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SONDAGENS
SONORAS
NUNO FARIA
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A dimensão sonora do Museu da Cidade funda-se na convicção
de que a oralidade é uma tradição poderosa que permite sondar o
passado e trazê-lo ao nosso tempo.
Não se trata, aqui, tanto de procurar reconstituir os sons do passado,
mas, antes, de convocar em nós, em cada visitante, uma experiência
percetiva que supere o conhecimento adquirido visualmente, fundamentalmente intelectualizado e distanciado. [Podemos fechar os
olhos, mas os nossos ouvidos estão em permanente estado de abertura,
sempre à escuta].
Sabemos que o canto antecedeu a palavra e que a linguagem
falada, indissociável de uma dimensão sonora, nasceu sem forma
e sem semântica. Sabemos, também, que a escuta antecede a visão
— o tempo de gestação do ser humano é iminentemente sonoro e
táctil — e que a conquista da visão é marcada por uma separação,
o momento em que abandonamos o corpo da nossa mãe, sulcando
inelutavelmente uma fronteira, um limite, uma distância com o
mundo a que chegamos.
Quando convidámos João Pais Filipe para construir uma
arquitetura sonora para o espaço do Reservatório, pensámos tanto
no músico quanto no artesão. De facto, os instrumentos usados na
composição — gongos, timbalões, tubos de alumínio, sinos, taças
tibetanas, entre outros — são feitos pelo próprio artista, retomando
uma prática ancestral do domínio das artes da forja.
O som dos instrumentos foi captado no Reservatório ainda
vazio, aproveitando a reverberação natural do edifício, e agora
propaga-se e prolonga-se no espaço de forma amplificada através
de 16 vias em mise-en-âbime sonora.
Em convivência, coexistência ou copresença com os artefactos
e vestígios herdados dos nossos antepassados, bem como com os
gestos, as práticas e a performatividade que constituem o trabalho quotidiano no Reservatório, a estrutura sonora e a particular
sonoridade concebida por João Pais Filipe, funda e aprofunda a
dimensão temporal da experiência do museu.
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AREIAS ALTAS
SARA LUZ
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A estação das Areias Altas é um sítio de fossas da Idade do Bronze
localizado perto do mar. Foi identificado e escavado por Russell
Cortez no início da década de 1950. Até recentemente, os dados
disponíveis limitavam-se aos resultados destes trabalhos, nem
sempre claros relativamente à natureza dos contextos identificados. Entretanto, novas intervenções arqueológicas têm permitido
continuar a sua descoberta, expandindo a compreensão das suas
particularidades históricas e materiais.
O elevado número e a dispersão espacial de fossas e de buracos de poste remetem para um espaço continuamente habitado e
transformado durante a primeira metade do 2.º milénio AC. Apesar
da expressiva construção destas estruturas, não foi possível, até ao
momento, compreender os limites e as configurações dos espaços
ao longo do tempo. De qualquer modo, considerando a sua localização e características gerais, seria um lugar pouco destacado
na paisagem e profundamente vinculado com a exploração dos
recursos litorais.
A análise conjunta da estratigrafia, da morfologia das estruturas e dos seus enchimentos, dos conjuntos artefactuais e das
datas radiocarbónicas permite exceder alguns aspetos da intrigante
opacidade dos vestígios. Com efeito, o estudo contextual das fossas
permite considerar dois cenários distintos: por um lado, a recorrência de fragmentos de recipientes de pé alto e de elementos líticos
termoalterados indiciam a produção de sal através do método da
briquetage; por outro lado, a boa preservação dos enchimentos das
fossas permitiu o registo da associação intencional de artefactos e
outros materiais, sugerindo a utilização deste lugar enquanto cenário de práticas de fragmentação e deposição socialmente codificadas. Em todo o caso, estas são apenas as primeiras, e provisórias,
conclusões de um trabalho que se encontra em curso e sobre uma
estação arqueológica em processo de descoberta.
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FERNANDO RUSSELL CORTEZ
(PORTO, 1913–1994)
Sara Luz

Russell Cortez, geólogo de formação, iniciou o seu percurso enquanto
arqueólogo a partir do estudo das indústrias líticas pré-históricas da
região do Porto. Em 1950, realizou as primeiras escavações no sítio
das Areias Altas, aproveitando as obras de prolongamento da Rua
do Marechal Saldanha. No Seminário de Arqueologia Portuense
(1983) expôs os resultados da sua pesquisa, apresentando o sítio
como uma habitação da Idade do Bronze. A assistência questionou
o seu trabalho, supondo momentos de ocupação cronologicamente
distintos: estariam os utensílios líticos e as cerâmicas estratigraficamente associados? existiriam vários níveis de ocupação? Cortez
manteve-se firme relativamente à unidade cultural e cronológica
que reconhecia nos vestígios, argumentando que os utensílios
sobre seixo, considerados pela assistência mais antigos, poderiam
testemunhar a sobrevivência de uma tradição técnica de períodos
cronológicos anteriores.
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Cortez, F. R., 1952 / Contributos para o estudo do Neolítico de Portugal /
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DEPOSIÇÕES
Sara Luz

Grande parte das fossas continha enchimentos em condições
notáveis de preservação. Esta circunstância permitiu que algumas
estruturas se destacassem por acolherem a associação, nem sempre
expectável, de diferentes elementos do quotidiano. Os materiais
que participavam, a forma como se faziam notar e as ligações
entre si, levam a interrogar o cenário de manipulação, cuidado e
intencionalidade em que possam ter surgido estas associações e a
sua deposição no interior das estruturas. Nas deposições parecem
ser convocadas diferentes atividades: a fragmentação social de
artefactos e a sua distribuição por diferentes espaços; a produção
de sal; a recoleção de moluscos. Porém, a racionalidade dessas atividades encontra-se revisitada através de um código com distintos
princípios éticos e estéticos, noções de composição e dinâmicas
de arquivo. Para compreender este reordenamento, é necessário
desafiar as possibilidades e os limites interpretativos da arqueologia
enquanto saber sobre a diferença que reside no passado.
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BRIQUETAGE E LÍTICOS
TERMOALTERADOS
Sara Luz

Briquetage é um termo francês referente à tecnologia utilizada na
produção de sal ígneo (por evaporação ao fogo) e ao conjunto de
infraestruturas e utensílios cerâmicos envolvidos nesse processo.
Nas Areias Altas, o elevado número de recipientes com pé alto e de
elementos líticos termoalterados permitem reconhecer esta tecnologia. Os recipientes com pé alto funcionariam como cristalizadores e moldes: uma vez atingida a cristalização da salmoura, eram
partidos a fim de se extrair o “pão de sal” intacto. Para a obtenção
da temperatura necessária a este processo químico, os recipientes
eram colocados sobre estruturas de combustão, cujas bases pétreas
reforçariam e prolongariam a radiação do calor. Pontualmente, os
elementos líticos apresentam uma biografia mais ampla, exibindo
marcas de talhe e vestígios de uso anteriores ou posteriores à sua
utilização neste contexto técnico.
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CERÂMICA DA IDADE
DO BRONZE
Sara Luz

Este conjunto reflete a tradição estética da cerâmica do Norte de
Portugal durante a Idade do Bronze. Os recipientes apresentam
morfologias ovóide, subcilíndrica e troncocónica de base plana. A
par destes, ocorrem taças carenadas e outras formas mais complexas. Ao corpo dos recipientes, podem ser adicionadas asas, pegas
e elementos decorativos em relevo. Esta tipologia, repetindo-se
noutras estações, sugere uma ampla rede de contacto e trocas. Tal
dinâmica de circulação de pessoas, bens e ideias remete para a
manipulação de distintas realidades em diferentes cenários sociais.
Os vasos troncocónicos e as taças carenadas, por exemplo, ocorrem
frequentemente como oferendas em contextos funerários. Nas
Areias Altas, os recipientes aparecem fragmentados e depositados
no interior das estruturas, sugerindo a sua participação em práticas
sociais de fragmentação e deposição intencional de artefactos.
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LÍTICOS
Sara Luz

O conjunto artefactual lítico das Areias Altas é constituído por seixos talhados, pesos de rede, denticulados, raspadeiras, percutores,
bigornas, núcleos e lascas que, entre outros elementos, testemunham uma modalidade de fabrico especializada na exploração de
matérias-primas locais. Os utensílios sobre seixo encontram-se
associados a uma tradição macrolítica cujas raízes podem remontar
a períodos muitos antigos. Através de esquemas de talhe expeditos,
os artesãos extraíam lascas com o objetivo de obter utensílios com
um ou mais gumes, que poderiam ser utilizados nas diferentes
tarefas de exploração e manutenção do território. A versatilidade
é um dos mais significativos atributos destes objetos, podendo um
só artefacto acumular ao longo da sua biografia técnica diferentes
funções. Por exemplo, um seixo pode ser usado para a extração de
lascas, retocado para avivar um gume, novamente usado como
núcleo e a extremidade oposta ainda ser usada como percutor.
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PLATAFORMA
LITORAL
ASSUNÇÃO ARAÚJO
SÉRGIO GOMES
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A plataforma litoral é uma área relativamente aplanada que se
desenvolve, normalmente, a partir de um relevo abrupto (relevo
marginal), descendo em degraus para o mar. É um arquivo geológico, com depósitos de idade fini-terciária e quaternária que
testemunham a evolução tectónica, climática e do nível do mar.
Em Agramonte e na Pasteleira, é possível observar extensos
depósitos fluviais formados por um pré-Douro. Esta fase do rio
antecede um movimento de elevação continental que se foi desenvolvendo ao longo do Quaternário, provocando o seu profundo
encaixe na antiga planície aluvial, acentuado sobretudo aquando
das regressões do nível do mar em períodos glaciares.
Entretanto, a movimentação tectónica continuava a
fazer-se sentir, afetando, por exemplo, os depósitos fluviais que se
podem ver nos Pinhais da Foz. Essa movimentação permitiu que,
ao longo de uma falha tectónica com direção Norte-Sul, o compartimento mais a ocidente fosse atingido pelo mar. Daí resultou
uma sequência de praias levantadas organizadas em diferentes
patamares, visíveis desde Montebelo a cerca de 30 m de altitude.
Na Praia da Circunvalação, a 3–4 m de altitude, estas antigas praias
emergem do nível de areia atual, revelando o estacionamento do
mar no interglaciar Riss-Würm, a última fase em que o clima foi
semelhante ao atual, há cerca de 125.000 anos.
Durante o Würm, todo o Norte da Europa ficou coberto por
grandes mantos de gelo. O máximo da glaciação terá tido lugar
há cerca de 20.000 anos. A acumulação de água nos continentes
fez com que o nível do mar descesse. Neste clima frio, o solo congelava no inverno e poderia descongelar no verão, potenciando a
deslocação de sedimentos e a criação de depósitos solifluxivos quer
sobre as rochas de base quer sobre os diferentes depósitos fluviais
e marinhos. Esta dinâmica, de natureza policíclica, foi moldando
os antigos degraus até aos inícios do Holocénico. Com o degelo dos
grandes glaciares, o nível do mar subiu cerca de 120 m, atingindo
27

valores próximos da atualidade, recriando as dinâmicas geomorfológicas com novas praias, sapais e dunas.
Este arquivo geológico é também um arquivo arqueológico
porque os seus depósitos preservam vestígios pré-históricos. Por
toda a plataforma litoral têm sido recolhidos artefactos líticos, cuja
variabilidade é sugestiva da exploração de distintos recursos. O
seu contexto de ocorrência não é, porém, suficientemente esclarecedor para compreender com detalhe o período cronológico e o
ambiente cultural em que foram criados. Em contraste com esta
difusa imagem do passado, a estação das Areias Altas é um testemunho material das condições de vida de comunidades da Idade
do Bronze (2.º milénio AC). Nas mais de 200 estruturas abertas no
solo podem ser reconhecidos indícios de um lugar persistentemente
habitado, revelando a emergência de um sentimento de pertença
para com o território.
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(cima) A falha dos Pinhais da Foz
(baixo) A praia antiga da Circunvalação (125.000 anos)

GEOMORFOLOGIA
Assunção Araújo

O mapa geológico de Portugal mostra claramente a posição do
Porto numa área em que predominam os terrenos antigos do maciço
Hespérico, com afloramentos de xistos, quartzitos e granitos.
Na área de Lavadores tem início uma grande falha tectónica
com a direção Norte-Sul, que passa a leste de Coimbra e perto de
Tomar (falha Porto-Tomar). Trata-se de uma falha muito antiga e
profunda que, provavelmente, continua a ter movimento ao longo
do período mais recente da história da Terra (Quaternário, isto é,
os últimos 2,6 milhões de anos).
Durante o final do Cenozóico, a falha Porto-Tomar ter-se-á
movimentado e criado o “relevo marginal” que limita, a Leste,
uma área aplanada: a plataforma litoral.
A cidade implanta-se sobre esta plataforma que desce em
degraus para o mar, e que se desenvolve a partir das Antas, a 160 m.
É sobre essa plataforma relativamente elevada que se encaixa
profundamente o rio Douro e a Leste os rios Tinto e Torto.
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O relevo: mapa construído a partir das curvas de nível
da carta 122 dos serviços cartográficos do Exército
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ARTEFACTOS LÍTICOS
NA PLATAFORMA LITORAL
Sérgio Gomes e Sérgio Monteiro-Rodrigues

Os conjuntos de artefactos líticos invocam diferentes gestos e
esquemas de transformação do quartzito, quartzo e de outras
rochas disponíveis na Plataforma Litoral.
A aptidão destas matérias-primas/suportes seria bem conhecida pelos artífices pré-históricos, que fariam a sua escolha consoante os instrumentos que pretendiam elaborar.
Através de técnicas como o afeiçoamento (que permite dar
a forma pretendida a um objeto de pedra) ou a debitagem (que se
relaciona com a extração de lascas a partir de um bloco denominado núcleo), estes suportes eram transformados em utensílios
apropriados a diferentes atividades ligadas à caça, à recoleção ou
ao processamento de outros recursos.
Cada artefacto encerra uma biografia técnica, exibindo marcas
relacionadas com a sua manufatura e utilização. Cada artefacto,
ou série de artefactos, expressa, então, respostas face aos diferentes estímulos e necessidades que os diferentes grupos humanos
enfrentaram ao longo de um amplo período cronológico, por vezes,
da ordem dos milhões de anos. Neste diálogo, simultaneamente
cultural e material, foi sendo desenvolvido um engenho criativo,
recriando progressivamente as condições de vida das comunidades
pré-históricas.
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Intervenção arqueológica / Rua do Marechal de Saldanha, 1318 – 1324 | MSL1318.10
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Intervenções arqueológicas / (cima) Rua do Marechal de Saldanha,
1318 – 1324 | MSL1318.10 / (baixo) Rua de Sá de Albergaria, Lote 1 | SALT1.08
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Intervenção arqueológica / Rua de Sá de Albergaria, Lote 1 | SALT1.08
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AREIAS ALTAS
1
Vasos
Ovóides, subcilíndricos
e troncocónicos
Cerâmica
Idade do Bronze
MLS1334.10; SALT1.08 |
Areias Altas
2
Elementos de moagem –
dormente e movente
Granito
Idade do Bronze
MLS1318.10 | Areias Altas
3
Fragmento de enxó
Anfibolite
Pré-história recente
SBM59.18 | Rua do Senhor da Boa
Morte, 59 – 61
Fragmento de enxó
Anfibolite
Idade do Bronze
MSL1318.10 | Areias Altas
Enxó
Anfibolite
Pré-história recente
IPA.21 | Largo da Igreja de
Paranhos

PLATAFORMA LITORAL
4
Líticos termoalterados
Quartzito
Idade do Bronze
MSL1318.10 | Areias Altas
Briquetage
Cerâmica
Idade do Bronze
MSL1318.10 | Areias Altas
5
Taça carenada
Cerâmica
Idade do Bronze
MSL1318.10 | Areias Altas

9
Artefactos líticos
Bifaces
Quartzito, seixo rolado
(com vestígios de rolamento)
Acheulense, 350 – 250 ma
MTV.01 | Avenida de Montevideu

7
Concheiro
Orgânico (moluscos)
SALT1.08 | Areias Altas

Seixos talhados unifaciais
Quartzito
Cronologia indeterminada,
Holocénico

8
Líticos
Quartzito
Idade do Bronze
MLS1334.10; SALT1.08 | Areias
Altas

Raspadeira
Quartzo leitoso
Cronologia indeterminada
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1
2

3

PLATAFORMA LITORAL

Pesos de rede
Quartzito, seixo rolado
1700 – 1500 AC (Idade do Bronze)
MPC.00 | Marginal do Parque
da Cidade
10
Líticos – Núcleos
Quartzito
Cronologia indeterminada
Vestígios de eolização que
apontam para o Pleistocénico
MPC.00 | Marginal do Parque
da Cidade
Viveiros, 2021
Teatro do Frio
Instalação e vídeo, som estéreo,
loop
Sondagens Sonoras, 2021
João Pais Filipe
Som, 16 vias com ritmo 21/16
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Utensílios sobre lasca
(dentículados)
Quartzo leitoso
Cronologia indeterminada
Picos
Quartzito, seixo rolado
Peças com longa diacronia –
do Pleistocénico Superior ao
Holocénico (5000 – 4000 AC)

7
8

Lascas
Quartzito
Cronologia indeterminada

6
Vaso ovóide
Cerâmica manual
1800-1500 AC (Idade do Bronze)
MLS1334.10 | Areias Altas
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