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Fig. 2: Aspecto da paisagem circundante à ribeira de Espite vista aproximadamente de Norte para Sul.

1. Introdução

O trabalho que se apresenta pretende contribuir para o estudo de conjunto do depósito metálico de Espite (Ourém). Trata-se de um

achado excecional, não só na região envolvente, como em todo o território português, pela sua cronologia recuada (Calcolítico Final/

Bronze Antigo), mas igualmente por reunir 32 peças. Sendo este um estudo que se encontra em curso, optamos por divulgar os

resultados de uma primeira etapa, de cariz mais historiográfico, que passou pela recolha e sistematização da informação dispersa na

bibliografia e trabalho de campo, de modo a reconstruir o puzzle da trajetória das peças desde o momento do seu achado até aos

dias de hoje.

2. Breve historiografia de um depósito

O conjunto é referido pela primeira vez por Estácio da Veiga, em 1891, quando publica 14 das peças que compunham

originalmente o depósito (fig. 3). O autor apresenta uma descrição pouco detalhada do local de achado, dizendo apenas que as

peças terão sido encontradas “na margem de uma pequena ribeira, na ocasião de ser derribado um velhíssimo carvalho”. Trata-se de

uma ribeira que corre junto à atual povoação de Espite, afluente do Lis, encaixada num vale de encostas suaves (figs. 1 e 2). Deixa

ainda uma nota sugestiva, que remete para o contexto de achado, informando que junto das peças foram também identificados

carvões, cinzas e fragmentos cerâmicos, elementos que o levaram a interpretar o conjunto como sendo um “esconderijo de fundidor
destinado à refundição” (Veiga, 1891).

Pouco depois do achado, as peças são adquiridas – talvez não na sua totalidade – pelo “amador de antiguidades” Sande e Castro,

que fez chegar algumas delas a Santos Rocha, Leite de Vasconcelos e Tavares Proença, enquanto outras passaram a constituir

coleções particulares, como é o caso das quatro peças que estiveram na posse de José Calado. Em 1897, Santos Rocha publica três

machados (Rocha, 1897) e, na década seguinte, um outro machado é desenhado por Tavares Proença em um de seus manuscritos

(fig. 3). A partir daí, e durante praticamente um século, as peças de Espite receberam escassa atenção dentro do meio científico, até

que em finais da década de 70 do séc. XX o conjunto é integrado, praticamente na sua totalidade, na compilação dos machados da

Península Ibérica (Monteagudo, 1977). Hoje, passados quase 130 anos do seu achado, este depósito permanece inexplorado, no

sentido de nunca ter sido alvo de estudo de conjunto, detalhado e aprofundado.

4. Conclusões preliminares e perspectivas de futuro

Demonstrada a necessidade de um estudo de conjunto acerca deste interessantíssimo e, de certa forma, negligenciado depósito,

avançamos com algumas linhas de investigação futura. Independentemente das limitações inerentes ao estudo deste conjunto, os

objetivos a atingir serão problematizados numa perspectiva holística, tendo sempre presente a tentativa de compreensão das ações

associadas à deposição e do porquê da escolha de um lugar específico para se depositar. Quanto a este, informações recolhidas

apontam para a área da Arrochela, na margem esquerda da Ribeira do Vale da Fontinha. No fundo, o que pretendemos com este

estudo é dar a devida importância ao depósito de Espite, que merece ser analisado e interpretado no sentido atual do conceito, à

luz dos novos dados e conhecimentos sobre esta velha, mas renovada, problemática.

3. Os artefactos

O depósito é constituído por: 1 punhal com dois chanfros

laterais, opostos e assimétricos; 2 possíveis lingotes, um sub-

retangular e outro disforme; 29 machados planos, que variam

em formato, dimensão e, provavelmente, funcionalidade, com

exemplares inteiros, outros fraturados ou deformados. Até ao

momento foi possível determinar o paradeiro de 28 das 32

peças: 4 delas encontram-se aqui, no Museu Municipal Santos

Rocha (fig. 4), enquanto outras 24 estão no Museu Nacional de

Arqueologia.

Ainda que já tenham sido feitas análises de caracterização

química a algumas das peças em três ocasiões, nomeadamente

por C. von Bonhorst (Veiga, 1891), S. de Oliveira (Rocha,

1897) e S. Junghans (fig. 5) (Bittel et al., 1968), consideramos

pertinente analisar as que ainda não foram submetidas a tal e,

no caso de algumas das peças já analisadas, refazê-las. Portanto,

uma segunda vertente do nosso estudo ocupa-se com a

caracterização arqueometalúrgica dessas peças, com base em

análises químicas que recorrem a técnicas e instrumentos de

última geração, para que os dados produzidos sejam

confrontados com os resultados das anteriores tentativas. As

análises realizadas em 2015 mediante Fluorescência de Raios X

no âmbito do projecto ALBIMEH (fig. 6) mostram que as quatro

peças conservadas no MMSR foram elaboradas em cobre, sendo

o arsénio a principal impureza. Três das peças foram analisadas

sobre a pátina, mas no exemplar 1636 foi possível analisar

também o núcleo metálico na área circular que foi objeto de

análise antiga, confirmando a composição indicada. O estudo

arqueométrico deverá ser completado no futuro.
Fig. 5: Digitalização de uma das páginas 

do relatório de espectrografia deixado 

por S. Junghans no MMSR.

Fig. 6: Resultados das análises químicas às 4 peças conservadas no MMSR, realizadas em 2015.

Fig. 3: Desenhos das peças de Espite pelos respectivos autores que fizeram referência a este depósito (sem escala).

Desenhos de Estácio da Veiga (1891: Est. XIX).

Manuscrito e 

desenho de 

Tavares Proença 

(Vilaça, 2016: 63)

Alguns desenhos de 

L. Monteagudo 

(1977: Taf. 7 e 12).

Desenhos de Santos Rocha (1897: 124)
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Fig. 4: As peças de Espite conservadas no MMSR, uma delas com o pormenor do disco retirado para análises químicas em finais do séc. XIX. 

MMSR - 2511 MMSR - 1636MMSR - 2512 MMSR - 2686
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Fig. 1: Localização aproximada 

do achado de Espite (1) e de 

outros, globalmente 

contemporâneos, na região 

envolvente: Caldelas (2); Casal 

da Quinta (3); Rio Lis (4).


