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Mobilidade e materialidade: uma aproximação à análise da loca-
lização das estátuas-menir transfronteiriças (Norte de Portugal 
e Sul da Galiza)

Pastor Fábrega-Álvarez1, João Fonte2, Francisco Javier González García3

Resumo
O presente trabalho constitui uma aproximação à análise da distribuição das estátuas-menir 
do Norte de Portugal e Sul da Galiza. A finalidade deste estudo, baseado na aplicação de tec-
nologias geo-espaciais, centra-se no desenvolvimento e discussão de uma metodologia que 
permita contrastar as propostas interpretativas que relacionam a localização deste conjunto 
de elementos com zonas de mobilidade na paisagem. 
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Abstract
The present paper constitutes an approximation to the analysis of the distribution of the me-
nir-statues of the North of Portugal and South of Galicia. The purpose of this study, based on 
the application of geo-spatial technologies, focused on the development and discussion of a 
methodology that allows us to confirm the interpretative proposals that relate the location of 
this set of elements with mobility zones in the landscape. 
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As estátuas-menir do Norte de Portugal e Sul da Galiza

O conjunto material aqui estudado encontra-se formado por uma série de pe-
ças que têm como características gerais comuns a sua identificação como estátuas-
-menir, entendendo por tais aquelas peças que representam figuras humanas escul-
pidas de forma tridimensional, com independência de que possua ou não atributos 
decorativos (Sousa 1996: 12). Tendo em conta esta consideração, o conjunto encon-
tra-se constituído por várias peças, conhecidas pela investigação desde há já algum 
tempo, procedentes do Norte de Portugal e do Sul da Galiza e, mais especificamente, 
de Trás-os-Montes Ocidental e do Sul da Província de Ourense: Faiões (Almeida, Jorge 
1979: figs. 4-7), Chaves (Jorge, Almeida 1983: figs. 4-7), Bouça (Sanches, Jorge 1987: 
figs. 2-6), Muiño de San Pedro (Taboada Cid 1988-1989: figs. pp. 87-90), Marco (Lopes 
et al. 1994: fig. 2), Vilar de Santos (Museo Provincial de Ourense 2002, inclui imagem 
da estátua) e Tameirón (Rivas Quintás, Rodríguez Cruz 2002: 75-77; Comendador Rey, 
Méndez Fernández 2009 e o blog do projecto de investigação dirigido por B. Comen-
dador Rey: http://urdinheira.blogspot.com/; González García 2009b: fig. 4a).

A efeitos da análise espacial a desenvolver no presente trabalho, também in-
cluímos, além das peças anteriores, uma série de exemplares portugueses de recente 
aparição e que se encontram todavia em processo de estudo e publicação:

- Cruz de Cepos e Tojais (Alves, Reis 2009: fig. 6, assim como a sua comunicação 
no presente congresso). A última das referidas peças apresenta um escudo com chan-
fradura em V que a relaciona com as conhecidas estelas de guerreiro do Sudoeste Pe-
ninsular. Trata-se de uma peça vinculável com a referida tradição, pelo que estaríamos 
ante o exemplar mais setentrional aparecido na Península Ibérica, pois, com excepção 
das peças do Sul de França, nem o catálogo de Celestino Pérez (2001: 321-454) nem o 
de Harrison (2004: 185-325) mencionam qualquer exemplar, vinculável com a referida 
tradição, aparecido numa área situada tão a Norte no território ibérico.

- Samardã, descoberta pelo Sr. David Cowell e depositada no Museu de Arque-
ologia e Numismática de Vila Real4.

- Guilhado, identificada pelo arqueólogo Nuno Ribeiro (APIA) no âmbito de um 
estudo de impacto ambiental relacionado com a construção do parque eólico de Ne-
grelo-Guilhado (Vila Pouca de Aguiar)5.

Deixando de parte estas últimas peças que, como indicamos, ainda se encon-
tram em estudo, tratam-se de uma série de monumentos que apresentam entre si 
determinadas características comuns:

- O aspecto fálico de alguns: Muiño de San Pedro (Bettencourt 2005: 175), Cha-
ves (Jorge, Almeida 1980: 8) e Bouça (Sanches, Jorge 1987: 80).

4  http://museu.cm-vilareal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=62:estatua-de-vilari-
nho-da-samard&catid=14:noticias, inclui imagem da estátua.
5  http://www2.ipa.min-cultura.pt/pls/dipa/build_ficha?xcode=2185532&type=T&pagetitle=Trabalhos 
do Sitio
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- A presença em vários de um motivo geométrico sub-rectangular: Muíño de 
San Pedro (González Garcia 2009b), Chaves (Jorge, Almeida 1980: 14), Bouça (San-
ches, Jorge 1987: 80), Faiões (Almeida, Jorge 1979: 17) e Tameirón (Rivas Quintás, Ro-
dríguez Cruz 2002: 75). Motivo que também se encontra presente noutras peças por-
tuguesas como a estela de Boulhosa (Jorge, Jorge 1990: 300 e fig. 2) e a estátua-menir 
de São João de Ver (Jorge, Jorge 1983: 46 e fig. 1).

- A representação de armas, ausentes apenas nos casos de Muíño de San Pedro 
(González García 2009b), Bouça (Sanches, Jorge 1987: 81) e Marco (Lopes et al. 1994: 
149-150).

Estas coincidências permitem-nos agrupar dentro de uma mesma tradição, a 
das estátuas-menir, as peças do Sul da Galiza com as procedentes do Norte de Portu-
gal. Este agrupamento não deve resultar surpreendente, dada a proximidade geográ-
fica das zonas de descoberta das peças ourensanas com a fronteira portuguesa.

Outro dos aspectos destacados destas peças relaciona-se com a sua particular 
pervivência como monumentos. Tal como já fizemos referência, algumas delas po-
dem ter sido antes menires fálicos, posteriormente transformados em estátuas-menir 
(Bettencourt 2005: 175), fenómeno relativamente frequente na pré-história peninsular 
(Varela Gomes 1997: 270 ss.). Não obstante, estas reutilizações e transformações não 
terminam aqui: por um lado, o caso da peça de Chaves documenta, como apontaram 
Jorge e Almeida (1980: 21), dois momentos diferentes na sua transformação de menir 
fálico a estátua-menir, marcados pelo gravado de distintos atributos antropomorfos e 
armas em duas fases cronológicas distintas; por outro lado, o exemplar ourensano de 
Muiño de San Pedro manifesta, além da sua transformação de menir fálico em estátua-
-menir, uma outra reutilização e transformação quando, em época romana, foi conver-
tida numa epígrafe funerária mediante a inclusão de uma inscrição latina (Jorge, Jorge 
1990: 309; Sousa 1996: 96; Taboada Cid 1988-1989; González García 2009b). Este fe-
nómeno de reutilização e reconversão de material pré-histórico em epígrafes romanas 
documenta-se também noutras zonas da península, tal e como o põem de manifesto 
as duas estelas de guerreiro do Sudoeste de Ibahernando, Cáceres e de Chillón, Ciudad 
Real (Fernández Ochoa, Zarzalejos Prieto 1994: 269; García Sánjuan et al. 2007).

Algumas destas peças (Chaves, Faiões, Muiño de San Pedro) podem-se enqua-
drar dentro do tipo 2 de estátuas-menir do Norte de Portugal definido por Susana 
Oliveira Jorge (1986: vol.1, 953 ss.; tipologia seguida, entre outros, por Bueno Ramírez 
1990: 94-95), enquanto que se tivermos em conta o carácter geralmente masculino 
destas peças, poderíamos incluí-las todas dentro do conjunto de estelas masculinas 
e, em concreto, dentro do subgrupo de estelas faliformes estabelecido por Almagro-
-Gorbea (1993: 126-128) que, como o próprio autor indica, apresenta características 
comuns com as peças carentes de suporte faliforme ou com as peças mais claramente 
antropomorfas, similitudes que se baseiam principalmente na presença, em exempla-
res de todos estes subtipos, do já mencionado elemento sub-rectangular.

O motivo sub-rectangular presente em várias destas peças confere certa unidade 
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ao conjunto mas, lamentavelmente, a sua interpretação resulta bastante problemática, 
sendo bastante difícil concertar uma identificação e um significado precisos. De feito, 
este motivo foi interpretado como um símbolo estandardizado de poder (Jorge, Jorge 
1990: 309), como um elemento de vestuário cerimonial, como a parte traseira da ban-
doleira ou “suspensório” de fixação das correias que sustentavam as armas (Almeida, 
Jorge 1979: 17-18; Jorge, Almeida 1980: 14; Sanches, Jorge 1987: 80-81; Rivas Quintás, 
Rodríguez Cruz 2002: 77) ou como um colar apotropaico ou kardiophylax, comparável 
aos colares orientais tipo “keftiu”, símbolos de riqueza e poder, que aparecem nas este-
las de Daunia, Itália (Almagro-Gorbea 1993: 126). Este tipo de motivos aparece também 
noutras peças peninsulares alheias a esta área geográfica, como é o caso, por exem-
plo, das estelas de Preixana, Lleida (Almagro Basch 1974: 23-28) ou Tremedal de Tormes 
(Salamanca), se bem que neste último caso aparece representado no anverso da peça 
(López Plaza et al. 1996: 297; para outros paralelos ibéricos ibid.: 301).

Tendo em conta todos estes dados, muitas das peças deste conjunto (Muíño de 
San Pedro, Faiões, Bouça e Chaves) poderiam datar-se no Bronze Final ou inícios da Ida-
de do Ferro, período ao que parece corresponder o punhal da estátua de Chaves (Jorge, 
Almeida 1983). Neste mesmo arco cronológico incluem-se também o capacete da peça 
de São João de Ver (Jorge, Jorge 1990: 309; Almagro-Gorbea 1993: 130-133; Jorge 1999: 
121), elemento que inclusive foi datado num momento posterior, entre os séculos V e 
IV a.C. (Queiroga 2003: 85), ou os paralelos peninsulares nos quais aparece o motivo 
sub-rectangular. Assim, por exemplo, o exemplar de Preixana, segundo Almagro Basch 
(1974: 28; Almagro-Gorbea 1993: 133), situa-se cronologicamente no Bronze Final, entre 
1500-1000 a.C. (Pons Brun 2003: 116), período ao qual, sem maior precisão cronológica, 
se atribuiu também a peça de Tremedal de Tormes (López Plaza et al. 1996: 301).

Deste modo, cremos ser perfeitamente lícito agrupar, para o estudo aqui pro-
posto, as peças anteriormente mencionadas, atendendo à sua similar cronologia 
(Bronze Final), ao seu aparecimento dentro de uma mesma área geográfica, ao seu 
carácter antropomorfo e, em concreto, masculino e à frequente presença de repre-
sentações de armas.

Decidimos excluir deste grupo as seguintes peças: Ermida, Boulhosa e São João 
de Ver. A exclusão da primeira, pese embora a sua recente consideração como repre-
sentação de um personagem masculino com armadura (Bueno Ramírez et al. 2005: 
19), vem dada pelo seu carácter aparentemente feminino (Baptista 1985: figs. 8-9), 
enquanto no caso das outras duas peças são as suas prováveis cronologias, distintas 
às do resto das peças e também o seu aparecimento em áreas geográficas distantes 
da zona em que se concentram o resto das peças, o que nos levou a não as considerar-
mos no nosso estudo. Boulhosa, em concreto, foi datada dentro de um contexto cro-
nológico e cultural megalítico (Jorge, Jorge 1990: 307), contando com vários paralelos 
na Península, como é o caso da estela de Soalar, Navarra, à qual lhe foi adjudicada 
uma cronologia enquadrável dentro do III milénio a.C. (Bueno Ramírez et al. 2005: 
31), ao passo que São João de Ver, como já indicamos, apresenta características que a 
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vinculam com os inícios da Idade do Ferro.

As interpretações do material a estudar
No que respeita ao significado destas peças, assinalou-se (Sousa 1996: 95; Bet-

tencourt 2005: 166) que a imensa maioria, pese embora a falta de contexto arqueológi-
co, apareceu nas proximidades de cursos de água (Faiões, Chaves e Bouça) ou em zonas 
de fronteira entre áreas de forte contraste geográfico e que, portanto, serviram como 
zonas de passagem. Esta característica pode-se fazer extensiva a duas das três peças 
ourensanas: a estátua de Muíño de San Pedro apareceu, como indicou Taboada Cid 
(1988-1989: 79-80), nas proximidades do rio Tâmega, numa área transitada por duas vias 
romanas, enquanto a estátua de Vilar de Santos foi recuperada formando parte de um 
muro de propriedade a 50 m de um cruzamento de caminhos próximo ao curso da Via 
XVIII Bracara-Asturica (Museo Provincial de Ourense 2002). A terceira peça aparecida na 
província de Ourense, Tameirón, foi descoberta em Agosto de 1992 durante a realização 
de trabalhos agrícolas na Cabeza de Cichón, pequena elevação a quase 2 km a oeste de 
Tameirón e a 1 km de As Muradillas ou Tameironciños ou Tameironciños Vellos, onde se 
conservam construções em ruínas e numa área cursada por duas supostas vias romanas, 
uma delas conhecida como a Calzada das Minas (Rivas Quintás, Rodríguez Cruz 2002: 76 
y 79). Esta proximidade a vias de comunicação romanas documenta-se também no caso 
da estátua de Marco que, segundo os autores que dão conta da sua descoberta, foi en-
contrada in situ na freguesia de Vreia de Jales, concelho de Vila Pouca de Aguiar, distrito 
de Vila Real (Portugal), junto à via romana que, unindo Emerita Augusta e Aquae Flaviae, 
passava pelo distrito mineiro de Trêsminas e Jales (Lopes et al. 1994: 147).

Algumas destas peças poderiam provavelmente interpretar-se como elemen-
tos sinalizadores de caminhos. De facto, Sousa (1996: 96) indicou que as peças do gru-
po Chaves-Verín (Faiões, Chaves, Bouça e Muíño de San Pedro) apareceram todas nas 
proximidades de cursos fluviais: a estátua de Chaves indicando, quiçá, uma passagem 
do Tâmega, a de Faiões sinalizando o caminho em direcção ao norte desde Chaves, 
situação que também parece aplicável à estátua de Muíño de San Pedro, enquanto o 
exemplar de Bouça localizava-se nas proximidades do rio Rabaçal, em posição de pre-
domínio sobre a bacia de Mirandela. Tudo parece indicar, portanto, que todas estas 
peças poderiam estar vinculadas ao estabelecimento de caminhos que estruturavam 
diferentes territórios (Sousa 1996: 97), caminhos que talvez tenham estado relaciona-
dos de algum modo com a exploração de recursos minerais (Bettencourt 2005: 170) ou 
pecuários dessas áreas (Ruíz Gálvez 1998: 177-178). Estaríamos, assim, ante a mesma 
função que outros autores atribuíram a manifestações culturais similares, como as es-
telas do Sudoeste, que foram interpretadas como hitos de sinalização de caminhos ou 
de delimitação de fronteiras entre distintos territórios (Ruíz-Gálvez, Galán Domingo 
1991: 260-269; Galán Domingo 1993: 72 ss.; García Sanjuán et al. 2006: 149.), interpre-
tação que, por outra parte, também foi extrapolada para outros âmbitos geográficos 
peninsulares como Navarra (Bueno Ramírez et al. 2005: 32-33).
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Seja qual for o carácter dos personagens representados nestas peças (divin-
dades, heróis, chefes, etc.), o certo é que esta estatuária masculina é portadora de 
armas e de insígnias de prestígio e poder, como poderia ser o enigmático motivo sub-
-rectangular, o que se relaciona com o processo de hierarquização social que conhece-
ram as sociedades pré-históricas peninsulares desde o Neolítico até ao final da Idade 
do Bronze, processo que parece ter estado estreitamente vinculado com a actividade 
guerreira, tal e como se deduz da frequente representação de armamento nas refe-
ridas peças (Harrison 2004: 165-178; Bueno Ramírez et al. 2005b; direcção na que se 
interpretam este tipo de manifestações noutros contextos peninsulares, como Navar-
ra: Bueno Ramírez et al. 2005: 32, ou Cataluña: Pons Brun 2003: 115-116). Deste modo, 
o Bronze Final do Noroeste Peninsular parece caracterizar-se pelo aparecimento de 
uma elite guerreira, adoptando estas sociedades uma configuração que, seguindo a 
Clastres, um de nós interpretou noutros trabalhos como “sociedades com guerreiros”  
(González García 2008: 33 ss.; González García 2009a; González García et al. no prelo).

Partindo do advento destas aristocracias guerreiras, Jorge (1999: 122.) indicou 
que a localização destas estátuas-menir em zonas de passagem ou em limites en-
tre territórios pode ser um indício da mudança ocorrida no Bronze Final, em relação 
aos mecanismos de representação do poder, que deixam de estar incorporados nos 
espaços funerários, onde antes se glorificava o governante através do seu túmulo, 
para passarem a ser integrados nestes novos espaços rituais nos quais se assiste à he-
roicização de determinados indivíduos mediante a realização de outro tipo de rituais 
distintos ao culto da morte. Nesta mesma linha, Díaz-Guardamino Uribe (2006: 21-
23) referiu a possibilidade de que as estátuas-menir servissem como marcadores de 
lugares onde se realizavam rituais de comemoração a indivíduos já falecidos, através 
dos quais o grupo não só conservava a memória individual do indivíduo, mas também 
a memória social como colectivo. Cabe também a possibilidade, como indicou Celes-
tino Pérez (2001: 279) para o caso das estelas do Sudoeste, que esses monumentos 
tivessem servido para indicar o lugar onde se efectuou o ritual funerário.

A análise da distribuição espacial que apresentamos em seguida, procura, pre-
cisamente, a contrastação destas hipóteses e propostas interpretativas, extrapoladas, 
como já mencionamos, desde outros âmbitos peninsulares de investigação arqueoló-
gica (Sudoeste Peninsular) e aplicadas à interpretação deste conjunto de peças. A nos-
sa proposta procura, em última instância, ampliar a linha interpretativa destas peças e 
contribuir a uma renovação da compreensão das estátuas-menir, complementando as-
sim, as linhas interpretativas indicadas anteriormente (Díaz-Guardamino Uribe 2008).

Fundamentos teóricos
A mobilidade é uma característica inerente ao ser humano, que percebe e se 

desloca. Estas acções constituem, essencialmente, a forma que adopta o ser huma-
no de relacionar-se com o meio, compreendendo-o, conceptualizando-o e intervindo 
sobre o mesmo.



Estelas e Estátuas-menires: da Pré à Proto-história252

A arqueologia centrou-se, tradicionalmente, num aspecto concreto da mobili-
dade: a sua materialização, cujo referente mais directo são os caminhos. Estes podem 
existir como consequência de decisões mais ou menos conscientes e, por exemplo, 
enquanto muitos caminhos são produto da fricção do ser humano no seu incessante 
movimento, outros, pelo contrário, são projectos minuciosamente desenhados (e.g. 
uma auto-estrada). É bastante provável que, em muitos casos, os caminhos das so-
ciedades pré-industriais se tenham materializado quase de forma inconsciente e que 
aquelas decisões que afectaram a sua materialização (como, por exemplo, a sua pa-
vimentação, a construção de muros de contenção, pontes ou outros elementos asso-
ciados) apenas se tenham ido adoptando à medida que se reafirmou o seu traçado.

Em muitos casos, esta materialização deve-se relacionar, nestas sociedades, com 
um fenómeno fundamental para a compreensão da formalização dos caminhos: a sua 
reutilização, fenómeno que, obviamente, não é exclusivo da mobilidade. No entanto, se 
paramos a analisar como se produz, seremos capazes de compreender melhor a indisso-
ciável relação entre ambas. Para tal, devemos ter em conta as limitações biomecânicas 
do ser humano, além da tecnologia utilizada para o movimento. Os declives e os rios 
condicionam a possibilidade de mobilidade por um terreno, o que limita a organização 
que o ser humano confere ao território. Isto, por exemplo, explica em parte a reutilização 
de vias romanas em época medieval ou os rodados, escondidos muitas vezes na actua-
lidade debaixo do asfalto, pois, em general, resulta sempre muito mais económico uti-
lizar caminhos já existentes. O esforço, portanto, é um componente fundamental para 
entender o movimento, os caminhos e a sua reutilização. Todavia, como já insinuamos, 
o ser humano percebe e desloca-se, construindo o território através da referida percep-
ção. A relação entre a mobilidade e qualquer outra formalização cultural é evidente. Os 
povoados, santuários ou espaços produtivos dispõem-se, em parte, em função da mo-
bilidade (ver Fábrega, Parcero 2007 para um exemplo da organização entre povoações 
e caminhos) e esta organiza-se sempre em função das formas culturais próprias de cada 
sociedade. Deste modo, produz-se a negociação do território entre a mudança e a con-
tinuidade, uma negociação que não cessa e que se fossiliza na paisagem.

A arqueologia, como já afirmamos, centrou-se, sobretudo, no estudo da ma-
terialização da mobilidade. Materialização que, em muitos contextos pré-históricos, 
não permite ser documentada pelo registo. A análise da relação entre o registo e a 
estrutura potencial de um território para o movimento oferece-nos uma alternativa 
que possibilita uma aproximação ao tema da mobilidade em contextos pré-históricos. 
Trata-se de uma aproximação que não é recente nem original, tendo sido impulsiona-
da com a incorporação de novas tecnologias (Sistemas de Informação Geográfica) e 
renovada com novas propostas teórico-metodológicas como a que aqui nos ocupa.

A análise que propomos não pretende reconhecer a rede viária da área estuda-
da, mas antes analisar a relação existente entre um conjunto de localizações e a sua 
proximidade a zonas com maior ou menor potencialidade para fazer permeável o ter-
ritório. No presente caso, à diferença de outros contextos, não temos pontos-chave 
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de origem e destino, tal e como podem ser, por exemplo, lugares de habitação e, por 
isso, a nossa aproximação potencial, neste caso, também é atemporal e, em certa 
medida, estrutural, tal e como se depreende das variáveis utilizadas.

De que partimos então? O que é que conhecemos sobre o modo de desloca-
ção em contextos que não conhecemos nem situamos com precisão? O conhecido é 
certamente pouco, mas já referimos que a capacidade de movimento do ser humano 
não varia significativamente nas sociedades pré-industriais. Não varia, além do mais, 
num terreno que condiciona fortemente o movimento e onde as variáveis que condi-
cionam a mobilidade (declives e cursos de água) não sofreram drásticas nem signifi-
cativas mudanças na escala utilizada.

No presente caso, trata-se, portanto, de encarar a relação entre a localização 
das estátuas e a potencialidade do terreno. Uma relação que, como se verá, é realiza-
da a partir de um modelo explícito: digital e matemático e, portanto, susceptível de 
ser quantificado, o que não só permite introduzir um ideal de objectivação (Fábrega 
2004), mas também facilita a comparação entre as diferentes localizações das estátu-
as e a caracterização do terreno.

Este pressuposto supõe uma grande diferença respeito às considerações já 
realizadas sobre a localização do tipo de peças aqui abordadas e a sua proximidade 
a zonas de passagem. Estas observações, na maior parte dos casos, não se fazem 
acompanhar de nenhum tipo de análise, ou pelo menos esta não é explícita. Por isso, 
deduzimos que estas considerações foram realizadas a partir da estrutura actual do 
território ou de referências históricas. Suspeitamos, além do mais, que as observa-
ções limitam-se unicamente às zonas de localização das estátuas.

Como se verá, a nossa análise propõe, em alternativa, uma consideração ho-
mogénea de todo o espaço geográfico onde se situam as estátuas. Isto permite-nos 
comparar não só a localização destes elementos entre si, mas também em relação a 
qualquer localização no terreno. Também nos pareceu importante, além do mais, ter 
em conta a localização das estátuas por separado e não como um grupo, o que nos 
permite realizar considerações com respeito a cada estátua, embora não entraremos 
aqui em detalhe, já que ultrapassa, em muito, as pretensões deste trabalho e são, pela 
sua importância, merecedoras de um estudo à parte. Dentro deste tipo de questões 
vinculadas com cada peça, resulta especialmente relevante o contexto individual no 
qual se localiza cada uma delas. Sabemos que é bastante provável que estes elemen-
tos tenham sido reutilizados até hoje em dia, em alguns casos resituando-as e, nou-
tros, reinventando o seu significado (como, por exemplo, no caso das estátuas de Cruz 
de Cepos e Marco que ainda hoje servem como elemento divisor). Em todo o caso e 
tal e como já adiantamos, deixamos estas considerações para futuros trabalhos que 
permitam matizar a situação de cada estátua. Existe, por outra parte, uma segunda 
razão que nos fez optar por uma análise individual de cada uma destas localizações: 
o facto, indicado por F. Méndez (1998), de que “tomar los objetos de trabajo de una 
forma conjunta produce la uniformidad de los mismos” e, precisamente, observar 
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as diferenças entre cada localização é um dos objectivos do trabalho que aqui pro-
pomos, algo que, por certo, estabelece, de novo, uma clara diferença em relação às 
abordagens de outros autores.

Gostaríamos de referir, por último, que a presente análise pretende contribuir, 
desde uma perspectiva metodológica distinta, ao estado da questão e, em qualquer 
caso, complementar as contribuições que sobre estas peças já foram realizadas pela 
investigação através dos trabalhos já referenciados e tratados no início das presentes 
páginas, nas quais apresentamos uma apreciação crítica dos trabalhos precedentes 
desta investigação. Agora, e depois desta breve introdução à abordagem teórica que 
subjaz à nossa análise, procederemos a expor a nossa proposta metodológica e, a 
continuação, os resultados da mesma.

Fundamentos metodológicos
Em termos metodológicos, a proposta de partida do nosso estudo baseia-se 

na possibilidade de nos aproximarmos à análise das formas de mobilidade através 
dos processos de simulação que permitem as ferramentas SIG. Esta ideia baseia-se 
numa trajectória, já bastante assente, de análise da mobilidade por meio de SIG, o 
que constitui uma das linhas mais frutíferas de aplicação à análise arqueológica deste 
tipo de ferramentas (como Llobera 2000; Fairén 2004, 2007; Grau 2004). Estas apro-
ximações fundamentam-se na determinação dos factores físicos que condicionam o 
movimento, concretizados nas noções de fricção (a maior ou menor dificuldade que 
diferentes partes do terreno oferecem ao movimento) e custo (o esforço necessário 
para movimentar-se entre dois pontos tendo em conta a distância linear que os sepa-
ra e a fricção do terreno). Os modelos mais recorrentes para a determinação da fricção 
e do custo consistem em considerar que a rugosidade do terreno (declives) e os cursos 
de água são os factores mais influentes (sobretudo na nossa área de estudo) e, além 
disso, os mais acessíveis a uma consideração quantitativa.

No que refere aos dados utilizados para representar as variáveis que condicio-
nam o movimento, o componente principal tratou-se de um modelo digital de ele-
vações (MDE) de 80 metros de resolução, elaborado e disponibilizado pela NASA no 
âmbito do projecto “Shuttle Radar Topography Mission”. A partir deste modelo bási-
co, derivaram-se todos os mapas temáticos utilizados na determinação do compo-
nente fundamental da análise de movimento em ambiente SIG: os mapas de fricção 
e custo (Estampa 1), para os quais se tiveram em conta como elementos principais os 
declives e a orientação dos mesmos, a partir do algoritmo proposto por Tobler (1993). 
Adicionalmente, incorporamos à análise a imagem completa da rede hidrográfica po-
tencial da zona (determinada a partir de uma análise de drenagem), com a finalidade 
de definir essas zonas como péssimas para a mobilidade terrestre (para evitar que os 
caminhos discorram pelos cursos dos rios e respectivas zonas de encharcamento). O 
procedimento seguido é similar ao já apresentado com bastante mais detalhe noutros 
trabalhos da autoria de um de nós (Fábrega, Parcero 2007).
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O MDE permitiu-nos determinar os dois factores apontados (declives e cursos 
de água). Em primeiro lugar, a partir de diferentes cálculos, obtivemos uma rede hi-
drográfica acumulativa, isto é, uma representação da totalidade dos cursos de água 
existentes a partir de um modelado da rede de drenagem da área. O resultado deste 
tipo de determinação tem o valor adicional de proporcionar um modelo hidrográfico 
hierarquizado, que é amplamente utilizado como uma forma de considerar a maior ou 
menor dificuldade que cada rio oferece ao movimento: podemos considerar, de forma 
geral, que quanto maior seja uma bacia, maior será o caudal acumulado e, portanto, 
maior será o esforço utilizado para cruzar esse curso de água. Contudo, isto admite 
determinados matizes. O principal é dado pelas diferentes formas possíveis de supe-
rar cursos de água: vaus, barcas, pontes, etc. Cada uma admite diferentes variáveis 
naturais que facilitam ou dificultam a sua utilização e que não são função unicamente 
do caudal. Assim, e tendo em conta além disso a aproximação que realizamos neste 
caso, consideramos que o caudal acumulado não é representativo como única vari-
ável do esforço empregue para atravessar as bacias, pelo que optamos por utilizar a 
rede apenas com finalidade excludente, isto é, para evitar que os caminhos óptimos 
discorram pelas bacias dos rios que, em geral, são áreas de suaves declives e que, por-
tanto, podem-se entender, em abstracto, como zonas com boas condições teóricas 
para o movimento. A forma de evitar este efeito foi atribuir dois valores em todos os 
pontos, equivalente a atravessar um declive de 15 graus (cursos de água com bacias 
de 10 a 3200 hm2, áreas húmidas, regatos e rios pequenos) e 25 graus (cursos com 
bacias superiores a 3200 hm2, rios principais).

A segunda variável considerada no nosso modelo de factores físicos foram os 
declives. De forma general, pode-se afirmar que quanto maior for a pendente, maior 
será o esforço em atravessá-la, mas é necessário especificar um pouco mais este prin-
cipio. Para tal, existem diferentes propostas, diferentes algoritmos de cálculo desen-
volvidos para transformar os valores da pendente (graus ou percentagem de inclina-
ção) em valores de custo para o movimento. Partimos do algoritmo implementado 
por Tobler (1993) pelas razões apontadas por um de nós há algum tempo (Fábrega, 
Parcero 2007). Todavia, desde o nosso ponto vista, este ou outro algoritmo não forne-
ce uma solução completa ao problema, pois não resolvem adequadamente a repre-
sentação física do movimento, já que são apenas uma relação estática (a cada ponto 
do terreno atribui-se um valor de esforço em função da sua pendente), onde o movi-
mento não está devidamente representado. Atendendo ao seu carácter dinâmico, o 
movimento tem dois componentes fundamentais: sentido e direcção. A sua variação 
pode provocar que o esforço varie ao atravessar uma determinada pendente. A influ-
ência do sentido do movimento no esforço foi várias vezes considerada em análises 
deste tipo. É evidente que, por exemplo, o esforço não é o mesmo ao subir que ao 
baixar uma pendente. Existem alguns algoritmos, denominados anisotrópicos, que 
incorporam este factor. Contudo, neste caso optamos por uma consideração isotrópi-
ca do sentido, a partir do princípio de que os caminhos que pretendemos analisar não 
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têm uma ida e uma volta determinadas. Esta consideração levou-nos a uma utilização 
isotrópica do algoritmo de Tobler.

Mas não é apenas o sentido do movimento que condiciona o esforço. Por exem-
plo, o ângulo descrito ao atravessar uma pendente condiciona o esforço empregue 
(atravessar frontalmente um declive não supõe o mesmo esforço que avançar tan-
gencialmente). Se observamos algumas materializações do movimento, como as es-
tradas que sobem a um ponto situado em altura, ou o próprio movimento que des-
crevem os animais ao subir uma acusada pendente, podemos compreender melhor 
este fenómeno. Em ambos casos, a direcção do movimento evita a linha de esforço 
máximo, pelo que o trânsito descreve um “zig-zag” ou uma espiral concêntrica a uma 
cota elevada. Denominamos este factor de direcção e incorporamo-lo à nossa análise.

Como é que incorporamos ambos factores? Tanto o sentido como a direcção 
podem ser considerados a partir do que se denomina convencionalmente por aspecto 
ou orientação do terreno, podendo ser directamente calculado a partir de um MDE. 
Modelizar de forma matemática todas estas variáveis foi uma tarefa bastante com-
plexa, sobretudo considerando que aqui apenas oferecemos um resumo de uma dis-
cussão bastante mais profunda (para uma elaboração mais detalhada ver Fábrega, 
Parcero 2007; Fábrega 2006).

Origem e destino
Como já referimos anteriormente, um dos problemas fundamentais para abor-

dar o presente caso de estudo é, precisamente, o desconhecimento do contexto 
arqueológico de cada uma destas estátuas. Por conseguinte, desconhecemos a sua 
relação com pontos concretos no terreno, como povoados ou caminhos. Isto limita 
as possibilidades de qualquer aproximação que pretenda relacionar a localização das 
estátuas com outro tipo de entidades arqueológicas. No caso da mobilidade, isto con-
cretiza-se na ausência de pontos de origem e destino quotidianos, como, por exem-
plo, lugares de assentamento. No entanto, é possível realizar outro tipo de aproxima-
ção. O que pretendemos, como já fizemos menção, é pôr em relação os pontos-chave 
de mobilidade numa zona concreta com a localização das estátuas, sempre desde um 
ponto de vista potencial. Para tal, os nossos pontos de origem serão totalmente alea-
tórios, isto é, pontos calculados e distribuídos pelo próprio software sem nenhum tipo 
de condição que não seja o seu número (50) e estar dentro de uma zona determinada 
(neste caso mais ampla que a nossa zona de estudo).

Quais são então os nossos pontos de destino? A resposta é nenhum, o que, 
em nossa opinião, melhora claramente as aproximações realizadas até agora a par-
tir de cálculos já implementados no software disponível, fundamentalmente a partir 
do chamado cálculo de caminho óptimo (optimal path, shortest path). Este algorit-
mo resolve o caminho de menor esforço calculado a partir de um ponto de origem a 
um destino concreto. Este cálculo define-se segundo a mesma lógica de um caminho 
real, como é a existência de um ponto de origem e outro de destino, que claramente 
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não discutimos. Contudo, em muitos casos o que pretendemos determinar é a rela-
ção em termos de mobilidade entre um ponto e outro. No caso dos caminhos ópti-
mos traçados entre dois pontos resulta impossível considerar o traçado da rota de 
forma independente desde cada uma das localizações de origem, já que o destino 
está pré-determinado pelo cálculo. O cálculo que propomos, Modelo de Acumulación 
de Desplazamiento Óptimo – MADO (publicado em detalhe em Fábrega 2006) foi ela-
borado por um de nós com o fim de justamente superar estas limitações, permitindo 
considerar a localização de redes de caminhos óptimos desde um ou vários sítios de 
forma independente e sem ter em conta a localização de outras posições. Este cálculo 
permitiu-nos determinar teoricamente as condições de movimento desde um ponto 
qualquer sem um destino determinado (ou seja, constatar para onde é naturalmente 
mais fácil movimentar-se desde um lugar, sem que existam pontos de destino predefi-
nidos), o qual permite encarar a relação potencial em termos de esforço no movimen-
to de um ponto com respeito a outros de forma independente.

Rumo a uma rede de mobilidade potencial
Utilizando este cálculo (MADO) e a partir dos mapas de custo (segundo as pautas 

expostas anteriormente) calculados desde cada um dos pontos aleatórios, determina-
mos os caminhos naturais em termos de esforço (Estampa 2). Posteriormente, soma-
mos os valores mais altos de cada um dos cálculos (que representam as zonas potenciais 
pelas quais resulta mais fácil movimentar-se), obtendo assim uma rede de mobilidade 
natural. Esta rede está também hierarquizada, segundo se sobreponham na mesma um 
maior ou menor número de caminhos. Não devemos esquecer que o cálculo foi realiza-
do desde 50 pontos aleatórios e, portanto, é esta quantidade que representaria um pon-
to do terreno por onde se passaria naturalmente (em termos de esforço) desde todos e 
cada um dos pontos aleatórios. Estas zonas são, potencialmente, chave na mobilidade e 
podem ser distinguidas de outras que não o são tanto. Desta forma, classificamos a rede 
de caminhos naturais em três grupos: 1 (pontos de passagem nos que coincidem de 1 a 
11 traçados dos 50 calculados), 2 (pontos de passagem nos que coincidem de 11 a 28 tra-
çados dos 50 calculados) e 3 (pontos de passagem nos que coincidem de 28 a 50, todos 
os traçados calculados). Isto vai-nos permitir fazer distinções segundo a importância de 
cada um dos pontos da rede de mobilidade da zona.

A Estampa 3 permite observar a existência de zonas nas quais as variáveis con-
dicionam mais ou menos a mobilidade, enquanto em algumas zonas concentra-se 
claramente a mobilidade (e.g. ao longo de uma dorsal com ladeiras com forte pen-
dente). Em outras, existe um grande número de possibilidades potenciais razoáveis 
(e.g. numa planície aberta). Em parte, estas situações podem ser detectadas pela hie-
rarquização em categorias (1, 2 e 3) que fizemos da rede.

No entanto, não é possível localizar as zonas de cruzamento mais reincidentes 
a partir da referida hierarquização. Neste sentido, as zonas de cruzamento são tam-
bém pontos-chave para entender uma rede de comunicação. Um cálculo simples que 
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nos permite reconhecer estas situações é o de densidade viária (Estampa 4). Trata-
-se de localizar as zonas nas quais existem muitas possibilidades potenciais para ser 
atravessadas, ou para onde convergem muitas linhas de mobilidade (zonas de cruza-
mento). Desta forma, isolamos os valores mais altos de densidade viária da zona, que 
classificamos de novo em 3 categorias: 1, 2 e 3, sendo esta última (3) a que representa 
os valores mais altos de densidade (aquelas zonas que potencialmente representam 
uma maior intensidade de cruzamentos).

Trataremos a continuação de pôr em relação a localização das estátuas com 
as linhas de mobilidade natural e as zonas de cruzamento. Para referir-nos a ambas 
utilizaremos o termo “zonas de passagem”. Esta relação concretiza-se a partir da pro-
ximidade, do modo que discutimos em seguida.

Longe e perto em termos comparativos
Chegados a este ponto, devemos recordar a pergunta que realizamos ao iní-

cio: estão as estátuas próximas ou afastadas a zonas de passagem? E a esta pergun-
ta respondemos com outra: quanto é próximo ou afastado? Para evitar o relativismo 
de ambos conceitos, recorremos à comparação. A nossa perspectiva é a seguinte: as 
estátuas estarão perto de zonas de passagem se existirem muitos pontos no terreno 
que estejam mais longe e, pelo contrário, estarão longe se existirem muitos pontos 
no terreno mais perto a essas zonas de passagem do que as estátuas. Isto resolve-
-se calculando quantos são os pontos que estão mais afastados a estas zonas desde 
cada uma das localizações das estátuas. Comparar quantidades calculadas do mesmo 
modo resulta muito mais fácil.

O cálculo utilizado é simples. Trata-se, em primeiro lugar, de medir a distância 
linear entre a situação da estátua e a zona de passagem mais próxima (Estampa 5). Em 
segundo lugar, trataremos de determinar quantos pontos do terreno estão a igual ou 
menor distância que a estátua, o que nos permitirá calcular a superfície total que ocu-
pam esses pontos. Para determinar quantos estão mais afastados basta com calcular 
a diferença entre essa superfície e a área da zona de estudo. O resultado representa-
-se percentualmente e pode entender-se como a probabilidade que tem um ponto do 
terreno de estar mais longe das zonas de passagem que a estátua em questão. Definir 
a partir desta percentagem se uma localização está longe ou perto passa por definir 
um umbral. Deste modo, consideramos posições próximas como aquelas onde mais 
de 80% dos pontos estejam mais afastados. Por conseguinte, serão posições afastadas 
aquelas onde menos de um 20% dos pontos estejam mais longe). Em qualquer caso, 
todos os resultados das tabelas e dos gráficos que apresentamos estão expressos em 
termos percentuais, para que o leitor possa fazer as apreciações que bem entender.

Estátuas: localização e proximidade a zonas de passagem
Como já referimos anteriormente, não era objectivo deste trabalho considerar 

a maior ou menor longevidade histórica que podem ter as localizações de cada uma 
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das estátuas. Na maior parte dos casos, situamos as mesmas a partir de outros traba-
lhos citados anteriormente. Noutros casos, fizemo-lo a partir de referências directas 
recolhidas em campo. Em definitiva, a precisão que conseguimos supera de longe a 
necessária para uma análise à escala proposta.

Na Estampa 6 mostram-se as percentagens calculadas tal e como descrevemos 
anteriormente. Um primeiro exame destes resultados revela que todas as estátuas, 
salvo Tameirón, estão perto (mais de 80% dos pontos da zona estão mais afastados 
respeito a qualquer ponto da rede do que as estátuas), pelo menos, de uma zona de 
mobilidade potencial, seja de categoria 1, 2 ou 3. Pelo contrário, Tameirón, está signi-
ficativamente longe de qualquer ponto desta rede (menos de 20% dos pontos da zona 
de estudo estão mais afastados de um ponto da rede do que a estátua).

Algumas estátuas localizam-se em pontos bastante próximos a linhas de mo-
bilidade principal (categoria 3) como Muiño de San Pedro ou Tojais. Outras, a linhas 
de mobilidade secundárias (categoria 2) como Samardã, Guilhado, Chaves ou Vilar de 
Santos. Um terceiro grupo está significativamente próximo a linhas de mobilidade 
menos recorrentes (categoria 3) como Cruz de Cepos, Faiões, Marco ou Bouça. Como 
se pode ver, algumas estátuas estão próximas a linhas de várias categorias (Guilhado, 
Samardã ou Tojais).

Como dizíamos anteriormente, à margem de analisar a proximidade às linhas 
da rede, pretendemos analisar quais seriam as zonas potenciais mais recorrentes de 
cruzamento e acumulação de linhas na rede. Estas zonas resultam sempre relevantes 
como zonas de passagem em qualquer estrutura viária. Para tal e partindo das ca-
tegorias mencionadas (1, 2 e 3), calculamos a proximidade das estátuas a cada uma 
delas, seguindo o mesmo procedimento utilizado com as linhas da rede.

Os resultados mostram-se na Estampa 7. Uma primeira apreciação poderia ser 
que todas as estátuas, salvo Tameirón, Bouça e Samardã, estão significativamente 
perto a zonas de alta densidade viária (mais de 80% dos pontos da zona estão mais 
afastados respeito às zonas de alta densidade viária do que as estátuas). Novamente, 
Tameirón é o único caso que se localiza significativamente longe de uma destas zonas 
(menos de 20% dos pontos da zona de estudo estão mais afastados a uma zona de 
alta densidade viária do que a estátua).

Algumas estátuas localizam-se perto de zonas principais de alta densidade vi-
ária (categoria 3) como Vilar de Santos, Faiões, Chaves e Guilhado. Outras, a zonas 
secundárias de alta densidade viária (categoria 2) como Cruz de Cepos. Um terceiro 
grupo localiza-se perto de zonas de alta densidade viária (categoria 1) como Tojais, 
Muiño de San Pedro e Marco.

Em definitiva, os resultados mostram uma vinculação significativa entre zonas 
de passagem e localização das estátuas (exceptuando o caso de Tameirón que de-
monstra justamente o contrário). Esta vinculação observa-se em alguns casos (Vilar 
de Santos, Faiões, Chaves, Guilhado, Cruz de Cepos, Tojais, Muiño de San Pedro e 
Marco), tanto em relação às linhas da rede de mobilidade potencial como às zonas de 
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alta densidade viária. Esta dupla vinculação reforça ainda mais a relação entre zonas 
de passagem e a localização das estátuas. Os resultados combinados por categorias 
mostram-se na Estampa 8.

Conclusões e perspectivas
A simulação (representação) do movimento humano pelo território entranha 

uma enorme complexidade. Sem um modelo matemático informatizado teria sido im-
possível ter em conta todas estas variáveis e regular a sua influência. Não obstante, teria 
sido impossível comparar as situações das estátuas entre si com respeito a outros pon-
tos do terreno em idênticas condições. Esta já foi assinalada (Parcero, Fábrega 2006) 
como um dos principais contributos dos SIG desde uma perspectiva comparativa.

Ainda assim, e com todos os matizes de factores físicos que o nosso modelo ad-
mite, temos que recordar que a mobilidade é um fenómeno complexo que não pode 
ser explicado unicamente em termos de esforço. O movimento e a sua tradução ma-
terial, os caminhos, não existem aleatoriamente no espaço, senão que em função da 
necessidade de fazer permeável um território, permitindo a comunicação física entre 
determinados pontos do mesmo.

Portanto, e como já referimos, o trabalho que apresentamos não está termi-
nado. Trata-se, a partir daqui, de analisar a tradução histórica da mobilidade em rela-
ção com o modelo potencial aqui apresentado (que seguiremos melhorando). Somos 
conscientes de que este procedimento não nos vai fornecer uma solução final a um 
problema tão complexo como este: contextualizar um conjunto de suportes pétreos 
nos quais em algum momento foram gravados diferentes motivos. Um conjunto cuja 
definição é problemática em si mesma.

No entanto, o que pretendemos é dar um suporte objectivo às nossas afirma-
ções e aproximar a informação obtida à nossa interpretação. Se conseguirmos enten-
der melhor a dinâmica de mobilidade na zona em questão, poderemos, pelo menos, 
reforçar esta vinculação entre mobilidade e estátuas-menir. Perceber o modo em que 
se estabeleceu a referida vinculação, resulta muito mais complexo. Queremos dizer 
com isto que defender uma relação significativa entre estátuas e zonas de passagem 
não quer dizer que as primeiras se constituem como elementos do viário (e.g. sinali-
zadores), nem sequer como referentes visuais vinculados (e.g. monumentos). A vin-
culação encerra muitas outras possibilidades que radicam na própria construção do 
território, onde a rede viária constitui um elemento fundamental que estrutura e é 
estruturada por muitos outros elementos através dos quais se estabelece uma vin-
culação. Um destes elementos pode ser as estátuas que, tal como os povoados ou as 
necrópoles, podem ter a sua própria vinculação a caminhos.
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Estam
pa 1. O

 m
apa de fricção (à esquerda) representa de form

a quantitativa a relação entre qualquer ponto do terreno e a dificulda-
de que supõe atravessá-lo segundo os declives e os caudais. O

 m
apa de custo (à direita), elaborado a partir do de fricção, incorpora a 

direcção, sentido e distância do m
ovim

ento; representa de form
a quantitativa o esforço necessário em

 alcançar cada um
 dos pontos 

do terreno desde um
a localização (neste caso o ponto é calculado de form

a aleatória).
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Estampa 2 - O MADO, calculado a partir do mapa de custo, permite-nos calcular desde um 
ponto (neste caso aleatório) as zonas do terreno pelas quais resultaria mais fácil movimentar-
-se, supondo um esforço mínimo.
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Estampa 3 - Rede de mobilidade potencial hierarquizada extraída a partir dos MADO calcula-
dos desde 50 pontos aleatórios (o 3 representa aquelas linhas onde se sobrepõem mais linhas 
de MADO). Representa aquelas zonas pelas quais resultaria mais fácil movimentar-se.
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Estampa 4 - Cálculo de altas densidades de linhas na rede (o 3 representa as zonas de maior 
densidade). Representa as zonas mais significativas de cruzamento na rede.
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Estampa 5 - Estão representados a negro os pontos que estão a igual ou menor distância (595 
m) do que a estátua (Muiño de San Pedro) das linhas da rede de categoria 3. Pelo contrário, es-
tão representados a branco os pontos que estão mais afastados destas linhas do que a estátua. 
A percentagem dos mesmos, em relação aos mais próximos, é a que se representa nas tabelas 
dos gráficos de baixo (neste caso 88,57%).
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Estampa 8 - Valores combinados de proximidade às zonas de passagem da rede. O primeiro nú-
mero do parêntesis representa a categoria da linha da rede -3, 2 ou 1- que está significativamente 
perto da estátua (como dissemos, “perto”, significa que, pelo menos, 80 % dos pontos da zona 
estão mais afastados a uma linhas desta categoria do que a estátua). O segundo número do pa-
rêntesis indica, por idêntico procedimento, a proximidade a zonas de alta densidade viária. Em 
ambos casos representa-se com “-“ o incumprimento desta condição de proximidade.


