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Nos finais da década de 40 do século XX foi encontrado, nas imediações da Aldeia da Figueira, na freguesia de Budens,
um raro monumento produzido em pedra local, datável do Bronze Final, ou seja, com cerca de 2800 anos. A autoria
da descoberta tem sido atribuída a José Formosinho, então diretor do Museu Regional Dr. José Formosinho, em Lagos.
Este achado, o segundo do seu género em território português, foi publicado pela primeira vez em 1947, por E. Mac
White. Em 1950, J. Ramón Fernández Oxea também referencia este novo monumento, desta feita com um desenho
e uma fotografia de deficitária qualidade. Nos anos seguintes, Abel Viana, José Formosinho e Octávio da Veiga Ferreira
contribuem para um melhor esclarecimento das originais condições em que o monumento foi assinalado, numa área
a cerca de 1 km a sul da aldeia da Figueira.
Não se sabendo o local exato da descoberta, mas considerando as escassas informações disponíveis que referem
uma associação, direta ou indireta, a restos de sepulturas estruturadas com lajes de pedra, presumiu-se tratar-se de um
contexto de necrópole de cistas da Idade do Bronze, eventualmente dispostas nas margens da Ribeira da Figueira que,
passando a poente da povoação, desagua na praia com o mesmo nome. Segundo José Formosinho, estas sepulturas ainda
continham restos antropológicos. A este propósito, e para o território concelhio de Vila do Bispo, encontram-se
documentadas outras necrópoles de cistas enquadráveis em cronologias da Idade do Bronze, designadamente na área
do Padrão, na Raposeira.
Estes são os dados de que dispomos atualmente para o desenvolvimento de uma dirigida campanha de relocalização
deste sugestivo contexto arqueológico, tarefa já encetada no âmbito do projeto de investigação “Carta Arqueológica do
Concelho de Vila do Bispo”.
Relativamente ao referido monumento, trata-se de uma estela talhada em arenito vermelho, uma rocha que
regionalmente é denominada por “grés de Silves” e que localmente é conhecida por “pedra farinheira”. Aquando da sua
descoberta, parece que o monólito se encontrava implantado verticalmente, com o seu terço inferior soterrado.
Apresenta forma paralelepipédica, ligeiramente trapezoidal, medindo 1,64m de altura, 0,74m de largura na área
superior, 0,57m na área inferior e 0,18m de espessura média.
A sua particular relevância e valor arqueológico deve-se a um conjunto de inscrições decorativas gravadas numa das suas
superfícies, aspetos simbólicos oportunamente estudados por investigadores como Almagro Gorbea e Mário Varela Gomes.
Apesar da severa erosão da superfície granulosa do seu suporte arenítico, esta estela ainda preserva um conjunto
de figurações simbólicas facilmente reconhecíveis.
Precisamente ao centro, surge a imagem de um grande escudo redondo com 48cm de diâmetro. O escudo encontra-se
representado por dois círculos concêntricos e umbo central. O circulo interior é interrompido, à direita, por uma
chanfradura/escotadura em forma de “V”. São ainda visíveis diversos pontos interpretados como a figuração de cabeças
de pregos, originalmente cravados para fixação do revestimento de couro, ou de metal, à estrutura de madeira destes
equipamentos de defesa marcial de presumível ascendência oriental.
Pela sua dimensão e pela destacada posição que ocupam na gramática simbólico-decorativa de um conjunto de estelas
mais antigas, no qual se integra a Estela da Figueira, estes escudos têm vindo a ser associados ao “astro rei”, ao Sol,
mimetizando-se em escudos com atributos solares, eventualmente representativos de uma divindade masculina,
guerreira e imortal.
No topo da estela, ao centro, acima do escudo, define-se uma figura antropomórfica, representada esquematicamente
de pé, com um tronco de forma triangular e as pernas, sem pés, formando um triângulo invertido, exatamente da mesma
dimensão do tronco, uma figuração que, de certa forma, se assemelha aos chamados “ídolos almerienses” dos finais
do Neolítico. O personagem apresenta os braços abertos à altura dos ombros, com uma ligeira flexão na articulação dos
cotovelos. As mãos surgem bem abertas, com os dedos totalmente distendidos. Na cabeça, perfeitamente circular,
reconhecem-se dois pontos que representam os olhos e um nariz definido por um simples traço vertical.
Já no canto superior direito da estela, ligeiramente acima da mão esquerda da figura humana, surge uma lâmina
de lança, definida em forma de folha com nervura central, uma tipologia típica produzida em bronze nos finais da Idade
do Bronze.

Desenhado de forma tão simples, esquemática, quase infantil, decidimos muito carinhosamente batizar este ilustre
personagem como “o Guerreiro da Figueira”, o mais antigo ‘retrato’ das remotas gentes da atual povoação da Figueira –
o ‘Homo figueirensis’!
A Estela da Figueira integra uma série de monólitos decorados, sobretudo identificados na região sudoeste da Península
Ibérica. Designados por “Estelas Estremenhas” ou “Estelas de Guerreiro”, estes monumentos têm sido assinalados desde
o sul de França (Vaucluse, na Provença, e Montpellier) até ao nosso extremo sudoeste, ocorrendo em maior número na
Estremadura Espanhola e Andaluzia, mas também no Baixo Alentejo e Barlavento Algarvio. Ao momento, no território
português, encontram-se documentados 14 exemplares, sendo que a Estela da Figueira, a par da Estela de Castelões II
(Chaves), são as únicas integradas no subtipo II-C.
As Estelas Guerreiro têm vindo a revelar-se como excelentes “fósseis diretores”, contribuindo para a compreensão da
progressão temporal e espacial dos novos impulsos culturais e do fenómeno de complexificação social ocorridos na Idade
do Bronze. Cronologicamente, estes monumentos integram-se numa fase avançada do Bronze Final, sendo datados de
um período entre o século X e o século VIII antes de Cristo.
Constituindo verdadeiros “mitos de sobrevivência”, com uma função iminentemente memoralista de personificação
iconográfica do poder, parecem sacralizar a morte de distintos líderes-guerreiros, de forma a garantir uma ‘dinástica’
estratégia de manutenção e continuidade da sua influência nas comunidades que chefiavam – ancestor rituals.
Trata-se, portanto, de um grupo de monumentos que demarcaria as sepulturas de um privilegiado e muito limitado
número de indivíduos com atributos de chefia. Notáveis personagens, guerreiros prestigiados ou mesmo heróisfundadores, capazes de assegurar a manutenção de uma emergente organização socioeconómica de fundação
agropastoril, progressivamente capitalizada pela metalurgia e pelo associado comércio de metais. Nos finais da Idade
do Bronze, a Proto-história define-se, assim, como o irreversível “canto do cisne” da Pré-história.
Neste contexto, a Idade do Bronze foi também o palco dos homéricos ‘heróis civilizadores’, uma Odisseia de épicas
viagens de descobertas, de périplos mitológicos, de percursos iniciáticos e primordiais.
Ainda no domínio simbólico e mágico-religioso, assiste-se, na Idade do Bronze, à gradual substituição de uma ritualidade
rural de carácter feminino, figurada na “deusa-mãe” (a natureza, a terra, o barro e a fecundidade), por uma iconografia
manifestamente masculina, patente na arte rupestre e, particularmente, nas Estelas do Sudoeste (a guerra, o guerreiro,
o metal, as armas e as primeiras figurações do poder).
A olaria, enquanto atividade tradicional do mundo das mulheres, perde importância para a metalurgia, enquanto
especialidade marcadamente masculina. Os restritos mistérios dos elementos ganham novos ‘alquimistas’,
transformadores e produtores de novas matérias. A ‘sagrada fertilidade’ do barro e das oleiras é ‘brunida’ pelo profano
metal dos metalúrgicos e dos guerreiros. As sociedades de tendência matriarcal, mais naturalistas e igualitárias,
são agora ‘maculadas’ por um competitivo espírito guerreiro e por novas assimetrias, hierarquias e emergentes elites.
Após a sua descoberta, nos finais dos anos de 40 do século passado, a Estela da Figueira foi transportada para Lagos,
integrando a exposição permanente do então Museu Regional Dr. José Formosinho. Naquela época, este foi o melhor
destino possível deste e de muitos outros objetos arqueológicos exumados nas paisagens culturais do Concelho de Vila
do Bispo, entre os quais se destacam mosaicos e capitéis oriundos da villa romana da Boca do Rio, menires decorados,
etc.
Pela ausência, a nível local, de sensibilidade cultural, de competências científicas e de um espaço museográfico
adequado à guarda destes objetos, o Museu de Lagos arrogou-se desta responsabilidade, colmatando estas lacunas
loco-regionais durante os últimos 80 anos. Criado em 1932, o Museu do Dr. Formosinho assumiu-se, rapidamente,
como Museu Regional do Barlavento Algarvio.
Atualmente designado como “Museu Municipal Dr. José Formosinho”, este histórico equipamento museográfico encontrase em fase de remodelação. Considerando o facto de se encontrar garantida a “1.ª pedra” do futuro espaço museológico
do Concelho de Vila do Bispo – EPAC | Equipamento Público de Ação Cultural – O Celeiro da História de Vila do Bispo –
projeto que abrirá portas no ano de 2019, não será o momento de levantar a oportuna questão do definitivo retorno
de descontextualizadas peças arqueológicas aos seus legítimos herdeiros? – a comunidade do Concelho de Vila do Bispo.
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