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INVESTIGADORES DA UNIVERSIDADE DO
ALGARVE REGRESSARAM AO CONCHEIRO
DO CASTELEJO, EM VILA DO BISPO
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina

 concelho de Vila
do Bispo continua
a ser pródigo em
trabalhos
arqueológicos e,
de 18 a 29 de
novembro, uma

equipa do Centro Interdisciplinar de
Arqueologia e Evolução do
Comportamento Humano (ICArEHB) da
Universidade do Algarve regressou, no
âmbito do projeto «SEArch» financiado
pela União Europeia, ao pré-histórico
concheiro do Castelejo em Vila do Bispo,
local onde se foram depositando, ao

longo de milénios, diversas camadas de
conchas, desde mexilhões e lapas a
búzios e burriés. E o objetivo da equipa
liderada por Carlos Simões (que incluía
ainda Helena Reis, Patrícia Monteiro e
Rui Oliveira) era tentar descobrir mais
sobre a exploração dos recursos
costeiros na transição do Mesolítico
para o Neolítico. “Pretendemos
compreender melhor o processo
de neolitização, ou seja, da
chegada de novas tecnologias
como a cerâmica, a pedra polida e
a agricultura, às zonas de costa.
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Para tal, procuramos estas
acumulações de conchas nos locais
de habitat das populações costeiras
e este é um dos maiores da costa
sudoeste, da costa vicentina”, explica
o investigador.

Nesta zona perto da Praia do Castelejo
já tinha estado uma equipa do Museu de
Arqueologia de Setúbal, entre 1985 e
1989, com escavações bastante extensas
a revelarem várias estruturas
habitacionais associadas aos caçadores
recolectores do Período Mesolítico, mas
também de povoações sedentárias já do
Período Neolítico. “Achámos que era
interessante revisitar o Castelejo,
não para fazer uma grande
escavação em área, porque essa
informação já conhecemos, mas
para testar novas metodologias que
a arqueologia tem vindo a
desenvolver nos últimos anos, e

assim irmos mais à escala
microscópica para conhecer como
é que se formavam este tipo de
sítios e quais eram as dinâmicas
das populações que os
construíram. Eram só lixeiras?
Viviam aqui de forma mais ou
menos permanente? Houve
períodos de abandono? São
questões interessantes porque,
durante a transição social do
Mesolítico para o Neolítico,
também se deu uma
sedentarização dos grupos
humanos”, conta Carlos Simões.

A par do Castelejo, a visita ao
concelho de Vila do Bispo contemplou
igualmente mais duas semanas de
trabalho na Rocha das Gaivotas,
Armação Nova, junto ao Cabo de São
Vicente, num projeto de dois anos que
vai a meio. “No primeiro ano
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estivemos a preparar as campanhas
e a analisar amostras que já
existiam, no segundo ano vamos
analisar os dados destas duas
escavações”, indica o entrevistado,
acrescentando que, normalmente, se sai
das escavações com mais perguntas do
que quando se chega. “Vamos estudar
em laboratório todos estes
materiais que estamos aqui a
recolher sistematicamente nos
perfis estratigráficos, onde se
vislumbram as camadas
sobrepostas das várias ocupações,
para perceber se existem
acontecimentos mais discretos que
possam indicar as diversas fases de
ocupação do sítio. Tudo coisas que
temos que ver à escala
microscópica”, declara o investigador,
acrescentando que a análise destes
sedimentos em concreto é realizada
através da geoarqueologia. “É isso que

nos vai permitir afinar
interpretações que, muitas delas,
podem já ter sido avançadas, mas
que agora poderemos conhecer
com mais detalhes”.

Claro que revisitar sítios
arqueológicos que se encontram no
meio da natureza, sujeitos aos
fenómenos atmosféricos e à passagem
de humanos e animais, encerra
desafios específicos e, neste caso
concreto, o concheiro do Castelejo
estava praticamente coberto por um
canavial que teve que ser desmatado e
limpo. “Víamos os testemunhos do
concheiro, mas não
correspondiam propriamente às
superfícies direitas e verticais que
terão sido deixadas pelas
escavações dos anos 80 do século
passado. Tivemos que voltar a
regularizar dois perfis antes de
recolher as amostras, numa
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abordagem muito localizada e focada
em zonas bastante concretas. A
conservação destes sítios é sempre
um desafio, até mesmo para se
salvaguardar o máximo de
informação possível para o futuro”,
entende Carlos Simões.

Desafiante é, igualmente, a profissão de
arqueólogo numa altura em que
provavelmente já não existirão mais
monumentos pré-históricos para se
descobrir por esse globo fora, o que não
significa que já se conheça tudo sobre a
passagem do ser humano pela Terra.
“Dentro da própria arqueologia
estamos sempre a encontrar novas
maneiras e ferramentas para nos
ajudar a analisar artefactos e
evidências mais antigas. Claro que

estas acumulações de conchas não
são visualmente impactantes, mas
é importante que a sociedade se
conheça a si própria. E é
fundamental que as conclusões que
venhamos a tirar deste trabalho
cheguem depois às populações,
para saberem mais sobre aqueles
que habitaram este território há
milhares de anos atrás”, aponta
Carlos Simões. “O que recolhemos
aqui é depois devolvido à
população, através da publicação
de textos científicos para o meio
académico, mas há que preservar a
memória e o património
arqueológico, que se pode
converter num recurso económico
importante desde que haja visão
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para tal. E temos que enquadrar
estas descobertas na história da
Humanidade de uma forma que faça
sentido e que seja apelativa para as
novas gerações. No fundo, cada sítio
arqueológico é uma peça de um
puzzle que está sempre a mudar,
conforme novas descobertas são
feitas e novas tecnologias se vão
aplicando, desde a biologia e a
genética até às ferramentas que nos
permitem conceber modelos a três
dimensões”.

APOSTA FORTE NO
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

A atenção ao património arqueológico
de Vila do Bispo tem sido, de facto,
bastante evidente ao longo da última
década, depois de muitos investigadores
terem reconhecido a importância dos seus
recursos naturais e culturais no contexto
global. “Numa fase inicial começaram
a contar uma história direcionada
sobretudo para a classe cientista, em
artigos, teses e congressos. Mas há
também uma vertente mais pública
e social da arqueologia que nos cabe
a todos e, quando as autarquias
possuem arqueólogos nos seus
quadros, conseguem traduzir para a
comunidade local, com uma
linguagem mais apropriada às
populações e às várias faixas etárias,
todo esse trabalho que foi feito
pelos investigadores”, comenta
Ricardo Soares, o arqueólogo municipal de
Vila do Bispo.

Câmara Municipal de Vila do Bispo que
assinou, em 2014, um protocolo de
colaboração com a Universidade do
Algarve, que já explorava este território
do ponto de vista arqueológico, e assim
avançaram os trabalhos numa jazida
paleolítica em Vale de Boi e num sítio
lusitano-romano na Boca do Rio, entre
outros importantes locais. “Em
simultâneo, a autarquia produziu
uma carta arqueológica do próprio
concelho, terrestre e subaquática,
e é de todo este manancial de
informação que se constrói depois
uma narrativa que conta a história
da evolução do território em
termos humanos. Cada
investigador explora um período
de tempo e depois há que montar
o puzzle”, descreve Ricardo Soares.
“Muita informação foi produzida
pela arqueologia ao longo das
décadas que não foi trabalhada do
ponto de vista social e torna-se
essencial compor um quadro
coerente e, depois, dar-lhe
visibilidade museológica, a pensar
na população local e nos turistas”.

Ricardo Soares recorda também que,
após a assinatura do protocolo de
colaboração com a Universidade do
Algarve, foi criado um Centro de
Acolhimento à Investigação em Budens
que tem captado e acolhido diversos
grupos de investigadores portugueses e
estrangeiros, como é o caso da equipa
liderada por Carlos Simões. “Tudo isto
faz parte de uma estratégia que
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começou no património existente no
território e na capacidade que os
investigadores tiveram para o
reconhecer, e que depois foi
cimentada pela vontade da autarquia
em devolver este conhecimento à
comunidade, à população local, a
quem nos visita, à humanidade”,
salienta o arqueólogo municipal,
destacando ainda a importância da
sociedade civil aderir, com entusiasmo, a
este processo. “As coisas só ganham
crédito se forem participativas, se
nascerem no diálogo, e é isso que a
Câmara Municipal de Vila do Bispo
tenta fazer. O património tem tido
uma grande atenção sobretudo
enquanto recurso turístico, mas é
muito mais do que isso, é uma
herança coletiva que recebemos e
que temos a enorme
responsabilidade de transmitir às
gerações futuras. As crianças são

uma faixa etária que está sedenta
de informação, daí termos uma
atividade de enriquecimento
curricular nas escolas, designada
«Conhecimento do Património
Local», em que visitam escavações
e participam nos processos de
restauro. Percebem como é que
uma simples pedrinha ganha
depois uma grande importância
num museu e temos crianças que
levaram para a escola lucernas
romanas e pequenos machados de
fibrolito que encontraram nos
terrenos da família e que vão
enriquecer as vitrines do museu”,
conta Ricardo Soares, com um sorriso.
“Tiveram a coragem de abrir mão
destes objetos que possuíam no
seu relicário pessoal e que agora
fazem parte do relicário
comunitário. É isto que é o
património” .
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