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O REMOTO PASSADO DA POVOAÇÃO DE BARÃO DE SÃO MIGUEL
histórico da investigação e algumas ‘antigas’ novidades arqueológicas
Crivada toda a informação produzida até ao momento, relativa à mais longínqua história
fundacional da povoação de Barão de São Miguel, pouco ficamos a saber sobre as suas concretas
origens no Tempo, sendo escassas as evidências de materialidade arqueológica disponíveis e
difícil vislumbrar os ecos das mais remotas gentes e culturas fixadas naquelas paisagens de
vocação eminentemente rural.
No ano de 1841, João Baptista da Silva Lopes lega-nos a seguinte descrição da aldeia de Barão
de São Miguel, na página 224 da sua obra Corografia ou Memoria Economica, Estadistica e
Topografica do Reino do Algarve:
«Barão de S. Miguel, pequena aldeia em planicie de boas terras de trigo e legumes, com algumas
fazendas de figueiras. A freguezia, cuja igreja he pequena e do mesmo arago, está unida á de
Budens, em cujo caminho corre a ribeira, que se passa a váu, ainda que de inverno engrossa
bastante com as aguas da chuva: dista desta aldeia pouco mais de 1⁄2 legua a E. A fabrica da
igreja tem 26 alqueires de trigo em foros, e 460 réis. Os dizimos della, e da freguezia de Barão
de S. João estiverão arrendados por 500 mil réis, e no ultimo arrendamento por 300. Por aqui se
colhe algum esparto de boa qualidade, ainda que curto, por andar pizado do gado; assim mesmo

delle fazem baraços e empreita para ceirões e alcofas. Fornos de cal, dos quaes se provê a
cidade de Lagos que lhe fica a S.E. pouco mais de huma legua: os habitantes tambem levão alli
carvão e lenha, em que se empregão, quando lhes faltão os trabalhos do campo. Tem 1⁄4 de
legua de comprido, e outro tanto de largo. Confina com Barão de S. João a N. Bemsafrim e Luz a
E, Luz a S., e Budens a O.» (Lopes, 1841, p. 224).
Trata-se de um breve relatório corográfico sobre os recursos e atividades económicas de uma
aldeia de matriz agropastoril que marca o arranque barlaventino do barrocal algarvio. Com
algumas pinceladas, o autor ilustra a vida quotidiana das gentes que habitavam Barão de São

Miguel em meados do século XIX, uma realidade que, em boa verdade, não se encontra assim tão
distante.
Algumas décadas mais tarde, entre março de 1877 e os finais do outono de 1978, Sebastião
Philippes Martins Estacio da Veiga, ilustre pioneiro da investigação arqueológica algarvia,
realiza o seu ambicioso projeto Carta Archeologica do Algarve, segundo João Luís Cardoso,

“talvez, a mais notável iniciativa no domínio da Arqueologia até hoje empreendida em
Portugal (...). A desproporção da empresa e dos resultados obtidos, face à fragilidade de
recursos humanos e financeiros alocados, ainda mais releva o mérito da obra” (Cardoso, 2006,
p. 295).
Os resultados desta hercúlea campanha arqueológica são publicados em 1886, 1887, 1889 e
1891, respetivamente nos quatro volumes das suas Antiguidades Monumentaes do Algarve tempos prehistoricos. Na página 314 do Volume II desta inexcedível obra, editado em 1887,
Estácio da Veiga aponta, nas proximidades de Barão de São Miguel, as primeiras referências
arqueológicas para aquela localidade do interior do concelho de Vila do Bispo. Referindo-se ao
sítio dos “Curraes”:
«Fica este sitio uns 400 metros a nordeste de Barão de S. Miguel. Varios homens do campo

affirmam ser frequente o apparecimento de machados de pedra n’aquelles terrenos e que
algumas pessoas os guardam com a idéa de livrarem a sua casa da quéda de raios. Alli comprei
a um camponez o perfeito machado com o gume muito arqueado e produzido por duas largas
facetas, que figuro na estampa III com o n.º 3. Tem 0m,088 de comprimento, 0m,051 e 0m,031
de espessura. Tenho-o depositado no museu.» (Veiga, 1887, p. 314).
Nestas linhas fica competentemente atestada a antiguidade pré-histórica do povoamento na
área da atual aldeia de Barão de São Miguel. Quanto ao referido machado de pedra polida, este
encontra-se atualmente depositado no Museu Nacional de Arqueologia, no Mosteiro dos
Jerónimos, em Lisboa. Destaque para a curiosa apropriação popular de um artefacto
arqueológico. Reconhecendo a importância destes objetos, ainda que não sendo entendida a
sua original função, é frequente, entre as comunidades rurais da Península Ibérica, a
revalorização de machados de pedra polida produzidos na Pré-história, reinvestidos de
poderosos

atributos

mágico-religiosos
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raios

das

trovoadas.

Tradicionalmente chamadas de “Pedras de Raio”, estas peças surgem amiúde colocadas junto
de chaminés em arquiteturas vernaculares.

Em 1987, precisamente 100 anos após a publicação do primeiro volume das Antiguidades
Monumentaes do Algarve, de Estacio da Veiga, Mário Varela Gomes e Carlos Tavares da Silva
dão estampa aos resultados do seu Levantamento Arqueológico do Algarve – Concelho de
Vila do Bispo, obra fundamental onde são apresentadas mais algumas realidades arqueológicas
registadas na área envolvente da atual aldeia de Barão de São Miguel.
No Cerro do Haver, “4 Km NE de Budens, entre duas nascentes da Ribeira de Almádena”, ou
seja, 2 km a Noroeste da aldeia de Barão de São Miguel, os investigadores assinalam “achado
de artefactos de pedra polida, contas de pasta vítrea, objectos de ferro e abundantes

escórias de antigas fundições. O sítio poderá corresponder a uma mina” (Gomes, 1987, p.36).
Trata-se, pois, de um heterogéneo pacote artefactual que documenta a presença humana no
decorrer do Período Neolítico, Idade do Ferro e Época Romana (CNS 12785).
“A 1 Km a NE de Barão de São Miguel” os autores registam um outro sítio arqueológico, desta
feita associável ao Período Romano, designando-o de “Ruínas dos Currais” (CNS 12788) por
apresentar vestígios de “ruínas de edifícios e sepulturas” (Gomes, 1987, p.36). Corresponde,
muito provavelmente, ao topónimo “Curraes” previamente referido por Estacio da Veiga, em

1887.
Por fim, o exaustivo Levantamento Arqueológico de 1987 apresenta, ainda, um interessante
sítio de cronologia proto-histórica nas proximidades de Barão de São Miguel. Assumindo o
topónimo “Zorreta”, trata-se, segundo os autores, de uma “necrópole de cistas, onde foi
recolhida uma lança de bronze” (Gomes, 1987, p.38). Este cemitério da Idade do Bronze foi
assinalado perto de um caminho de terra batida, cerca de 1 km a Sudeste de Barão de São
Miguel, entre a Ribeira de Vale Barão e a Ribeira do Vale da Zorreta (CNS 1274).
Em 2002, no âmbito do seu projeto de investigação O Processo de Neolitização do Algarve,
António Faustino de Carvalho, indica, a menos de 500 metros à direita do caminho nascente
que segue de Barão de São Miguel até à Pedra Amarela, “numa cova, provavelmente de
extracção de terras”, alguns materiais arqueológicos atribuíveis à Pré-história recente,
balizáveis

entre

o

Neolítico

e

o
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e
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incaracterísticos” (in Portal do Arqueólogo - CNS 27772).
Também em 2002, Maria Gertrudes Branco e Pedro Barros, no âmbito do projeto de
Relocalização, identificação e inspeção de Sítios pela Extensão do Instituto Português de
Arqueologia – Silves, apontam mais um sítio arqueológico numa pequena elevação debruçada
sobre a Ribeira de Vale Barão, atualmente cortada pela EN 125, cerca de 1 km a Sudoeste da
aldeia de Barão de São Miguel, depois da Ponte dos Lagos. Os investigadores assinalaram, à
superfície do terreno, “abundantes vestígios de sílex” integráveis em cronologias do
Neolítico/Calcolítico. O sítio foi identificado pela macro evidência de um fragmento de
calcário presumivelmente pertencente a um menir, um conjunto de vestígios que remetem
para a pré-existência de um potencial povoado pré-histórico (in Portal do Arqueólogo - CNS
17804).
Aparentemente, trata-se do mesmo fragmento de menir referenciado na obra Menires de Vila
do Bispo – Inventário/Cartografia, da autoria de João Velhinho, publicado em 2005 pela
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Vila do Bispo. Relativamente
ao latente passado megalítico e à existência de outros menires nas cercanias de Barão de São

Miguel, hoje podemos averbar mais alguns destes monumentos pré-históricos a um já longo
inventário regional.
Em suma, estas são as informações arqueológicas coligidas na bibliografia de referência e que
permitem recuar a presença humana, nas envolventes paisagens da atual aldeia de Barão de
São Miguel, até à Pré-história, passando pela Idade do Bronze, Idade do Ferro e Período
Romano.
Relocalizados alguns destes sítios arqueológicos, no âmbito do projeto municipal Carta
Arqueológica do Concelho de Vila do Bispo, iniciado em 2014 por iniciativa do arqueólogo da
Câmara Municipal de Vila do Bispo, Ricardo Soares, signatário do presente trabalho, foi
finalmente encetada uma sistemática pesquiza arqueológica justamente dirigida à freguesia de
Barão de São Miguel, território menos conhecido na geografia da investigação históricoarqueológica do concelho vilabispense.
Em 2017, foram realizadas inaugurais prospeções espeleo-arqueológicas para identificação e
exploração de cavidades cavernícolas, as grutas do vale fluvio-cársico da Ribeira de Barão. Os
trabalhos foram desenvolvidos por uma equipa especializada formada por Rui Francisco (Loia),
Alfredo Luís Saloio e Ricardo Soares, recuperando, para o efeito, experiências e metodologias
adquiridas

em

anteriores

projetos

espeleo-arqueológicos,

designadamente

na

Carta

Arqueológica de Sesimbra e na Carta Arqueológica de Setúbal.
Com base em relatos recolhidos junto da comunidade de Barão de São Miguel, nos quais foram
descritas covas, minas, pedreiras e grutas, buracos povoados por morcegos, zorras,
escalavardos e muitas pulgas, tornou-se possível redescobrir algumas destas cavidades, hoje
praticamente esquecidas entre a densa vegetação pela ausência de tradicionais atividades
como a agricultura e o pastoreio. Estes locais, obscuros e particularmente misteriosos,
constituíram, noutros tempos, incríveis espaços de aventuras para a juventude local.
Além da relocalização de cavidades previamente conhecidas entre a comunidade, foram
assinaladas novas grutas, numa área de elevado potencial espeleológico e, por conseguinte,
arqueológico. As grutas revestem-se de especial interesse na investigação arqueológica, por
preservarem depósitos culturais e sequências estratigráficas que permitem documentar, de

forma exemplar, o passado natural e humano do envolvente complexo paisagístico.
Mais recentemente, com o apoio da sociedade local e dos seus representantes, nomeadamente
António Lopes, anterior Presidente da Junta de Freguesia de Barão de São Miguel, e Alberto
Encarnação, homólogo em exercício, bem como de alguns proprietários de terrenos,

exemplarmente sensíveis à preservação de antigas realidades culturais e interessados pela
história local, tem sido possível averbar importantes informações relativas ao passado comum e
herança coletiva da comunidade.
Juntos identificámos, em abril de 2019, nas imediações de Barão de São Miguel, uma extensa e
muito significativa área arqueológica, repleta de vestígios artefactuais de superfície que
atestam uma presença humana pré/proto-histórica, documentada por copiosos materiais cuja a

análise cronocultural indicia produções do Calcolítico/Idade do Bronze, designadamente
inúmeros fragmentos de cerâmica de fabrico manual, entre os quais se destacam algumas peças
carenadas.
Além destes materiais e na mesma área, surgem profusos restos de materiais de construção,
telhas decoradas por digitação e pedaços de cerâmica utilitária medieval, entre os quais
“saltou à vista” um fragmento de taça de produção islâmica, típica do (Al)Gharb al-Andalus,
apresentando fundo com “pé de anel”, superfície vidrada com melado e decoração realizada
pela técnica de “corda seca”. Esta peça, associada às telhas decoradas, torna-se
particularmente importante pois comprova, pela primeira vez e de forma inédita, um passado
medieval islâmico de Barão de São Miguel. Acresce o facto de a área registar, em extensão e
quantidade, incontáveis restos de escória de fundição metalúrgica, provavelmente resultantes
de atividade mineira local com reduções primárias de minério possivelmente sidérico.
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Em informações recolhidas junto da comunidade local, surgem diversas referências a “minas” e

“covas” entulhadas pelos proprietários naqueles terrenos. Tratando-se de uma área de escasso
potencial cavernícola e considerando a abundância de escórias de fundição, podemos estar
perante uma efetiva exploração mineira de época medieval ou mesmo tardo-romana.
A área será objeto de prospeções intensivas no decorrer do verão, período do ano em que os
solos e a vegetação seca oferecem melhores condições de visibilidade. Quanto às escórias de
fundição, estas seguem agora para uma fase de análise laboratorial. Atestada a metalurgia
local, a investigação destes materiais permitirá confirmar uma muito provável atividade
mineira durante a Idade Média de Barão de São Miguel, esclarecendo, exatamente, que tipo de
minério seria explorado e quais as técnicas metalúrgicas praticadas pelas antigas comunidades
medievais.
Se quer saber mais sobre a remota história de Barão de São Miguel, se quer conhecer e
contribuir para um melhor entendimento do seu passado humano, se quer conhecer os seus
mais remotos antepassados, se sente curiosidade pelos métodos da Arqueologia, então esteja
atento, pois, muito em breve, será convidado a participar num partilhado projeto de
investigação que terá lugar em Barão, uma colaboração entre a Câmara Municipal de Vila do

Bispo, a Junta de Freguesia de Barão de São Miguel e, claro, a comunidade local... os justos
herdeiros e verdadeiros responsáveis pela sua herança coletiva. Com mais alguns fragmentos
deste incrível e sempre incompleto puzzle da aventura humana, será então possível esboçar
uma narrativa e contar uma história sobre a sequência de presença humana no território da
freguesia de Barão de São Miguel!
Texto e fotografia de Ricardo Soares
arqueólogo, Câmara Municipal de Vila do Bispo

