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Os povos 
que chegaram 
antes 
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Crescem os vestígios de que várias civilizações, 
em vagas sucessivas, descobriram os Açores 
muito antes dos navegadores portugueses 
FOTOGRAFIAS RUI CARIA
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T
udo isto é extraordinário”, exclama 
o arqueólogo Nuno Ribeiro visivel-
mente emocionado, dando os para-
béns e um abraço generoso a António 
Félix Rodrigues. O professor do De-
partamento de Ciências Agrárias da 
Universidade dos Açores tem inves-
tigado, tal como o arqueólogo, uma 
série de construções em pedra na 
Terceira que parecem ser muito ante-
riores à data da descoberta oficial da 
ilha pelos portugueses, algures entre 
1444 e 1449. A estrutura escavada na 
rocha que ele mostra pela primei-
ra vez a Nuno Ribeiro é conhecida 
da população local, mas foi o físico 
e biólogo da Universidade dos Aço-
res que a identificou como sendo de 
interesse histórico. E os dois amigos 
dizem que se trata de uma necrópole.  

“É provável que não seja do tem-
po dos romanos mas de épocas an-
teriores, de uma cultura nova que 
emergiu da influência de vários po-
vos que passaram pelos Açores desde 
há 3000 anos, pelo menos”, admite 

o arqueólogo. A estrutura circular 
tem as paredes cheias de cavidades 
e é muito semelhante a outras exis-
tentes em toda a região do Mediter-
râneo conhecidas por columbários, 
embora não tenham nada a ver com 
pombos. São necrópoles, muitas de-
las da época do Império Romano, 
e as cavidades serviam para guar-
dar as cinzas dos mortos. É mais um 
indício que solidifica a tese de que 
vários povos, em vagas sucessivas 
e em diferentes épocas, chegaram 
aos Açores muito antes dos primei-
ros navegadores portugueses. Fení-
cios, cartagineses, romanos, vikings, 
ameríndios, parecem ter deixado a sua 
marca.                                                                                                                                                                        

O possível columbário está lo-
calizado na Caldeira das Lajes (ilha 
Terceira), um vale circular que se 
abre sobre o Atlântico a norte da Base 
das Lajes, coberto por uma flores-
ta densa e exuberante nas áreas não 
cultivadas, que temos de atravessar 
através de uma estreita vereda para 

TEXTO 
VIRGÍLIO AZEVEDO
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chegarmos à base de uma arriba de 
cinza vulcânica com uns 30 metros 
de altura, onde se destacam três es-
truturas escavadas na rocha. Mari-
sa Toste e Juca Martins, ligados ao 
grupo Trilhas, que organiza passeios 
pedestres por toda a ilha, estavam à 
nossa espera. Eles foram as primeiras 
pessoas a olhar para as três cavidades 
com outros olhos e a alertar Félix Ro-
drigues para o seu provável interes-
se histórico. 

INSCRIÇÃO FENÍCIA  
Para chegarmos ao columbário, a 
estrutura mais enigmática, temos 
de trepar pela encosta da arriba. É 
uma construção circular com sete 
metros de altura e as paredes cheias 
de nichos dispostos em camadas até 
à abóbada do teto. E há uma exten-
sa inscrição por cima da última ca-
mada “que parece ser fenício-púni-
ca”, adianta Nuno Ribeiro. Uma das 
versões locais diz que a construção 
é um antigo pombal, mas isto não 

convence os cientistas. Contamos 
os nichos. São 178 e alguns estão co-
bertos de musgos e cianobactérias. 
“Não pode ser um pombal porque a 
primeira fila de nichos se situa junto 
ao chão, onde as crias e os ovos se-
riam facilmente comidos por ratos, 
gatos, cães e outros predadores”, ar-
gumenta o presidente da Associação 
Portuguesa de Investigação Arqueo-
lógica (APIA). O Expresso acompa-
nha um grupo de investigadores or-
ganizado pela APIA, que visita nas 
ilhas da Terceira e do Pico numero-
sas estruturas de pedra encontradas 

ou identificadas nos últimos anos 
construídas provavelmente há dois 
ou três milénios.    

A Direção Regional da Cultura re-
solveu organizar as primeiras esca-
vações arqueológicas no columbário 
e numa das outras estruturas, mas 
o relatório com os resultados finais 
ainda não está concluído. Félix Ro-
drigues, que participou nessas esca-
vações, fez a análise de vários ma-
teriais nos laboratórios da Universi-
dade dos Açores e antecipa algumas 
conclusões: “Há ligeiros vestígios de 
cinzas nos sedimentos depositados 

nos nichos, onde encontramos car-
vão, fragmentos minúsculos de fer-
ro e pedaços de ossos carbonizados. 
E o chão desta estrutura é rico em 
cálcio, fósforo, potássio e magnésio, 
característicos de ocupações huma-
nas intensivas no passado, resultan-
tes da queima de madeira, conchas e 
outros materiais orgânicos”. 

A outra caverna objeto de sonda-
gens arqueológicas estava toda tapa-
da por toneladas de terra. Uma parte 
da terra foi retirada e permitiu des-
cobrir um corredor em pedra com 
dois metros de altura que conduz ao 

Fenícios, cartagineses, romanos, 
vikings e ameríndios parecem ter 
deixado a sua marca na paisagem  
e na herança genética dos Açores

ENIGMA  
O arqueólogo Nuno 
Ribeiro observa uma 
construção megalítica 
na Grota do Medo, na 
Terceira, que poderá 
ter 2000 anos
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interior da arriba de cinza vulcâni-
ca. “A estrutura podia ser um orácu-
lo e provavelmente a arriba está toda 
atravessada por galerias”, adianta 
Nuno Ribeiro. Com efeito, há vários 
pequenos buracos sem fim ao lon-
go da encosta da arriba. No chão do 
columbário foi encontrada uma pia 
escavada na rocha que “devia servir 
para libações com água, cerimónias 
típicas dos povos indo-europeus e 
semitas há milhares de anos”, conta 
o arqueólogo.  

A terceira construção tem uma 
planta trapezoidal semelhante a vá-
rias estruturas do mesmo género que 
encontramos no Monte Brasil, um 
cone vulcânico situado numa pe-
nínsula delimitada pelos dois portos 

naturais de Angra do Heroísmo. Além 
disso, a orientação das entradas desta 
construção e do columbário é a mes-
ma dessas estruturas do Monte Bra-
sil: nordeste/sudoeste. Porquê? “É 
uma orientação que permite, com 
grande precisão, a entrada da luz so-
lar até à parede do fundo no pôr do 
sol no solstício de verão”, esclarece 
Félix Rodrigues. Ou seja, todas estas 
construções funcionavam também 
como uma espécie de calendário.   

SANTUÁRIOS NO MONTE BRASIL 
O imponente cone vulcânico coberto 
de floresta está carregado de história. 
Para termos acesso às várias cons-
truções misteriosas escavadas na ro-
cha precisamos de autorização do 

tenente-coronel Luís Silveira, por-
que se trata de uma área militar. Ele 
é responsável pela parte histórica do 
Castelo de São João Batista, “o maior 
forte construído na fachada atlânti-
ca”, onde está instalado o Regimen-
to de Guarnição nº 1 do Exército, “a 
última presença militar a oeste de 
Portugal e da Europa”. Atravessamos 
o castelo e percorremos um caminho 
ao longo da muralha de quase cinco 
quilómetros que cerca o Monte Bra-
sil. Meia hora depois encontramos 
uma série de três construções, num 
espaço aberto de onde se vê um an-
tigo porto submerso e uma das mag-
níficas baías de Angra do Heroísmo.   

A versão oficial diz que estas es-
truturas são cisternas para a recolha 
de água ou abrigos, porque a ocupa-
ção do Monte Brasil foi feita no con-
texto militar e está historicamente 
documentada. Mas as característi-
cas arquitetónicas não batem certo 
com esta versão. Aliás, antes de che-
garmos a este local espreitámos duas 
grandes cisternas de pedra cheias de 
água com o mesmo tipo de arquite-
tura do Castelo de São João Batista, 
que não têm qualquer semelhança 

1/4 NECRÓPOLE Marisa Toste  
e Juca Martins alertaram os 
cientistas para uma estrutura 
escavada na rocha que poderá ser 
uma necrópole romana
2 PIRÂMIDE Na Madalena do 
Pico há 60 pirâmides de origem 
muito antiga com a mesma 
orientação astronómica e 
pináculos no topo. A maior tem 15 
metros de altura
5 SANTUÁRIO No Monte Brasil, 
em Angra do Heroísmo, há 
túmulos e santuários escavados 
na rocha ligados ao culto da água 
e da deusa cartaginesa Tanit
3/6 GALERIA Félix Rodrigues, 
professor da Universidade dos 
Açores, ilumina uma galeria no 
complexo megalítico da Grota do 
Medo, onde há símbolos 
espirituais gravados nas pedras 

Os santuários escavados na rocha  
no Monte Brasil são parecidos com  
os da antiga cidade fenícia de Malaka, 
hoje Málaga, no sul de Espanha
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com as três construções. “Não são 
estruturas militares mas antes san-
tuários escavados na rocha”, contes-
ta Nuno Ribeiro. “As suas caracterís-
ticas arquitetónicas e a sua localiza-
ção geográfica demonstram funções 
simbólicas relacionadas com o cul-
to religioso. E são muito parecidos 
com os da antiga cidade fenícia de 
Malaka, hoje Málaga, no sul de Es-
panha”. Alguns dos santuários têm 
tanques, canais e pias “que parecem 
estar ligados a abluções (banhos ri-
tuais), ao culto da água e da deusa 
cartaginesa Tanit”. O símbolo mais 
comum desta deusa da fertilidade era 
um trapézio e é bem visível que estas 
estruturas foram escavadas com base 
num plano trapezoidal. 

“Os navegadores fenício-púni-
cos precisavam da proteção dos deu-
ses nas suas viagens mais longas e 
arriscadas e, por isso, construíam 
santuários junto ao mar”, recorda 
Nuno Ribeiro. E no teto de um deles 
há estalactites formadas por ciano-
bactérias. “Comparando o seu com-
primento com o das estalactites das 
cisternas do século XVI no Castelo de 
São João Batista, poderão ter cerca 

de 2000 anos, embora não seja fácil 
medir com precisão a sua antiguida-
de”, adianta Félix Rodrigues. A iden-
tificação de todas estas estruturas 
está publicada num artigo científico 
apresentado em 2011 na conferência 
da Sociedade Europeia para a Astro-
nomia na Cultura (SEAC).

COMPLEXO MEGALÍTICO
Félix Rodrigues é um lutador muitas 
vezes solitário contra a resistência de 
autoridades locais e meios académicos 
do Continente à tese de que os Açores já 
eram povoados muito antes da sua des-
coberta pelos portugueses. Mas para o 
professor da Universidade dos Açores 
em Angra do Heroísmo, as evidênci-
as são cada vez mais fortes. O imenso 
complexo megalítico da Grota do Medo 
na freguesia de Posto Santo, a norte da 
cidade Património Mundial, no sopé da 
Serra do Morião, é o seu tesouro, o lo-
cal que ele mais tem estudado, como 
se fosse um livro aberto sobre a história 
desconhecida da Terceira. O nome Gro-
ta do Medo deve-se ao facto de ter sido 
uma zona interditada pelas autoridades 
a qualquer visitante, nos primeiros tem-
pos do povoamento da ilha (século XV). 

À medida que entramos na flo-
resta de cedro-japonês guiados pelo 
professor surgem por todo o lado 
grandes pedras com marcas em cor-
te regulares, fossetas (pequenas co-
vas) alinhadas, orifícios com canais, 
pias, gravuras rupestres que parecem 
representar barcos com remadores. 
Depois, avistamos construções mais 
elaboradas, onde se destaca “o que 
parece ser um túmulo de portal”, ar-
risca o arqueólogo Nuno Ribeiro. É 
uma construção imponente e pesada, 
onde as pedras aplanadas encaixam 
como legos em ângulos de 90 graus. 
E há também escadas arcaicas, cadei-
ras, altares, terraços, muralhas, cor-
redores e galerias cobertas que termi-
nam em cúpula. O arqueólogo encon-
tra no chão, pela primeira vez, o que 
parecem ser fragmentos de cerâmica 
pré-histórica. “Tudo isto pode ser da 
Idade do Bronze, há cerca de 2000 
anos, mas só com escavações arqueo-
lógicas poderemos ter mais certezas”, 
admite o arqueólogo. 

Félix Rodrigues publicou em mar-
ço passado um artigo na revista ci-
entífica “Archaeological Discovery”, 
onde defende que a arte rupestre e as 

construções megalíticas encontradas 
na Grota do Medo “têm semelhanças 
com as que existem na Europa”. Mas 
uma comissão de especialistas presi-
dida pelo arqueólogo Cláudio Torres, 
criada pelo governo regional dos Aço-
res em 2013 para analisar os achados 
arqueológicos da Terceira, tinha con-
cluído nesse ano que “nenhuma das 
construções observadas evidencia 
datação anterior ao povoamento dos 
Açores pelos portugueses”. E a ori-
gem das estruturas da Grota do Medo 
foi explicada “por um processo na-
tural”, de natureza geológica. Teresa 
Azevedo, professora da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa 
que integrou o grupo de cientistas 
que o Expresso acompanhou na Ter-
ceira, discorda destas conclusões. A 
geóloga considera que “as estruturas 
de pedra da Grota do Medo são feitas 
pelo Homem”, admitindo apenas que 
“algumas formações naturais conhe-
cidas por caos de blocos possam ter 
sido reaproveitadas e moldadas por 
mão humana”.

60 PIRÂMIDES NO PICO
A ocupação humana dos Açores foi 
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fragmentos de peças de cerâmica e 
outros materiais, que precisam ago-
ra de ser datados. Para que serviam 
afinal estas pirâmides? “Deviam ter 
objetivos religiosos ou defensivos e 
ser símbolos de poder”, explica Nuno 
Ribeiro.    

José António Soares, presidente 
da Câmara Municipal da Madalena, 
quer criar um Roteiro dos Maroiços 
com o apoio do Programa Pró-Rural 
Mais, financiado por fundos euro-
peus, “para que todos os que visitem 
o concelho conheçam melhor a sua  
história em termos culturais e cientí-
ficos”. As pirâmides poderão, assim, 
ser preservadas “e ter um impacto 
importante no turismo da região”.                   

VIKINGS E GENES AMERÍNDIOS
Não é só a arqueologia que nos está 
a revelar de uma forma apaixonan-
te como os Açores foram, provavel-
mente, habitados por outros povos 
desde tempos remotos, muito antes 
da chegada dos primeiros portugue-
ses. Um estudo internacional recen-
te (2013), liderado pela Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lis-
boa (FCUL), que integrava também 
investigadores das universidades 
de York (Reino Unido) e de Cornell 
(EUA), comparou mais de 1000 se-
quências de ADN do ratinho caseiro 
recolhidas no Açores, no Continen-
te e em toda a Europa Ocidental, do 
norte da Escandinávia ao Mediterrâ-
neo. Nas ilhas de Santa Maria, Tercei-
ra e Flores, as amostras de ADN reve-
laram poucas semelhanças com Por-
tugal Continental, mas uma grande 
identidade com as amostras da No-
ruega, Islândia, Escócia e Irlanda. Os 
cientistas defendem que as três ilhas 
teriam sido colonizadas há cerca de 
1000 anos — 500 anos antes dos por-
tugueses (1427) — por ratinhos ca-
seiros transportados em barcos dos 
vikings da Noruega e de territórios 
por eles ocupados. “E os marcadores 
genéticos usados parecem ser extre-
mamente seguros para sustentarem 
esta tese”, afirmou ao Expresso a 
bióloga Sofia Gabriel, da FCUL.

Os genes dos próprios açorianos 
podem revelar segredos ainda maio-
res. Um estudo ibérico sobre a gené-
tica da população açoriana liderado 
por Jácome Bruges Armas, investi-
gador do Hospital de Santo Espírito 
de Angra do Heroísmo, e publicado 
em 1999 na revista científica “Tissue 
Antigens”, descobriu que os açori-
anos têm genes mongólicos. E con-
cluiu que “a população açoriana está 
equidistante das populações asiática 
e europeia e as distâncias genéticas 
estão em alguns casos mais perto dos 
grupos étnicos asiáticos”. Por isso, o 
estudo defende que “existiu uma po-
pulação mongólica nos Açores” e que 
os primeiros habitantes “devem ter 
sido asiáticos ou ameríndios”, ten-
do havido “contacto humano (cru-
zamento) entre ameríndios, ilhéus e 
europeus antes de 1492, quando Cris-
tóvão Colombo chegou às Caraíbas”. 
Em 2004, um novo estudo dirigido 
por Luísa Mota Vieira, investigadora 
do Hospital de Ponta Delgada, con-
firmou a existência de genes mon-
gólicos na população açoriana. Mas a 
investigadora não foi tão arrojada nas 
conclusões: “Tudo se explica devido 
às rotas comerciais entre a Europa, 
a Ásia e a América a partir do sécu-
lo XV, que passavam pelos Açores”, 
explicou na altura à revista “Visão”.        

MUDAR A HISTÓRIA OFICIAL
A visão do poder político regional 
em relação a todas estas descober-
tas está a mudar, depois de alguma 
resistência. José Gabriel de Meneses, 
presidente da Câmara de Angra do 
Heroísmo, que integrou durante 16 
anos o governo regional dos Açores, 
afirma ao Expresso que os achados 
arqueológicos dos últimos anos no 
arquipélago poderão permitir “ou-
tro olhar sobre a história dos Açores 
diferente da história oficial importa-
da do Continente”. E vai mais longe: 
“A nossa história oficial é contada de 
fora para dentro — à exceção de al-
guns autores locais como Gaspar Fru-
tuoso (século XVI) ou o padre Antó-
nio Cordeiro (século XVII) — e é uma 

história muito pobre, isolacionista, 
infantil, demasiado simples, criada 
pelo Estado Novo, quando na verda-
de os Açores estão no centro do oce-
ano Atlântico”.  

Gabriel de Meneses mostra-nos 
com orgulho os quadros dos  mo-
narcas portugueses e políticos aço-
rianos que decoram as paredes das 
imponentes salas ricamente decora-
das da Câmara Municipal. O autarca 
recorda os acontecimentos mais im-
portantes da história dos Açores em 
que a região teve um papel decisivo 
em momentos chave da História de 
Portugal, quando D. António Prior 
do Crato, aclamado rei em Santa-
rém, liderou a resistência à dinastia 
dos Filipes de Espanha e continuou 
a governar Portugal a partir da Ter-
ceira (1582). Ou quando os liberais se 
revoltaram contra o rei absolutista D. 
Miguel e criaram uma Junta Provisó-
ria que se proclamou em 1828 gover-
no legítimo de Portugal e declarou 
Angra do Heroísmo capital do reino.    

“Nada do que está na história ofi-
cial dos Açores faz sentido, é uma in-
fantilização, e seria importante que 
tudo isto fosse quebrado, porque a 
nossa história é muito mais rica”. 
Gabriel de Meneses conta que já foi 
visitar o sítio arqueológico da Gro-
ta do Medo e acredita “que foi mão 
humana que o fez e durante mui-
to tempo”. O autarca admite que as 
construções observadas possam ser 
anteriores à chegada dos primeiros 
navegadores portugueses, mas ar-
gumenta que “tudo o que mexe com 
convicções profundamente enrai-
zadas na mente das pessoas provoca 
reações, o que é natural, porque as 
pessoas têm crenças que moldam a 
sua identidade”.  

Aceitar que outros povos desco-
briram os Açores antes de nós “é ad-
mitir uma mudança de paradigma na 
história das ilhas e das navegações 
no oceano Atlântico, o que significa 
que falta uma grande prova para que 
as pessoas mais resistentes mudem 
essas crenças”. Até porque esta mu-
dança “terá também implicações po-
líticas, económicas e culturais”. Ou 
seja, para o público em geral, “gran-
des afirmações carecem de grandes 
provas”. b

vazevedo@expresso.impresa.pt

Esta reportagem foi feita com o apoio das 
Câmaras Municipais da Madalena do Pico e 

da Praia da Vitória, e da Associação 
Regional de Turismo dos Açores 

É preciso “outro olhar sobre  
a história dos Açores diferente  
da história oficial muito pobre  
e infantil importada do Continente”

sempre uma luta constante entre o 
Homem e a pedra negra dos vulcões. 
A vinha introduzida na ilha do Pico 
pelos primeiros povoadores, hoje  
Património Mundial, é o exemplo 
mais recente desta batalha através de 
um esforço sobre-humano, porque 
apenas 3,4% dos solos eram aráveis. 
Quem visita o Museu do Vinho, na 
Madalena do Pico, percebe a verda-
deira dimensão deste projeto louco, 
porque foi preciso partir lava, furar 
o solo pedregoso, importar terra do 
Faial e construir uma teia interminá-
vel de abrigos de pedra para defender 
as videiras. Muito perto dos vinhedos 
fica outro património impressionan-
te, cerca de 100 pirâmides de pedra 
maioritariamente concentradas no 
concelho da Madalena (na Criação 
Velha, Valverde e Sete Cidades) co-
nhecidas por maroiços, que a versão 
local e oficial associa à limpeza dos 
terrenos destinados à agricultura a 
partir do século XVII. 

Há maroiços que poderão ter esta 
origem, porque são construções tos-
cas de amontoados de pedra delimi-
tadas por muros altos. “Mas há 60 pi-
râmides demasiado elaboradas para 
estarem associadas à limpeza de ter-
renos, com a mesma orientação geo-
gráfica sudeste/noroeste — que cor-
responde ao pôr do sol no solstício de 
verão — e semelhantes a construções 
antigas existentes na região do Medi-
terrâneo”, contrapõe Nuno Ribeiro. 
Estes maroiços são estruturas em de-
graus bem desenhadas, que chegam 
a ter 15 metros de altura e 100 metros 
de comprimento, algumas com ga-
lerias interiores. O arqueólogo diri-
giu uma equipa que fez as primeiras 
sondagens arqueológicas autorizadas 
pela Direção Regional da Cultura a 
uma destas galerias e à respetiva pi-
râmide, mas os trabalhos foram in-
terrompidos depois do parecer dado 
em 2013 pela comissão de especialis-
tas criada pelo governo regional dos 
Açores para analisar os achados ar-
queológicos na Terceira. Mas já foram 
descobertos anzóis, pontas de lança, 
utensílios em basalto, ossos, carvões, 



  Tiragem: 101375

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Lazer

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 23,50 x 29,70 cm²

  Corte: 8 de 9ID: 60014025 04-07-2015 | Revista E

Açores
E se afinal não os descobrimos?
São cada vez mais os vestígios de que não foram os portugueses  
os primeiros a chegar. Virgílio Azevedo revela as provas da misteriosa  
presença de outras civilizações naquelas ilhas atlânticas
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AÇORES: OS QUE 
CHEGARAM ANTES 
DOS PORTUGUESES R26


