 
fotográico foi preferida a luz solar rasante em detrimento da luz artiicial, por se conside-
rar mais adequada às características litológicas do suporte, dada a profusão de grãos de 
quartzo luminescentes em toda a superfície da peça. O tratamento digital dos registos em 
gabinete foi realizado pelos signatários e o desenho inal das peças por Marisa Nata.

Uma das questões mais prementes e que foi colocada com anterioridade à inter-
venção no terreno, prendia-se com a possibilidade desta estátua-menir se encontrar 
ainda na sua posição original ou se, em época desconhecida, teria sido transladada e 
colocada na sua actual localização. Visto que se encontra incada no solo, impunha-se 
procurar, nas imediações, eventuais contextos arqueológicos, parcial ou integralmente 
coevos deste monumento, assim como aferir, por meio de uma sondagem de diagnós-
tico, da existência de indícios que apontassem (ou não) para a sua inserção in situ. Neste 
sentido, foi prospectada a superfície do terreno na área envolvente e aberta uma peque-
na sondagem na base da estátua, encostada a uma das faces9.

Tal como para a Cruz de Cepos, foi inicialmente proposto abrir uma sondagem 
de diagnóstico junto à estela de Tojais embora, tendo em sua conta a sua colocação 
num muro de propriedade, a possibilidade de se encontrar in situ se aigurasse re-
mota. Porém, visto que se tratava de uma pedra de dimensão bastante superior às 
demais e por o muro fazer um cunhal em 90º aproveitando precisamente aquela laje, 
ainda se considerou a hipótese. No entanto, antes do início dos trabalhos, o actual 
proprietário do terreno informou-nos que o seu pai, há cerca de 70 anos atrás, retirara 
a pedra do local onde se encontrava para a inserir no muro. A memória da existência 
daquelas gravuras manteve-se até hoje, mas os restantes elementos que resultaram 
da fracturação do que seria uma laje de maiores dimensões desapareceram, perma-
necendo a estela irremediavelmente mutilada. Assim, os trabalhos resumiram-se ao 
desmantelamento do muro de um e outro lado da pedra, à escavação da parte inferior 
de forma a libertá-la por completo e ao registo da sua morfologia e iconograia.

8  Foram apenas removidos os líquenes foliáceos com recurso a água e espátulas de madeira. Não se 
insistiu na limpeza dos líquenes crustáceos que, de forma visível, crescem dentro da estrutura do suporte 
e moldam a própria superfície, o que se observa ao longo de grande parte da peça.
9  Terminados os trabalhos de registo de planos e peris, foi colocada uma extensão de ‘rede-sombra’ no 
fundo e contra os cortes e a sondagem entulhada com a terra procedente da escavação.
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3 . Contexto geográico: o planalto e a serra
Situada no limite noroeste de Trás-os-Montes, a área visada neste estudo encosta-

-se às faldas orientais do sistema montanhoso Galaico-duriense cujo relevo se desenvolve 
ao sabor do suave modelado granítico das amplas extensões planálticas, retalhos da su-
perfície fundamental entre os 850 e os 950 m, apenas entrecortadas por cumes elevados, 
de origem tectónica, com altitudes sempre superiores aos 1100 m, e por vales profunda-
mente entalhados (Pereira, 2006: 8). Trata-se de uma zona que se encerra no arcaizante 
ambiente das montanhas do Alto Portugal, marcada de forma indelével pela extraordi-
nariamente forte energia do relevo (Ribeiro et al., 1995: 137) à qual se alia uma perfeita 
adaptação humana no que respeita à economia e ao povoamento (Ribeiro, 1987: 109).

A zona planáltica adjacente à serra de Leiranco situa-se, então, entre a orla 
oriental do maciço formado pelas serras do Gerês-Barroso e a depressão Verín-Cha-
ves, onde se encaixa a planície luvial do Tâmega, bem conhecida pelo seu potencial 
agrícola e por constituir uma via natural de passagem. De facto, a serra de Leiranco 
encontra-se próximo do cruzamento entre duas vias naturais de trânsito que atraves-
sam a região central do Norte de Portugal: uma, no sentido N-S, deinida pela grande 
depressão tectónica Verín-Régua que conduz ao vale do Douro e outra, no sentido 
E-O, entre o vale do Cávado e a veiga de Chaves. Este eixo foi materializado, em época 
romana, pela via XVII do Itinerário de Antonino que ligava Braga a Astorga atravessan-
do, de forma mais ou menos linear, os planaltos do Barroso, antes de alcançar Chaves 
(e.g. Rodríguez Colmenero et al., 2004).

Se avistada desde a veiga, a serra de Leiranco, que atinge os 1156 m de altitude, 
ergue-se no horizonte como uma verdadeira muralha granítica (Estampa 2). A verten-
te oriental desce abruptamente mais de 600 m até ao vale do rio Terva e possui um 
peril reminiscente das escarpas de falha que ali se desenvolvem no sentido NNE-SSW 
(Pereira, 2006: 9; Ribeiro et al., 1995: Fig. 50). Desde poente, o Leiranco é a última cul-
minação a atingir uma altimetria superior aos 1000 m antes de se descer para a veiga. 
Porém, o relevo que se desenvolve a cotas superiores aos 850 m sobe suavemente for-
mando chãs alargadas até alcançar aquele maciço sendo apenas interrompidas pelo 
vale do rio Beça. A estátua-menir da Cruz de Cepos e a estela de Tojais encontram-se 
nessa extensão planáltica que constitui a extremidade ocidental do maciço de Chaves 
(Teixeira et al., 1974; Ramos, 2003).

É importante realçar que estas peças se encontram muito próximo de um ponto 
de convergência de três formações litológicas distintas, ponto esse situado precisa-
mente nas encostas fronteiras à Cruz de Cepos. Nesta zona, o maciço de Chaves, uma 
importante mancha de granitos de grão médio a grosseiro de duas micas, encosta-se 
a uma faixa metassedimentar que integra duas unidades diferenciadas (Teixeira et al., 
1974; Ramos, 2003). A Noroeste de Arcos ocorre uma mancha de xistos muito meta-
morizados que corresponde a uma unidade constituída por metassedimentos quart-
zo-pelíticos e quartzo-feldspáticos com algumas intrusões quartzíticas e graníticas, 
atravessado por ocasionais ilões aplito-pegmatíticos e de quartzo (Ramos, 2003: 136 e 
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Fig. 4.7). Para ocidente e sul daquela aldeia estende-se uma faixa de micaxistos anda-
luzíticos, onde se encaixam numerosos ilões aplito-pegmatíticos que foram sujeitos a 
intensa actividade mineira10 (Ramos, 2003: 136 e Fig. 4.7; Teixeira et al., 1974; Pereira 
2006). Na verdade, os aplito-pegmatitos desta segunda unidade constituíram uma das 
principais fontes de extracção de estanho do Norte de Portugal, em virtude dos teores 
elevados de cassiterite neles contidos (Pereira, 2006: 88; Teixeira et al., 1974: 29).

Na encosta sudeste da serra de Leiranco é de destacar o conjunto mineiro do 
vale do Terva, com importantes vestígios de exploração de estanho e ouro em época 
romana, nomeadamente no Poço das Freitas (Martins, 2009; Martins & Morais, 2009).

4. O contexto arqueológico local
Os férteis terrenos da planície luvial do Tâmega, na veiga de Chaves, a mais 

baixa da linha de depressões Verín-Régua, favoreceram, desde tempos remotos, a i-
xação do povoamento, sendo a coesão social das comunidades locais manifestada 
pela criação de ‘culturalidades’ e formas de socialização próprias. Mas é, em simul-
tâneo, uma via natural de trânsito encravada entre relevos montanhosos e, por isso, 
também um receptáculo de elementos materiais e ideológicos supra-regionais. Ar-
queologicamente atesta-se a abertura das comunidades pré-históricas a protótipos 
artefactuais de origem meridional desde os inícios do IIIº milénio BC em povoados 
como a Pastoria ou o Castelo de Aguiar (Jorge, 1990: 206). A riqueza mineira da região 
deverá, já nos alvores da história, ter estimulado uma forte interacção entre comuni-
dades locais e forâneas (e.g. Martins, 2009; Martins & Morais, 2009). E é sobre essa 
dicotomia e equilíbrio entre o ambiente culturalmente mais dinâmico da veiga e o 
ambiente arcaizante das montanhas, por um lado, e a necessidade permanente de 
regularização entre as formas de sociabilização entre comunidades locais e alógenas, 
por outro, que se deverá futuramente perspectivar os contextos sociais e ideológicos 
subjacentes à presença das duas peças escultóricas que se trazem agora à estampa.

A nossa área de estudo encontra-se, como notámos, precisamente na linha de 
transição entre as serranias e as veigas de Boticas, a mais próxima, e de Chaves. É de 
lamentar que a investigação arqueológica tenha sido aqui praticamente inexistente. 
Dos sítios arqueológicos situados na envolvente imediata à serra de Leiranco que fo-
ram referenciados no último século e coligidos nas bases patrimoniais, nenhum me-
receu ainda qualquer intervenção cientíica, o que condiciona sobremaneira qualquer 
tentativa de contextualização destas peças. Neste conjunto, é de salientar, no planal-
to, a presença da anta de Tojais, embora referências toponímicas antigas indiciem a 
localização de outros monumentos desta natureza nas imediações (Barreiros, 1920). 
A noroeste da aldeia de Cervos, em local desconhecido, há notícia de um achado oca-
sional de um machado de bronze (Cardozo, 1960). No Castro dos Cortiços, sobran-

10  Foi signiicativa a exploração mineira nesta zona durante o século XX, a avaliar pelos resultados da 
actividade do antigo Couto Mineiro do Bessa (e.g. Pereira, 2006).
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ceiro ao vale do Beça, os materiais arqueológicos observados à superfície do terreno 
indiciam a presença de uma ocupação da Pré-história Recente ou Proto-histórica11. 
Mais próximo da Cruz de Cepos, no Alto do Facho12, foi recolhido, no âmbito deste 
trabalho, algum material de superfície que inclui cerâmica de fabrico manual e um 
fragmento de dormente de mó manual. A sudeste da área de estudo, na encosta oci-
dental da serra, foram inventariados três possíveis sítios de habitat, dois dos quais 
amuralhados, um com ocupações da Idade do Ferro e Romana, os outros de crono-
logia indeterminada. Na vertente oposta, sobre o vale do Terva, para além de rochas 
com gravuras rupestres, estão referenciados numerosos sítios com ocupações Pré- e 
Proto-históricas e de época romana, incluindo explorações e povoados mineiros (e.g. 
Martins, 2009; Martins & Morais, 2009; Alves & Reis, 2009). A importância da explora-
ção romana das fontes de minerais metálicos desta região é atestada pela associação 
directa entre estas e o traçado da referida da via XVII do Itinerário de Antonino (Mar-
tins & Morais, 2009: 315-316). Esta via bifurca-se a ocidente da serra de Leiranco numa 
área onde são conhecidas inúmeras jazidas de estanho (Teixeira et al., 1974) sendo 
que um dos troços atravessa o planalto na zona de Tojais onde inicia a sua descida em 
direcção ao vale do Terva e à veiga de Chaves (Martins & Morais, 2009).

A estátua-menir da Cruz de Cepos
1. O locus

A estátua-menir encontra-se no campo do Padrão, entre as aldeias de Arcos 
e Cervos. O microtopónimo ‘Padrão’, por alguns já hoje esquecido, alude provavel-
mente à presença deste monumento, ele próprio também designado por ‘Marco do 
Padrão’13. A estátua ergue-se numa zona aplanada, bem irrigada, no eixo central do 
planalto, sobre lameiros actualmente ocupados por campos agrícolas e, dependen-
do do faseamento dos pousios, pode ser vislumbrada em campo aberto, tal como a 
encontrámos em Agosto de 2008, ou emersa num denso milheiral que a oculta por 
completo dos olhares, situação com que nos deparamos em 2009.

Curiosamente, situa-se também a quase meia distância entre o início da subida 
para os cumes da serra de Leiranco (cerca de 1500 metros para nascente) que se de-
senvolvem sensivelmente na direcção norte-sul e o vale do rio Beça (cerca de dois qui-
lómetros para oeste), sendo este o primeiro curso de água com alguma importância 
nesta zona e que corre de norte para sul, antes de se juntar ao Tâmega. Assim, entre 
a serra e o vale do Beça, espraia-se um relevo suavemente ondulado, encontrando-se 
a estátua aproximadamente ao centro deste corredor, numa das zonas mais deprimi-
das topograicamente. Para nascente, a vista é dominada e fortemente condicionada 
pelos relevos escalonados que conduzem às cumeadas superiores da serra mas de-

11  Cf. informação contida na icha de inventário do Endovélico referente ao Castro de Cortiços (CNS 5384).
12  Inventariado no Endovélico com o CNS 13967, era aqui apenas referida uma possível ocupação de cariz 
e cronologia indeterminadas.
13  Se bem que pudesse referir-se igualmente aos marcos miliários conhecidos associados à via romana.
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tém um domínio visual mais amplo para noroeste. Desde o local de implantação da 
estátua, por entre a elevação do Alto do Seixo e pequenos outeiros rochosos, a vista 
alcança os sinuosos contrafortes do Barroso e o alto da serra do Larouco (Estampa 3).

Desta forma, associam-se intimamente, numa área de cerca de 12 km2, chãs 
aplanadas e bem irrigadas, favoráveis ao povoamento sedentário em grandes aldeias 
e à prática de agricultura, e as cumeadas da serra, profícuas em recursos cinegéticos. 
Nos lameiros que se estendem pelo eixo central do planalto, os campos de cultivo de 
centeio, batata e milho dão lugar a pastagens para gado bovino quando em pousio 
e remetem para cotas mais elevadas os extensos relvados naturais que se mantêm 
durante quase todo o ano (Ribeiro 1987). Pontua o arvoredo típico da Terra Fria — cas-
tanheiros, carvalhos, plátanos, choupos — que pincelam a paisagem de tons rijos de 
cinzento e castanho (Ribeiro 1987: 150). Parece que todos os recantos foram tocados 
pelo Homem, trilhados, cultivados. Só o fraguedo e os ios de água que escorrem pe-
los suaves declives parecem guardar o carácter etéreo desta paisagem onde a Cruz de 
Cepos assoma como uma âncora da longevidade do tempo.

2. A estátua-menir: morfologia e iconograia
Encontra-se exposta a totalidade da escultura destinada a ser visível que atin-

ge uma altura de 1,60 m. Abaixo da cota actual do terreno, o monólito adquire uma 
secção ovalada e afunila paulatinamente até à base, mantendo um talhe cuidado. A 
parte enterrada mede 1,00 m de comprimento, o que corresponde a pouco mais de 
um terço da sua altura total.

A modelação subtrapezoidal das faces maiores confere à peça um carácter an-
tropomórico como se o personagem representado se encontrasse envolto numa tú-
nica longa que lhe recobrisse o tronco e membros inferiores (Estampa 4). O anverso e 
o reverso apresentam superfícies tendencialmente aplanadas e verticais enquanto as 
faces laterais são mais irregulares e estreitam progressivamente da base para o topo. 
Como mostram os cortes transversais (Estampa 5) apresenta, ao nível da base, secção 
plano-convexa que se desenvolve para o topo adquirindo contorno sub-rectangular.

O geometrismo estrutural da forma paralelepipédica impõe a estruturação da 
peça segundo quatro perspectivas distintas, quatro planos paralelos criados pelo tra-
tamento individual de cada uma das superfícies. Insere-se num esquema primevo de 
estatuária caracterizada pela representação anorgânica da igura humana que impõe 
imagens com elevado grau de abstraccionismo, conceptuais e tendentes à tipiicação 
(Beccati 1965: 31-33). Neste caso, a aspereza do talhe geométrico anguloso é atenua-
do pela sucessão de elementos gráicos, símbolos que aderem ao ‘corpo’ pétreo e que 
são visualizados ao ritmo da luz e do movimento do observador.

O monólito granítico14 foi afeiçoado na íntegra e exibe detalhes anatómicos 

14  Uma observação preliminar indica que se trata de granito local, de grão médio com duas micas, em 
cuja composição abundam o quartzo, feldspatos potássicos e albite (Teixeira et al., 1974: 20).
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dignos de nota. Arranca do solo numa espécie de plinto, tem os ombros bem marca-
dos e o pescoço foi cuidadosamente talhado no anverso de forma a ser obtida uma 
superfície côncava. O topo, boleado, corresponderá ao arranque da cabeça que não 
parece ter merecido um tratamento formal muito evidente.

A face lateral direita (A) exibe um alinhamento de três covinhas mais profundas 
e três outras mais ténues, para além de dois segmentos de linha muito degradados 
que poderão constituir vestígios de sulcos.

No anverso da peça (face B), disposto de forma central e dominante, surge um 
motivo sub-rectangular com os lados ligeiramente estrangulados na zona mesial e um 
seccionamento interno na extremidade superior (Estampa 5). Esta é uma igura recor-
rente noutros exemplares desta região e constitui um elemento identiicador de um 
subgrupo particular de estátuas-menir peninsulares. Nesta peça, ele ocupa cerca de 2/3 
do espaço operatório e assume um carácter dominante e estrutural ao nível da compo-
sição escultórica. Aliás, concordamos com a ideia avançada por R. Vilaça e colaborado-
res de que se deverá considerar a superfície onde este motivo está representado como 
o anverso ou face principal na maioria peças conhecidas, incluindo Faiões (e.g. Vilaça et 

al., 2001: 76), por oposição às propostas inicialmente expressas (e.g. Jorge, 1991: 368; 
Jorge & Jorge, 1983: 47; Jorge & Jorge, 1990). Acresce referir que na estátua-menir de 
São João de Ver esta questão merece algumas dúvidas contudo não se deverá descartar 
a hipótese de que este exemplar possa ter sido reutilizado e a organização plástica e 
escultórica alteradas subsequentemente à sua concepção  original15, o que não é inédito 
no contexto do Noroeste peninsular16.

À semelhança dos restantes casos conhecidos, o motivo sub-rectangular arran-
ca do pescoço que foi aqui intencionalmente talhado de modo a deinir uma ligeira 
curvatura. É frequente relacionar aquela igura com um elemento de vestuário, quiçá 
cerimonial, uma peça, talvez em tecido ou couro, destinada a ser colocada sobre o 
peito e atada à volta do pescoço com itas ou correias e vem sendo interpretado como 

15  Atentando ao que nos é permitido apreciar através do registo fotográico publicado (Jorge & Jorge, 
1983: 48) há alguns aspectos que permitem sugerir que originalmente esta peça poderá ter sido con-
cebida com o motivo sub-rectangular gravado no anverso. A estátua apresenta peril de coniguração 
plano-convexa, mais pronunciada na zona da cabeça, sendo que a curvatura se desenvolve no sentido 
da superfície onde se encontra a igura sub-rectangular enquanto que a face oposta é plana e vertical, tal 
como sucede no reverso do exemplar de Tremedal de Tormes (Salamanca) e na própria Cruz de Cepos. Na 
face que exibe a insígnia, a saliência subcircular sobre o pescoço poderia corresponder, caso se tratasse 
do anverso da peça, ao contorno inferior do rosto. Esta seria uma explicação alternativa à proposta pelos 
autores que deram à estampa esta peça e que interpretam este ressalto como iguração do para-nuca do 
capacete ou cabelo associado à igura humana representada na face oposta (Jorge & Jorge, 1983: 46). É 
evidente que se trata de uma mera hipótese de trabalho que só poderá ser convenientemente avaliada 
após uma análise in loco daquele exemplar.
16  A estátua-menir de Muiños de San Pedro (Ourense) é dos exemplos mais conhecidos de reutilização 
de uma peça desta natureza. No lado oposto àquele que exibe o motivo sub-rectangular foi igurado, em 
época romana, um rosto humano sobre a zona da cabeça e gravada, na superfície correspondente ao cor-
po, uma epígrafe funerária cuja onomástica indicia uma iliação indígena (González García, 2009: 133-140).
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‘insígnia’ de poder ou elemento de protecção corporal (e.g. Jorge, 1991; Vilaça, et al. 
2001: 76). Adopta formas relativamente estandardizadas mas é evidente alguma va-
riabilidade no que respeita às dimensões em que é representada. Nas estátuas-menir 
da Bouça (Sanches & Jorge, 1987) e de Ataúdes (Vilaça, et al. 2001: 76) igura ao nível 
do peito, enquanto que na de Longroiva (Almagro Basch, 1966: 108-109) e na de Cruz 
de Cepos ocupa cerca de 2/3 do espaço operatório disponível.

Ainda no anverso da peça observam-se quatro covinhas que parecem ter sido 
adicionadas em fase posterior à gravação do motivo central, o que é mais claro no 
caso daquela que se sobrepõe directamente ao sulco do lado direito.

A limpeza cuidada da superfície da estátua-menir foi, de facto, fundamental 
para a boa visualização das gravuras e permitiu desvelar um motivo insculpido na face 
lateral esquerda (face C). Trata-se de uma espada, com 50 cms de comprimento, 8 cms 
de largura no topo e 6 cms no desenvolvimento folha. Encontra-se disposta na verti-
cal, ligeiramente inclinada para a esquerda. Este é o único motivo que não foi aberto 
a picotado mas igurado em ‘falso relevo’ obtido por rebaixamento da superfície ad-
jacente através de um desbaste arrastado. Parece estar representada apenas a parte 
correspondente à folha, que apresenta contorno subtrapezoidal na parte superior e 
se desenvolve com bordos rectos até afunilar próximo da ponta, estando a empunha-
dura ausente ou degradada. É de relevar que a espada igurada na estátua-menir de 
Chaves (Jorge & Almeida, 1980) apresenta uma morfologia muito semelhante à da 
Cruz de Cepos, sobretudo no que respeita à coniguração da parte superior da folha17.

Embora seja difícil classiicar as armas gravadas sobre estes suportes dado o es-
quematismo das representações e a ausência de detalhes deinidores de uma tipologia 
especíica, não deixa de ser curioso assinalar que as suas dimensões se aproximam, por 
exemplo, das da espada de Pinhal de Melos (Fornos de Algodres) atribuível ao Bronze 
Antigo Pleno (AA. VV., 1995: 31), com 56 cm de comprimento, medindo a parte corres-
pondente à folha cerca de 50 cm e 9 cm de largura, o que apenas permite sugerir que 
poderá estar aqui representada graicamente em tamanho real. Paralelamente, deve 
notar-se que as dimensões da estátua-menir são compatíveis com a estatura humana.

O reverso (face D) apresenta uma composição geométrica complexa. Ao centro e 
ocupando a parte correspondente ao corpo da estátua desenvolve-se um motivo em X 
com o topo e base unidos por linhas constituindo duas formas triangulares espelhadas 
que são atravessadas longitudinalmente por uma linha medial com desenvolvimento 
para a parte superior onde termina lançando dois sulcos de cada lado, o que confere à i-
gura um aspecto vagamente antropomórico. Não cremos que se tratem de correias ou 
elementos de suspensão por não terem prolongamento para as faces laterais. O sulco 
gravado, com peril em U, é ligeiramente mais largo e encontra-se melhor conservado 
do que o das gravuras do anverso, estas também mais expostas à erosão. Embora esta 

17  Esta semelhança foi corroborada por observação directa da peça que se encontra em exposição no 
Museu da Região Flaviense, em Chaves.
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composição não encontre paralelos estreitos noutras peças conhecidas, os conjuntos 
de linhas cruzadas não são estranhos ao repertório iconográico das estátuas-menir da 
região, tomando a de Chaves como exemplo. Porém, é importante assinalar que com-
binações de dois triângulos espelhados unidos por um vértice, ocorrem em pelo menos 
duas estátuas-menir provenientes do santuário do Cabeço da Mina (Vila Flor) que exi-
bem unicamente decoração geométrica (e.g. Jorge, 1999a: 139). Apesar das semelhan-
ças formais serem menos claras, esta composição também recorda um motivo presente 
na face lateral esquerda da estela da Caparrosa (Tondela) constituído por uma sequên-
cia de iguras triangulares que formam toscos losangos (Gomes, 1993).

No que respeita à distribuição geográica do subgrupo de estelas a que a Cruz 
de Cepos pertence, cumpre apenas mencionar que estas peças tendem a ocorrer na 
metade Norte da Península, com maior concentração no rebordo ocidental da Meseta 
e Norte de Portugal. Entre elas, as peças que exibem em simultâneo os três elementos 
que melhor caracterizam este subgrupo, ou seja, uma forma antropomórica eviden-
te, motivo sub-rectangular e armas, compreendem menos de metade do acervo co-
nhecido e não coniguram um subgrupo geograicamente circunscrito. Pelo contrário, 
ocorrem no mesmo âmbito regional das demais.

A diversidade de soluções reconhecida nas formas escultóricas destas peças, 
assim como a ausência/presença e distribuição de certos elementos gráicos no es-
paço operatório parece indiciar alguma liberdade por parte das comunidades locais 
para seleccionarem, no momento da criação destas peças, determinados componen-
tes morfológicos adentro de um modelo geral. É evidente a utilização de ‘protótipos’ 
escultóricos e igurativos e a existência de alguma regularidade na posição em que 
são colocados os elementos gráicos mas a morfologia inal das peças parece ter sido 
largamente deixada à mercê da criatividade dos seus escultores.

Contudo, também parece ser claro que estas manifestações preiguram uma ade-
são das comunidades locais a formas de expressão simbólica que criam laços de identi-
dade cultural e/ou cultual de amplitude supra-regional, materializada na personiicação, 
em pedra, de uma igura tutelar, herói deiicado ou de uma entidade mítica que assume 
características humanas. Pela sua presença física em locais visíveis na paisagem, em sí-
tios de passagem e de uso quotidiano, constituíram verdadeiros memoriais que preva-
lecem até aos nossos dias. Embora vendo alteradas as suas funcionalidades primevas, a 
Cruz de Cepos é também hoje ‘memória petriicada’ de um tempo antigo estando nela 
retido o valor simbólico da delimitação do termo das aldeias trasmontanas.

3. A prospecção e a escavação arqueológica
A primeira prospecção da área envolvente à estátua revelou-se infrutífera. Em 

pleno Verão, os terrenos encontravam-se cultivados ou cobertos por uma exuberante 
vegetação que condicionava a visibilidade ao nível do solo. No entanto, o primeiro 
indício da existência de uma ocupação pré-histórica no local surgiu nos preparativos 
para a implantação da sondagem de diagnóstico. Em redor da estátua-menir, encon-
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travam-se pequenos blocos de granito, provavelmente ali colocados no decurso dos 
trabalhos agrícolas. Um destes jazia imediatamente em frente à face correspondente 
ao anverso, apresentava uma forma regular, ovalada, secção semi-circular e exibia 
uma nítida marca de arado na superfície visível. O bloco foi removido após registo no 
levantamento planimétrico da área de intervenção, e só nessa ocasião se veriicou 
que se tratava de um fragmento de dormente de uma mó de vaivém que, embora des-
contextualizado, não terá sido trazido de longe (Estampa 6). Não se trata seguramen-
te de um depósito intencional relacionado com a utilização original da estátua-menir 
pois assentava sobre uma camada de revolvimento recente cuja extensão se deiniu 
aquando da abertura da sondagem.

A sondagem de diagnóstico foi implantada do lado Norte da estátua, encosta-
da à face lateral direita ou face A18. A escavação revelou quatro unidades estratigrái-
cas sequenciais (Estampa 6):

U.E. 01 – camada supericial, pouco espessa, constituída por terra pulverulenta 
de cor cinzenta, com abundantes raízes, de textura grosseira e homogénea;

U.E. 02 – camada de terra humosa com características idênticas à anterior, em-
bora com menos raízes, que conigura uma bolsa intrusiva encostada à estátua-menir.

U.E. 03 – unidade negativa correspondente à abertura da vala que se dispõe ao 
longo da base da U.E. 02;

U.E. 04 – camada de terra mais compacta do que as anteriores, de textura gros-
seira, homogénea, com algumas raízes, apresentando cor castanha-acinzentada escura 
e exíguos elementos pétreos (granito e quartzo) próprios dos terrenos aluvionares;

U.E. 05 – camada de terra de textura ina, compacta, pouco húmida, sem raízes, 
de cor castanha clara com alternância de manchas amareladas e castanhas escuras.

U.E. 06 - o plano inal da escavação terminou no topo desta camada. No seu pla-
no inicial apresenta uma terra de textura ina e muito homogénea, pouco compacta e 
de cor bege19.

Sob o nível de sedimentação recente (U.E. 01), revela-se uma pequena vala que 
encosta ao monólito e que poderá corresponder a uma tentativa recente de desen-
terrar a estátua ou sondar a sua profundidade. O carácter recente das quatro unida-
des superiores é acentuado pelos materiais que forneceram: pequenos fragmentos 
de vidro (U.E. 04), um pequeno fragmento de cerâmica cinzenta a torno (U.E. 02) e, 
em todas estas, abundantes resíduos de plástico. Todavia, continham também dois 
fragmentos de cerâmica manual (U.E. 02) e uma esquírola de quartzo (U.E. 04).

A U.E. 05 é claramente a mais relevante e aquela que lança algumas pistas sobre 

18  Inicialmente abriu-se uma sondagem de 70x50 cm que foi ampliada para 120x50 cm quando se cons-
tatou que a base da estátua se encontrava profundamente enterrada.
19  Perante a inesperada profundidade que a sondagem atingiu e as condicionantes impostas pela ca-
lendarização dos trabalhos, foi decidido protelar a escavação desta U.E. para uma futura campanha de 
trabalhos no local, razão pela qual não conhecemos as características especíicas desta camada, nem a 
que cota se encontra o solo geológico.
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as condições de implantação da estátua-menir. Isenta de vestígios modernos, é integral-
mente seccionada pela estátua, cuja base parece entrar ligeiramente no topo da U.E. 06. 
Outro aspecto que a diferencia das anteriores é a sua heterogeneidade, evidenciada pela 
presença de manchas de distinta coloração. Por outro lado, embala uma quantidade mais 
apreciável de material arqueológico, o qual aparece ao longo de toda a sua espessura, mas 
com uma nítida concentração no fundo. Foram exumadas três esquírolas de talhe, uma 
lasca de quartzo leitoso e uma outra de quartzo hialino e oito fragmentos de cerâmica 
manual. Aparecem com frequência pequenos carvões que foram recolhidos.

De acordo com as informações obtidas nesta fase, aigura-se-nos muito plau-
sível que a U.E. 05 corresponda à vala de implantação da estátua-menir, embora a 
exiguidade da sondagem não tenha permitido deinir o seu contorno periférico, nem 
se haja detectado qualquer vestígio de uma estrutura pétrea de contenção. A coinci-
dência da implantação actual com a presença de contexto arqueológico pré-histórico, 
ainda que não claramente deinido, deve ser assinalada, ampliando a probabilidade 
de que a actual implantação da estátua-menir seja a original. O carácter fragmentário 
do material arqueológico exumado parece apontar para uma deposição secundária, 
ou seja, a sua presença na vala de implantação da estátua deverá resultar do preen-
chimento desta com a terra das camadas cortadas pela sua abertura. Na verdade, 
não nos parece provável que este material se relacione com deposições intencionais 
no interior da vala de implantação, nem com vestígios de actividades directamente 
associadas à presença da estátua-menir ou fundação deste locus especíico. Será mais 
plausível que resultem do revolvimento de estratos arqueológicos pré-existentes no 
local, indiciando a existência de ocupação humana na área envolvente num período 
da Pré-história Recente que, de momento, não é possível determinar com rigor.

Nos inais de Dezembro de 2009, foram obtidas informações adicionais numa 
nova visita ao local. Em pleno Inverno, lavrados os campos, o terreno envolvente à 
estátua-menir encontrava-se praticamente livre de vegetação e o solo gelado. Isto 
permitiu-nos proceder a uma prospecção supericial mais eiciente. Constatou-se, de 
imediato, a abundância de vestígios materiais à superfície, disseminando-se por uma 
ampla área em redor. Os fragmentos cerâmicos, de reduzidas dimensões, apresen-
tam um padrão similar ao encontrado em escavação e dividem-se em dois tipos: ce-
râmicas de fabrico manual, destacando-se um único fragmento decorado com linhas 
incisas e paralelas e cerâmicas negras montadas a torno20. Surgiram ainda dois mo-
ventes de mó manual, em granito e uma massa informe de cobre ou bronze, com 3,6 
cm de comprimento, 2 cm de largura e 0,5 cm de espessura.

Conquanto os resultados dos trabalhos não demonstrem inequivocamente a con-
temporaneidade entre os achados de superfície, os materiais exumados na sondagem 

20  Estas últimas, que também já tinham sido encontradas nas camadas supericiais da sondagem, deve-
rão ser de fabrico regional, similares às cerâmicas de Vilar de Nantes, em Chaves, e são menos abundan-
tes que as cerâmicas pré-históricas, não parecendo indicar uma ocupação coeva no terreno, mas sendo 
provavelmente resultantes da actividade agrícola ao longo dos tempos.
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e a fundação da estátua-menir, é indubitável a coincidência da localização desta com 
a presença um sítio arqueológico. Dentro deste grupo especíico de estátuas-menir, a 
maioria dos exemplares conhecidos foram identiicados fora da sua localização original 
que se mantém largamente desconhecida, embora haja uma ou outra alusão a possíveis 
contextos arqueológicos correlacionáveis. Por exemplo, Leite de Vasconcelos (1910: 32) 
refere que a estátua da serra da Boulhosa, apareceu “num local em que ha dolmens” e a 
estátua-menir da Bouça, embora deslocada, poderá originalmente provir das proximi-
dades de um povoado fortiicado sobre o rio Rabaçal (Sanches e Jorge, 1987: 78). Neste 
sentido, a Cruz de Cepos reveste-se, por ora, de um carácter excepcional.

A estela de Tojais
1. A implantação espacial
Tojais é o microtopónimo atribuído a uma área do planalto no sopé da serra de 

Leiranco, a cerca de um quilómetro a Nordeste da aldeia de Arcos, hoje ocupada por 
terrenos agrícolas. Insere-se numa zona com a designação geral de Pindo21 que cor-
responde aos relevos adjacentes à orla nordeste do planalto, sobre a íngreme encosta 
voltada a Leste, sobre o vale do Terva e com domínio visual privilegiado sobre a ampla 
veiga de Chaves. A localização da estela de Tojais oferece alguns pontos de interesse, 
destacando-se a associação espacial a dois contextos arqueológicos muito precisos 
embora cronologicamente distintos (Estampa 7).

A estela foi identiicada a menos de uma centena de metros de distância de um 
ponto importante e visualmente impressivo de um dos troços da via romana, onde ela 
abandona o planalto e inicia a abrupta descida para o vale do Terva. Naturalmente, 
não é possível asseverar que a via romana segue um traçado de origem anterior, uma 
via de passagem milenar, embora essa hipótese não seja improvável.

A cerca de meia centena de metros para Sul do muro que continha a estela situa-
-se a anta de Tojais. Este monumento, visivelmente degradado pela contínua actividade 
agrícola, terá resistido à plena destruição por servir de divisória entre duas proprieda-
des. É, aliás, conhecido como ‘o marco’. Da câmara megalítica subsiste um único esteio 
incado, em torno do qual jazem blocos de granito de calibre inferior, alguns claramente 
fragmentados. O respectivo tumulus foi quase obliterado pelo arado, adivinhando-se o 
seu perímetro pela suave elevação do terreno. Aliás, Fernando Barreiros (1920) descre-
ve o monumento e refere-se às suas dimensões, airmando que tinha 1,20 metros de 
altura e 24 metros de diâmetro. Indica ainda que o esteio que encontrou in situ media 
1,90 m de altura, 0,72 m de largura e cerca de 0,30 m de espessura. O que é interessan-
te é que Barreiros menciona igualmente a presença de um segundo esteio, tombado 
junto ao primeiro e fracturado numa das extremidades, com 1,60 m de altura e 0,20 m 
de espessura. Infelizmente não refere a sua posição exacta face ao esteio incado, não 

21  Este topónimo encontra-se assinalado na Carta Militar de Portugal, escala 1/25 000, folha nº 33 — Sar-
raquinhos (Montalegre).



Estelas e Estátuas-menires: da Pré à Proto-história202

sendo assim possível determinar se jazia sobre a zona da câmara ou sobre o tumulus 
do monumento. Essa pedra desapareceu. O actual proprietário do terreno, embora já 
não tenha memória da existência desta segunda laje, é muito claro quando nos diz que 
a estela colocada no muro foi retirada pelo seu pai «de cima do ‘marco’», ou seja, da 
anta. Curiosamente, a espessura da estela e do segundo esteio (0,20 m) coincidem em 
absoluto. Porém, a altura do segundo esteio referida por Barreiros não equivale à altura 
actual da estela mas é evidente, pelas arestas vivas que ostenta, que esta peça foi frac-
turada provavelmente aquando da sua colocação no muro.

Conjugando estes dados, é lícito colocar a hipótese de que a estela de Tojais 
corresponda àquele segundo esteio. Aquando da visita de Fernando Barreiros, caso a 
estela se encontrasse com a face insculpida voltada para baixo, o que aliás explicaria 
o excelente estado de conservação das gravuras, diicilmente se distinguiria de um 
simples ortostato. Apesar de determos alguns argumentos favoráveis à existência de 
uma associação directa entre esta estela do Bronze Final e o monumento megalítico, 
nenhum deles é passível de ser inequivocamente validado e muitas questões perma-
necerão em aberto: a estela terá sido concebida ex novo ou teria o escultor reapro-
veitado um esteio da câmara megalítica como suporte? Teria sido colocada junto ou 
sobre o monumento? Sobre o corredor, a câmara ou o tumulus?

2. As características do suporte e o repertório igurativo
O suporte eleito foi uma poderosa laje de granito de grão médio de duas mi-

cas (Teixeira 1974: 20) que se revela macroscopicamente muito similar ao da Cruz de 
Cepos embora a face decorada da estela de Tojais exiba uma tonalidade amarelada 
resultante de processos de alteração supericial.

O excelente estado de conservação da superfície gravada deve-se seguramente 
ao facto de não ter estado exposta aos elementos e de ter permanecido, nas últimas 
décadas, voltada para um tramo interior do aparelho do muro de propriedade. Porém, 
como a estela foi fracturada e os restantes blocos dispersos, diicilmente se poderá re-
constituir quer a morfologia da peça original, quer a composição gráica nela patente. 
O fragmento que ora se traz à estampa possui 0,74 m de largura máxima, 0,70 m de 
comprimento e 0,20 m de espessura. A face lavrada mereceu uma regularização cui-
dada e polimento integral, o que manifesta um elevado apuro técnico também paten-
te na gravação. Os sulcos das gravuras foram abertos através de ino picotado, apre-
sentam secção em U aberto, com largura e profundidade muito regulares (2-3 mm) e 
encontram-se integralmente polidos. Toda a composição terá sido gravada num só 
momento. Deve ainda registar-se que todas as iguras foram delineadas segundo o 
seu contorno externo, estando ausente a técnica de picotagem integral do interior 
dos motivos tal como sucede noutros casos conhecidos.

Conforme se referiu anteriormente, aquando da visita ao local no Verão de 2008 
foi apenas possível visualizar a representação de um escudo formado por uma covinha 
central e três círculos concêntricos, em que os dois externos apresentam chanfraduras em 
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V. Em 2009, ao remover a estela veriicou-se que não só preservava parte do seu rebordo 
original com arestas boleadas, mas que exibia mais três motivos gravados: ao escudo que 
se impõe como igura dominante e estruturante da composição, associa-se uma lança, 
um zoomorfo e, embora a igura esteja truncada, o que se reconhece como a gravura de 
uma espada22 (Estampa 8). Esta mede 24 cm e parece tratar-se de uma espada de folha 
larga que estreita a partir de metade do seu comprimento, de empunhadura rectangular, 
com um ponto externo na sua base, talvez igurando uma guarda. A lança pertence a um 
tipo comum, com cabo curto e folha larga, ovalada, em forma de folha de loureiro, similar 
às presentes nas estelas de Baraçal ou Pedro Abad (e.g. Celestino Peréz, 2001: 327, 433). 
O quadrúpede é representado também na sua forma clássica, esquemática, sem detalhes 
anatómicos que permitam identiicar a espécie mas poderá igurar um canídeo, tendo em 
conta a interpretação de outros exemplos conhecidos, como o que acompanha um escu-
do de tipologia similar na estela de Ervidel II (Gomes & Monteiro, 1977).

Não nos alongaremos na análise comparativa e classiicação tipológica desta 
peça pois desconhecemos se estariam presentes outros motivos gravados, mas há 
três ideias que cumpre realçar. Em primeiro lugar, os escudos com chanfraduras em V 
e covinha central, interpretados como escudos igurados do anverso dada a ausência 
da pega, surgem preferencialmente em áreas periféricas às grandes concentrações, 
tais como Luna, Ervidel II e os exemplares franceses (Celestino Pérez, 2001). A este-
la de Tojais parece conirmar esta ideia. Em segundo lugar, a espada pertence a um 
tipo mais comum em duas áreas de maior concentração de estelas desta natureza – a 
serra da Gata/Beira Interior portuguesa e o Médio vale do Tejo – mas que não pare-
cem encontrar correspondência em nenhum exemplar, de bronze, conhecido na Pe-
nínsula (ibidem). Também a estela de Robleda, descoberta recentemente na zona de 
Salamanca (Martín Benito, 2009), ostenta uma espada de morfologia similar àquela 
igurada na estela de Tojais. Por im, considerando as tipologias da espada e da lança 
e a sua associação a um escudo com chanfraduras em V, veriicamos que os melhores 
paralelos são também aqueles mais próximos geograicamente: as estelas de Baraçal, 
San Martin de Trevejo e mesmo Robleda. As duas últimas apresentam o espelho como 
elemento adicional, enquanto Tojais exibe a igura de um quadrúpede. De igual modo, 
o seu ordenamento compositivo não obedece à estrutura modelar daqueles exem-
plares em que o escudo ocupa o centro do espaço operatório do suporte, encimado 
pela lança, com a espada em baixo. Na ausência de dados que permitam determinar 
a orientação original da estela de Tojais e considerando as hipóteses que permitiriam 
que a peça fosse incada no solo, obteríamos sempre uma organização algo atípica 
em que ou a lâmina da espada ou a lança icariam apontadas para cima23.

22  Ainda que esta se nos aigure como a hipótese mais plausível, o estado fragmentado do motivo não 
permite que se afaste por completo outras possibilidades.
23  As estelas de Veja de San Miguel, Capilla, Badajoz iguram entre os exemplares em que a espada é 
representada com a lâmina voltada para o topo, enquanto nas estelas de La Solanilla, El Viso, Córdoba, 
são iguradas lanças apontadas para cima (e.g. Celestino Peréz, 2001).
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É certo que não podemos retirar grandes ilações sobre a morfologia original 
desta estela. Apresenta, sem dúvida a panóplia de elementos que se associam às este-
las de guerreiro, cuja interpretação adentro de um domínio simbólico associado a prá-
ticas funerárias é hoje pouco contestada, embora seja parco o conhecimento acerca 
dos contextos arqueológicos a que estariam originalmente associados. Uma das pro-
postas interpretativas com maior aceitação nos últimos anos pressupõe a associação 
destas estelas a sítios cerimoniais situados junto a zonas naturais de passagem. E. Ga-
lán (1993) refere que 9% das estelas se situam nas proximidades de vias usadas desde 
época romana. Por seu lado, Rúiz-Gálvez enfatiza a semelhança entre a localização 
preferencial das estelas e as dos depósitos votivos de artefactos metálicos do Bronze 
Final, mas sobretudo o facto de se encontrarem em locais periféricos ou marginais na 
paisagem (1998). A implantação da estela de Tojais associa, sem dúvida, estes dois 
contextos: situa-se nas proximidades de uma via natural de passagem materializada 
pela estrada romana e próximo do rebordo do planalto entre a descida para as terras 
altas e a subida para o alto da serra de Leiranco, ou seja, numa zona ‘naturalmente’ 
liminar. Contudo, o aspecto mais relevante a assinalar é a sua possível associação es-
pacial a um monumento megalítico, não sendo de excluir por enquanto a hipótese de 
se poder vir futuramente a detectar, no seu entorno, vestígios arqueológicos coevos 
da estela de Tojais, porventura de cariz funerário24.

As peças escultóricas de Cervos e o seu contexto peninsular: o local e o forâ-
neo, ancestralidade e inovação

Gotthold Lessing, crítico de arte e ilósofo alemão do século XVIII, sugeriu que 
a essência da escultura residia no facto de se constituir um corpo estático no espaço, 
uma massa inerte envolvida pelo espaço e nele colocada, razão pela qual concebia a 
escultura como uma ‘arte do espaço’ relegando o factor ‘tempo’ para segundo plano, 
dado que ela não capta a duração de acções mas cristaliza um só momento (cf. Carter, 
2005: 643).

No caso das peças que trazemos à estampa, estamos perante duas formas es-
cultóricas distintas – uma estela e uma estátua-menir – que fazem uso do espaço fí-
sico e nele se integram de forma diferenciada. As estelas são geralmente conotadas 
com elementos de evocação de um lugar, enquanto as estátuas-menir podem ser elas 
próprias criadoras de um locus. Detendo-nos na implantação particular das duas pe-
ças, a estela de Tojais poder-se-ia imiscuir visualmente, à distância, com os relevos 
ondulados e os aloramentos soerguidos que pontuam nas imediações, enquanto a 
Cruz de Cepos, erigida no centro do planalto, constitui um verdadeiro marco na paisa-
gem. De facto, perspectivando a evolução da escultura monumental da Pré-história 
Recente, as estátuas-menir, pela sua concepção morfológica, pelas suas dimensões e 

24  Recorde-se que a estela de Ervidel II foi identiicada na área da necrópole da Herdade do Pomar, onde 
as cistas escavadas ofereceram datações um pouco mais antigas não se invalidando a hipótese de existi-
rem ali contextos atribuíveis ao Bronze Final (Gomes & Monteiro, 1976-77).
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pela forma como são erigidas no terreno, parecem herdar do megalitismo o carácter 
comemorativo e monumental dos menires. Este aspecto foi já relevado por António 
Martinho Baptista que oferece uma deinição de estátua-menir assente precisamente 
no facto de se destinar a ser incada no solo como um menir e ter como suporte um 
monólito afeiçoado de forma antropomórica ou antropomorizada, igurando um só 
personagem, cujos atributos são geralmente assinalados através de gravuras (Bap-
tista, 1985: 20). Por seu lado, J. N. Bonneville (citado por González García 2009: 128) 
defende que o termo ‘estela’ deve ser aplicado a peças cuja largura seja inferior a um 
terço da face anterior, isentas e que se destinem a serem vistas de frente.

Mas, como esculturas que são, estas peças adquirem a particularidade de se-
rem simultaneamente ‘arte visual’ e ‘arte táctil’ (Carter, 2005: 642). Não só o acto es-
cultórico lhes confere tridimensionalidade e frequentemente uma textura supericial 
distinta da da matéria-prima original, como a aposição de símbolos gravados ou ta-
lhados em baixo relevo reiteram esta premissa. A estela de Tojais e a Cruz de Cepos 
têm em comum a presença de representações gráicas de armas metálicas e, embo-
ra de forma distinta, evocam a igura humana, um personagem, real ou imaginário 
mas são monumentos que, paradoxal e simultaneamente, corporizariam memórias 
colectivas e constituir-se-iam como palcos de interacção social (e.g. Díaz-Guardamino 
Uribe, 2006; 2008).

Um aspecto que importa realçar prende-se com o facto de que não sendo inédi-
ta, no contexto peninsular, a ocorrência de duas peças escultóricas de tipologia distin-
ta numa área espacialmente restrita, a exemplo das estelas I e II de Ervidel (Gomes & 
Monteiro, 1977) atesta-se, pela primeira vez, a associação de uma estátua-menir des-
ta natureza e uma ‘estela de guerreiro’. Como vimos, a Cruz de Cepos encontra-se no 
centro da zona fulcral de distribuição deste tipo de estátuas-menir, enquanto a estela 
de Tojais se destaca pelo seu afastamento em relação às áreas de maior concentração 
de registos similares. Trata-se efectivamente do exemplar mais setentrional identii-
cado até à data25.

Este facto conduz-nos inevitavelmente a uma questão que recuperamos de um 
trabalho anterior (Alves & Reis, 2009: 84): a esta convergência no espaço, correspon-
derá uma idêntica convergência no tempo? A atribuição cronológica da estela de To-
jais ao Bronze Final é diicilmente contestável, porém, as opiniões dividem-se quan-
to à datação das estátuas-menir armadas e/ou que ostentam o enigmático motivo 
sub-rectangular. Como se sabe, a proposta inicial para a cronologia do conjunto das 

25  Excluindo a estela de Tojais, o exemplar mais setentrional desta grande zona de distribuição será uma 
das estelas, agora publicadas, da Pedra da Atalaia, em Celorico da Beira (Vilaça et al., neste volume), des-
locando o limite desde a região do Sabugal, para os limites setentrionais do maciço montanhoso da serra 
da Estrela, no Alto Mondego. A estela da Pedra da Atalaia alarga para norte a área distributiva destas 
estelas em escassas dezenas de quilómetros. Desta forma, embora o vazio que separa a estela de Tojais 
de uma das principais áreas de concentração se tenha atenuado, ainda assim a distância, em linha recta, 
que a separa da estela da Pedra da Atalaia é de aproximadamente 130 quilómetros.
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estátuas-menir do Norte de Portugal, designadamente S. João de Ver, Chaves, Faiões, 
Bouça, pressupõe a sua integração no Bronze Final ou mesmo na Idade do Ferro (e.g. 
Almeida & Jorge, 1979: 21; Jorge, 1991: 368; Jorge & Jorge, 1993: 41; Jorge, 1999b: 
120). António Martinho Baptista (1985: 38) atribui uma cronologia dos inais do Calco-
lítico ou Bronze Antigo ao exemplar da Ermida, fundamentada na sua vinculação ao 
movimento das estátuas-menir europeias e na presença de elementos decorativos, 
designadamente círculos concêntricos, com claras ainidades com o grupo I da arte 
rupestre do Noroeste. O mesmo autor sugere que a estátua-menir de Faiões deveria 
ser integrável em pleno IIº milénio a.C. (Baptista, 1985: 33). Neste contexto, é curioso 
veriicar que esta peça exibe igualmente duas combinações de círculos concêntricos 
com covinha central em cada um dos remates do arranque dos braços. Mais recente-
mente, no âmbito do estudo da estátua-menir de Ataúdes, Raquel Vilaça e colabora-
dores sugeriram uma datação de inais do 1º-2º quartel do IIº milénio a.C. para estas 
manifestações (Vilaça, et al. 2001: 79). Outras propostas, assentes numa perspectiva 
diacrónica longa da escultura Pré-histórica, apontam para uma origem das estátuas-
-menir no IIIº milénio cal. BC interpretando-as como elementos que acompanham o 
desenvolvimento da mais antiga metalurgia (Bueno, et al., no prelo). Neste âmbito 
cronológico são inseridas estátuas-menir com a iguração de armas metálicas e o 
motivo sub-rectangular de Tremedal de Tormes, Soalar e Ataúdes (ibidem). Perante 
o conjunto de dados disponíveis actualmente, admitimos também a possibilidade de 
atribuição da Cruz de Cepos e das peças estilisticamente análogas ao Bronze Antigo/
transição para o Bronze Médio. Neste sentido, devem ser reiterados dois argumentos: 
o da representação, na estela de Longroiva, do motivo sub-rectangular associado a 
uma alabarda de tipo Carrapatas e da presença de uma espada de rebites na estátua-
-menir de Ataúdes (Vilaça, et al. 2001: 79).

Aceitando esta hipótese, as peças escultóricas de Cervos seriam subsequentes 
no tempo, embora, como vimos, partilhem elementos ideográicos de forte conota-
ção simbólica: a representação de armas metálicas (de bronze?) e a evocação de um 
personagem individual. Partilham o mesmo ambiente físico e algo que nele é distin-
tivo. Referimo-nos à abundância de recursos minerais metálicos, especiicadamen-
te estanho e ouro, nas zonas limítrofes do planalto. Aliás, esta dupla ocorrência de 
Cervos consolida a ideia que vem sendo sugerida por diversos autores, quer para as 
estátuas-menir armadas, quer para as estelas de guerreiro, da proximidade da sua 
localização com fontes de minerais metálicos (e.g. Comendador Rey, et al. neste volu-
me; Vilaça, et al. 2001; Bueno, et al. no prelo).

Face aos resultados preliminares obtidos na intervenção realizada na Cruz de 
Cepos, uma investigação futura direccionada para uma avaliação mais abrangente 
dos contextos arqueológicos identiicados no local poderá trazer contributos adicio-
nais para o debate sobre o balizamento cronológico destas peças. Mas é indubitável 
que a Cruz de Cepos, erguida no centro do planalto, se vincula a concepções simbóli-
cas e estilísticas próprias do contexto regional. Pelo contrário, a estela de Tojais sur-
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ge como um elemento tipológica e conceptualmente alógeno associado a um mo-
numento megalítico que é, sem dúvida, a materialização, ou a face visível, de uma 
ancestralidade autóctone. É certo que há uma evidente relação de proximidade entre 
a estela e a anta de Tojais que se assume como visual e simbolicamente muito sig-
niicativa, contudo não se pode assegurar que a estela resulte do reaproveitamento 
de um esteio da câmara do monumento ou mesmo se terá estado incada sobre a 
mamoa. As motivações ideológicas para esta associação podem ser diversas e mais 
ou menos complexas, mas esta conjugação entre inovação e ancestralidade é certa-
mente algo a ter em conta na hora de compreender como e pela qual razão surge no 
Noroeste peninsular uma peça como a estela de Tojais. Se a origem da estela ou, mais 
provavelmente, a origem da ideia da sua concepção remete para regiões longínquas, 
a sua localização impõe-se como fortemente local. Também é verdade que esta estela 
ocupa uma zona ‘naturalmente’ liminar no rebordo do planalto, entre este a subida 
para o alto da Serra de Leiranco, um local visualmente impressivo, muito próximo de 
uma via romana e de um eixo natural de passagem que, em última análise, liga esta às 
regiões remotas onde se enraízam as suas origens.

A estela de Tojais é a face visível de uma realidade arqueológica que urge in-
vestigar na sequência dos contactos precoces existentes entre desta zona e regiões 
meridionais entre inais do 3º milénio a.c. e inícios do 2º mil. a.c. e da manutenção 
da abertura destas comunidades a protótipos artefactuais de origem meridional ao 
longo de uma das principais vias de comunicação naturais entre o Centro-Sul e o No-
roeste peninsular (e.g. Jorge, 1991). É sobretudo interessante veriicar que, por ve-
zes, o estudo de manifestações artísticas permitem, aprioristicamente, considerar 
problemáticas que de outra forma seriam difíceis de alorar perante a exiguidade de 
informações arqueográicas. No caso das duas peças aqui estudadas, o escudo, por 
um lado, e a insígnia sub-rectangular, por outro, conformam símbolos de identidade 
ostensivamente esculpidos em memoriais que personiicam, em pedra, iguras tute-
lares, míticas ou mitiicadas, memoriais esses erigidos por comunidades que viveram 
e partilharam um mesmo espaço, independentemente do tempo que decorreu entre 
a criação de um e outro. 
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Estampa 1 – Localização da Cruz de Cepos e da estela de Tojais (extracto da Carta Militar de 
Portugal, escala 1/25 000, folhas n.º 33 e 46).

Estampa 2 – Serra do Leiranco. Vista de sudeste sobre a encosta voltada ao vale do Terva e 
veiga de Chaves.
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Estampa 3 – Cruz de Cepos: três perspectivas. Vista de oeste, desde o Alto do Seixo sobre o 
centro do planalto, com as cumeadas da serra de Leiranco em pano de fundo (em cima). A 
implantação da estátua-menir no terreno, avistando-se ao longe os contrafortes do Barroso e 
serra do Larouco (em baixo, à esquerda). Aspecto das faces lateral esquerda (C) e do reverso 
(D) antes da limpeza da superfície (em baixo, à direita).
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Estampa 4 – Cruz de Cepos. As quatro faces da estátua-menir (em cima). Desenho esquemático 
do anverso da peça com indicação das secções transversais e longitudinais obtidas (em baixo).
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Estampa 5 – Cruz de Cepos (desenho elaborado a partir do levantamento gráico à escala 1:1).
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Estampa 6 – Sondagem de diagnóstico na Cruz de Cepos (à esquerda). Fragmento de movente de mó de vaivém que jazia 
junto à base da estátua (em cima à direita). Sequência estratigráica detectada no peril sul, igurando a extensão enterrada 
da estátua-menir (em baixo à direita).
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Estampa 7 – Localização da estela no muro de propriedade e da anta de Tojais (em 
cima). Aspecto da estela após a remoção de uma secção do muro (em baixo, à 
esquerda). Perspectiva da superfície decorada (note-se que o rebordo conservado 
da peça se encontra assente no solo (em baixo, à direita).

Estampa 8 – A estela de Tojais (desenho rea-
lizado a partir do registo gráico à escala 1:1).


