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Rede de Museus Municipais de Loures

No âmbito da Rede de Museus Municipais de Loures, composta pelo Museu 
Municipal de Loures, o Museu de Cerâmica de Sacavém, a Casa-Museu José 
Pedro e o Museu do Vinho e da Vinha em Bucelas, onde também se encontra 
o Centro de Interpretação das Linhas de Torres, existem programas para o 
usufruto da comunidade escolar. 

Dentro destes programas, O MUSEU VISITA A ESCOLA proporciona uma 
maior aproximação das escolas do concelho aos seus museus municipais e 
à missão de cada um. Este programa tem como objetivo uma ação educativa 
e dinamizadora da história local, deslocando-se às escolas e apresentando 
as temáticas selecionadas a partir de objetos e documentos das coleções dos 
museus.

No sentido de aproximar ainda mais os museus das escolas, professores e 
alunos, e como complemento às aulas, produzimos este caderno pedagógico 
como auxiliar para as matérias relacionadas com a história local.

Pré-história em Loures

São diversos os vestígios arqueológicos no concelho de Loures que demons- 
tram a ocupação do território na Pré-história. São abordados o conceito 
de Pré-história, a medição do tempo em Pré-história, os métodos para se 
descobrirem os vestígios mais antigos e desde quando existem evidências da 
presença humana no atual território de Loures.
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PORQUE É QUE APARECE VIDA NA TERRA?!

Há muito, muito tempo na nossa galáxia apareceu o nosso planeta, o planeta 
Terra! 

Há cerca de 4 500 000 000 anos formou-se o nosso planeta. Porém, no início, 
as altas temperaturas e o clima não permitiam o aparecimento de vida. 

 

Dica: é possivel usar a imagem do sistema solar e relembrar os nomes 
dos planetas com os alunos, bem como explicar que a posição do planeta 
terra está numa zona que nem é demasiado fria nem demasiado quente em 
relação à posição do sol.
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Ao longo de milhões de anos, o planeta arrefeceu e começaram a reunir-se 
as condições para o surgimento de vida, cerca de 1 000 000 000 anos após o 
aparecimento do nosso planeta.
 

Os primeiros seres vivos a aparecer são seres unicelulares mas, com o passar 
do tempo, alguns destes seres evoluíram para seres multicelulares, ou seja, 
passam a ser compostos por mais do que uma célula, evoluindo para seres 
cada vez mais complexos.

Os seres vivos aqui representados estão desenhados de forma a serem
percetiveis pelos alunos.
Observação: muitas crianças vêem semelhanças entre a imagem acima e os 
limulus, espécie pré-histórica que ainda existe.
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A vida evolui num planeta que também evolui e se altera!

Por debaixo dos oceanos e dos continentes existem umas placas que fazem a 
crosta da Terra e que se chamam placas tectónicas. Estas placas é que fazem 
movimentar os continentes e provocam os tremores de terra, tsunamis, a 
criação das montanhas, etc…

Até há cerca de 65 milhões de anos, os dinossauros é que dominavam o pla-
neta. É por esta altura que cai um grande meteorito no nosso planeta, na 
zona que é hoje conhecida como o Golfo do Iucatão.

Este embate provocou explosões de grande magnitude, terramotos, tsunamis 
e levantou toneladas de poeiras para a atmosfera da Terra. Estas poeiras 
eram tão densas que bloquearam a luz solar durante muito tempo, baixando 
a temperatura do planeta e tornando o ar mais tóxico.  

Sem luz solar, grande parte da vegetação acaba por morrer negando as 
quantidades de alimento necessárias para os grandes dinossauros herbívo-
ros, que quando morreram deixaram de ser a fonte de alimento dos grandes 
dinossauros carnívoros, levando também à extinção destes.

Exercício: uma forma de exemplificar o funcionamento das placas tectóni-
cas é usando as mãos com os dedos esticados e fazer pressão uma contra a 
outra. Os alunos irão reparar que a pressão dos dedos de uma mão contra os 
dedos da outra mão fazem os dedos tremer, subirem ou descerem.
Objetivo: é uma forma de demonstrar as montanhas, a subducção das 
placas e os tremores de terra.

Observação: nem todos os dinossauros se extinguiram. Hoje em dia temos os 
seus descendentes que evoluiram e que podem ser observados em todos os 
lados, e principalmente no ar: as aves!
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A extinção destes grandes animais levou a que uma outra grande família de 
animais conseguisse melhorar as condições para a sua sobrevivência… Os 
mamíferos!

 
Estes animais, que já começavam a aparecer durante o período em que 
os grandes dinossauros já existiam, eram por norma pequenos roedores e 
comedores de insetos que sobreviviam em pequenas tocas debaixo da terra.
Devido às suas necessidades de sobrevivência, precisavam de pouco 
alimento e viviam mais abrigados das grandes e graves alterações ambien-
tais, que levaram à extinção dos dinossauros.

Quando as poeiras começaram a assentar, a luz do sol permitiu nova altera- 
ção do clima e as plantas voltaram a florescer.

                                                                                         

                     

Destes pequenos mamíferos vai evoluir uma grande variedade de espécies 
tais como os ratos, os cães, os felinos, elefantes e muito importante para nós, 
humanos: os símios! 

Dica: este raciocinio de causa – efeito, da relação entre o sol e as plantas, 
pode ser feito com a ajuda dos alunos de como as plantas necessitam do sol 
para sobreviver e ser o alimento dos animais.

Exercício: usando a imagem da evolução dos continentes, é possivel com a 
ajuda dos alunos, inventar uma especie (propõe-se que sejam os próprios 
alunos a inventar para se envolverem ainda mais) e localizá-la por exemplo 
no Godwana 

Objetivo: perceber como a deslocação dos continentes e as diferenças 
geográficas, climáticas, de fauna e flora, contribuem para a evolução das 
especies.
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É deste grupo que apareceram os nossos antepassados! 

OS HOMINÍDEOS
 

Tal como as outras espécies, o Homem também evoluiu de outros animais 
que o antecederam ao longo de cerca de 3 000 000 de anos! 

Nesta fase da nossa evolução, nós chamamos de hominídeos aos nossos 
antepassados. 

O que são os hominídeos? Os hominídeos são a nossa família que inclui 
todos os nossos antepassados que, ainda não sendo o Homem Moderno  
(Homo Sapiens Sapiens), já apresentam características do ser Humano.

Na imagem vemos o Homo Habilis que apesar de já ser bípede, ainda não 
tem a coluna completamente direita, um vestígio de antepassados mais 
antigos que deveriam andar sobre as quatro patas, ou seja, eram quadrú-
pedes!

Um Homo Habilis adulto não teria uma altura superior a um metro e vinte!
  

Dica: propõe-se que se escolha um aluno que tenha mais ou menos esta 
altura, para demonstrar as dimensões deste nosso antepassado.
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Não é só a altura e a curvatura da coluna que o distancia de nós, mas tam-
bém a estrutura do crânio que ainda é muito parecida com a dos nossos 
parentes primatas. Mas porquê?

A resposta está na alimentação deles: os nossos antepassados era omnívo-
ros, o que significa que comiam vegetais mas também carne crua e, por isso, 
tinham que ter muita força para arrancar a carne e mastigá-la. Para isso, 
precisavam de ter músculos fortes no maxilar e, para aguentar esses mús- 
culos tinham que ter o osso do maxilar bastante forte.

E não há parecenças?! Claro que sim! Se reparares nas mãos do Homo Habilis 
ele tem algo muito importante e que nós hoje em dia também temos… O pole-
gar ou dedo oponível! Esse dedo permite-nos agarrar coisas e manuseá-las 
e é também por causa deste dedo que o Homo Habilis, que significa Homem 
Habilidoso em latim, se chama assim porque é um dos nossos primeiros 
antepassados a produzir e usar ferramentas.

 

Mão de hominídeo

Exercício: com um aluno com uma altura de cerca de 1,20 m, estabelecer 
uma altura de cerca de um metro e pedir ao aluno para se pôr como um 
quadrupede e depois em pé, para perceber que de pé consegue estar acima 
das ervas altas da savana, e tem uma maior visão dos perigos que o
rodeiam.

Objetivo: perceber as vantagens do bipedismo na savana bem como
a importância de libertar as patas dianteiras para agarrar e produzir
ferramentas.
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Estamos no Paleolítico, que significa Pedra Antiga, e a nossa evolução, não 
se ficou por aqui. Gradualmente os nossos antepassados foram ganhando 
características cada vez mais próximas da atualidade, como é o caso do 
Homo Erectus, outro nome em latim que se traduzirmos em português signifi-
ca Homem Ereto ou Homem Direito. Mais uma vez o nome deste hominídeo 
refere-se a uma das suas características: a capacidade de já poder andar 
completamente direito, ou seja, a sua coluna já está perfeitamente adaptada 
para andar em duas patas, o bipedismo!  

Outro aspeto que se pode perceber é o aumento médio da altura e do cérebro!

 

Como é possível ver na imagem acima, apesar de cada vez mais parecidos 
com o Homem Moderno ainda tem muitas características dos nossos ante-
passados símios, conforme demonstram oa dentes e o maxilar bem como as 
cavidades orbitais destes hominídeos.
Mas, algo irá alterar drasticamente… Com o domínio do fogo!

Observação: com esta imagem é possivel perceber 
a diferença do tamanho e da capacidade da caixa 
craniana, e explicar como os nossos antepassados ao 
comerem proteína animal ajudou ao aumento do
nosso cérebro e à nossa capacidade de raciocinio.
 
Ainda em relação à proteína animal, é possivel 
demonstrar o poder dos dentes e do maxilar através 
da fotografia ao lado.
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O Fogo
A descoberta de como dominar o fogo permitiu um novo salto na jornada do 
ser humano:

Proteção: todos os animais instintivamente têm medo do fogo. Ao fazer fogo, 
os hominídeos tinham uma ferramenta que os protegia sem que tivessem de 
estar constantemente em alerta.

Caça: Com esta descoberta, foi possível ter mais uma ferramenta na caça de 
animais encaminhando-os, por exemplo, a emboscadas.

Cozinhar os alimentos: tornando a carne muito mais macia, os nossos ante- 
passados já não tinham que fazer tanta força com os músculos do maxilar 
para poder mastigar, levando a que gradualmente os músculos ficassem 
mais fracos, não precisando de um maxilar tão robusto para manter múscu-
los tão fortes; também os dentes já não eram necessários serem tão fortes e 
afiados e foram-se tornando mais parecidos com os atuais.

Luz e aquecimento: dominando o fogo já não precisamos de ir dormir quan-
do escurece pois temos luz do fogo, que nos vai permitir estar confortáveis 
após anoitecer e relaxar à volta da fogueira, e fortalecer as nossas relações 
sociais com o nosso pequeno grupo familiar. É deste convívio que irão 
nascer as palavras, depois as frases e por fim a linguagem completa. Tam-
bém é deste convívio que nasce a arte dentro das grutas, permitindo aos nos-
sos antepassados fazer belíssimos desenhos do mundo que os rodeava.
Muito possivelmente também é deste convívio que as nossas ferramentas 
evoluíram de simples pedras rudemente talhadas para artefactos mais com-
plexos.
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Esta evolução no fabrico de ferramentas foi gradual.
Entre as ferramentas acima apresentadas, existiram outras e que foram 
encontradas no território de Loures, como por exemplo bifaces:
   

O biface aqui apresentado é uma ferramenta pré-histórica com cerca de 
750 000 anos encontrada na zona de Santo António dos Cavaleiros. Esta 
pedra talhada é um instrumento intermédio entre os dois acima apresenta-
dos e tem o nome devido a ter duas (bi)faces.

De um seixo 
talhado...

Biface Sítio arqueológico do Casal do Monte, Santo António dos Cavaleiros, Loures

a uma lâmina
em silex
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A produção de uma ferramenta destas já nos evidencia um aprofundamento 
da capacidade de raciocínio, bem como do tempo a que o nosso antepassado 
estaria disposto a despender para fabricar algo assim. 

A evolução das ferramentas vai levar a que os nossos antepassados, que 
eram caçadores-recolectores, ou seja, que recolhiam e caçavam os seus 
alimentos, aperfeiçoassem a caça e depois a levassem para os seus abrigos 
durante os seus percursos pelo território.
      

Ponta de seta em sílex, Anta de Casaínhos, Fanhões 

Nestes percursos de nomadismo, tinham os seus pontos de abrigo. Em 
Loures, um desses pontos seria a gruta das Salemas em Lousa, onde se en-
contraram vários vestígios de animais caçados, tais como o lince, o veado e 
o cavalo.
 

Dica: uma forma de os alunos entenderem que o biface é uma ferramenta 
multifuncional é compará-la com um canivete suiço e depois explicar que 
serviria para furar, cortar, raspar e esmagar.

Réplica de seta da Anta de Casaínhos, Fanhões

Gruta das Salemas, Lousa, Loures
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Com o avançar do tempo, os grupos dos nossos antepassados iam ficando 
maiores, permitindo-lhes caçar animais de maior porte com maior articu-
lação entre cada elemento do bando e foi assim que, no nosso concelho, se 
caçaram animais de grande porte, como o elefante antigo (elephas antiquus).

    

Várzea de Loures, vista do Museu Municipal de Loures

Este tipo de caça não era feita sem riscos, por vezes alguém podia ficar ferido 
ou morrer nestas caçadas, porém o que se ganhava com um animal deste 
porte era muito; tanto a nível de carne, das peles para fazer roupas por 
exemplo; como dos ossos, tendões e presas, para ferramentas e arte. 

Fémur de elefante antigo com cerca
de 45 mil anos, tinha vestígios de ferramen-

tas em sílex ainda cravadas nele. Calculando 
o tamanho do elefante teria cerca de 12 

toneladas, 4,20 metros de altura e uma pata 
com 50 cm de diâmetro!
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A utilização destes materiais tinha que ser feita após serem trabalhadas e 
para isso os hominídeos tinham ferramentas próprias para essas tarefas. 
Perto do aqueduto de Santo Antão do Tojal foram encontradas algumas des-
sas ferramentas, tais como raspadores e furadores, para tratar as peles dos 
animais para depois poderem ser usadas.

Escavação arqueológica em Santo Antão do Tojal

     
Raspadores – serviam para raspar as peles  Réplica de raspador 

Furador – servia para furar as peles 
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Mas nem só para tratar das peles eram usadas ferramentas, tal como hoje 
em dia, os nossos antepassados também gostavam de se embelezar e tam-
bém produziam objetos de decoração. Nesta mesma escavação em Santo 
Antão do Tojal, foram encontradas várias conchas de caracóis com furações 
no seu centro, que serviam para passar um fio e poderem ser usadas como 
pulseiras ou colares, para adornarem os seus corpos.
 

Exercício: com conchas ou cascas de caracóis, fazer com os alunos colares 
e pulseiras usando, para as unir, fibras vegetais tais como as que seriam 
usadas na pré-história.
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O NEOLÍTICO

Esta vida nómada de caçadores-recolectores não seria uma vida fácil, des- 
locando-se sempre atrás das manadas e a comer a comida disponível, que 
muitas vezes não seria a suficiente. No entanto na zona do crescente fértil, 
que se situa na região do Médio Oriente, descobriu-se que se se plantassem 
sementes, dessas mesmas sementes cresciam plantas, que davam alimentos 
e começa toda uma nova Era que vai alterar o nosso modo de vida, descobri-
mos a agricultura. Assim com a agricultura saímos do Paleolítico e entramos 
no Neolítico. Mas que significa esta palavra, Neolítico?! Neo significa novo ou 
nova e lítico vem do grego lithos e significa pedra traduzindo para português 
podemos dizer que é a Era da Nova Pedra. E porquê da Nova Pedra? Com 
uma sociedade que agora baseia a sua vida na agricultura e na domesti-
cação dos animais, ou seja, na pastorícia traz novas atividades e comporta-
mentos a estas sociedades que passam a ser sedentárias (que vivem no mes-
mo sitio) e assim para novas atividades: estes seres humanos inventaram 
novas ferramentas, muitas delas a partir de pedras e daí o nome Neolítico.

  Técnica de produção de lâminas a partir 
de um núcleo de pedra.
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A PASTORICIA
A sedentarização trouxe novos desafios, se já não andamos a caçar per-
manentemente os animais para alimento como podemos ter acesso a eles? 
A solução encontrada pelos nossos antepassados foi a domesticação dos 
animais selvagens. A criação de vários animais como o auroque, o javali, a 
cabra selvagem, junto ao ser humano vai levar a que estes animais se vão 
habituando a nós e se alterando também: o auroque deu origem à vaca o 
javali ao porco, por exemplo.

  
Evolução do auroque para boi/vaca       Evolução de javali para porco

Com animais como as ovelhas e as cabras podemos também vestir outras 
coisas para além de peles, pois o pelo destes animais permite fazer tecidos 
para nos vestirmos, e assim nasce uma nova atividade humana que é a tece- 
lagem.  Assim vamos usar a lã, o algodão e outras fibras e entrelaçá-las umas 
nas outras de forma a termos tecidos, com os quais podemos vestir-nos e aga- 
salhar-nos no inverno.

    

Tear do Neolítico, o que encontramos destes teares são as partes mais resistentes como os pesos de tear (desenho 
da direita, fragmento de peso de tear encontrado nas imediações da Anta de Carcavelos, Lousa), que eram feitos 
em pedra ou cerâmica, ao contrário da madeira e das cordas que desaparecem em pouco tempo. Deste modo são 
elementos que são descobertos em sítios arqueológicos onde houve esta atividade. 
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A Agricultura
Esta nova atividade, tal como foi referido, aguçou o engenho dos nossos ante-
passados e eles inventaram novas ferramentas para as atividades que ago- 
ra surgiam e assim, para arranjar os campos e desbravar floresta para cul-
tivar inventam o machado de pedra polida que vai permitir cortar as árvores 
e ter madeira para as casas, as cercas, o fogo e para ferramentas. Quando já 
temos o espaço para cultivar, novas ferramentas entram em ação, tais como 
a enxada ou enxó para abrir os regos para plantar as sementes e, quando os 
cereais estão prontos a ser colhidos, a foice é necessária para colhê-los para 
fazer a farinha.                                        
                               

Quem ajuda o pastor? O lobo, o 
inimigo do pastor depois de
domesticado vai-se tornar no
melhor amigo do homem… O cão! 

Um pastor e as suas ovelhas

Réplica de foice,
Casal das Gaitadas, 
Loures           

Machado de pedra polida 
(Casal das Gaitadas, Loures)  

Enxó
(Anta de Carcavelos,
Lousa)
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Alimentação
Com esta nova forma de vida surgem novos alimentos, tais como o pão dos 
cereais, legumes, o leite das vacas, cabras e ovelhas domesticadas, que será 
usado para beber ou para fazer queijo. Aparecem as sopas e as papas, todos 
estes alimentos que já referimos necessitam de ser preparados com novos e 
instrumentos recipientes, para poderem ser manuseados e comidos.

O pão torna-se um alimento importante na dieta do ser humano e como vem 
dos cereais, então o ser humano vai inventar a mó manual para moer os 
cerais e fazer a farinha, para poder fazer o pão.
    

As sopas e os novos líquidos usados na alimentação necessitavam de no-
vos recipientes e assim nascem as cerâmicas, que serão usadas tanto para 
cozinhar bem como para servir os alimentos.

    

.

Exercício: encontrar pedras com estas carecteristicas e, com grãos de 
cereais, tentar replicar a produção de farinha daquele periodo.

Objetivo: dar uma perceção prática do meio de produção da farinha 
pré-histórica.

Exercício: Com barro fazer vários rolos/cordas e depois fazendo circulos 
com eles e indo sobrepor uns nos outros até fazer uma taça e unir bem cada 
corda de barro.

Objetivo: os alunos terem uma percepção prática da produção de
cerâmica.

Mó manual fragmentada. Esta mó é composta 
pelo movente, pedra mais pequena que ficava na 
mão da pessoa, e outra maior e mais direita que 
se chama dormente e que ficava imóvel no chão. 
Colocam-se os cereais em cima do dormente e 
com o movente vai-se fazendo movimentos para 
a frente e para trás, de forma a esmagar os grãos 
dos cereais e fazer a farinha. 

Cerâmicas pré-históricas

de cerâmica de corda, assim chama-
da por ser feita com rolos de barro que 
parecem cordas
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As cerâmicas são muito importantes para os arqueólogos, pois, tal como as 
modas dos nossos dias, as decorações foram mudando de época para época 
e de região para região, permitindo-nos identificar de que época é determi-
nado sítio arqueológico, bem como se é de produção local ou resultado de 
trocas com outros lugares. A presença de cerâmicas com origens em outras 
regiões pode indiciar que para além destas também vieram outras tecnolo-
gias, ideias e religiões!

Deus de olhos alongados.                        Placa de xisto, anta de Carcavelos,
Gruta do Correio-Mor , Loures               Lousa gruta do Correio-Mor, Loures
 

As imagens acima são exemplos físicos destas novas religiões que 
começaram a aparecer no território a que hoje chamamos de Loures. 

Neste período, os grupos de seres humanos já não são compostos por peque- 
nos grupos familiares. São redes de aldeias que formam um território único 
e que partilham a mesma religião, laços familiares e culturais. É nesta altura 
que, aparecem pessoas que por ou serem mais velhas ou lideres, religiosos a 
quem o resto da comunidade acaba por procurar os seus conselhos e lider-
ança, acabam por se tornarem pessoas importantes nas suas comunidades. 

Quando estas pessoas morrem já não são enterradas de uma forma mais 
simples mas sim com monumentos em pedra, esses monumentos são as an-
tas!
        

Anta de Carcavelos, Lousa                                                 Anta do Alto da Toupeira, Lousa
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A construção destes monumentos funerários demostra-nos que as comuni-
dades já seriam bem mais complexas e com tecnologias de construção dif-
erentes das anteriores, revelando que até a esse momento estamos numa 
época de construção monumentos com grandes pedras a que chamamos de 
Megalítico, e o que significa esta palavra? Mega significa grande e lítico, já 
vimos que vem da palavra lithos que significa pedra, ou seja, estamos numa 
cultura de Pedras Grandes, o Megalitismo!

Mas as antas eram só feitas com pedras? A resposta é não, mas com os milha- 
res de anos e a erosão, os desastres naturais como os terramotos, e os 
saqueadores, foram retirando os montes de terras que estavam por cima 
destas pedras.
 
A construção de uma anta

 Anta de Casaínhos

O monte de terra por cima das pedras chama-se Mamoa
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A descoberta de uma anta por parte dos arqueólogos é uma janela para este 
nosso passado, porque com uma escavação cuidada conseguimos recolher 
muitas coisas sobre os nossos antepassados e perceber um pouco mais so-
bre o seu significado, e assim podermos relacionar com a nossa evolução e 
história. Desta forma, com esse conhecimento os professores depois podem 
explicar de onde vimos e como chegámos até aos nossos dias, aos alunos.

Ponta de Seta (anta de Casaínhos, Fanhões)

Cerâmicas encontradas dentro
de uma anta     

Botão

Deuses cilíndricos Contas
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Todos estes materiais acima que vos mostramos foram encontrados dentro 
de antas e dão-nos a entender mais coisas sobre as crenças, bem como as 
atividades do dia a dia dos nossos antepassados.

O território de Loures tem presença dos nossos antepassados desde tempos 
bem remotos, com gente e ideias a cruzarem-se neste espaço, algo que é pos-
sível mostrar pelos artefactos já encontrados. Ao avançar com novas investi-
gações no território será possível que no futuro vínhamos a encontrar ainda 
mais novas informações, que irão melhorar a nossa visão do nosso passado 
e melhorarmos o nosso futuro!
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Atividades

Que ferramentas não usamos numa escavação arqueológica?
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Que comiam os nossos antepassados?
 

Que ferramenta é que eu uso?
 

Respostas
Actividade 1 – telemóvel; dentadura; estetoscópio.
Actividade 2 – cenoura; carne; banana; pera; maçã; tubérculo.
Actividade 3 – machado.
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Proposta

Vamos fazer tintas como na Pré-história? 
 

Usando carvão moído; alguns extratos de plantas como o açafrão para o 
amarelo ou alguns tipos de pedras moídas tais como a hematita que dá para 
fazer vermelho.

Juntar num recipiente com água e gema de ovo (a gema era usada para que 
a tinta não desaparecesse com a água e a humidade das grutas), misturar 
bem e temos tintas com cores que podemos usar para pintar imagens como 
estas:
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