
08.05.16 / DOMINGO / DIÁRIO DO MINHO 17 
www.diariodominho.pt

UMinho

A
s inovações e a cultura ibé-
ricas, sobretudo lusitanas, 
marcaram a Europa há 
quatro e cinco milénios. 

Pedro Soares, investigador do 
Centro de Biologia Molecular e 
Ambiental da UMinho, quer con-
firmar esta teoria nos próximos 
três anos – coordena um proje-
to que inicia este mês e deve en-
volver parcerias com arqueólo-
gos, antropólogos, linguistas e 
geneticistas de Huddersfield (In-
glaterra), Pavia (Itália), Santiago 
de Compostela (Espanha), Por-
to e Algarve.

 
«No final da Pré-História sur-

giu na Estremadura portuguesa 
a cultura campaniforme, asso-
ciada a recipientes com a forma 
de sino invertido, novos objetos, 
técnicas avançadas e comércio à 
distância. Este povo teve supos-
tamente uma onda de migração 
para o resto da Europa, influen-
ciando-a significativamente no 
seu desenvolvimento económi-
co, social e cultural», refere Pe-
dro Soares. «Estaríamos na al-
tura a exportar inovações para a 
atual Alemanha, o que hoje su-
cede provavelmente ao contrá-
rio», exemplifica. O estudo po-
derá assim demonstrar que não 
foi apenas nos Descobrimentos 
que os ibéricos influenciaram o 
mundo “conhecido”.

 
O projeto de investigação de 

Pedro Soares é financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tec-
nologia (FCT) e intitula-se “Ori-
gens da cultura campaniforme: 
testando a hipotética expansão 
Neolítica a partir da Península 
Ibérica usando genomas mito-
condriais atuais e antigos”. A ideia 
é olhar pelo retrovisor da Histó-
ria e comparar populações, atra-
vés do ADN mitocondrial. Este 
é um pequeno anel de material 
genético que está fora do núcleo 
celular, nas “baterias” das células 
ou mitocôndrias, e é transmiti-
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do pelas mães às filhas e filhos, 
permitindo assim remontar às 
mães genéticas ancestrais de 
dada população. Também é 
possível estudar linhagens pa-
trilineares, através do cromos-
soma Y (o determinante do se-
xo masculino), passado pelos 
pais aos seus filhos homens.

 
Pedro Soares vai avaliar as 

linhagens encontradas em os-
sadas e restos arqueológicos 
de há 4000, 5000 anos e ten-
tar encontrar ligações entre as 
populações ibéricas e as da Eu-
ropa central, britânica, de leste 
e mediterrânica. Um parceiro 
fulcral é Martin Richards, da 
Universidade de Huddersfield, 
sede de um dos melhores labo-
ratórios mundiais na extração 
e análise de ADN antigo. «Não 

se sabe ainda a motivação des-
sa migração ibérica, mas a in-
fluência que teve na cultura 
europeia reúne consenso en-
tre cientistas de vários ramos 
e geografias», frisa o investi-
gador do CBMA. Há linguistas 
e arqueólogos ingleses a ligar 
esta migração à afirmação da 
cultura dos celtas, surgidos na 
Península Ibérica e que depois 
rumaram pela costa atlântica 
até às ilhas britânicas.

 
A cultura campaniforme terá 

nascido na região do estuário 
do Tejo, a crer nos vestígios de 
inícios da Idade do Cobre en-
contrados nos castros de Zam-
bujal (Torres Vedras), São Pe-
dro (Azambuja) ou Chibanes 
(Palmela). O fenómeno coin-
cidiu com inovações como a 

prática da agricultura, a inven-
ção da roda, o uso da força ani-
mal para transporte ou a do-
mesticação de animais, como 
o cavalo, alargando as trocas 
comerciais (chegou marfim à 
Estremadura, por exemplo). Os 
vasos e copos campaniformes, 
por vezes decorados, foram so-
bretudo achados em contex-
to funerário, a par de objetos 
como punhais de cobre, pro-
teções de braço dos arqueiros 
e botões em “V” perfurados.

Cidadãos querem
descobrir origens
Os estudos sobre evolução 
humana e ancestralidade são 
ainda emergentes em Portu-
gal, mas geram muito impac-
to nos países anglo-saxónicos 
e do centro europeu, com ci-
dadãos curiosos em descobrir 
pelo ADN se vieram de África 
ou se descendem dos primeiros 
colonizadores, dos indo-euro-
peus agrícolas ou dos vikings. 
Grupos étnicos como ciganos 
e judeus têm sido muito estu-
dados, tal como os bascos, que 
frequentemente se autoclassi-
ficam como descendentes de 
uma população diferente da 
ibérica. «Não se confirma, os 
bascos viveram isolados mui-
to tempo e daí terem certas li-
nhagens diferentes, mas o pa-
drão genético é comum», nota 
Pedro Soares.
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da que a maior parte da des-
cendência materna da popula-
ção judia europeia tem origem 
na própria Europa e não na 
chamada Terra Prometida. A 
conclusão desse estudo saiu na 
reputada revista “Nature Com-
munications” e gerou debate na 
sociedade. «Nós fazemos ciên-
cia e queremos fugir de polé-
micas e interpretações com 
base no olhar político ou do-
minante», rebate. Pedro Soares 
dedica igualmente trabalhos à 
África, Ásia e Pacífico.

Nota biográfica
Pedro Soares nasceu em Ama-
res, distrito de Braga, há 35 anos 
e está há dois anos na UMinho, 
como investigador do CBMA e 
do Instituto para a Biossusten-
tabilidade (IB-S) e como pro-
fessor convidado de Genética 
Molecular e de Bioinformática. 
Fez a licenciatura em Biologia 
na Universidade do Porto (UP) 
e o doutoramento e pós-douto-
ramento em Genética Huma-
na na Universidade de Leeds 
(Reino Unido), com bolsas Ma-
rie Curie e da British Academy, 
respetivamente. Fez ainda um 
pós-doutoramento no Instituto 
de Patologia e Imunologia Mo-
lecular da UP (IPATIMUP). Os 
seus artigos científicos foram 
citados quase duas mil vezes 
nos últimos cinco anos.
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