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1. Preâmbulo



Este projecto de investigação começou muito antes da intervenção na Herdade da
Sapatoa, ainda nos bancos da Faculdade, quando desde cedo me propus vir a estudar o
Bronze Final e a Idade do Ferro no Alentejo Central. O panorama do conhecimento da
Proto-História regional era sobejamente distinto do actual mas, o verdadeiro fascínio que
as pequenas ocupações de Castro Verde/Ourique me provocavam tornava claro que seria
esta a via que gostaria de seguir; contudo, este modelo de ocupação era praticamente des-
conhecido no Alentejo Central, fazendo cair por terra as minhas aspirações. Todavia, em
1998 tudo começa a mudar numa esporádica visita à barragem da Vigia quando encontro,
ainda algo submerso, um extenso troço de muro que me deixou intrigado, apesar de não o
poder o situar cronologicamente. Neste mesmo ano começaram os trabalhos relacionados
com a minimização de Impactes da Barragem de Alqueva, onde integrei as equipas dirigi-
das pelo Dr. Manuel Calado. Em Setembro deu-se início a um intenso programa de pros-
pecções no regolfo da barragem, que permitiu alterar substancialmente o panorama do
povoamento sidérico do Alentejo Central ao identificar uma intensa malha de pequenas ocu-
pações da Idade do Ferro.

O estranho muro submerso da Herdade da Sapatoa veio-me, então, de novo à memó-
ria, tendo a visita efectuada de seguida confirmado a cronologia sidérica do local. Procedeu-
-se desde logo às diligências necessárias para o início do processo de investigação do sítio da
Herdade da Sapatoa, que a apresentação deste trabalho tem a aspiração de concluir.

Este estudo pretende assumir, principalmente, um carácter monográfico sobre os resul-
tados obtidos na intervenção do sítio da Herdade da Sapatoa (Redondo), contextualizando-o
no panorama da Idade do Ferro regional e do sudoeste peninsular. Aspira, igualmente, a
poder lançar uma nova imagem sobre a dinâmica de ocupação dos campos durante a Idade
do Ferro, de modo a acompanhar uma tendência que se tem desenvolvido, principalmente
ao longo da década de 90, em diversas áreas peninsulares e mesmo no Sul de França, onde
as instalações rurais começam a estar no cerne da investigação.

A análise dos contextos escavados na Herdade da Sapatoa foi precedida de um breve
enquadramento histórico-geográfico (2. e 3., respectivamente), mas também conceptual (4.),
onde “conceitos-chave” como “monte” e “rural” foram mais atentamente comentados e,
espero, explicitados. Os pontos de análise seguintes (5. e 6.) abordam os aspectos arquitec-
tónicos e materiais da Herdade da Sapatoa, dando algum ênfase às possíveis leituras funcio-
nais dos espaços e recipientes cerâmicos registados.

Perante a abordagem inicial das realidades identificadas na Herdade da Sapatoa, julgou-
-se importante apresentar uma breve análise e síntese sobre o panorama da investigação das
ocupações rurais no Sul peninsular e na costa mediterrânea. Esta mostrou-se bastante reve-
ladora do incipiente estado de investigação em que se encontra o estudo deste tipo de insta-
lações e, espero, da complexidade social e económica que lhe poderá estar subjacente. Uma
atenção mais particular foi dada em 7.7 à arquitectura de tipo “mediterrâneo”, na medida em
que a proximidade dos conjuntos edificados de diversas áreas peninsulares, relativamente aos
padrões construtivos tipicamente mediterrâneos, contrasta, por vezes, com a ausência de con-
tactos claros e directos com as realidades litorais mais “mediterranizadas”.

Em 8. apresentou-se uma perspectiva breve sobre o estado da questão do povoamento
proto-histórico no Alentejo Central, fazendo um balanço de intervenções recentes que têm
vindo a ser publicadas. 

O capítulo final, 9., surge, espero, como uma breve síntese das linhas de força do corpo
do texto, assinalando a realidade da Sapatoa, mas também a multiplicidade, riqueza e diver-
sidade que o povoamento rural pode assumir, aspirando trazer para o centro do debate uma
forma de povoamento que apenas agora começamos a conhecer devidamente. O desenvol-
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vimento recente da investigação proto-histórica alentejana possibilita algumas observações
e muitas questões sobre o sentido da investigação, e sobre o muito que existe ainda por
conhecer. 

Os anexos do trabalho acolhem a parte substancial dos “dados”, quer em termos gráficos
quer descritivos. Julgou-se ainda pertinente apresentar uma breve descrição de cada campa-
nha de escavação. A caracterização das Unidades estratigráficas surge de seguida, de forma a
se compreender melhor as matrizes apresentadas. Estas foram elaboradas individualmente,
Ambiente por Ambiente, dentro da Fase II, e uma geral para a Fase I. Optou-se por esta forma
de apresentação um tanto heterodoxa por se achar mais pertinente, na medida em que as diver-
sas análises estruturais, mas também materiais, foram efectuadas Ambiente por Ambiente,
sendo certamente de mais difícil leitura se integradas numa matriz global, ainda que a da Her-
dade da Sapatoa não seja verdadeiramente alargada.

As estampas incluem mapas, plantas e pranchas de desenhos de materiais da Herdade
da Sapatoa ou outros julgados pertinentes para um melhor entendimento do discurso. As cerâ-
micas manuais foram sempre assinaladas com a secção preenchida a cinzento.

A organização das estampas manteve a sequência do trabalho original, tendo sofrido ape-
nas um pequeno reordenamento de modo a cumprir as novas regras de publicação do IPA.

Em termos gráficos julgou-se importante integrar um conjunto de imagens sobre os
trabalhos e resultados das intervenções na Herdade da Sapatoa, destacando-se a proposta
de reconstituição em 3-D dos contextos detectados (trabalho gráfico da autoria de Pedro
Barros). Será de referir ainda a inclusão de um conjunto de fotografias de diversos sítios
proto-históricos do Alentejo, como ilustração da diversidade de modelos de povoamento
identificados.

A base de dados dos materiais da Herdade da Sapatoa resulta da avaliação dos registos
individuais, nas suas diversas vertentes, constituindo o manancial de informação sistemati-
zado e apresentado em 6. Por último, introduziu-se uma breve relação e descrição dos sítios
do Bronze Final e Idade do Ferro conhecidos no Alentejo Central, fulcral para um melhor
enquadramento da Herdade da Sapatoa no conjunto do povoamento regional do I milénio
a.C. Quando apenas se dispunha de escassos dados de superfície, as ocupações nem sempre
foram fáceis de precisar cronologicamente, em particular no que diz respeito aos vários
momentos da Idade do Ferro, pelo que na base de dados apenas se aplicaram dois patama-
res crono-culturais, o Bronze Final e a Idade do Ferro. Nas Ests. LXV-LXVII, efectuou-se uma
tentativa, ou proposta, de distribuição geográfica e cronológica do povoamento humano do
primeiro milénio a.C., em três grandes patamares — final da Idade do Bronze, meados do
milénio e segunda metade do mesmo. As dificuldades foram muitas e as imprecisões não
foram completamente superadas, todavia, creio que no seu conjunto evidenciam de modo
claro as grandes tendências de ocupação.

Os objectivos nem sempre foram precisos, os meios esses sempre foram claros, o fim
tornou-se o possível, à medida que nova informação ia surgindo. Espero que este projecto
constitua apenas mais um passo no conhecimento das dinâmicas populacionais de uma
região onde a ruralidade esteve, e está, sempre presente na vastidão dos horizontes.

Este trabalho resulta da minha Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de
Letras de Lisboa e defendida publicamente dia 15 de Janeiro de 2004. Foi aprovada com Muito
Bom, por Unanimidade, com especiais felicitações do júri, constituído pelos Profesores
Doutores V. Gonçalves, J. C. Senna-Martínez, R. Vilaça, A. Arruda e C. Fabião.
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Neste capítulo pretende-se realizar apenas um breve apontamento historigráfico sobre o
estudo da Idade do Ferro no Alentejo Central. O estudo da ocupação humana nesta área, ao
longo do primeiro milénio a.C., desempenhou um papel absolutamente marginal no quadro
da investigação do Sul do país, acabando por ser integrado nas leituras elaboradas a partir de
outros contextos geográficos. Assim, e perante os objectivos traçados, apenas se fará, quando
pertinente, uma breve menção a quadro conceptual que acabou por marcar também o estudo
da Idade do Ferro do Alentejo Central.

Este breve apontamento, após uma definição do conceito geográfico de Alentejo Central,
estrutura-se em dois momentos, acentuando o carácter de clivagem que, espero, o programa
de trabalhos do Plano de Minimização de Impactes da Barragem de Alqueva venha a marcar.

2.1. O Alentejo Central – unidade de estudo

Este não é um trabalho de carácter regional, contudo, a integração do sítio em análise no
espaço envolvente e nas dinâmicas populacionais da região impõem uma leitura superior mais
alargada; é neste sentido que penso ser conveniente definir um espaço de análise mais alar-
gado, o Alentejo Central.

A utilização do conceito geográfico de Alentejo Central entrou recentemente nos estudos
arqueológicos pela mão de Manuel Calado (1996, 1996-1997, 1997), referindo-se generica-
mente ao distrito de Évora de aquém Guadiana. Neste estudo, serão utilizados os contornos
físicos definidos por este autor para o Alentejo Central.

Este conceito geográfico é conhecido, pelo menos, desde o início do século XX (Vascon-
celos, 1941), não deixando de se reconhecer a heterogeneidade de paisagens que contempla.
Como J.L. de Vasconcelos refere, aplicava-se, essencialmente, a uma região centrada em
Évora, fortemente marcada por uma paisagem aplanada que discorre entre as serras de Por-
tel, a Sul, e a serra d’Ossa a Norte, geologicamente integrada no Maciço Antigo, com solos gra-
níticos e xistosos. Assim, acabaria por integrar os concelhos de Arraiolos, Montemor-o-Novo,
Viana do Alentejo, Évora, Redondo, Alandroal, Reguengos de Monsaraz e Portel (Vasconce-
los, 1941, p. 545), ao que acrescentaria parte do concelho de Estremoz, Borba e Vila Viçosa.

O Alentejo Central acaba por constituir um grande corredor de ligação Este-Oeste, entre
a foz do Sado e o vale do Guadiana, entrecortado por uma suave ondulação do território, por
onde se dispersa uma ocupação da Idade do Ferro ainda pouco conhecida. 

Não se pretende aplicar este conceito de forma restritiva, fechada ou culturalmente sig-
nificante, mas antes de modo aberto, geográfico, como espaço de vivência e passagem, diverso
em si, mas distinto do envolvente.

Em geral, por condicionantes da própria investigação, acabarei por reportar-me, princi-
palmente, a um Alentejo que melhor conheço, e que poderia designar de Centro-Oriental, por
reportar-se principalmente à bacia do Guadiana, onde se identificou a larga maioria da ocu-
pação da Idade do Ferro hoje conhecida. 

2.2. Dos primórdios a meados dos anos 90

O Alentejo Central nunca foi um palco privilegiado de grandes campanhas de interven-
ções arqueológicas, excepto na área do megalitismo, com a extensa e intensa acção de inves-
tigadores como Manuel Heleno ou Georg e Vera Leisner, ou mais recentemente com o Plano
de minimização de impactes da Barragem de Alqueva. Assim, o conhecimento da ocupação
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proto-histórica nesta região manteve-se largamente desconhecido, como acontece, em grande
medida, ainda hoje.

Não se pretende elaborar aqui qualquer revisão historiográfica dos estudos da Idade do
Ferro efectuado no Alentejo Central, apenas sumariar o que já é de si bastante sumário.

Apesar da escassa informação, desde cedo que começaram a surgir referências a sítios
com ocupação sidérica no Alentejo Central, em contextos bastante distintos. Não se teve a pre-
tensão de elaborar qualquer estudo exaustivo sobre esta temática sendo, no entanto, interes-
sante ilustrar este tipo de citações com um caso muito concreto, a leitura das ocupações anti-
gas da Serra d’Ossa apresentada por Frei Henrique de Santo António (1745, p. 81, 82). Estas
baseiam-se numa carta escrita por Frei Martinho de São Paulo em 1571, elaborada após atu-
radas visitas ao antigo povoado de São Gens, de que conhecemos hoje a efectiva ocupação
durante a Idade do Ferro. As visitas permitiram reconhecer a presença de diversos vestígios
de estruturas, muito provavelmente das fortificações. Particularmente curiosa é a leitura das
realidades observadas através das fontes clássicas, relacionando diversos episódios das Guer-
ras Lusitanas, nomeadamente o refúgio de Viriato no Monte Vénus, com os locais da envol-
vente, como o Alto de São Gens ou o Castelo Velho da Serra d’Ossa, conhecido hoje pelas suas
extensas ocupações do Bronze Final e da Idade do Ferro. Além destas menções são conheci-
das outras, algumas anteriores, que, todavia, não gozam da sua riqueza de discurso, limitando-
-se à mera indicação toponímica de locais com ocupação antiga; veja-se o caso do Castelo do
Giraldo, citado já num documento de 1421 (Pereira, 1887, p. 35) ou o Castelo Velho do Degebe
referido em um documento do século XIV (Paço e Gonçalves, 1962, p. 1). 

Este mesmo padrão de pequenas referências irá manter-se até bem dentro do século XX
— veja-se a título de exemplo as referências de Gabriel Pereira ao Castelo Velho da Serra d’Ossa
(1889) ou de J.L. Vasconcelos ao Castelinho e Castelo Velho do Lucefécit (Vasconcelos, 1895)
—, tendo o seu máximo expoente na obra de acentuado pendor nacionalista de João de
Almeida (1945) onde, por entre informação absolutamente errónea, surgem referências a
diversos povoados que, efectivamente, conheceram ocupação proto-histórica.

O imenso fulgor que atravessou a Arqueologia portuguesa durante grande parte do
Estado Novo acabaria por não deixar qualquer resultado no Alentejo Central, e pouco no Sul,
quanto ao que à ocupação proto-histórica diz respeito. Manuel Heleno reconhece-o (Heleno,
1956, apud, Fabião, 1998, vol. II, p. 20), ainda que a intervenção que desenvolveu em Vaia-
monte em pouco contribuiu para alterar a situação. 

Abel Viana, que desenvolvia, com A. Dias de Deus, escavações na necrópole da Chaminé,
no concelho de Elvas, deu notícia de uma pequena necrópole da Idade do Ferro perto do Monte
da Cardeira, no Alandroal, onde se recolheu uma falcata e uma ponta de lança (Viana, 1950).
Apesar dos bons resultados, e dos contextos de escavação de várias necrópoles “lusitano-
romanas”, não se desenvolveram quaisquer trabalhos de escavação, pelo menos que fossem
publicados (Calado, 1993, p. 29).

Com a década de 60 o panorama poderia ter-se alterado, todavia, na intervenção do Cas-
telo do Giraldo a ocupação sidérica foi pouco mais que ignorada (Paço e Ventura, 1961) e a son-
dagem de um quadrado com 1,5 m de lado no Castelo Velho de Veiros (Arnaud, 1970), ape-
sar do notável avanço metodológico que representa para a tristonha “Arqueologia” portu-
guesa de então (Fabião, 1998, Vol. I, p. 207), teria certamente muitas mais questões a colocar
que a responder. Ainda no final da década, mas somente publicada em 1979, efectuou-se uma
intervenção ainda hoje marco obrigatório de referência para os estudos do Bronze Final, mas
também da Idade do Ferro, do Sul do país. As reduzidas sondagens efectuadas no povoado da
Coroa do Frade, em Évora (Arnaud, 1979), vieram apenas lançar uma pequena luz que, ainda
que meritória, não teve, de facto, sequência.
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Foi nos finais dos anos 70 e nos inícios da década seguinte que se definiu, e consolidou,
aquele que foi, e talvez ainda seja, o paradigma explicativo do processo histórico do Sul de Por-
tugal ao longo do I milénio a.C. onde, naturalmente, o Alentejo Central se inclui (Beirão,
Gomes e Monteiro, 1979; Beirão e Gomes, 1980). O modelo baseava-se, essencialmente, na rea-
lidade arqueológica que vinha sendo registada nos trabalhos de Caetano Beirão no Baixo Alen-
tejo e na disponível, ao momento, em sítios como a necrópole do Senhor dos Mártires, em Alcá-
cer do Sal. O trabalho desenvolvido por estes autores sobre as estelas do Sudoeste também não
deixou de representar um papel determinante na concepção de todo o modelo explicativo.

A sua formulação, construída sobre pressupostos de raiz profundamente difusionista e
ofuscada pelo “ex oriente lux”, concebia, em linhas muito gerais, a realidade arqueológica do
Sul do território português como um processo de ruptura cultural, divido num primeiro
momento de esplendor, de cariz mediterrâneo “Orientalizante”, e um segundo momento, de
origem “continental celtizante”, caracterizado pela decadência e retrocesso da dinâmica civi-
lizacional, sempre baseada nos padrões helenizantes do mediterrâneo.

Como resultado de investigações também levadas a cabo na década de 70 será de referir,
pela proximidade relativa ao Alentejo Central, o “case study” da área de Santa Eulália (Elvas),
em cujo programa se desenvolveram avançados métodos de prospecção selectiva por amos-
tragem e se efectuaram escavações em dois povoados distintos, na Serra de Segóvia e Baldio
(Gamito, 1988). No entanto, o facto de não se conhecerem exaustivamente os resultados des-
tas intervenções, conduziu a que se traduzissem num acréscimo de informação muito redu-
zido, ficando por demonstrar quais as verdadeiras bases para o modelo dos designados reinos
peri-tatéssicos, onde a área do Alentejo Central estaria obviamente incluída.

A década de 80 entrou, no Alentejo Central, com uma intervenção de emergência na
necrópole das Casas, no concelho de Redondo; contudo, o desaparecimento prematuro de um
dos directores dos trabalhos, Jorge de Pinho Monteiro, acabou por protelar indefinidamente
a publicação dos resultados da escavação, que têm vindo a ser apresentados de forma dispersa
e muito parcelar (Gomes, s/d [1992]; Berrocal, 1992; Calado e Mataloto, 2001). No final da
década deu-se a destruição maciça do povoado do Castelo Velho do Degebe que, ironica-
mente, Afonso do Paço considerava ser “um pergaminho para «ler» com o maior cuidado [...].
Confiá-lo à ciência do bico de picareta de um obreiro seria um crime.” (Paço e Gonçalves, 1962,
p. 3). Esta acção derivou num amplo programa de recolhas de superfície (Silva, 1999,p. 45),
cujos resultados nunca foram publicados. 

Entrada a década de 90, tudo começou efectivamente a mudar, mas muito lentamente.
Amplos trabalhos de prospecção, iniciados nos finais da década anterior, começaram a tra-
duzir-se num conhecimento mais efectivo da ocupação proto-histórica no Alentejo Central
(Berrocal-Rangel, 1992; Calado, 1993; Calado e Rocha, 1997, 1996-97; Edia, 1996). A reali-
zação de algumas intervenções em grandes povoados de ocupação sidérica, logo nos inícios da
década, abria grandes perspectivas (Castelão de Rio de Moinhos, 1990/91; Castelo Velho do
Lucefécit, 1992/93; Alto do Castelinho da Serra, 1990/93), que acabaram por se gorar, quando
estas se revelaram acções isoladas, sem continuidade, cuja publicação completa falta ainda
conhecer (Calado e Rocha, 1997; Gibson, Correia e Burgess, 1998).

Apesar da escassez dos dados, algo estava efectivamente a mudar, sendo cada vez mais
complexo alinhar pelos velhos esquemas do início dos anos 80, apontando-se já caminhos de
menor clivagem, percepcionando-se ou intuindo-se continuidades onde antes apenas se obser-
vava a ruptura (Calado e Rocha, 1997, p. 108; Gibson, Correia e Burgess, 1998, p. 213).

É assim, com este panorama, que chegamos a 1998 e ao início do Plano de Minimização
de Impactes do empreendimento de Alqueva que, de uma forma ou de outra, acabará por mar-
car uma ruptura no conhecimento da Idade do Ferro do Alentejo Central.

23
2. ESTUDO DA IDADE DO FERRO NO ALENTEJO CENTRAL: O PRÉ E O PÓS ALQUEVA



2.3. O projecto de Alqueva

Não é particularmente fácil, nem eticamente isento de críticas, analisar um processo do
qual fui parte activa, pelo que talvez seja absolutamente necessário assinalar que acompanhei
directamente o estudo da proto-história do Guadiana no âmbito do projecto de Alqueva ao inte-
grar, desde o primeiro dia, as equipas do Bloco-8, dirigidas por Manuel Calado. Será princi-
palmente a experiência partilhada neste projecto que se irá descrever em seguida.

Ao início dos trabalhos não se nos afigurava um panorama particularmente distinto
daquele que marcava o conhecimento da Proto-História no Alentejo Central; no nosso bloco
de trabalho — áreas de intervenção crono-geográficas definidas aquando do concurso de adju-
dicação dos trabalhos, v. Silva, 1999) — que integrava toda a margem direita do rio afectada
pela barragem, conhecia-se um lacónico “povoado” da Idade do Ferro (que viria a revelar-se,
é certo, num dos mais importantes sítios intervencionados) e duas supostas necrópoles da
Idade do Bronze de que existia apenas notícia de terem aparecido.

Na margem esquerda, pertencente a um bloco distinto, o panorama, ainda que mais alar-
gado, não era substancialmente distinto.

Perante um cenário quase desolador previa-se a realização de um alargado programa de
novas prospecções, efectuadas por uma pequena equipa de três pessoas, a realizar nos finais
de 1998. O que viríamos a encontrar surpreendeu todos, obrigando-nos a rever todas as lei-
turas que tínhamos da Idade do Ferro no Alentejo Central. Os primeiros resultados foram
logo apresentados no início do ano seguinte ao Congresso do Centenário da Morte de Mar-
tins Sarmento, em Guimarães (Calado, Barradas e Mataloto, 1999). A simples comparação
do mapa publicado dois anos antes (Calado e Rocha, 1997) com os novos dados obtidos no
decurso dos trabalhos de Alqueva torna patente a substancial alteração do panorama conhe-
cido. A identificação, podemos dizer “maciça”, de pequenas ocupações instaladas em suaves
pendentes e pequenos esporões sobre o rio, assinalava uma profunda clivagem com o padrão
de povoamento típico, até então, para a Idade do Ferro regional, o chamado “castro de
ribeiro”. A percepção de um novo modelo de instalação para a Idade do Ferro, junto do Gua-
diana, conduziu a um processo de verificação que desembocou na identificação de um
número substancial de novos sítios, de idênticas características, por todo o Alentejo Central,
um dos quais o da Herdade da Sapatoa, aqui em análise. Assim, quando em 1997 se apre-
sentavam apenas 55 sítios da Idade do Bronze e Idade do Ferro, pode-se hoje contar com um
total de aproximadamente 150.

No plano de trabalhos do Plano de Minimização de Impactes dentro do bloco 8, passou-
-se de um único sítio reconhecível para mais de trinta dentro do regolfo, ou junto da margem
(Calado e Mataloto, 1998). Destes, vários encontravam-se ligeiramente acima da cota 152 —
limite máximo da barragem — outros estavam sobrepostos por ocupações de época romana,
outros não revelaram estratos conservados e outros ainda, por razões orçamentais, não foram
intervencionados; assim, de um total de mais de trinta sítios foram intervencionados apenas
13 em extensão, cujos resultados serão aflorados em 7.1.

Já este trabalho se encontrava em fase adiantada de elaboração quando se deu à estampa
um primeiro balanço das intervenções no Alqueva (v. Al-madan, 11, 2002), onde novos e assi-
naláveis dados sobre a Idade do Ferro da margem direita do rio foram dados a conhecer por
outras equipas, tendo-se também efectuado um primeiro avanço sobre as intervenções do
Bloco 8 (Calado, 2002).

As intervenções na margem esquerda da barragem também já começaram a apresentar
resultados (Albergaria, Melro e Ramos, 2000) permitindo augurar, para os próximos anos,
uma profunda transformação do estudo da Idade do Ferro para a área centro alentejana.
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De momento, o resultado mais directo das intervenções realizadas no âmbito dos traba-
lhos de minimização de impactes da barragem de Alqueva acaba por ser a diversificação dos
modelos de povoamento durante a Idade do Ferro, reconhecendo-se as pequenas instalações
em meio rural como um vector essencial da ocupação do território. Apesar dos estudos esta-
rem ainda numa fase inicial é já possível afirmar que finalmente começam a surgir dados sobre
o que se poderia designar de I Idade do Ferro, que ainda não havia sido possível identificar com
clareza (Calado e Rocha, 1997, p. 108). 
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3. O sítio da Herdade da Sapatoa: 
enquadramento geográfico e identificação



3.1. O “espaço”: enquadramento teórico

O espaço tornou-se uma verdadeira obsessão desde que nos anos sessenta, e mais recen-
temente em Portugal, a “Nova Arqueologia” introduziu a dimensão espacial e ambiental como
vector essencial de análise nos estudos arqueológicos. A relação dialéctica e interdependente do
Homem e o seu Meio obrigavam a um conhecimento e análise da envolvente espacial, de forma
a compreender os traços culturais e evolutivos das sociedades humanas. Contudo, e sem des-
merecer a importância primordial que representam estas inovações, a obsessão do espaço aca-
bou por substituir a obsessão pelo objecto, esquecendo o “índio por detrás da ecologia”; assim,
o que devia ser um importante vector de análise passou para o centro da investigação, surgindo
então a “multiplicação dos polígonos de Thiessen, o descontrolo das amibas ou o mistério dos
solos evanescentes (Gonçalves, 1992). Não se pretende aqui ensaiar uma crítica à “Nova Arqueo-
logia”, pelo complexo que era para as minhas modestas possibilidades, e em particular porque
desde muito cedo elas começaram a surgir pela mão de iminentes investigadores (v. breve sín-
tese de Johnson, 2000). Na realidade, as fortes limitações da análise espacial em Arqueologia,
quer metodológicas quer intrínsecas aos próprios dados, foram devidamente expostas naquele
que é o grande compêndio de Arqueologia Espacial — Spatial analysis in archaeology de Ian Hod-
der e Clive Orton, 1976 — resultando o seu capítulo 8 num verdadeiro manual sobre as limi-
tações da aplicação de métodos de análise espacial na investigação arqueológica.

Todavia, basta uma breve passagem pela bibliografia arqueológica portuguesa dos últi-
mos 5 ou 6 anos para compreendermos que as limitações e os perigos dos importantes vec-
tores de análise introduzidos pela “Nova Arqueologia” não foram ainda totalmente apreendi-
dos. O espaço e a envolvente ambiental não são um vector de análise por si só, sendo inútil ana-
lisar o espaço envolvente a um sítio arqueológico sem que este seja suficientemente caracte-
rizado nos vários campos de análise. Mesmo quando estas condições estão presentes, não será
sobrepondo os territórios teóricos à cartografia actual da capacidade de uso dos solos ou geo-
lógica e mineira que obteremos uma leitura suficientemente fina que nos permita observar
os recursos efectivamente explorados, muitas vezes tão pequenos e insignificantes para as von-
tades actuais, que mesmo no campo quase passariam desapercebidos. 

Relativamente à área e cronologia (?) que se estuda neste trabalho, temos um caso con-
creto de como a aplicação dos métodos de análise espacial, introduzidos no contexto da “Nova
Arqueologia”, pode ser tão esforçada (e forçada) como infrutífera (Fernandes e Neto, 1997 e
1998). Neste trabalho, os resultados são de imediato distorcidos, na medida em que existe um
total desconhecimento dos sítios, inclusivamente em termos cronológicos pois, apenas foram
genericamente enquadrados na Idade do Ferro (Calado, 1993). Uma melhor avaliação de
vários dos sítios em foco nesse trabalho (Calado e Mataloto, 2000; Mataloto, 2002) permitiu
verificar um enorme desfasamento cronológico entre eles, anulando qualquer contempora-
neidade, inclusivamente parcial, de todo o conjunto. 

Mesmo quando se obtêm dados paleoambientais ou paleoeconómicos a partir de faunas,
carvões, pólens, etc, é necessário um cuidado extra não só na obtenção da amostra, como tam-
bém na validação e valorização da mesma, não sendo a presença destes marca imediata de cien-
tificidade e objectividade total, como por vezes se pensa na comunidade arqueológica (Mateus
e Queiroz, 1993, p. 121); a análise deste tipo de dados também está imbuída de subjectividade
e a amostra disponível, quase sempre muito restrita, poderá não ser representativa do todo.
Assim, mesmo quando estes estão disponíveis, é necessário bastante cautela no momento da
sua valorização. 

No entanto, apesar das limitações e dos usos e abusos gerados pela análise espacial, o que
é certo, é que o “Espaço” veio para ficar, se é que alguma vez esteve totalmente ausente. O que
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se vai tentar aqui não é mais que uma mera apresentação sumária da implantação e enqua-
dramento ambiental do sítio, tentando lançar algumas pontes para o passado, numa área em
que a escassez de dados é quase total, em particular para a área que estudamos. 

3.1.1. A paisagem de hoje e as pontes possíveis com o passado 

O sítio do Monte da Sapatoa (CMP 462: x= 623.8.5 y= 4269.0.5) localiza-se no concelho
do Redondo, distrito de Évora, no extremo sudoeste de uma ampla rechã, da margem direita
da Ribeira de Vale de Vasco, pertencente à bacia da margem direita do Rio Degebe e, desde
logo, à bacia do Guadiana (v. Ests. I e II). 

Actualmente situa-se dentro do regolfo da barragem da Vigia, pelo que ocasionalmente
fica emerso. 

A paisagem envolvente, de grande individualidade fisiográfica, é caracterizada por um
relevo bastante ondulado, por vezes muito declivoso, que se abre, de quando em quando, em
amplas rechãs junto das principais linhas de água, como a Ribeira de Vale de Vasco ou Alco-
rovisca; estas, ainda que actualmente não apresentem um curso permanente, possuem pegos
onde é possível, mesmo após grandes secas, encontrar água. 

A cascalheira terciária assente no substrato xistoso, que caracteriza geologicamente a
área envolvente, não permite mais que uns solos pobres, pedregosos e pesados, abrindo-se
pequenas várzeas de solos mais leves, mais facilmente agricultáveis, junto das principais
linhas de água. 

Um montado denso, com abundantes espécies arbustivas (estevas, giesta, etc.), apenas
pontualmente agricultado em regime de sequeiro, caracteriza o coberto vegetal envolvente do
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FIG. 1 – Paisagem da Herdade da Sapatoa.



sítio da Herdade da Sapatoa; junto da Ribeira de Vale de Vasco existia, antes da construção da
barragem, um amplo conjunto arbóreo de carácter ripícola, onde abundavam choupos, frei-
xos, faias, etc. 

A unidade fisiográfica que caracteriza a paisagem actual envolvente do sítio da Herdade
da Sapatoa estende-se por uma faixa de acentuado desenvolvimento SE-NW, com cerca de 10
km de largura média, que atravessa a área Sul do concelho do Redondo, atingindo marginal-
mente o concelho de Évora e Alandroal. A Norte desta unidade fisiográfica espraia-se fica a
vasta e fértil planície central do Redondo, até aos contrafortes da Serra d’Ossa; para Sul fica a
planície de Montoito-Santa Susana, de solos argilosos, profundos e extremamente férteis, mas
difíceis de agricultar, porque muito pesados.

Os estudos paleoambientais no Alentejo são escassos ou inexistentes, apenas surgindo
pontualmente alguma informação faunística ou paleoeconómica (Fabião, 1998, vol. I, p. 30),
sem que exista um volume de dados que nos permita estabelecer pontes entre o coberto vege-
tal do passado e o conhecido actualmente. 

Todavia, nos últimos anos, este tipo de avaliação tem vindo a conhecer algum progresso
na área da vizinha Extremadura espanhola, onde o estudo de diversas ocupações proto-his-
tóricas veio aduzir um importante conjunto de dados paleoambientais e paleoeconómicos
aos já disponíveis anteriormente (Grau Almero, Pérez Jordà e Hernández Carretero, 1998;
Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 1999; Enríquez Navascués, Rodríguez Díaz e Pavón Sol-
devila, 2001). Estes estudos proporcionaram um conjunto de informações que legitimam
a presença de uma paisagem de “dehesa”, ao longo da Idade do Ferro, não muito distante
do actual montado. Teríamos, então, uma paisagem muito similar à proporcionada pelo
montado actual, semiaberta, evidenciando já acentuados indícios de degradação da cober-
tura vegetal. Ainda assim, deveremos manter algumas reservas sobre este tipo de recons-
tituições pois, é certo, que os povoados nos traduzem principalmente a imagem do seu
entorno imediato, proporcionando sempre uma paisagem aberta, que deveria ser aquela que
circundaria o próprio espaço de ocupação. As informações recolhidas em turfeiras parecem
também confirmar esta consolidação do ecossistema de montado ao longo do I milénio a.C.
em todo o Sudoeste peninsular (Stevenson e Harrison, 1992, p. 242-244; Mateus e Quei-
roz, 1993, p. 127).

Contudo, a presença de um coberto vegetal do tipo montado não impede, segundo creio,
a presença, em área específicas e menos ocupadas, de um coberto vegetal mais denso e rico,
de que nos chegaram relatos da época medieval, como por exemplo a “mata de Almodôvar”
(Viana, 1960, passim, apud Fabião, 1998, vol. I). É também certo que, a evolução do coberto
vegetal de uma dada região deveria evoluir consoante a intensidade da ocupação humana nesse
espaço, densificando-se ou rareficando-se conforme o maior ou menor impacto da sua pre-
sença, num dado momento.

3.2. Identificação e fundamentos da intervenção

O sítio arqueológico da Herdade da Sapatoa foi identificado como local de interesse
arqueológico em Maio de 1999, numa visita ocasional, na qual se pretendia confirmar algu-
mas suspeitas, levantadas um ano antes, quanto à antiguidade de um pequeno troço de muro
submerso, então observado.

Logo nos primeiros instantes da visita tive oportunidade de confirmar a antiguidade do
local e de precisar o seu enquadramento cronológico. À superfície abundava a cerâmica de roda
e manual, conjuntamente com várias asas de rolo, que remetiam a ocupação, inequivocamente,
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para a Idade do Ferro. Um conjunto de estruturas afloravam à superfície, nomeadamente um
muro em pedra com perto de 9 m de comprimento, ao qual se adossavam outros, constituindo
o lado Oeste do que posteriormente se individualizou como Ambiente I e V.

A abundante presença de cerâmica, tal como a evidência de estruturas à superfície, era
claro indicador de uma importante actividade erosiva, acentuada pela oscilação da cota da bar-
ragem, que conduziria à total destruição do sítio. A grande acumulação de pedras à superfí-
cie constituía mais um indício sobre o estado de destruição das estruturas arqueológicas.

Desde o primeiro momento que a uma intervenção de emergência se tomou como prio-
ritária; esta deveria incidir fundamentalmente sobre as estruturas que emergiam à superfície
pois, era claro aqui, o maior grau de afectação pela actividade erosiva; por outro lado, nesse
ponto estava seguro que existiria ainda alguma estratigrafia, que poderia estar totalmente arra-
sada pela erosão noutros pontos da área de dispersão de materiais, como se veio posterior-
mente a verificar.
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FIG. 2 – Vestígios de superfície no início dos trabalhos da Herdade da Sapatoa.



O avançado estado de afectação, e em progressão, a pequena área de distribuição de
materiais e a cronologia aparentemente antiga, dentro da Idade do Ferro, atribuída aos pri-
meiros materiais recolhidos, contribuíram para que se centrasse neste local um projecto de
investigação que, partindo de uma intervenção de emergência, visasse o estudo da ocupação
rural de época sidérica no Alentejo Central.

O desconhecimento quase absoluto do povoamento rural da Idade do Ferro nesta região,
cuja densidade vinha a ser revelada em trabalhos recentes, acentuava a necessidade de carac-
terização destas realidades, que teriam desempenhado um papel certamente relevante na
malha da ocupação humana ao longo do I milénio a.C. A intervenção na Herdade da Sapatoa
vinha permitir, igualmente, uma maior aproximação à realidade artefactual aparentemente
anterior à suposta influência “celtizante”, que permanecia absolutamente desconhecida nes-
tas paragens alentejanas.

Perante tamanha carestia de dados, após a sua identificação, o sítio da Herdade da Sapa-
toa abria um conjunto de possibilidades directas de caracterização de uma realidade até então
escassamente documentada.

Assim, foram levadas a efeito quatro campanhas de escavação que abarcaram um total
de 210 m2 de área escavada (v. Est. III).
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4. Ruralidade, arquitectura e povoamento:
questões terminológicas e conceptuais



O sítio da Herdade da Sapatoa e outros de idênticas características, não se enquadram
na nomenclatura habitualmente utilizada para designar instalações de tipo habitacional da
Idade do Ferro no sudoeste peninsular pois, dificilmente se poderá considerar este tipo de habi-
tat como verdadeiros povoados, dadas as suas muito reduzidas dimensões (raras vezes exce-
dem o milhar de metros quadrados de área edificada). Estes correspondem, na maior parte dos
casos conhecidos, a pequenos conjuntos habitacionais constituídos por um número reduzido,
mas variável, de compartimentos de funcionalidade diversa, dispersos no meio rural. Recen-
temente, foi proposto que se designassem como casais1 (Alarcão, 1996, p. 25), o que me
parece demasiado redutor para a complexidade que alguns destes sítios apresentam, como foi
já devidamente sublinhado (Fabião, 1998, p. 333). A designação de “casal” encontra-se pouco
adequada à realidade alentejana onde, de facto, esta terminologia não se utiliza para denomi-
nar espaços habitacionais dispersos no campo. No Alentejo é usual designar as habitações
rurais como “montes”. José Leite de Vasconcelos recolhe esta terminologia, relacionada com
edificações em meio rural no Alentejo, pelo menos desde o século XIII, evidenciando o arrai-
gar desta designação a Sul do Tejo (Vasconcelos, 1980, p. 280). A analogia destes conjuntos
habitacionais da Idade do Ferro com os montes alentejanos foi já recentemente sublinhada
(Correia, 1996, p. 82)

O monte “é um todo, uma unidade, pelos edifícios que se apinham à roda de um pátio
interior, voltando para o campo paredes de poucas aberturas”; “compreende a habitação dos
donos, instalações de ganhões, isto é, trabalhadores rurais assalariados [...] e várias acomoda-
ções agrícolas e para o gado [...]. Ao mesmo tempo residência e centro de exploração, cujas pro-
porções variam em relação com a importância da propriedade que lhe anda anexa.”; “ Nalguns
montes há capela particular, expressão de independência, no campo espiritual como no mate-
rial, destes agrupamentos humanos” (Ribeiro, 1991, p. 305 e passim).

Apesar de toda a complexidade de que se pode revestir, esta designação surge igualmente
aplicada a entidades arquitectónicas de dimensões mais modestas, habitadas por uma reali-
dade social menos complexa que a descrita anteriormente; por vezes, resumem-se a unidades
habitacionais de cariz estritamente familiar, economicamente dependentes de unidades de
exploração maiores, podendo, inclusivamente, estar apenas ocupados temporariamente.

O conceito de “monte” parece, então, adaptar-se a uma realidade muito diversa, desde a
pequena ocupação rural até edificações mais complexas, quer nos aspectos arquitectónicos,
quer em termos sociais e económicos. Este é então um conceito que, pela sua “plasticidade”
e conteúdo difuso, assume particular operatividade num momento ainda precoce da investi-
gação, onde qualquer tentativa de discernimento de entidades mais específicas seria suma-
mente comprometedor, quando se desconhecem, ou apenas se podem esboçar, hierarquias de
povoamento. Assim, uma vez mais, a sua operatividade sai reforçada, em particular porque não
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FIG. 3 – Monte alentejano (Carrascal, Redondo).



nos compromete com qualquer esquema ou hierarquia social, servindo para evitar uma certa
proliferação terminológica (casal, granja, quinta), que poderia subentender uma complexidade
que, manifestamente, é ainda muito difícil de aprisionar.

Não se pretende aplicar esta nomenclatura às pequenas ocupações proto-históricas iso-
ladas no campo, mas unicamente realçar que a diversidade e complexidade estrutural e fun-
cional destas deverá ser contemplada na opção terminológica que se adopte.

O estado do conhecimento deste tipo de instalações, durante a Idade do Ferro, nas res-
tantes áreas peninsulares não permite ainda uma maior precisão na terminologia utilizada,
visto que, na maior parte dos casos, são apenas referidos como “pequeños assentamientos”,
“pequeños poblados” e, mais raramente, como “cortijo”, “casario”, “granjas”, “fincas rústicas”
ou “alquerías”. No sul de França, onde o conhecimento não se apresenta muito mais alargado,
são essencialmente designadas de “établissements ruraux” ou, por vezes, de “fermes” ou
“hameaux”. Todavia, no Centro e Norte da Europa, onde o conhecimento das realidades rurais
é muito maior, é já possível discernir uma maior variabilidade à qual se associam também
diversas opções terminológicas (Buchsenschutz, 2001; Carozza et al., 1998).

A caracterização destas entidades habitacionais como rurais implica, por oposição, a
existência de uma realidade distinta, não campestre, que se poderá definir como urbana. Esta
questão levanta, todavia, leituras diversas, empurrando o discurso para o debate que se desen-
rola em torno da definição e caracterização do conceito de “cidade” e de “urbano”, e a sua apli-
cação na Península Ibérica ao longo da Idade do Ferro. 

Assim, perante autores que se manifestam frontalmente contra a existência, em contex-
tos não-coloniais, de realidades urbanas, ou cidades, na Proto-História da Península Ibérica,
caso de Carlos Wagner (1993, p. 108), surgem outros que, baseando-se em leituras mais alar-
gadas destes conceitos assumem a sua presença e grande relevância na estruturação de todo
o povoamento, constituindo o cerne da sociedade (Almagro-Gorbea, 1994, p. 28, 1996, p. 109;
Ruiz e Molinos, 1993, p. 192; Bendala Galán, 1989, 2001, p. 22).

A complexidade da questão alarga o debate para além dos propósitos deste trabalho, no
entanto, creio que se torna relevante definir o carácter rural das unidades habitacionais que
estão no centro da análise, aflorando, ainda que marginalmente, a problemática em torno do
conceito de cidade e do seu carácter urbano.

A dificuldade de definir o conceito de cidade tem derivado da importância relativa que se
tem atribuído aos aspectos urbanísticos, arquitectónicos, sociais, económicos, religiosos,
demográficos, etc. (Almagro-Gorbea, 1994, p. 28). Na realidade, é usualmente aceite que os
contextos urbanos têm subjacente uma complexidade transversal aos diversos campos de
análise; no entanto, a problemática essencial deriva do facto de se determinar qual é o grau de
complexidade suficiente para se considerar um aglomerado populacional como urbano, e se
efectivamente tal estádio foi atingido ao longo da Idade do Ferro peninsular (Wagner, 1993,
p. 109). Todavia, como bem nos recorda Almagro-Gorbea (1994, p. 28, 1996, p. 109) a cidade
no Mundo Antigo, quer mediterrâneo quer centro-europeu, era um conceito essencialmente
ideológico, que não implicava uma ordem estrita de urbanismo e arquitectura, nem uma
dimensão social ou demográfica determinada; era antes um conceito de organização, de dis-
tinção entre a ordem e o caos, entre o dentro e o fora, entre o nós e os outros. Creio, natural-
mente, que esta concepção ideológica acabaria por ter subjacente uma hierarquização social
notória e uma capacidade de acumulação de excedentes que permitisse a aceitação, e cons-
trução, de barreiras quer edificadas (muralhas ou fossos), quer ideológicas, que delimitassem
e definissem o espaço organizado, ou “urbano”. 

O debate tem sido bastante marcado pela concepção “mediterrânea”, ou monumental, de
cidade, no entanto, como bem nos mostram C. Goudineau e V. Kruta (1980), no primeiro
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volume da já “clássica” Histoire de la France Urbaine (Duby, 1980), nas vésperas da conquista
romana estavam a desenvolver-se no centro da Europa outros modelos de aglomerações
humanas bastante distintos dos vigentes no arco circum-mediterrânico, dando forma a mode-
los de agregação populacional que, apesar de não se materializarem de modo idêntico, repre-
sentavam, sem dúvida, uma forma superior de organização comunitária (Goudineau, 1980). 
Na realidade, a investigação proto-histórica na península tem vivido sob a égide daquilo que
O. Buchsenschutz (2001) definiu como “la Tentation Urbaine”, como se fosse o modelo
urbano mediterrânico um fim a atingir, e a aproximação a este uma escala de desenvolvimento;
no entanto, como este autor nos refere existem outros modelos, outras tendências que não têm,
e não podem, ser lidas segundo a “bitola” mediterrânea. 

Assim, quer se aceite o carácter urbano das aglomerações populacionais do sudoeste
peninsular, quer se afaste esta hipótese lendo-as como distintos modelos de agregação
humana, por exemplo aldeias complexas (Wagner, 1993, p. 109), o que me parece ser de reter
é a diferenciação clara que é necessário fazer entre grande conjuntos habitacionais, dotados
de importantes estruturas comunitárias e uma ordem social complexa, e as pequenas estru-
turas dispersas no agro. 

O cariz rural destas unidades habitacionais resulta, em primeiro lugar, do seu distanci-
amento de unidades populacionais maiores, por se encontrar no exterior dessa barreira física
ou psicológica que define, na acepção do Mundo Antigo, os espaços urbanos; face ao sentido
comunitário, que partilha e constrói a dimensão urbana, física e mental, contrapõe-se o sen-
tido familiar, base, segundo creio, das unidades habitacionais rurais.

É particularmente difícil estabelecer um limite de área, ou uma medida padrão, que
defina e separe as ocupações rurais de outras modalidades de povoamento, de tipo concen-
trado, pois, grandes unidades produtivas de âmbito rural, como Cancho Roano (Celestino
Pérez, 1996) ou La Mata (Rodríguez Díaz e Navascués, 2001), poderão atingir dimensões
semelhantes a pequenos aldeamentos; assim, deverão procurar-se outros critérios, como a pre-
sença de estruturas ou espaços comunitários, que nos indiquem uma forma superior de orga-
nização humana. 

A definição de rural que se encontra subjacente a esta caracterização das ocupações dis-
persas da Idade do Ferro no Alentejo Central deverá encontrar-se no sentido ecológico do
termo, tal como se tomou por base na Histoire de la France rural (Duby, 1975); assim sendo,
são ocupações rurais as que participam de um processo de construção e modelação da paisa-
gem através da acção e presença humana, constituindo-se o meio rural da interacção do
Homem com os agentes e suportes naturais (Bertrand, 1975). O espaço rural é, então, uma rea-
lidade ecológica e uma criação humana (Bertrand, 1975); é, no fundo, o meio natural adaptado
às necessidades produtivas humanas que, até ao advento da revolução industrial, foram essen-
cialmente agrícolas.

Importa também comentar, segundo creio, a relação entre os aglomerados populacionais
e as ocupações em meio rural pois, tal como nos refere G. Duby no prefácio da Histoire de la
France Urbaine (1980), a cidade é indissociável do território rural envolvente, que representa
uma extensão de si própria, resultando numa interacção tão estreita que implica um laço abso-
luto de dependência. Em diversas leituras actuais (p.ex. Ruiz Rodríguez, 1988; Ruiz e Moli-
nos, 1993, p. 194; Bendala Gálan, 2001, p. 27), o espaço rural tem surgido na estrita órbita das
realidades urbanas, como se não tivesse uma existência própria e independente; não creio que
assim seja, nem é assim que utiliza aqui o sentido de rural. 

Creio que a análise das aglomerações humanas antigas continua fortemente marcada pela
leitura do papel económico da cidade clássica preconizado por Sombart e Weber nos finais do
século XIX e inícios do século XX, a “cidade de consumo” (Carreras Monfort, 2000; Quaresma,
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2001), o que distorce largamente a perspectiva que se tem do campo. A imagem de um espaço
rural totalmente dependente do elemento urbano, como frequentemente se pode entrever em
diversos estudos sobre a ocupação humana ao longo do I milénio a.C., é puramente “Som-
bartiana”, demonstrando a escassa evolução que a inter-relação cidade-campo sofreu nos estu-
dos da Proto-História peninsular. 

Para a realidade do Alentejo Central em meados do I milénio a.C. serão poucos, ou
mesmo nenhum, pelo menos conhecidos, os conglomerados habitacionais que permitam, con-
soante as leituras, o epíteto de urbano ou mesmo de aldeias complexas, resultando particu-
larmente difícil, como espero deixar claro em 8.2, ler o território, e logo toda a ocupação
rural, na órbita de unidade políticas centralizadoras e coordenadoras de um vasto território.
As unidades rurais poderiam desenvolver uma existência própria, distante de entidades popu-
lacionais maiores, ainda que pudessem manter com estas contactos pontuais, ou frequentes,
como o parecem indiciar alguns materiais de grande circulação.

Devo ainda assinalar que a ruralidade destas pequenas unidades habitacionais não deverá
ser conotada directamente com a simplicidade estrutural, social e económica, não sendo obri-
gatória a associação a actividades exclusivamente agro-pastoris. Como pudemos observar na
definição de “Monte” apresentada por Orlando Ribeiro, estas unidades de exploração assu-
miam por vezes grandes proporções, pelo menos no Alentejo subactual, que implicavam
uma grande complexidade social e económica, pelas diversas classes que aí interagiam e pela
diversidade e amplitude produtiva que apresentavam. Se esta leitura pode ser criticada por con-
fundir conceitos e realidades sub-actuais com entidades habitacionais proto-históricas, eivando
o discurso de profundo anacronismo, não nos devemos esquecer das realidades rurais mate-
rializadas nos Complexos Monumentais do Médio Guadiana, onde, segundo penso, é fácil
encontrarmos uma complexidade não muito distante da reveladas pelos grandes montes,
sede de vastas explorações agrícolas.

Assim, em jeito de conclusão, o estudo que se apresenta de seguida centrar-se-á na aná-
lise de unidades habitacionais rurais, de base familiar, que apresentam reduzida dimensão
estrutural, ainda que possam ser bastante complexas arquitectonicamente.
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5. Herdade da Sapatoa: arquitectura, 
espaços e equipamentos domésticos 



5.1. Fase II

5.1.1. Arquitectura: aspectos gerais 

O pequeno conjunto arquitectónico da Herdade da Sapatoa apresenta um total de dez
espaços e compartimentos já parcial ou totalmente delimitados, que compõem um todo cons-
trutivo com 100 m2 de área edificada, que se estendia ainda para Sul, como o comprova a pre-
sença do muro [88], mas também para Este e Oeste, em compartimentos de dimensões inde-
terminadas; a Oeste, a identificação da unidade [113] deixa alguns indícios sobre a presença e
dimensões de um compartimento, já muito afectado pela erosão; para Nascente o canto for-
mado pela estrutura [129] demonstra de forma clara que a área edificada se alargava, pelo
menos, um pouco mais além do que se encontrava conservado (v. Est. IV).

Pode-se afirmar que se delimitou toda a área edificada que se encontrava conservada.
A leitura das técnicas de construção foi particularmente dificultada pelo elevado estado

de afectação do local, com as estruturas a não excederem uns magros 30 cm de altura con-
servada e não mais do que uma ou duas fiadas de pedras (v. Est. XIII).

A edificação, em termos construtivos, respeita os princípios técnicos da construção orto-
gonal, utilizando técnicas de cariz mediterrâneo, introduzidas ou divulgadas no sudoeste
peninsular através do contacto com as populações procedentes do Mediterrâneo Oriental, que
irão caracterizar, aparentemente, toda a Idade do Ferro do Centro-Sul do país.

As paredes, segundo o método construtivo utilizado, eram compostas por um embasa-
mento de pedra, maioritariamente de xisto, com 0,50 m de largura média e altura indetermi-
nada, sobre o qual se erguiam as paredes de terra, que em nenhum caso se conservaram; no
entanto, alguns indícios indirectos, como a identificação de estratos argilosos sobre os pisos
da última fase de ocupação e a ausência de derrubes pétreos significativos, permitem conjec-
turar que teria sido utilizado aquele tipo de material na elevação das paredes. O registo obtido
na escavação não permitiu a identificação de qualquer indício taxativo da utilização de blocos
de adobe na construção, e como a utilização da técnica dos taipais levanta alguns problemas,
para as cronologias a que nos estamos a reportar (Díes Cusí, 2001, p. 69), será antes conve-
niente assumir a construção em terra, sem mais especificações. Se, de facto, não se pode afir-
mar que se encontraram claros indícios sobre a presença de tijolos de adobe, técnica ampla-
mente documentada em várias edificações contemporâneas em áreas adjacentes na Extre-
madura espanhola, — veja-se o caso de Cancho Roano ou La Mata — a recolha de pequenos
fragmentos de barro ruborescido, talvez pela acção de lareiras ou outros focos pontuais de calor,
com duas faces regularizadas poderá apontar para a sua utilização, mesmo que eventual. Em
termos técnicos, a construção dos embasamentos é cuidada na selecção e utilização do mate-
rial, implantando grandes blocos na primeira fiada e pedras de menor calibre nas seguintes;
os blocos de maiores dimensões dispõem-se sempre longitudinalmente ao eixo maior da
parede, e nunca perpendicularmente, em perpianho, o que evidencia a pouca complexidade
construtiva; os cantos das estruturas foram, maioritariamente, reforçados através de um tra-
vamento tosco, pouco elaborado, sendo que apenas em raras excepções foi possível documentar
o adossamento das paredes de um mesmo compartimento. A matéria-prima utilizada foi a dis-
ponível nas imediações do local, principalmente lajes de xisto, de calibre diverso, por vezes de
grande dimensão, e também blocos de quartzo rolado, igualmente de calibre variado, que em
nenhum caso foram trabalhados. Não foi registada a presença de vala de fundação. 

Os pavimentos não resultam, na maior parte dos casos, de qualquer preparação particu-
lar, sendo apenas uma camada de terra argilosa e compacta ou o solo natural, o que torna extre-
mamente difícil a sua identificação; contudo, em áreas específicas os pisos são constituídos
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por pequenas camadas de argila ruborescida, por vezes resultantes da acção de lareiras. No
Ambiente IV e IX registou-se, de facto, mais alguma complexidade na constituição dos pisos,
talvez derivada das características específicas destes espaços, um de acesso ao interior do
espaço edificado e outro aparentemente não coberto. No primeiro caso, a última fase de utili-
zação foi marcada por piso de argila muito vermelha ruborescida e endurecida, com abun-
dantes fragmentos de cerâmica; este conjugava-se com outros estratos, [82] e [98], para com-
por o piso de todo o Ambiente IV. 

O piso do Ambiente IX é de mais difícil leitura, por ser mais complexo e diverso. O eixo
central deste espaço, axializado com a entrada do Ambiente II, é composto por um piso, [125],
em lajes de xisto de calibre diverso, dispostas horizontalmente, que se desenvolve entre duas
lareiras. De ambos os lados deste o piso surge uma terra amarelada, com abundante quartzo
rolado, podendo corresponder ao solo natural. O estrato [89], constituído por uma terra argi-
losa, muito avermelhada veio sobrepor apenas parcialmente o lajeado, podendo resultar da
necessidade de reparação do piso nessa área.

Os pavimentos nunca se apresentam nivelados, acompanhando sempre a pendente do
terreno, não existindo indícios concretos de acções de preparação do terreno para receber o
piso, excepto no Ambiente III onde existe a possibilidade de tal ter acontecido, como se des-
creverá mais abaixo. 

No conjunto edificado foi possível detectar-se a presença de três vãos internos, de ligação
entre os diversos espaços. Estes resultam de uma interrupção construtiva desde a base das pare-
des, o que implica uma certa debilidade na construção. Nos dois compartimentos de maiores
dimensões, Ambiente I e II, os vãos de acesso encontravam-se a meio da parede Sul, axiali-
zados com o eixo maior do edifício. O seu posicionamento encontra-se de acordo com os
melhores níveis de exposição solar e melhor protecção aos ventos dominantes da região. Um
terceiro caso, o vão de ligação entre o Ambiente II e VIII, encontra-se no centro da parede Este
do primeiro e junto do canto NO deste último, evitando maiores problemas de estabilidade da
construção no espaço de menores dimensões. Nas duas primeiras situações o vão é de apro-
ximadamente 1 m de largura, enquanto no terceiro caso é de apenas 0,55 m, não se tendo iden-
tificado qualquer vestígio da existência de portas. Entre o Ambiente IV e o VII foi igualmente
detectada uma interrupção construtiva, que poderia eventualmente corresponder a um vão de
acesso ao interior da área construída, na medida em que o Ambiente VII parece corresponder
a uma área exterior; no último momento de ocupação, este vão apresenta uma largura muito
inferior aos restantes, 0,55 m, encontrando-se virado a Norte; em momento anterior, o vão teria
uma largura aproximadamente idêntica aos de maiores dimensões, devendo apresentar idên-
tica função, tendo a construção do muro [20] diminuído o espaço de acesso ao interior.

O conjunto arquitectónico divide-se em dois blocos de edifícios que se achou pertinente
dividir em nove espaços distintos, passíveis de se isolarem total ou parcialmente. Estes espa-
ços foram individualizados sob a designação de Ambientes, constituindo, uns, comparti-
mentos propriamente ditos, e outros, espaços livres resultantes da conjugação daqueles. Serão
estes que de seguida se analisará (v. planta geral Est. V). 

5.1.1.1. Ambiente I (Fig. 4)
Este é o compartimento de maior dimensão, tendo sido integralmente escavado; de

planta rectangular, apresenta um pequeno anexo, de planta igualmente rectangular, situado
no lado nascente; as medidas (médias) interiores são de 5,25 m x 3,55 m, e as do anexo são 
3,90 m x 1,55 m, o que perfaz uma área coberta de aproximadamente 25 m2. O compartimento
resulta, aparentemente, de um único momento construtivo (v. Est. VI). Apresenta um vão na
parede Sul, com cerca de 1,10 m de largura, que permite a interligação com o Ambiente III;
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este vão foi posteriormente alteado, com duas grandes lajes, provavelmente aquando da remo-
delação do piso deste último.

No interior deste Ambiente foram identificadas várias estruturas adossadas às paredes
Este e Norte (U.E.’s 19, 45 e 25, respectivamente), cuja funcionalidade se desconhece,
podendo ser bancos ou poiais, como ainda hoje se utilizam na região. Em dois casos, estas
consistem apenas em pequenos muretes, construídos em pedras de xisto de médio calibre,
com uma largura de aproximadamente 0,40 m e comprimento de 1,50 m a 2 m; uma terceira
construção apresenta-se mais complexa em termos estruturais, ainda que deva assumir fun-
ções similares. 

No interior do Ambiente I, foi ainda possível identificar uma estrutura de combustão [10],
que consistia num covacho preenchido por pedras de quartzo cobertas por uma fina camada
de argila.

Este é, como já se afirmou, o maior compartimento detectado, devendo ter cumprido fun-
ções de um certo destaque no conjunto edificado, pelo menos na área escavada. A sua dimen-
são e as estruturas detectadas no interior poderão indicar que se trataria de um espaço de habi-
tação, onde se desenvolveriam actividades diversas.

A funcionalidade do que se designou como anexo, merece outros comentários, tendo em
conta que, apesar de não ser verdadeiramente outro compartimento é, contudo, passível de se
isolar da restante área com relativa clareza. A sua excentricidade relativamente ao espaço
deste Ambiente, que se apresenta plenamente rectangular, terá que relacionar-se com a sua
funcionalidade; dificilmente se poderá assumir como um espaço de armazenagem doméstica,
tendo em conta que não se identificaram aqui quaisquer contentores de armazenamento. 
A construção e utilização deste espaço para albergar uma escada interna, de acesso a um ter-
raço ou piso superior, construída em materiais perecíveis, poderia justificar a sua excentrici-
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FIG. 4 – Planta geral do Ambiente I, da Fase II, da Herdade da Sapatoa.



dade dentro do Ambiente I. Sob a escada poderia, de facto, existir um pequeno espaço de arru-
mação. A identificação de um conjunto de pedras dispostas em cutelo [21], no interior deste
compartimento poderá reforçar a hipótese avançada, podendo tratar-se do travamento de um
poste que, apoiado na parede Norte, fosse o elemento estruturante de uma escada fixa. Toda-
via, a identificação de uma estrutura de dimensões similares anexa ao Ambiente II, onde, no
entanto, seria mais complexo assumir esta funcionalidade, reduz, de facto, a plausibilidade
desta hipótese. Recentemente foi proposto, na esteira de outros autores, que pequenos com-
partimentos de dimensões e características semelhantes a estes, integrados em conjuntos habi-
tacionais púnicos do Norte de África, constituíssem espaços relacionados com a higiene pes-
soal (Mezzolani, 2000, p. 1226). Esta hipótese parece-me bastante aceitável, em particular se
atendermos à estreita relação deste pequeno anexo e do Ambiente VIII, com espaços de clara
função habitacional, como o parecem ser os Ambientes I e II. 

5.1.1.2. Ambiente II (Fig. 5)
Este Ambiente, também integralmente escavado, corresponde a um compartimento de

planta rectangular, com 5 m x 3,30 m, de medidas internas médias, num total de 16,5 m2 de
área coberta; situa-se a Este do Ambiente I e a sua disposição apresenta uma ortogonalidade
concordante com a do pequeno anexo deste Ambiente. O piso [4] e [56], situado no interior do
Ambiente IV e VII, ao encostar às paredes do Ambiente I e II, comprova a contemporaneidade
de ambos (v. Est. VII).

Apresenta, tal como o compartimento anterior, um vão na parede Sul, com aproxima-
damente 1 m de largura, de ligação ao Ambiente IX; junto da entrada foi identificado um con-
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FIG. 5 – Planta geral do Ambiente II, da Fase II, da Herdade da Sapatoa.



junto de pedras, que sofreu algumas perturbações, não tendo sido possível determinar se cor-
responderia a um derrube, se a uma estrutura de fecho ou de alteamento da porta, como acon-
teceu no compartimento anterior. A presença de um derrube no interior da construção é rara
na área escavada, pelo que a sua existência, numa zona de passagem, poderá estar relacionada
com uma estrutura em pedra, de reforço dos vãos, portas e janelas, como acontece frequen-
temente nas construções em terra; esta leitura dos pequenos derrubes pode ser igualmente
aplicada a outros como o [9] ou [11]. 

Seria a partir deste compartimento que se faria o acesso ao Ambiente VIII, com o qual
estava ligado por um vão situado aproximadamente a meio da parede do lado Este.

A escavação deste Ambiente permitiu verificar que apresentava uma lareira axializada
com a entrada, mas deslocada para Norte em relação ao centro do compartimento, tal como
acontece no Ambiente I. Esta lareira apresenta uma estrutura semelhante às identificadas nos
Ambientes III e V, apesar de se encontrar muito destruída. 

As estruturas [70] e [103], adossadas às paredes do limite Este do compartimento, deve-
riam corresponder a bancos ou poiais, sem que se compreenda por que razão a primeira des-
tas estreita o vão de acesso ao Ambiente VIII.

O piso do interior deste compartimento seria composto por uma camada de terra casta-
nha avermelhada e argilosa.

Sobre o piso [110] detectou-se a presença de um estrato de terra cinzenta muito escura,
[106], com muito abundantes carvões, de grande dimensão, e frequentes nódulos de barro
cozido, que se encontravam igualmente sobre o piso; este estrato desenvolvia-se em torno da
lareira detectada neste compartimento, devendo resultar da limpeza e dispersão dos restos da
combustão. 

5.1.1.3 - Ambiente III (Fig. 6)
Os seus limites não se encontram totalmente definidos, o que acaba por condicionar bas-

tante a leitura que dele se pode fazer. 
O Ambiente III corresponde mais propriamente a um espaço entre diversos comparti-

mentos que a um compartimento em si, na medida em que os seus limites físicos são, a Norte
e Oeste, as paredes dos Ambientes I e V, respectivamente; a Este estende-se o Ambiente IX e,
pelo lado Sul, uma forte acção de destruição truncou definitivamente a realidade construída.
Assim, este espaço apresenta, tanto quanto se consegue apurar, aproximadamente 16 m2.

Numa zona aproximadamente central identificou-se uma estrutura de combustão, de
planta quadrangular, com cerca de 1 m de lado, construída em lajes de xisto, ligeiramente
sobrelevada em relação ao piso [90].

O posicionamento relativamente central deste Ambiente na área edificada poderá con-
ferir-lhe uma função de interligação dos diversos espaços, uma área comum.

O seu piso era caracterizado por uma terra alaranjada muito argilosa, e compacta, [90],
sobre a qual se construiu a já referida lareira (v. Est. VIII). Sob este piso registou-se uma evi-
dência ainda difícil de compreender; junto ao muro do Ambiente V recolheu-se um pote
manual, [100], completo, fracturado em conexão por esmagamento; junto a ele encontrava-se
uma grande mancha de barro cozido, [101]; a Este, adjacente às estruturas [84] e [85], encon-
trava-se uma grande mancha de pedras de xisto, dispostas na horizontal, [102], que aparenta
acompanhar o canto SE do Ambiente I e evitar a estrutura [74] que, apesar de altimetricamente
mais elevada, não a sobrepõe claramente. Este enrocamento poderia resultar de uma acção de
preparação do piso, de modo a dar-lhe maior consistência. O canto do Ambiente I apresenta
evidências de ter abatido ainda durante a ocupação, na medida em que se encontra muito
desestruturado e mais fundo, ao invés das estruturas adjacentes, [74] e [81], que poderão ter
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cumprido a função de reforço. Assim, o conjunto de evidências detectadas sob o piso [90],
poderão resultar ou de uma utilização deste espaço prévia à existência do piso, ou então cor-
responderem a um conjunto de acções preparatórias do mesmo, por exemplo enrocamento em
áreas muito argilosas onde o solo fosse mais profundo. 

5.1.1.4. Ambiente IV (Fig. 7)
Este espaço apresenta uma planta aproximadamente rectangular, numa superfície total

de perto de 4 m2, devendo corresponder a uma pequena área vestibular, de acesso ao interior
do espaço edificado, fazendo a ligação entre o Ambiente VII (possível corredor) e o Ambiente
III. Inicialmente a divisão entre estes Ambientes não se apresentava marcada pela estrutura
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FIG. 6 – Planta do Ambiente III, da Fase II da Herdade da Sapatoa.

FIG. 7 – Planta do Ambiente V, da Fase II da Herdade da Sapatoa.



[20] que, ao ser anexada ao muro [134], vem, num último momento de utilização, estreitar o
acesso ao interior do espaço edificado, deixando uma entrada de apenas 0,55 m; este espaço
de entrada seria suficientemente importante para estar marcado por um piso de argila, com-
pacto, bastante avermelhado, com abundantes fragmentos de cerâmica, que a estrutura [20]
apenas veio parcialmente sobrepor.

5.1.1.5. Ambiente V (Fig. 8)
Apresenta uma planta genericamente rectangular, com aproximadamente 3,30 m de

comprimento conservado e 1,65 m de largura, num total de 6 m2, permanecendo o lado Sul
por definir.

Situa-se junto ao canto sudoeste do Ambiente I e delimita o lado Oeste do Ambiente III;
o facto de o muro [34] se entrosar no muro [44], que define parcialmente o lado Sul do Am-
biente I, permite aferir que os dois Ambientes pertencem ao mesmo momento construtivo,
ainda que apresentem uma ortogonalidade discordante. Junto ao muro Este foi identificada
uma grande estrutura de combustão, de planta quadrangular, com aproximadamente 1 m de
lado. No interior deste compartimento detectou-se um conjunto de recipientes cerâmicos
fracturados em conexão, correspondentes a uma ânfora, um pote de bordo denteado e outra
forma ainda não determinada. A presença destes recipientes, a reduzida dimensão e a pre-
sença de uma grande lareira poderão apontar para um espaço relacionado com a preparação,
e armazenagem, de alimentos.

5.1.1.6. Ambiente VI (Fig. 9)
Este Ambiente corresponde a uma área construída situada para sudoeste do restante

conjunto arquitectónico, que ainda não foi objecto de intervenção, mas onde a erosão expôs
à superfície o canto de um muro. O muro que reporta a presença deste Ambiente apresenta
uma ortogonalidade genericamente concordante com a apresentada pelo Ambiente V.
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FIG. 8 – Planta do Ambiente V, da Fase II da Herdade da Sapatoa.



5.1.1.7. Ambiente VII (Fig. 10)
Refere-se a uma área, provavelmente exterior, entre os Ambientes I, II e IV, com 3,60 m

de comprimento e 1,10 m de largura, num total de 4 m2. Em termos funcionais poderia cor-
responder a um pequeno corredor de acesso ao interior do conjunto edificado; a construção
do muro [20] subdividiu o espaço existente entre o Ambiente I e II, criando duas áreas de natu-
reza, provavelmente, diversa, uma interior e outra exterior.

O piso de argila vermelha, [56], detectado no interior do Ambiente IV prolonga-se para
o interior deste Ambiente, ocupando apenas uma parte da sua área total, demonstrando a
estreita ligação entre ambos, que apenas foram fisicamente separados aquando da construção
do muro [20]. 
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FIG. 9 – Planta do Ambiente VI, da Fase II da Herdade da Sapatoa.



5.1.1.8. Ambiente VIII (Fig. 11) 
Este é um pequeno compartimento, encostado ao lado Este do Ambiente II, com uma

área útil pouco superior aos 3 m2 de superfície ou 4 m2 se contarmos com a área da estru-
tura [133]. Esta é uma estrutura, com aproximadamente 0,45 m de largura, que se adossa
pelo interior do compartimento aos muros Este e Sul, devendo corresponder a um banco
ou poial. 

A pequena dimensão deste compartimento, a presença de um poial e o facto de estar
interligado com o Ambiente II, deixava a possibilidade de se tratar de um espaço de arma-
zenagem; contudo, a sua escavação apenas permitiu registar a presença de um recipiente
aberto, prato. Apresenta, como já se afirmou, um vão de ligação com o Ambiente II de apro-
ximadamente 0,55 m de largura, situado no seu canto NO, aproximadamente a meio da
parede Este do Ambiente II. Em termos construtivos, pode-se afirmar que é contemporâ-
neo do Ambiente II, na medida em que o muro [104] é o limite Sul de ambos, que por sua
vez se encontra imbricado no muro Este do Ambiente aqui em foco. 

Tal como já foi proposto para o pequeno anexo do Ambiente I, também aqui se pode
equacionar a possibilidade de estarmos perante espaços relacionados com a higiene pes-
soal.
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FIG. 10 – Planta do Ambiente VII, da Fase II da Herdade da Sapatoa.



5.1.1.9. Ambiente IX (Fig. 12)
Este espaço não corresponde propriamente a um compartimento, mas sim a uma

área útil definida entre os Ambientes III, a Oeste, II a Norte, por um muro e pela estru-
tura subcircular [127] a Este, encontrando-se truncado a Sul; actualmente, apresenta uma
área visível de aproximadamente 20 m2. No seu interior, registou-se a presença de um
amplo lajeado, em lajes de xisto de calibre diverso, algo desestruturado, que se desenvolve
principalmente de forma axial ao vão de entrada no Ambiente II, numa largura de cerca
de 1 m; no canto sudoeste do compartimento surgia, com um intuito de regularização, um
piso muito avermelhado, argiloso e compacto, [89], que veio sobrepor, apenas marginal-
mente, o referido lajeado. Duas grandes estruturas de combustão, de dimensão e planta
distintas, ladeavam o eixo principal do lajeado, numa relação difícil de precisar, na medida
em que se encontravam em utilização aparentemente simultânea; a de maiores dimensões
apresentava uma planta subquadrangular, com cerca de 1 m de lado, sendo realizada em
pedras de xisto e quartzo, que continham uma camada de seixos de quartzo rolado sobre-
postos por uma camada de barro cozido; imediatamente para nascente, no lado oposto do
lajeado, situa-se a outra estrutura de combustão, bastante desmantelada e substancial-
mente menor que a anterior, com a qual partilha as mesmas características de cons-
trução.

A associação da estrutura circular a este espaço permite avançar com a hipótese de
estarmos perante uma área não coberta, ou só parcialmente, na medida em que estrutu-
ras similares a esta, registadas um pouco por todo o sudoeste peninsular, se encontram
invariavelmente associadas a espaços desta natureza; a identificação do referido lajeado
poderá vir ao encontro desta hipótese, tendo em conta o ineditismo desta solução no con-
junto edificado e a sua raridade em contextos semelhantes, assumindo-se, por outro
lado, como o piso ideal para áreas descobertas.
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FIG. 11 – Planta do Ambiente VIII, da Fase II da Herdade da Sapatoa.



5.1.1.10. Ambiente X
Atendendo ao critério que levou à individualização do Ambiente VI, deve-se igualmente

isolar o Ambiente X, cuja existência se deve pressupor pela identificação do muro [129], de que
se conserva um canto e um limite a Norte, junto ao canto sudeste do Ambiente VIII; a conti-
nuação desta estrutura para Este foi truncada por uma forte acção de destruição, que não dei-
xou quaisquer vestígios da sua continuidade. A estrutura [129] poderia, então, definir com o
muro Este do Ambiente VIII, um novo Ambiente a Este deste; contudo, à parede externa
daquele Ambiente não se adossa qualquer muro que pudesse cumprir a função de limite Norte
de um compartimento situado nesta área, inviabilizando, de certa forma, a sua presença
nesse espaço. Todavia, este compartimento poderia corresponder a um pequeno alpendre
aberto a Norte, o que não seria de todo inédito neste tipo de sítios no Alentejo (veja-se o caso
de Neves II, em Castro Verde ou do Espinhaço de Cão, Alandroal). Outras hipóteses existem
ainda, que não implicam a continuação desta estrutura para Este e Norte, mas para Sul onde,
com o muro [128], poderia igualmente definir um outro espaço coberto, justificando-se o
canto definido por [129] pela necessidade de protecção do lado Este da estrutura [127].

5.1.1.11. Outros possíveis espaços de ocupação
Os limites da área edificada encontram-se particularmente afectados por diversas acções

de destruição, muito possivelmente resultantes da actividade erosiva, que conduziram à desin-
tegração das estrututras construídas, das quais se conservam, por vezes, apenas pequenos indí-
cios. Estes serão agora objecto de análise, na medida em que o seu estudo poderá evidenciar
a presença de novas áreas edificadas.

O que designámos como Ambiente VI corresponde a um destes espaços apenas indici-
ados pela presença de um muro que perfaz um canto muito mal conservado. Este espaço foi
todavia individualizado, sem que se tenha efectuado qualquer trabalho específico nessa área,
para além de uma limpeza superficial. A individualização do espaço indiciado pela presença
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FIG. 12 – Planta do Ambiente IX e X, da Fase II da Herdade da Sapatoa.



do muro [88] muito ficou a dever ao facto de apresentar uma orientação semelhante à evi-
denciada pelo Ambiente V, o que deixava alguma margem para que a reconstituição hipoté-
tica da parte Sul deste Ambiente coincidisse com o limite Norte deste espaço, permitindo iso-
lar esta área como um espaço distinto. A existência deste como parte integrante de um com-
partimento não está confirmada, e dificilmente o será no futuro, dada a forte destruição detec-
tada a Sul do metro 87; contudo, o que parece irrefutável é que a presença deste muro confirma
a extensão das estruturas muito mais para Sul, qualquer que fosse a sua natureza, não obri-
gatoriamente habitacional.

O limite Oeste da área edificada levanta também algumas questões, deixando em aberto
a possibilidade de, também aqui, a acção erosiva ter apenas deixado escassos indícios de um
outro espaço edificado. 

A presença do muro [36], que corre em boa medida adossado ao muro [31], sempre cau-
sou estranheza, na medida em que não se compreendia propriamente qual a sua função, visto
não existirem ou conservarem qualquer indício de que faria parte de um outro espaço indivi-
dualizado; assim, foi inicialmente interpretado como estrutura de reforço do muro Oeste do
Ambiente I que teria sido aproveitado para definir o limite Oeste do Ambiente V. Todavia, a
campanha 3/2001 permitiu lançar alguma luz, escassa e difusa, é certo, sobre a possibilidade
de existir neste espaço um outro compartimento passível de se individualizar. A unidade [113]
é composta por duas pedras de tamanho médio, aparentemente alinhadas em paralelo ao muro
[36], podendo constituir o que resta de uma estrutura muito afectada pela erosão, que já expôs
o estrato geológico à superfície e que se designou de [114]. A unidade [113] parece, igualmente,
delimitar, pelo lado Oeste, a unidade [3], o que pode constituir mais um indício sobre a pre-
sença efectiva de um compartimento a Oeste do Ambiente I.

O Ambiente X, ou o muro [129] que permite supor a sua existência, indica igualmente
que o espaço edificado se alargaria para Este. 

Somente o limite Norte não apresenta problemas de conservação que dificultem ou
inviabilizem a leitura das estruturas identificadas.

5.1.2. Equipamentos domésticos

Por equipamentos domésticos entende-se aqui o conjunto de estruturas de pequena
dimensão, de apoio à habitabilidade, identificado no interior dos diversos Ambientes.

Estas são essencialmente de dois tipos: pequenos muretes adossados às paredes dos
compartimentos e estruturas de combustão (v. Est. V).

Os pequenos muretes estão presentes no interior dos Amb. I, II, III, IV e VIII registando
características muito similares entre si, excepto a estrutura [19], composta pelas UE’s [46], [47]
e [48], que se apresenta mais complexa. Em termos gerais, são pequenos muretes construídos
em pedra de médio calibre, com 0,40 m de largura e um comprimento que pode oscilar entre
1 m e 2 m. Este tipo de estruturas é frequente nos sítios de habitat da Idade do Ferro de todo
o Sudoeste peninsular (Berrocal-Rangel, 1992, p. 174). 

É possível perscrutar a sua função através da comparação etnográfica com as estruturas
habitacionais típicas do Alentejo. No interior dos montes alentejanos é ainda hoje possível obser-
var um conjunto de estruturas em alvenaria, adossadas às paredes, que cumprem a função de
mobiliário, sendo utilizadas como poiais, espaços de arrumação e, mais raramente, como ban-
cos. No exterior, adossados às paredes do monte, estes últimos, são mais frequentes, podendo
também existir poiais. As estruturas identificadas na Herdade da Sapatoa poderiam, eventual-
mente, ter cumprido uma função similar às registadas hoje em dia. No entanto, é necessário
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estar-se consciente de que esta não deve constituir mais que uma hipótese de trabalho, dado o
anacronismo em que podemos incorrer com este tipo de aproximações etnográficas.

A estrutura [19] teria uma função variada, onde se poderá incluir a de banco ou poial,
devendo a sua funcionalidade determinar a complexidade construtiva que apresenta; esta é
constituída por um alinhamento de lajes em cutelo, [19], que estrutura duas áreas preenchi-
das por terra, [46] e [47], separadas por um murete em pedra de média dimensão [48]; apre-
senta um comprimento total de 2,40 m e uma largura de 0,40 m, podendo [47] corresponder
a um pequeno canteiro interior, estruturado por grandes fragmentos de cerâmica, enquanto
[46] poderá ser um banco ou poial em adobe. Esta estrutura emprega uma diversidade de téc-
nicas construtivas única neste sítio, ao conjugar as lajes em cutelo e os muretes em pedra e
em terra; esta é a única construção, de todo o conjunto edificado, onde se documentou esta
última técnica.

No caso concreto das estruturas identificadas no Ambiente III e IV, poderão, como se afir-
mou acima, ter funcionado também como reforço do canto sudeste do Ambiente I, que terá,
aparentemente, arruinado ainda em momento antigo.

As estruturas de combustão (v. Est. V e Fig. 13) estão presentes nos Ambientes I, II, III,
V e IX. Estas são de dois tipos distintos: de covacho e de caixa; a primeira consiste numa
pequena depressão escavada no solo, de planta ovalada, preenchida por pedras de quartzo de
pequeno calibre e coberta por uma fina camada de argila; o segundo tipo consiste numa
estrutura em pedra de média dimensão, de planta quadrangular, com aproximadamente 1m
de lado, cujo interior é, também aqui, preenchido por pedras de quartzo cobertas por uma
camada de argila, de modo a obter um solo regular. 

No interior do Ambiente I foi identificada uma lareira de covacho, enquanto que as
cinco de caixa foram identificadas nos Ambientes II, III, V e IX. As lareiras dos Ambientes I,
II e III ocupam uma posição relativamente central, enquanto no Ambiente V se encontra junto
da sua parede nascente. A presença de duas destas lareiras no Ambiente IX, aparentemente
no centro do espaço, devem relacionar-se com a dimensão e a natureza da área. 

As lareiras de covacho, pela sua simplicidade, são amplamente conhecidas e pouco carac-
terísticas de qualquer momento específico; já as de caixa, pela sua maior complexidade e estru-
turação, apresentam bons paralelos em diversos sítios da Idade do Ferro do Sudoeste, como
Corvo I (Maia e Correa, 1985, p. 247), Porto das Lages (Correia, 1988-89, p. 83) ou El Casta-
ñuelo (Amo, 1978, 303).

No interior do Ambiente I, junto do canto noroeste, foram detectados os vestígios de uma
estrutura cuja natureza e função podemos apenas entrever ou supor (v. Fig. 14).
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FIG. 13 – Planta de diversas estruturas de combustão identificadas na Herdade da Sapatoa.



Identificaram-se três buracos de poste, de pequena dimensão, dispostos em triângulo, em
torno de um pote de grandes dimensões que se encontrava parcialmente enterrado. Este
estava bem estruturado, com lajes de xisto dispostas em cutelo, de modo a conferir-lhe maior
firmeza e a filtrar as pressões do solo. O objectivo deste conjunto seria, com alguma certeza,
o armazenamento, podendo a estrutura em materiais perecíveis indiciada pelos buracos de
poste servir de protecção ao contentor e, igualmente, cumprir uma função de mobiliário
caseiro. O conteúdo deste permanece por esclarecer, estando em vias de ser analisado o sedi-
mento recolhido do seu interior. 

A estrutura [127], associada ao Ambiente IX (v. Fig. 15), apresenta uma planta subcircu-
lar, com 2 m de diâmetro externo, muito afectada, apresentando apenas uma ou duas fiadas
de pedras em altura; foi construída em lajes de xisto e blocos de quartzo de pequeno e médio
calibre, adossando-se pelo exterior à parede Sul do Ambiente VIII; o seu interior encontrava-
se preenchido por blocos de quartzo e lajes de xisto de pequeno calibre [126].

Este tipo de estrutura regista vários paralelos um pouco por todo o Sudoeste peninsular,
sem que a sua função esteja ainda clarificada. O paralelo mais imediato encontra-se no sítio
vizinho da Herdade da Sapatoa 3, a cerca de 500 m; aqui detectou-se uma estrutura em pedra

52
UM “MONTE” DA IDADE DO FERRO NA HERDADE DA SAPATOA: RURALIDADE E POVOAMENTO NO I MILÉNIO A.C. NO ALENTEJO CENTRAL

FIG. 14 – Plantas das estruturas de sustentação identificadas no canto Noroeste do Ambiente I, em redor de um pote.

FIG. 15 – Estruturas circulares identificadas no Ambiente IX da Herdade da Sapatoa (esquerda) e na Herdade da Sapatoa 3
(direita).



de planta circular, de dimensões seme-
lhantes, bastante bem conservada,
ainda com derrubes da estrutura área
de cobertura, que seria realizada em
barro ruborescido, caídos sobre o piso
do mesmo material. Neste caso encon-
trava-se numa área exterior, pouco
afastada das edificações contemporâ-
neas. 

No sítio do Espinhaço de Cão
(Alandroal) (Calado e Mataloto, 2000),
identificou-se, igualmente, uma estru-
tura em pedra, de planta subcircular,
[248], sob um alpendre (Ambiente 48),
que apresenta grandes semelhanças
com as identificadas na Herdade da
Sapatoa; no entanto, apresenta um diâmetro externo maior, com aproximadamente 2,5 m, evi-
denciando claros indícios da presença de uma cúpula, ou outra estrutura aérea, em barro
cozido, e de um piso regular em seixos de quartzito (v. Fig. 16).

No sítio do Porto das Lages (Ourique) foi igualmente identificada uma estrutura de
planta circular, de dimensões semelhantes a esta última, estando também adossada pelo exte-
rior à parede de um compartimento de planta rectangular (Correia, 1988-89, p. 83). Não foi
avançada qualquer tentativa de interpretação funcional desta estrutura.

Recentemente, foi dado a conhecer, numa breve síntese, um conjunto arquitectónico da
Idade do Ferro, identificado na Baixa de Lisboa, Rua dos Correeiros, onde se registou a pre-
sença de uma estrutura de planta circular, com um diâmetro ligeiramente inferior aos 2 m,
adossada a uma estrutura de planta rectangular (v. Fig. 17); apresentava um pavimento em
argila ruborescida, tendo sido interpretado como um forno cerâmico (Bugalhão, 2001, p. 33 e
34). Em termos cronológicos, este conjunto deve centrar-se em meados do I milénio, tendo em
conta a presença de cerâmica ática, a par de ânforas ibero-púnicas, cerâmica cinzenta ou de
engobe vermelho e pintada em bandas. 

No povoado urbano de El Palomar (Oliva de Mérida) foram identificadas diversas estru-
turas deste género, oito no total, de dimensões semelhantes, associadas a estruturas de habi-
tação (Jiménez Ávila e Ortega Blanco, 2001, p. 231). 

Nas grandes cidades de Tejada La Vieja (Huelva) e Huelva foram também detectadas
estruturas de planta circular, com diâmetro similar (Fernández Jurado, 1987, p. 112, 1988-89,
p. 183). 

No pequeno sítio de Fondo del Roig, na Catalunha, surge igualmente uma estrutura de
planta circular, com cerca de 2,5 m de diâmetro, adossada à parede exterior de um comparti-
mento (García Targa, Morer de Llorens e Rigo Jovells, 1999, p. 185); segundo a reconstituição
proposta pelos autores esta estrutura encontra-se num recinto exterior.

A funcionalidade deste tipo de estruturas não é clara, levantando-se duas hipóteses prin-
cipais, bem distintas por sinal; equaciona-se a possibilidade de se tratarem de estruturas de
combustão, tipo fornos ou, então, silos, estruturas aéreas de armazenagem. A hipótese de se
tratarem de fornos advém, antes de mais, da forma mais que de vestígios concretos de activi-
dades neles desenvolvidas; no caso da estrutura de Lisboa, suposto forno cerâmico, registou-
-se uma possível entulheira nas imediações; nas estruturas de Huelva, a sua interpretação
parece-me decorrer da relevância deste local enquanto centro mineiro, ainda que se registem
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FIG. 16 – Estrutura circular identificada no Espinhaço de Cão (segundo
Calado e Mataloto, 2000).



outro tipo de estruturas contemporâneas relacionadas com actividades metalúrgicas. Relati-
vamente às estruturas de Huelva, sempre consideradas como fornos metalúrgicos, foram já
levantadas algumas objecções sobre a possibilidade de aí se atingirem as temperaturas ideais
para a fundição de metais (Rovira, 1995, p. 485; Kassianidou, Rothenberg e Andrews, 1995,
apud Jiménez Ávila e Ortega Blanco, 2001, p. 231). Além desta objecção, tanto em Huelva como
em El Palomar, são conhecidas outras estruturas claramente destinadas às actividades meta-
lúrgicas, como bem referem os autores do estudo sobre este último sítio (Jiménez Ávila e
Ortega Blanco, 2001, p. 232).

No que diz respeito à hipótese de se tratarem de fornos cerâmicos, o que se pode afirmar
é que faltam evidências concretas deste tipo de utilização, ainda que no caso de Lisboa se tenha
identificado uma possível entulheira, sobre a qual tudo se desconhece. Estas estruturas pare-
cem afastar-se totalmente das tipologias mais comuns nos fornos cerâmicos do I milénio no
Sul peninsular (v. Fig. 18) (Coll Conesa, 2000, p. 200), dos quais, aliás, foram recentemente
identificados dois no Alentejo Central (v. Fig. 19) (Calado, Barradas e Mataloto, 1999, p. 384;
Calado e Rocha, 2000).

Os autores do trabalho sobre o povoado de El Palomar, além da revisão crítica deste tipo
de estruturas circulares identificadas no Sul peninsular, retomam e reforçam a hipótese já
levantada por Fernandéz Jurado (1987, p. 112), de se tratarem de estruturas de armazena-
mento de cereais ou outros produtos agrícolas (Jiménez Ávila e Ortega Blanco, 2001, p. 232),
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FIG. 17 – Estruturas identificadas na Baixa de Lisboa (BCP) (segundo Bugalhão, 2001, p. 34).



com algumas semelhanças em estruturas conhe-
cidas no Antigo Egipto; estes preferem designá-
las de “horreos” em vez de silos, na medida em
não se tratam de estruturas negativas; contudo,
em Portugal, o termo “silo” pode, justamente,
designar estruturas aéreas deste tipo2. Actual-
mente, subsistem ainda em alguns montes alen-
tejanos, centros de vastas explorações agrícolas,
estruturas de armazenagem para cereais e forra-
gens verdes de planta circular, que não deixam de
remeter para este tipo de estruturas e para a fun-
cionalidade avançada por aqueles autores. Poder-
se-ia também referir alguns paralelos etnográfi-
cos africanos, onde são conhecidas estruturas
aéreas de planta circular, realizadas em adobes,
destinadas à armazenagem de cereais.

Não sendo fácil encontrar argumentos con-
cretos que validem a atribuição funcional destas
estruturas resta-nos reforçar a total ausência, nos
casos que pude identificar e escavar no Alentejo
Central, dos subprodutos de qualquer actividade
nelas desenvolvidas; assim, não existe grande mar-

gem para se associarem a fornos cerâmicos ou metalúrgicos. A hipótese de se tratarem de
estruturas de armazenagem, ainda que não existam indícios de tal, é mais difícil de rebater;
contudo, nos casos do Alentejo Central, que melhor conheço, existem algumas características
que me permitem, segundo creio, levantar algumas reservas a esta hipótese de trabalho; a pre-
sença de uma estrutura em barro cozido,
muito evidente no caso detectado no Espi-
nhaço de Cão, deixa claro que em algum
momento existiu no local uma actividade
de combustão, igualmente identificada
numa estrutura contígua, ainda não total-
mente caracterizada; a remeter também
para a presença de actividades de com-
bustão está o solo de seixos de quartzito,
bons acumuladores térmicos, mas que
dificultariam a remoção de grãos soltos,
caso estivesse relacionado com activida-
des de armazenagem; é certo, que tam-
bém cumpririam, com a estrutura pétrea
maciça de base, a função de isolamento
da humidade, o que favoreceria a função
de armazenagem. O facto de se encon-
trarem sempre em áreas exteriores ou
abertas, poderia reforçar a hipótese de ser
uma estrutura relacionada com activida-
des de combustão. Não será de afastar
totalmente a possibilidade de se tratarem
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FIG. 18 – Tipologia dos fornos cerâmicos da Idade do
Ferro peninsular (segundo Coll Conesa, 2000).

FIG. 19 – Forno identificado no sítio da Malhada dos Gagos
(Calado, Barradas e Mataloto, 1999, modificado).



de fornos domésticos, hipótese que pretende unicamente demonstrar que, perante a falta de
dados concretos, é possível levantar uma multiplicidade de suposições. Os paralelos etnográ-
ficos são sempre arriscados, em particular quando se estabelecem entre duas sociedades com
formas bem distintas de funcionamento; contudo, a presença de um forno nos montes alen-
tejanos actuais e subactuais é bastante recorrente, na maioria das vezes em áreas exteriores,
adossado à estrutura do habitacional, o que não deixa de se poder associar às realidades aqui
em foco. No entanto, esta possibilidade de se tratar de fornos domésticos esbarra no facto de
se conhecerem outras estruturas que parecem cumprir esta função em diversas áreas penin-
sulares onde se conhecem estruturas circulares deste tipo, como na Catalunha (Belarte Franco,
1993, p. 124) ou na Extremadura (Jiménez Ávila e Ortega Blanco, 2001, p. 241); além deste
facto, os diversos fornos que se conhecem apresentam sempre menores dimensões e situam-
se no interior dos compartimentos habitacionais.

Assim, até serem conhecidos novos argumentos, e novos exemplos destas estruturas,
creio que se deve manter em aberto a sua funcionalidade, ainda que os argumentos pesem
mais em favor da possibilidade de serem estruturas de armazenagem. 

5.2. Fase I

Sob os Ambientes I, II e IV foi detectado um conjunto de estruturas pertencente a uma
fase de construção anterior ao conjunto já apresentado. O facto de se conhecerem numa área
restrita autoriza apenas uma caracterização sumária das edificações e da natureza da ocupa-
ção (Ests. XIV e XV). O conjunto de estruturas identificadas revela uma presença significativa,
pelo menos na área escavada, de construções em materiais perecíveis, tendo em conta o ele-
vado número de buracos de poste detectado. Sob o Ambiente IV registou-se a continuidade da
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FIG. 20 – Vista Sudoeste da reconstituição tridimensional do conjunto arquitectónico da Fase II da Herdade da Sapatoa.
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estrutura [68] após se ter removido um estrato que regularizava a superfície do terreno, [138];
esta estrutura sobrepunha a unidade [142], absolutamente similar a [62], pelo que não foi inter-
vencionada. Os referidos buracos de poste surgem, aparentemente, associados ao muro [68]-
[145], construído em pedras de xisto de média dimensão, que subjaz ao muro [43] da fase II.
Uma breve análise destes vestígios permite conjecturar a presença de uma estrutura avançada,
para Oeste do muro, eventualmente um alpendre. Para Este poderia desenvolver-se o interior
da área habitada, ainda que não tenha sido possível confirmar ou definir os seus limites. A cam-
panha 04/2002 permitiu um melhor conhecimento da Fase I, evidenciando uma maior com-
plexidade que a registada anteriormente. A realidade estratigráfica identificada sob os Ambi-
entes II e IV evidencia uma maior complexidade que a registada sob o Ambiente I, a Oeste do
muro [68]-[145], podendo, eventualmente, denunciar a presença de uma realidade habitacio-
nal interior, hipótese que a identificação da estrutura de combustão [141] reforça. 

Sobre a ocupação representada por este conjunto de estruturas pouco se poderá avançar
dada a escassez de informação; a inexistência de um hiato estratigráfico claro entre as duas
fases poderá indiciar a sua sucessão imediata; no entanto, a ausência deste não significa, obri-
gatoriamente, que exista uma ligação directa entre ambas as fases, nem que resultem de uma
reformulação construtiva efectuada pela mesma comunidade. 

A unidade [143], registada sob o Ambiente II, corresponde a um conjunto de pedras de
médio e grande calibre dispersas sobre [144]; duas destas pedras apresentam-se estranhamente
alinhadas com as unidades [65][79][80], identificadas sob o Ambiente I, podendo resultar de
uma estrutura presente em ambos os lados do muro [68][145]. Uma das lajes de [144] apresenta
o que pode ser a marca do gonzo de uma porta, podendo ter sido reutilizada ou remobilizada,
denunciando, em todo o caso, a presença de um vão de entrada.

O primeiro momento de ocupação no sítio da Herdade da Sapatoa efectuou-se, aparen-
temente, em estruturas marcadas por uma forte componente de materiais perecíveis, o que
contrasta bastante com as técnicas construtivas utilizadas na segunda fase. Atendendo à
escassa complexidade estrutural e estratigráfica associada a esta fase de ocupação, é de crer que
a ocupação tivesse sido curta e pouco intensa, eventualmente temporária. 



6. Herdade da Sapatoa: 
a realidade arqueológica móvel



A intervenção na Herdade da Sapatoa permitiu recolher um vasto conjunto artefactual
composto quase exclusivamente por cerâmica. A escassa diversidade de artefactos limita de
sobremaneira as leituras possíveis, podendo, no entanto, constituir um interessante indicador
sobre a realidade material de que se revestia a vivência quotidiana das populações que habi-
taram nesta pequena unidade de povoamento. Na realidade, a ausência de outro tipo de arte-
factos, detectáveis pelo registo arqueológico, poderá também resultar do facto de serem mais
duráveis e “recicláveis” que a cerâmica, sempre mais simples de rejeitar e repor. Assim, a cir-
cunstância de se resumirem a artefactos cerâmicos as presenças materiais abandonadas com
o edifício da Sapatoa deverá associar-se também ao valor acrescentado e à melhor transporta-
bilidade dos objectos em metal, para além de outros, como os de madeira, que dificilmente che-
gariam até nós.

O estudo que se apresenta em seguida não pretende ser mais do que aquilo que realmente
é, uma síntese do conhecimento do conjunto artefactual recolhido na intervenção na Herdade
da Sapatoa, sem pretensões de se assumir como uma síntese sobre a realidade material da
região na Idade do Ferro. 

Qualquer leitura deste conjunto deverá ter sempre em linha de conta as características
específicas do tipo de instalação em que foi reunido, uma pequena habitação em meio rural,
aparentemente distante de qualquer grande centro populacional, pelo que dificilmente acu-
mularia toda a diversidade artefactual da região num dado momento da Idade do Ferro. 

Assim, com base na realidade móvel de que se dispõe, sempre muito parcelar relativa-
mente ao que foi a utensilagem quotidiana, tentar-se-á partir para uma leitura que nos apro-
xime das condições materiais de existência desta população, para que através delas se chegue
a uma melhor caracterização social, económica e cultural dos indivíduos e da comunidade que
habitou neste sítio da Herdade da Sapatoa.

As observações tecidas em torno desta não poderão ser muito alargadas, dadas as fortes
limitações que o próprio espólio evidencia; todavia, a conjugação das leituras do acervo mate-
rial com a análise da realidade arquitectónica permitirá, certamente, conhecer melhor as
vivências quotidianas e a comunidade que aqui habitou, lançando as bases para uma melhor
caracterização deste tipo de instalações no Alentejo Central. 

6.1. A cerâmica: enquadramento geográfico-cultural

A análise do conjunto cerâmico recolhido na Herdade da Sapatoa deverá ser devida-
mente enquadrada no âmbito dos estudos sobre época sidérica no sudoeste peninsular, sob
pena de passarmos ao lado de um contexto de investigação que entrou recentemente em
transformação acentuada, tanto no Sul de Portugal como, e principalmente, na Extremadura
espanhola.

Os últimos anos do século passado conheceram uma profunda alteração de um panorama
assustadoramente pobre quanto aos estudos da Idade do Ferro no Sul de Portugal, como já o
havia reconhecido Manuel Heleno mais de quarenta anos antes (Fabião, 1998, vol. II, p. 20). 

Os últimos anos da década de 90 ficaram marcados pelo aparecimento de duas grandes
sínteses que vieram reorganizar e ampliar o conhecimento detido até então sobre a baixela cerâ-
mica da Idade do Ferro no Sul do território português; ambos trabalhos eram, de certo modo,
complementares, incidindo um preferencialmente sobre a Idade do Ferro da primeira metade
do I milénio a.C. no litoral (Arruda, 2002), enquanto o outro focava essencialmente a realidade
mais interior, na segunda metade do milénio (Fabião, 1998). Um outro trabalho de fundo,
publicado em meados da década de noventa, veio ampliar consideravelmente o conhecimento
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da realidade material do Final da Idade do Bronze no Centro-Sul de Portugal (Vilaça, 1995),
permitindo observações mais sólidas sobre o que muda e o que permanece em época sidérica. 

O final da década de 90 conheceu também a publicação da síntese sobre a grande inter-
venção em Abul, traduzindo-nos uma imagem do fundo colonial fenício na fachada atlântica
(Mayet e Silva, 2000) 

Estas acabam por ser, numa perspectiva diacrónica, as grandes referências disponíveis
sobre os conjuntos materiais, em particular os cerâmicos, que marcaram o I milénio a.C. no
Sul de Portugal.

No entanto, logo no início da década de 90 foi dado à estampa um trabalho que alterou,
ampliou e sistematizou o conhecimento da baixela cerâmica na área “céltica” do sudoeste
peninsular (Berrocal-Rangel, 1992), marcando, de facto, uma ruptura com o panorama pre-
cedente, tornando-se desde logo uma referência incontornável. Este trabalho apresenta, toda-
via, como foi já devidamente assinalado (Fabião, 1998, vol. II, p. 13), uma grave limitação ao
basear-se, essencialmente, nos dados provenientes de um contexto deposicional muito espe-
cífico, que dificilmente continha toda a diversidade morfológica da cerâmica da Idade do
Ferro do sudoeste peninsular na segunda metade do primeiro milénio a.C. Idêntica limitação
comporta o soberbo conjunto identificado, e apenas parcialmente escavado, em Garvão (Bei-
rão et al., 1985), que não deixa de ser uma referência absoluta e obrigatória para os estudos da
Idade do Ferro do interior Sul de Portugal.

O conhecimento do acervo cerâmico correspondente, no interior do sudoeste peninsu-
lar, a momentos anteriores aos que se referem estes últimos trabalhos manteve-se, até aos iní-
cios da década de 90, fortemente associado ao já clássico trabalho de Medellín (Almagro-Gor-
bea, 1977). Uma vez mais, foi esta última década que marcou a diferença, tendo surgido dois
trabalhos centrados em Cancho Roano (Celestino e Jiménez Ávila, 1993; Celestino, 1996) que
vieram ampliar, exponencialmente, os dados disponíveis para meados do I milénio a.C. 
A segunda metade da década viria a revelar-se também pródiga em dados diacrónicos sobre a
Idade do Ferro da Extremadura, surgindo diversos trabalhos que ampliaram e diversificaram
a informação disponível, quer para realidades afins do conceito de povoamento corporizado
por Cancho Roano, como é o caso de La Mata (Rodríguez Díaz e Ortiz Romero, 1998), quer
para povoados de altura (Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 1999; Enríquez Navascués, Rodrí-
guez Díaz e Pavón Soldevila, 2001).

No início deste novo século afigura-se-nos um panorama assaz mais completo que o
conhecido há dez anos, ainda que tal não deixe de se traduzir em fortes limitações para aná-
lise da ocupação rural, na medida em que a diversa informação disponível ou resulta de con-
textos muito distintos — grandes aglomerados populacionais do litoral e interior — ou de con-
textos muito específicos — entrepostos coloniais e palácios rurais.

As escassas intervenções em pequenas unidades de povoamento efectuadas no sudoeste
peninsular, muitas delas há mais de 20 anos, nunca foram devidamente publicadas, conhe-
cendo-se alguns materiais dispersos, principalmente os exóticos e os de grande circulação
(Maia e Correa, 1985; Maia e Maia, 1986; Maia, 1987, 1988; Beirão, 1986, 1990; Beirão e Cor-
reia, 1991). 

É assim, num contexto em transformação, onde as referências devem ser lidas com
muita cautela, que temos de desenvolver o presente estudo. 

As indefinições cronológicas que o conjunto evidencia à partida, acabam por se traduzir
na impossibilidade de incluirmos o espólio em análise nos grandes “chavões” culturais, que
nos surgem cada vez mais vagos e inoperantes, pelo menos no interior Sul do país; “Orien-
talizante, Pós-Orientalizante, Céltico”, “I e II Idade do Ferro” são conceitos onde é cada vez
mais difícil encaixar as realidades materiais que se têm vindo a exumar, obrigando-nos a per-
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correr contextos mais amplos e diversos, anteriores ou posteriores a meados do I milénio a.C.,
em busca do seu entendimento. 

O litoral e o interior, o presente e o passado, mas também o futuro, são referências abso-
lutas para entendermos uma baixela cerâmica onde se fundem diversas influências, procu-
rando não subverter as leituras com os convencionalismos normalmente subjacentes aos
grandes conceitos, ou chavões, enumerados acima. 

6.1.1. Conceitos, métodos e critérios de análise

6.1.1.1. Subconjuntos e estratigrafia
As condições de preservação e abandono do sítio da Herdade da Sapatoa permitiram sub-

dividir o conjunto em dois agrupamentos distintos, separados estratigraficamente: um res-
peitante à Fase II, que integra a quase totalidade dos materiais recolhidos, e outro da Fase I,
onde apenas se registaram escassas ocorrências.

No que diz respeito aos materiais estratigraficamente integráveis na Fase II foram iso-
lados dois conjuntos distintos que resultam de dois tipos de acções de rejeição, estando, de
igual modo, sujeitos a uma tafonomia diversa. 

Um destes subconjuntos é composto por todas as peças recolhidas sobre pisos, fragmen-
tadas em conexão, que foram abandonadas aquando da desocupação do local; estes materiais
serão também referidos como pertencentes à fase de abandono, por estarem associados ao
momento imediatamente precedente à desocupação do conjunto habitacional. A definição dos
elementos constituintes deste agrupamento nem sempre é fácil, dado o avançado grau de frag-
mentação das próprias peças, por vezes aglomeradas em áreas específicas; o estado de preser-
vação do local também não favoreceu a sua identificação, estando a maioria resumidas a menos
de metade do corpo da forma, pela acção da erosão; várias destas peças estavam praticamente
à superfície, tendo desaparecido, por lavagem e arrastamento, os fragmentos topograficamente
mais altos. Assim, apesar de não disporem da forma completa, foram considerados recipien-
tes em uso aquando do abandono do local, todos os conjuntos, mais ou menos extensos, de frag-
mentos fracturados em conexão sobre as unidades estratigráficas consideradas como pisos. 

O segundo agrupamento é constituído pelos restantes fragmentos, incluídos nos distin-
tos estratos, principalmente derrubes e pisos. Como teremos o ensejo de comentar mais deta-
lhadamente em 6.1.3, estes fragmentos serão o reflexo da baixela cerâmica utilizada na segunda
fase, mas também, e talvez principalmente, na primeira fase de ocupação, derivado da remo-
bilização dos estratos pré-existentes para incorporação na componente térrea das paredes do
edifício. 

Este último acervo de materiais foi, por sua vez, subdividido em dois grupos distintos —
um constituído por todos os fragmentos com informação passível de expressão gráfica perti-
nente, isto é, bordos, fundos, asas, paredes com decoração, etc., e outro composto por todos
os restantes. 

Os dois grandes conjuntos assinalados serão objecto de análise em separado, por apre-
sentarem distinta tafonomia e resultarem, aparentemente, de uma acção de abandono distinta.
O primeiro dos conjuntos citados, respeitante ao momento imediatamente anterior ao aban-
dono, será analisado Ambiente a Ambiente, procurando entender como se entrosavam e dis-
persavam no espaço interior. A leitura a fazer dos restantes materiais terá que ser, obrigato-
riamente, mais limitada tendo em conta o elevado grau de fragmentação; todavia, poderá dar
indícios particularmente relevantes sobre a baixela cerâmica relativa a momentos mais anti-
gos da ocupação no local.

61
6. HERDADE DA SAPATOA: A REALIDADE ARQUEOLÓGICA MÓVEL



6.1.1.2. Tipos, formas e nomenclatura
As tipologias cerâmicas construídas para o estudo das baixelas cerâmicas de qualquer

momento cronológico resultam, principalmente, da necessidade de seriar e organizar a rea-
lidade identificada, mais que de uma divisão real, funcional, digamos “quotidiana”. Será a
necessidade de conhecer e analisar a realidade em estudo que nos impõe a definição de crité-
rios descritivos e o agrupamento do conjunto em séries menores.

Neste trabalho seguiram-se, basicamente, os critérios apresentadas por Fabião (1998, vol.
II, p. 13 e ss.), que por sua vez se baseou nas propostas dos investigadores do Museu do
Homem (Balfet, Fauvet-Berthelot e Monzón, 1983). Estes são critérios basicamente morfoló-
gicos, separando-se os recipientes em duas grandes categorias, formas abertas e formas fecha-
das, que se subdividem, seguindo genericamente os rácios diâmetro de abertura/altura apon-
tados por estes investigadores (v. Fig. 21; Est. XVII). 

As categorias definidas neste trabalho basearam-se no conjunto de formas mais com-
pletas identificadas na Herdade da Sapatoa, tendo em conta que permitiam um melhor conhe-
cimento da morfologia das peças. Os fragmentos menores foram classificados por aproxima-
ção a estes, o que nem sempre foi fácil, pela reduzida dimensão que apresentavam, podendo
alguns bordos corresponder a recipientes muito diversos. Assim, acabou por se conceber
uma tabela à medida das presenças cerâmicas da fase de abandono, procurando atingir uma
percepção mais clara do que foi a baixela do último momento de ocupação.

Não foram contemplados critérios tecnológicos, funcionais ou volumétricos na definição
dos tipos morfológicos, evitando distorcer um quadro descritivo que se quer independente das
leituras efectuadas. 

Os aspectos tecnológicos não foram considerados relevantes por que podemos encontrar,
ao longo de toda a Idade do Ferro, formas absolutamente semelhantes produzidas segundo
técnicas distintas a utilização ou não do torno, os distintos processo de cozedura, etc. (Berro-
cal-Rangel, 1994, p. 141; Fabião, 1998, vol. II, p. 12; Arruda, 2002); assim, mais que os aspec-
tos tecnológicos de que se revestem as diversas produções, parecem ser as formas que deter-
minam os contextos de utilização. 

Os aspectos funcionais não foram considerados, em primeiro lugar, por uma questão
metodológica, visto que este aspecto resulta de uma leitura, uma interpretação actual, e não
propriamente de uma característica intrínseca. Por outro lado, a dificuldade em estabelecer
uma funcionalidade concreta para cada forma, onde faltam na maior parte dos casos indícios
seguros sobre a sua utilização específica, apenas nos permitiria afirmações genéricas cujo sig-
nificado concreto acaba por corresponder a muito pouco; de assinalar ainda o facto de muitas
formas serem absolutamente multifuncionais, podendo associar-se a actividades bastante
distintas, caso das grandes formas abertas que se podem relacionar com a preparação/con-
fecção de alimentos e a higiene pessoal.

A volumetria, ou capacidade, dos recipientes cerâmicos é, sem dúvida, uma característica
intrínseca, mas independente da morfologia, pelo que não foi considerada na definição da
tabela tipológica de análise; além do mais, devido à escassez de formas completas, seria extre-
mamente complexo estabelecer patamares morfológicos que fossem pertinentes para uma gra-
dação formal. 

No entanto, estou certo que, para se tentar uma aproximação à vivência quotidiana deste
pequeno conjunto habitacional através dos seus vestígios materiais, se terá que cruzar as lei-
turas morfológicas com as interpretações funcionais, atendendo sempre aos aspectos volu-
métricos, mas também aos contextos de utilização, ou abandono, que foi possível recuperar.

Assim, chegou-se a um quadro morfológico subdivido em dois grandes grupos (Fig. 21
e Est. XVII), como já se afirmou, formas abertas e formas fechadas, seguindo, genericamente,
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os critérios avançados pelos investigadores do Museu do Homem (Balfet, Fauvet-Berthelot e
Monzón, 1983, p. 9). As formas abertas são compostas por quatro grandes grupos: tigelas,
taças, púcaros, bacias/alguidares e potes/panelas; as formas fechadas são constituídas apenas
por dois grupos: potes/panelas e ânforas. A noção aqui considerada para distinguir formas
abertas e fechadas acabou por adaptar-se à realidade disponível, complexificando um pouco a
linear separação estabelecida pelos citados investigadores; assim, formas abertas acabam por
ser aquelas cujo constrangimento ao nível do bordo não dificulta o acesso ao interior do reci-
piente, o que acontece, por oposição, nas formas fechadas. Esta adaptação acaba por retirar
alguma “rigidez” ao critério avançado mas, creio, introduz algum “senso comum” relativa-
mente à forma de utilização dos recipientes. 

A nomenclatura seguida baseou-se, essencialmente, nas propostas avançadas por Alar-
cão (1975), mas também em estudos sobre produções oleiras da região alentejana (Gancho,
2000), a par de outras propostas para diversas regiões do país (A.A.V.V., 1997), aplicando-se
uma terminologia actual às formas antigas, por afinidade. A escassa diversidade morfológica
reduziu largamente os problemas de nomenclatura, ainda que a existência de formas sem cor-
respondentes directos nas produções actuais, não deixou de dificultar as escolhas, que serão
devidamente explicitadas.
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FIG. 21 – Tabela geral das formas cerâmicas da Herdade da Sapatoa (v. Est. XVII).



A definição de tigela segue a proposta dos investigadores do Museu do Homem (Balfet,
Fauvet-Berthelot e Monzón, 1983, p. 11), correspondendo a recipientes cujo diâmetro apresenta
duas vezes e meia a cinco vezes a altura. As taças são igualmente recipientes abertos, mais pro-
fundos que as tigelas, com o diâmetro a corresponder, segundo a mesma proposta, uma vez
e meia a duas vezes e meia a altura. 

As três formas que se descreverão em seguida, púcaros, bacias/alguidares e potes/pane-
las, apresentam, de certo modo, uma morfologia de transição para as formas fechadas,
podendo até certo ponto colidir com o princípio estabelecido por Balfet e os restantes investi-
gadores do Museu do Homem, e aqui seguido, de que são consideradas formas abertas todos
os recipientes com a abertura máxima ao nível do bordo; contudo, creio que as seguintes for-
mas continuam a privilegiar o acesso ao conteúdo, revelando apenas alguns constrangimen-
tos do diâmetro abaixo do bordo, mantendo, no caso particular de algumas bacias/alguidares
e púcaros, uma relação entre diâmetro e altura favorável à sua manutenção nas formas aber-
tas. Estas acabariam por ser formas semifechadas, ou semiabertas, consoante o ponto de
vista valorizado. No entanto, em termos técnicos, e segundo a proposta dos investigadores do
Museu do Homem de Paris, estas seriam, sem dúvida, formas fechadas.

Os púcaros são recipientes baixos, dotados de uma asa, com um ligeiro estrangulamento
sob o bordo, mas que apresentam um diâmetro de abertura no bordo maior que a altura do
recipiente.

O grupo das bacias ou alguidares congrega recipientes de grande diâmetro, muitas vezes
dotados de asas ou pegas, que podem ou não apresentar uma carena. Atendendo à morfolo-
gia actual dos recipientes designados desta forma, a sua utilização nos recipientes da Sapatoa
parece desajustada, no entanto, existem casos actuais onde, efectivamente, se aplica esta ter-
minologia a formas similares às aqui apresentadas (A.A.V.V., 1997, p. 174 e 181). Tal como
Fabião (1998, vol. II, p. 46), ainda que reportando-me a recipientes distintos, quis integrar den-
tro das formas abertas uma categoria que, quase por definição, remete para o universo das for-
mas fechadas, a dos potes/panelas. Esta mesma categoria encontra-se, como se verá, nas for-
mas fechadas, pretendendo-se com esta divisão evidenciar com clareza as distintas morfolo-
gias que se podem englobar dentro desta categoria. Os recipientes aqui incluídos definem-se
por serem formas profundas, onde existe uma diferença reduzida entre o diâmetro máximo,
atingido na pança, e o diâmetro do bordo, consignando à forma uma morfologia quase aberta,
mas profunda, facilitando o acesso ao conteúdo. Uma vez mais estas seriam, tecnicamente,
formas fechadas, ainda que o grande diâmetro da boca face ao todo da peça as afaste, clara-
mente, dos recipientes fechados e aproxime dos grandes vasos abertos, sendo justamente esta
proximidade que se pretende vincar ao integrá-las nas formas abertas. 

O universo do que aqui se considera formas fechadas é sensivelmente reduzido, o que
acontece pela opção de integrarmos formas que seriam teoricamente fechadas no ambiente
de formas abertas. 

Os potes/panelas incluídos nesta categoria são formas de distintas capacidades, que
apresentam um colo muito estrangulado, do qual resultam recipientes com um diâmetro de
bordo muito reduzido face ao diâmetro maior. A quase totalidade das formas integradas nesta
categoria, pelo menos no que diz respeito à fase de abandono do local, poderia ser designada
mais correctamente de potes, no entanto, o facto de diversos fragmentos de bordo de recipi-
entes de tipo pote apresentarem uma asa entre o bordo e o bojo, acaba por remeter para a rea-
lidade das panelas, tal como acontece ainda hoje na produção oleira regional, onde as formas
“asadas” no bordo são consideradas panelas (Gancho, 2000). Assim, pela impossibilidade de
isolar as formas com asa no bordo daquelas que as não possuem, ou apenas se encontram no
bojo, julguei conveniente manter o binómio utilizado.
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As ânforas são uma categoria muito específica, e por vezes muito difícil de isolar, na
medida em que são formas de muito grande dimensão, que em momento algum foi possível
reconstituir na totalidade. Nos casos em que foi possível classificar são recipientes sem colo,
ou com o colo muito reduzido, apresentando, por vezes, um ressalto, ou ombro, na parte supe-
rior do recipiente, próximo do bordo. 

A tabela morfológica e a nomenclatura agora expostas foram constituídas como instru-
mento de análise do que se poderá designar de cerâmica comum de uso doméstico, isto é, uti-
lizadas na preparação/consumo e armazenagem de alimentos ou, eventualmente, na higiene
pessoal. Fora deste âmbito restrito parece ter existido um número muito reduzido de recipi-
entes, nenhum do qual pertencente ao momento imediatamente anterior ao abandono. Alheio
ao conjunto das “cerâmicas comuns”, estão algumas formas passíveis de integrarem um
grupo que se poderia designar de “cerâmicas cinzentas”, que se destacam das restantes pela
cor cinzenta e pela pasta muito depurada. Será, no entanto, de ressalvar que não pertencem
às características produções do litoral (Vallejo Sánchez, comunicação pessoal), pelo que difi-
cilmente se poderão classificar como importações extra-regionais, ainda que se entenda aqui
o sentido de região de uma forma alargada. 

6.1.1.2.1. Motivos ornamentais
Na Herdade da Sapatoa é conhecido um conjunto muito limitado de gramáticas decora-

tivas, que resulta essencialmente da técnica de incisão pré-cozedura. A nível temático foi pos-
sível encontrar a incisão no bordo, filiformes ondulantes, grandes zigue-zagues canelados e
pequenas caneluras junto do bordo. 

Pode considerar-se também motivo ornamental a utilização de um engobe vermelho, em
geral espesso e pouco aderente, aplicado no exterior dos recipientes. 

6.1.1.2.2. Elementos de suspensão
Os elementos de suspensão identificados na Herdade da Sapatoa são muito abundantes

e diversos, estando aplicados de modo variado sobre formas muito distintas. Podem dividir-
se em asas e aplicações de suspensão. 

As asas são de fita ou de rolo, sendo em geral muito curtas, aplicadas sobre o bordo na
horizontal, tipo “cesta” e tipo “cabaz”; na vertical foram aplicadas entre o bordo e a pança ou
a carena, podendo ainda surgir exclusivamente sobre a pança. 

O que designei de aplicações de suspensão são as asas cegas, ou de ferradura, e os mami-
los, que podem ser alongados. Estes tipos surgem exclusivamente sobre formas de produção
manual, podendo, no entanto, ser aplicados sobre formas diversas. 

6.1.1.3. Aspectos técnicos: critérios gerais
Os conjuntos de materiais foram analisados segundo diversos aspectos técnicos de pro-

dução, atendendo ao fabrico, acabamento de superfície, cozedura, coloração e características
da pasta cerâmica com que foi produzida, existindo em alguns destes casos subdivisões que
serão explicitadas mais adiante. 

A definição dos critérios que se encontram subjacentes a esta análise resulta, essencial-
mente, da adaptação das propostas avançadas quer pela equipa do Museu do Homem (Balfet,
Fauvet-Berthelot e Monzón, 1983) quer de Orton, Tyers e Vince (1997), sem esquecer outras,
na esteira destes, como Gonçalves (1989) ou Sousa (1997).

Com esta análise pretendeu-se apenas uma breve caracterização técnica de conjunto,
visando alcançar as principais linhas caracterizadoras da produção cerâmica, além dos aspec-
tos morfológicos.
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A tecnologia de fabrico — a torno e manual — divide o conjunto das cerâmicas em dois
grandes grupos, que acabarão, como se verá, por estar estreitamente relacionados com outros
aspectos técnicos. 

Ao nível do tratamento exterior e interior das superfícies foram considerados de três tipos:
tosco, alisado e polido. O tosco associa-se essencialmente a superfície rugosas, aparente-
mente sem preocupações de regularização, estando geralmente associado a fabricos manuais;
as superfícies alisadas representam uma acção de regularização que, na maior parte dos casos,
decorre da própria acção de fabrico a torno dos recipientes, conferindo uma superfície regu-
lar e homogénea; o tratamento das superfícies por polimento representa a vontade, ou neces-
sidade, de conferir determinadas características, quer estéticas quer funcionais, aos recipien-
tes, regularizando a superfície por abrasão, resultando por vezes num acabamento seme-
lhante ao espatulado. O mesmo tratamento é aplicado, em geral, em ambas as faces do reci-
piente, excepto o polido que surge essencialmente numa face. 

O resultado de submissão das peças ao calor acaba por nos transmitir algumas informa-
ções sobre os processos de cozedura, que se reflecte no aspecto final do recipiente. A regula-
ridade do processo de cozedura, e logo da acção do fogo, pode determinar a presença de uma
coloração homogénea ou irregular, caso exista uma falta ou excesso de calor em determina-
das partes da peça. A atmosfera de cozedura foi considerada redutora ou oxidante, tendo-se
considerado como redutor/oxidante sempre que o cerne da parede se apresenta escuro e a
superfície mais clara, sendo oxidante/redutor no caso inverso; no entanto, este critério tem que
ser lido com cautelas, em particular quando resulta de leituras baseadas na cor pois, outros fac-
tores, que não exclusivamente o tipo da atmosfera em que se deu a cozedura, como a argila,
a intensidade do fogo, os elementos combustíveis na argila, etc., parecem influenciar a colo-
ração final. 

A atribuição da cor não seguiu nenhuma tabela pois, não creio que a suposta objectivi-
dade atribuída às leituras feitas com base nestas seja efectiva, variando consoante as leituras;
assim, mesmo admitindo a clara subjectividade de que se reveste, foi atribuída uma cor, valo-
rizando preferencialmente as grandes tendências cromáticas. 

A caracterização da pasta divide-se em homogeneidade e componentes não plásticos, que
são analisados quanto à frequência e ao calibre. A pasta pode então ser considerada, quanto
à homogeneidade, pouco compacta, semicompacta e compacta. A análise dos componentes
não plásticos levou-me a identificar, numa leitura exclusivamente macroscópica, a presença
de uma matriz granítica, que acaba por definir a presença generalizada de quartzo, feldspa-
tos e micas, variando essencialmente a proporção de cada elemento. Estes foram definidos
quanto ao calibre em três categorias: pequenos (0,1- 0,25 mm), médios (0,25-0,50 mm) e
grandes (> 0,50 mm); quanto à sua frequência optou-se uma vez mais por um esquema tri-
partido em escassos, frequentes e muito frequentes. 

6.1.2. Baixela cerâmica da fase de abandono

Numa perspectiva geral, as cerâmicas que ora se analisarão correspondem ao que se pode-
ria designar de “cerâmica comum” de produção local/regional, por apresentarem no seu con-
junto características intrínsecas muito similares, como as pastas marcadas por elementos não
plásticos de dimensão variada, correspondentes essencialmente a quartzo, feldspatos e micas.
As cerâmicas manuais integram principalmente elementos não plásticos em quartzo, apre-
sentando na maior parte dos casos uma cozedura redutora, bastante tosca, que lhe confere uma
coloração escura. As cerâmicas a torno apresentam uma cozedura mais forte, redutora, mas com
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arrefecimento oxidante, que lhes confere, na larga maioria das situações, uma coloração casta-
nha avermelhada, por vezes escura. As superfícies são toscamente alisadas nas cerâmicas
manuais, e mais cuidadas nas elaboradas a torno, excepto raros casos que aparentam polimento.

O conjunto é composto, no total, por dezoito recipientes abandonados com o local, dos
quais foi possível reconstituir graficamente uma grande parte de dezasseis (v. Est. XVI); exis-
tem outras situações específicas, de objectos cerâmicos presentes sobre os pisos que, por não
ser possível determinar a sua natureza, não foram contemplados nesta análise, ainda que
sejam comentados em 6.1.2.3.

6.1.2.1. Formas abertas
Num total de dezoito recipientes que se poderão associar à fase abandono do local, mais

de metade, onze, poder-se-ão incluir dentro das formas abertas, na acessão que aqui se tomou.
Em geral, estes apresentam uma morfologia adaptada a funções de consumo — tigelas, taças
e eventualmente púcaros — e de armazenagem móvel ou quotidiana, preparação e confecção
de alimentos — potes/panelas e bacias/alguidares — (Fabião, 1998, vol. II, p. 35); estas últi-
mas formas poderão associar-se a outras tarefas importantes no ambiente quotidiano, como
por exemplo, entre outras, as relacionadas com a higiene pessoal. Ainda relativamente à sua
função deverá reconhecer-se que são estes, provavelmente, os ambientes utilitários mais usu-
ais, mas que em absoluto não esgotariam o vasto leque de uso a que se poderiam, mesmo que
pontualmente, associar.

Em termos técnicos, poder-se-á referir que o grupo se reparte entre formas elaboradas a
torno — tigelas e bacias/alguidares — e manuais — taça, púcaro e potes/panelas — sendo difí-
cil associar directamente técnicas e contextos de utilização, ainda que se possa sublinhar o facto
de os recipientes de preparação e consumo serem principalmente a torno, enquanto que os
de confecção e armazenagem móvel ou quotidiana serem manuais; o púcaro e a taça regista-
dos, ainda que se possam associar ao consumo, poderiam desempenhar uma função de apoio
à utilização das formas de armazenagem, sem integrarem um “serviço de mesa”. 

6.1.2.1.1. Tigelas
No conjunto que agora se trata foram integradas três tigelas (v. Ests. XVIII, XXXII,

XXXIII), o que significa apenas 16% do total de recipientes, que se encontravam dispersas em
três Ambientes distintos (v. Est. XVI). Estas são formas simples, hemisféricas, com um diâ-
metro entre 24 e 30 cm, dotadas de um pé ou fundo apenas ligeiramente destacado e leve-
mente côncavo, que os estudos da Idade do Ferro no Sul do país definiram como “em bola-
cha” (Fabião, 1998, vol. II, p. 42; Beirão et al., 1985, passim). São de produção a torno que, tal
como se verá, integra a quase totalidade das tigelas recolhidas na Herdade da Sapatoa, acom-
panhando o que acontece em todo o sudoeste peninsular nesta época (Fabião, 1998, vol. II. 
p. 37). Em geral, a superfície apresenta apenas um alisado de regularização, podendo apre-
sentar em raros casos um polimento ligeiro.

Em termos morfológicos, seria ainda importante referir que ao nível do bordo se verifica
a presença a de bordos simples, a par de outros ligeiramente espessados internamente, o que
por vezes resulta apenas de uma ligeira introversão do lábio. Este pequeno aspecto morfoló-
gico não teria grande significado caso não se registasse uma clivagem que, cada vez mais,
poderá ter algum significado cronológico e eventualmente cultural. Enquanto os meios mais
mediterranizados do litoral, mas também do interior, apresentam ambas as soluções — como
é facilmente constatável nos recentes trabalhos de Abul (Mayet e Silva, 2000), Santarém, Lis-
boa e Castro Marim (Arruda, 2000), mas também em Medellín (Almagro-Gorbea, 1977), Can-
cho Roano (Celestino, 1996), Aliseda (Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 1999) ou El Risco
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(Enríquez Navascués, Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 2001), na Extremadura — já os
importantes conjuntos cerâmicos da segunda metade do I milénio a.C. recolhidos no interior
Sul apresentam, exclusivamente, ou quase, bordos simples, tal é o caso de Vaiamonte (Fabião,
1998, vol. II, p. 37), Capote (Berrocal-Rangel, 1994) ou Garvão (Beirão et al., 1985). No entanto,
estamos ainda longe de apreender o real significado desta diferença, restando esperar por um
maior número de dados.

Esta questão acaba por transportar o discurso para o plano das relações filogenéticas desta
forma; no entanto, como C. Fabião (1998) já chamou devidamente a atenção, a sua simplici-
dade torna relativamente estéril o debate sobre a origem e sobre o modo como acabou por
incorporar a baixela local resultando, pois, desnecessário procurar a sua ascendência em para-
gens distantes, em particular quando formas semelhantes se encontram com relativa facilidade
nas baixelas do Bronze Final do Centro-Sul de Portugal (Vilaça, 1995).

A simplicidade morfológica, aliada a uma função de consumo, e a sua possível integra-
ção num “serviço de mesa”, acabam por contribuir para que esta seja uma das formas mais
frequentes em todos os contextos sidéricos do sul peninsular, dos coloniais aos que fundam
as suas raízes nas comunidades locais, permanecendo durante o período da conquista romana
como uma das formas mais relevantes; assim, resultaria prolixo, enumerar as instalações onde
estas formas se encontram presentes. 

Ao nível dos recipientes de consumo individual julgo pertinente assinalar a notável
ausência de formas carenadas, completamente ao arrepio do que é a tradição regional do final
da Idade do Bronze, mas também das mais assinaláveis influências mediterrâneas, quer fení-
cias, quer gregas. Talvez este seja um indicador claro do trajecto autónomo e específico
tomado pelas comunidades do interior Sul do território hoje português.

Gostaria agora de efectuar apenas um breve apontamento sobre o uso específico destas
tigelas e o tipo de alimentação que seriam pensadas para consumir. A ausência de dados zoo-
arqueológicos não autoriza grandes considerandos sobre a alimentação da comunidade que
ocupou o sítio da Sapatoa. A utilização destas tigelas seria, com grande probabilidade, o
suporte de um consumo alimentar individual, favorecendo a sua morfologia aberta o consumo
de alimentos sólidos (Fabião, 1998, vol. II, p. 40). A ausência de outras formas cuja morfolo-
gia e dimensão favorecesse o consumo de líquidos impele para que, facilmente, se considere
a sua utilização também no consumo de líquidos o que, como assinala Fabião (1998, vol. II,
p. 40), acaba por seguir a tradição mediterrânea evidenciada pelo consumo de vinho, e outras
substâncias líquidas, em formas abertas como as kilikes áticas (Arruda, 1997, p. 159). Todavia,
este facto não deve eliminar a hipótese de, nestes sítios rurais, o consumo de líquidos ser rea-
lizado em recipientes ou artefactos de materiais perecíveis que não chegaram até nós. A ine-
xistência de formas do tipo prato, que na concepção das investigadoras do Museu do Homem
de Paris é composta por recipientes cujo diâmetro é cinco vezes maior que a altura, poderá indi-
car o consumo de alimentos confeccionados do tipo misto, por exemplo ensopados, “papas”
ou diferentes tipos de caldo vegetais ou animais. 

Um último apontamento é suscitado pela ausência de um dos elementos mais caracte-
rísticos destes recipientes na segunda metade do I milénio a.C., a dupla perfuração paralela
sob o bordo. Como já foi bem observado, estas poder-se-ão relacionar com a disposição e
arrumo dos recipientes no espaço doméstico, caracterizando assim um modo de organização
interior (Fabião, 1998, vol. II, p. 39). A hipótese de filiação desta característica nas perfurações
conhecidas nos elementos de preensão do Bronze Final esbarra com alguma falta de dados que
permitam seguir o fio de ligação entre ambos, como se pode ler a partir da sequência de Mede-
llín, onde as perfurações nas tigelas se começam a registar apenas a partir do século V a.C. no
povoado e na Fase II da necrópole (Lorrio Alvarado, 1988-89, p. 295). Esta tendência parece
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também registar-se em Cancho Roano (Celestino, 1996, p. 248). A sequência surge-nos,
então, truncada, pelo que devemos considerar que: existe uma interrupção nesta tradição
durante um tempo impreciso em que as influências mediterrâneas transformaram, profun-
damente, o espaço habitacional, retomando-se quando o contacto com a tradição “oriental”
esmorece, ou então, representam um modo de dispor os recipientes sem qualquer relação cul-
tural ou filogenética, traduzindo apenas uma forma semelhante de arrumar os recipientes. 

A falta de dados consistentes não permite ainda comentar, de modo alargado, esta
questão; todavia, considero importante tecer algumas observações que me parecem perti-
nentes, em particular por que creio que esta característica poderá, efectivamente, lançar
interessantes pistas sobre questões etnográficas e culturais. Julgo importante assinalar a
ausência, ou escassez, destas perfurações nos conjuntos cerâmicos do litoral do sudoeste
peninsular, mesmo em contextos claramente da segunda metade do I milénio a.C., por opo-
sição à sua recorrência no interior. Por outro lado, a frequência com que estas surgem no inte-
rior mesetenho, em contextos da segunda metade do dito milénio (v. o caso da necrópole de
El Raso — Fernández Gómez, 1997), parece acentuar a oposição destes indicadores, refor-
çando a possibilidade das influências mediterrâneas conduzirem a uma tradição distinta de
arrumação dos recipientes no interior do espaço habitacional; tradição que se manteve no lito-
ral e esmoreceu no interior, quando na segunda metade do I milénio a.C. as relações com os
contextos mesetenhos se tornam mais claras.

6.1.2.1.2. Taças
Esta é uma forma simples, aberta, troncocónica, relacionada com a anterior, mas mais pro-

funda. Apenas foi recolhido um destes recipientes no repertório de formas da Fase de aban-
dono (v. Est. XVIII); de produção manual, superfícies toscamente alisadas e cor escura, apre-
senta um diâmetro a rondar os 22 cm, não se conservando o fundo, ainda que existam indí-
cios de ter sido plano. Estava dotada de uma pequena asa cega, cuja localização não foi possí-
vel precisar. O seu perfil em tronco de cone, profundo, aponta para uma utilização relacionada
com o consumo, ou transvase, de líquidos, ainda que pudesse cumprir um leque variado de fun-
ções. A presença de uma, eventualmente duas, asas cegas facilitaria a utilização e o manusea-
mento deste recipiente. O facto de se ter recolhido apenas uma destas formas pode indiciar a
não utilização em acções de consumo individual, digamos de “mesa”, ao invés das tigelas.

A sua simplicidade formal aponta, uma vez mais, para uma integração antiga no “serviço”
das populações regionais, sendo relativamente simples encontrar formas semelhantes nos
repertórios formais do Bronze Final regional (Calado e Rocha, 1996-1997), mas também do
Centro-Sul de Portugal (Vilaça, 1995). 

É possível identificar a sua presença um pouco por toda a Idade do Ferro do Sul do país,
ao longo da primeira metade do I milénio a.C., surgindo em ambientes de forte influência
mediterrânea, como Alcácer (Silva et al., 1980-81), Setúbal (Soares e Silva, 1985), Santarém
(Arruda, 2002) ou mesmo em ambientes coloniais como Abul (Mayet e Silva, 2000). Relati-
vamente à segunda metade do milénio, é também uma forma bastante frequente, encon-
trando-se incluída dentro dos tipos I e II estabelecidos por Berrocal-Rangel para o conjunto do
Capote (Berrocal-Rangel, 1994). Parece ser, segundo este autor, apenas com o advento da
dominação romana que estas formas entram em declínio (Berrocal-Rangel, 1994, p. 144). 

6.1.2.1.3. Púcaros
Com uma designação não totalmente consensual, como acabam por ser quase todas,

temos uma forma baixa, dotada de uma asa, com um diâmetro de bordo reduzido, por vezes
de perfil sinuoso, que lhe confere um estrangulamento abaixo do bordo. No âmbito do con-
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junto de peças que temos vindo a analisar, foi identificado um único púcaro (v. Est. XXVIII);
este, produzido manualmente, apresentava uma cor escura, com um acabamento tosco das
superfícies, sendo caracterizado por um fundo em ônfalo, que não encontra qualquer paralelo
no local. Tal como a anterior, esta é uma forma que se deve relacionar preferencialmente com
o manuseamento de líquidos, e talvez menos com o consumo, para o qual resulta ser algo
pesada o que, de todo, não impede, mas dificulta, o seu uso para este fim. 

Este é mais um tipo de recipiente que lança as suas raízes na tradição cerâmica do
Bronze Final do Centro-Sul de Portugal (Vilaça, 1995, p. 232), representando o fundo em
ônfalo um claro indício desta relação. Não sendo um recipiente propriamente vulgar, é pos-
sível identificá-lo nos repertórios formais um pouco por todo o Sul peninsular, incluindo os
meios coloniais (Martín Ruiz, 1995-96, p. 78), durante a primeira metade do I milénio a.C. 
A dificuldade de o isolar, quando se lida apenas com pequenos fragmentos, acaba por “diluí-
lo” no grupo mais vasto dos pequenos potes e panelas de produção manual, do qual se dis-
tingue pela presença de uma asa e pela menor profundidade, devendo desempenhar uma fun-
ção em muito coincidente com estes.

Julgo importante registar a sua presença em dois contextos muito específicos, cronolo-
gicamente situados nos finais do século V e inícios do IV a.C., a Azougada (Silva e Gomes, s/d
[1992], p. 263) e El Castañuelo (Amo, 1978, p. 335); também em Cancho Roano esta forma se
encontra presente (Celestino, 1996, p. 183). No que diz respeito à segunda metade do milé-
nio é sempre possível encontrar algumas semelhanças com os grupos III e IV do conjunto de
Capote (Berrocal-Rangel, 1994, p. 141). Creio ser de assinalar a frequência que este tipo de reci-
pientes assume em algumas necrópoles de acentuado perfil mesetenho, mas de evidentes con-
tactos com realidades mais meridionais, como “Las Guijas, B” (Fernández Gómez, 1997, 
p. 106) ou Pajares (Celestino Pérez, 1999, p. 71).

6.1.2.1.4. Bacias/Alguidares
Estas são grandes formas abertas, com diâmetros frequentemente acima dos 40 cm, por

vezes de perfil carenado; estão quase sempre dotadas de asas e são principalmente produzi-
das a torno. No espólio correspondente à fase de abandono da Herdade da Sapatoa foi reco-
lhido um exemplar (v. Est. XXVI), possivelmente dois (v. Est. XXVII), desta forma. Em ambos
os casos o recipiente apresentava uma carena alta, duas asas de fita entre o bordo e a carena e
uma superfície polida, de acabamento cuidado, decorada num caso com ziguezagues largos;
foi justamente este tipo de acabamentos que conduziu, apesar das dúvidas, à integração do
segundo destes recipientes nesta categoria. 

Estas formas apresentam uma grande variabilidade morfológica, que se pode ilustrar, a
título de exemplo, com dois dos recipientes recolhidos na Herdade da Sapatoa; um, produzido
a torno, apresentava-se dotado de carena com uma asa horizontal sobre o bordo (Sap[0]351; 
v. Est. XXXVIII), enquanto o outro era uma forma simples, com base na esfera, elaborada
manualmente e dotada de uma asa cega junto ao bordo, Sap[0]294 (v. Est. XXXIX). 

Regressando ao exemplares da fase de abandono, não é sem hesitações que se classificam
como tal, ficando mais a dúvida num caso que noutro. Estas formas podem confundir-se com
grandes contentores de armazenagem abertos, de que se conhece um bom exemplar em Can-
cho Roano (Celestino Pérez, 1996, p. 58), ainda que estes sejam, em geral, mais profundos. 

A funcionalidade dos recipientes em análise também não resulta de fácil leitura, adap-
tando-se a um vasto leque de utilizações. O armazenamento móvel, ou quotidiano, de produ-
tos sólidos é uma possibilidade, ainda que a sua forma aberta me pareça mais adaptada à pre-
paração de alimentos ou associar-se, tendo em conta a boa qualidade dos acabamentos e a deco-
ração, a actividades de higiene pessoal e abluções (Fabião, 1998, vol. II, p. 48).
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A origem destas formas no Ocidente peninsular é facilmente perscrutável na baixela
cerâmica do Bronze Final, onde as grandes formas abertas, de carena média/alta, dotadas de
pegas mamilares, são relativamente frequentes (Vilaça, 1995, p. 202). São inclusivamente
conhecidas, no Bronze Final do Centro/Sul do país, algumas destas grandes formas abertas
dotadas de asas horizontais sobre o bordo (Vilaça, 1995, p. 232), expondo de forma clara os
antecedentes próximos das formas aqui em análise. 

A presença destes recipientes parece ser pouco expressiva nos contextos da Idade do Ferro
da primeira metade do I milénio a.C. no sudoeste peninsular, ainda que se registem em
sítios tão diversos como Alcácer do Sal (Silva et al., 1980-81, p. 177), Cerro da Rocha Branca
(Gomes, 1993, p. 93), Fernão Vaz (Beirão, 1986, p. 117) ou Cancho Roano (Celestino Pérez e
Jiménez Ávila, 1993, p. 200); não deixando de ser assinalável a sua ausência ou escassez em
sítios como Santarém (Arruda, 2002) ou Abul (Mayet e Silva, 2000). 

Este facto não deverá ser, no entanto, muito valorizado, em particular porque é bastante
difusa a linha de separação entre as grandes taças e tigelas e as bacias/alguidares de menores
dimensões (Fabião, 1998, vol. II, p. 49), podendo ambas cumprir funções basicamente seme-
lhantes, diferindo apenas em estreitas relações de escala. 

Retomando a leitura da dispersão deste tipo de formas, em particular as que apresentam
uma morfologia carenada, gostaria de aludir à sua relativa abundância em todo o vale do Gua-
dalquivir e bacia de Cádiz a partir do século VI a.C. (Aubet et al., 1999, p. 170), ao ponto de
ser considerado um dos mais característicos recipientes do período turdetano (Ruiz Mata e
Pérez, 1995, p. 73); surge em Cerro Macareno no segundo quarto do século VI a.C. (Pellicer
Catalán, Escacena Carrasco e Bendala Galán, 1983, p. 93) e na segunda metade deste século
em Doña Blanca (Ruiz Mata e Pérez, 1995, p. 70). 

Em Cerro del Vilar, Málaga, optou-se por separar estas formas em “espuertas” e “lebrillos”,
distinguindo-se as primeiras pela menor profundidade e pelo facto de possuírem asas hori-
zontais sobre o bordo, apontando-se, também, a maior antiguidade desta forma, que se começa
a registar nas colónias fenícias desde o século VIII a.C. (Aubet et al., 1999, p. 170). Estes auto-
res referem ainda a relativa escassez deste último recipiente na Andaluzia Ocidental, ao invés
do que acontece com os “lebrillos”, muito frequentes nos diversos contextos, pelo que se
reveste de algum interesse a presença desta forma na Herdade da Sapatoa, acompanhando esta
tendência “ocidental”; no entanto, não creio que se deva valorizar demasiado esta proximidade,
na medida em que a origem formal, e provavelmente funcional, destes recipientes também
se pode encontrar na baixela cerâmica do Bronze Final regional.

No que diz respeito à segunda metade do I milénio a.C., deve-se registar que continua a
ser uma forma bastante frequente, até ao século II a.C., em todo o Guadalquivir (Pellicer Cata-
lán, Escacena Carrasco e Bendala Galán, 1983, p. 93). Relativamente ao sudoeste peninsular,
e logo a uma área mais imediata à Herdade da Sapatoa do que as distantes referências do Gua-
dalquivir, julgo ser importante referir a escassez ou ausência deste tipo de recipientes nos dois
principais conjuntos materiais da Idade do Ferro da segunda metade do I milénio a.C. — Gar-
vão e Capote. No que diz respeito a este último caso, os recipientes aqui em causa poder-se-
iam aproximar de alguns exemplares da forma XI de Berrocal-Rangel, na sua variante A,
estando manifestamente distante de outras morfologias “semifechadas” ou “fechadas”, igual-
mente integradas neste tipo (Berrocal-Rangel, 1994, p. 175). Creio que a ausência destas for-
mas deriva da especificidade do contexto deposicional dos conjuntos, tendo sido já devida-
mente valorizado este tipo de recipientes no contexto da baixela cerâmica da Idade do Ferro
da segunda metade do I milénio a.C. (Fabião, vol. II, p. 48), pelo que se encontra devidamente
assinalada nas tabelas morfológicas de sítios como La Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1987,
p. 56) ou Capote (Berrocal-Rangel, 1992, p. 111). Julgo ainda importante assinalar que as
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bacias/alguidares começam a surgir nos repertórios cerâmicos de Medellín a partir de finais
do século V a.C. e inícios do IV a.C. (Almagro-Gorbea e Martín Bravo, 1994, p. 98), não cons-
tando dos repertórios materiais referentes aos momentos mais antigos da Idade do Ferro
(Almagro-Gorbea, 1977).

As bacias/alguidares são então formas cuja filiação se pode facilmente encontrar nas cerâ-
micas locais do Bronze Final, ainda que pareçam estar presentes, desde os momentos mais
antigos, nos contextos coloniais fenícios. Independentemente da possível origem, parece ser
apenas durante o século VI a.C. que se começa a difundir e integrar nas baixelas cerâmicas do
Sul peninsular, podendo, eventualmente, reconhecer-se uma maior antiguidade do processo
na área da Andaluzia, o que não é de todo seguro, dada a ausência ou escassez, no Ocidente
peninsular, de amplos conjuntos de materiais claramente datados e estratigrafados. Na
segunda metade do I milénio a.C., as bacias/alguidares surgem já como uma forma de ampla
difusão, apresentando, creio, uma morfologia mais baixa, uma carena mais acentuada e mais
próxima do bordo, afastando-se dos exemplares recolhidos na Herdade da Sapatoa. 

6.1.2.1.5. Potes/Panelas
Esta é uma forma de tendência ovóide, com um ligeiro estrangulamento junto ao bordo,

e fundo espesso de diâmetro reduzido, que lhe confere, quando foi possível observar a mor-
fologia completa, um perfil bastante esguio (v. Ests. XIX, XX, XXIX, XXX). Estes recipientes
são sempre elaborados manualmente, apresentando uma coloração principalmente em tons
escuros; em geral, apresenta um acabamento bastante tosco, com pastas pouco depuradas. 
A decoração incisa sobre o bordo é bastante frequente, podendo mesmo ser considerada
característica desta forma. Foram detectados três recipientes destes na fase de abandono,
dois no Ambiente I e um no V (v. Est. XVI); no Ambiente III, além de uma forma que não foi
possível reconstituir, mas que se deveria incluir neste grupo, foi detectado um outro destes reci-
pientes, completo, mas esmagado sob o piso do compartimento, devendo ser integrado ainda
nesta Fase II, mas num momento anterior ao abandono.

Em termos funcionais, estes recipientes poderão estar relacionados com a armazenagem
móvel, ou quotidiana, podendo também relacionar-se com a confecção de alimentos; em San-
tarém, algumas formas bastante semelhantes a estas foram interpretadas como panelas,
tendo em conta a presença de vestígios da acção do fogo (Arruda, 2002, p. 175). A presença fre-
quente de decoração junto do bordo pode indicar uma maior proximidade com as actividades
de armazenagem, parecendo-me pouco adequada a recipientes relacionados com a confecção
de alimentos. Todavia, creio que ambas funções devem ter sido desempenhadas por estas for-
mas, podendo as de maior capacidade estar relacionadas com a armazenagem e as de menor
com a confecção de alimentos. 

As origens da forma julgo poder encontrá-las, uma vez mais, nos recipientes do Bronze
Final regional e do sudoeste peninsular, podendo mesmo recuar até ao Bronze Médio se aten-
dermos aos dados de Alange, na Extremadura (Pavón Soldevila, 1998, p. 59), ou de outros
locais de paragens mais distantes (Vilaça, 1995, p. 306). Os grandes recipientes de armaze-
nagem, de bordos exvasados e grande diâmetro, são as formas mais frequentes no Bronze Final
da Beira Interior (Vilaça, 1995, p. 272), consideração que pode estender-se também ao Sul do
país; a típica decoração incisa sobre o bordo é também bastante frequente nestes, aproximando
claramente ambas as formas. 

Ainda que se possa facilmente apontar a génese destes recipientes, e da decoração que
lhe está normalmente associada, no Bronze Final, julgo conveniente assinalar a escassez ou
ausência deste tipo de decoração nos conjuntos cerâmicos do Bronze Final recolhidos no Alen-
tejo Central, não se verificando a sua ocorrência em sítios como Castelo do Giraldo (Mataloto,
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1999), Coroa do Frade (Arnaud, 1979), Castelo Velho da Serra d’Ossa ou Martes (Calado,
1996-97), de entre os que se conhecem melhor.

Esta forma, com a típica decoração incisa no bordo, está presente desde os primeiros
momentos da Idade do Ferro em diversos povoados do litoral, como por exemplo Santarém
(Arruda, 2002), Setúbal (Soares e Silva, 1986, p. 98) ou Abul A e B (Mayet e Silva, 2000, 
p. 57 e 187), onde se encontra bem representada. 

A dispersão desta forma, associada à característica decoração incisa sobre o bordo, evi-
dencia ritmos distintos de presenças na Extremadura espanhola, onde também surge durante
no Bronze Final (Vilaça, 1995, p. 306; Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 1999, p. 46). A estra-
tigrafia de Aliseda é bastante clara a esse nível, demonstrando a sua continuidade desde o
Bronze Final até meados do milénio (Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 1999, p. 36-38 e 46).
Também em El Risco este tipo se encontra representado na sua Fase III (Enríquez Navascués,
Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 2001, p. 73). Curiosamente, ou talvez não, esta associação
forma/decoração está escassamente documentada em Medellín, ainda que surja num frag-
mento da “Cata Este del Teatro”, situado na subfase 2a, algures durante o século VI a.C., não
se verificando a sua presença em momentos posteriores (Almagro-Gorbea, 1977, p. 461 e 476).
Todavia, e tal como nos afiança o mesmo investigador, a cerâmica manual nunca desapare-
ceu, mantendo-se essencialmente relacionada com recipientes de armazenagem, pelo que será
natural encontrar formas semelhantes às que aqui reunimos sob esta designação, mesmo que
não possuam a típica decoração (Almagro-Gorbea e Martín Bravo, 1994, p. 108). 

Em Cancho Roano, onde as cerâmicas manuais estão bem representadas na última fase
de ocupação, conhecida por Fase A, não se recolheu, atendendo ao que se encontra publicado,
qualquer recipiente passível de integrar este tipo morfológico, sendo também desconhecida
a decoração incisa no bordo. No entanto, alguns pequenos fragmentos ilustrados poderiam
apontar neste sentido (v. por ex. Celestino, 1996, p., 197, 217, 327), ainda que a sua pequena
dimensão impossibilite que se afirme taxativamente a que tipos de recipientes pertencem;
além disso, ao serem unicamente pequenos fragmentos poderiam ter sido remobilizados de
estratos mais antigos onde, efectivamente, esta forma, associada ou não à típica decoração, está
presente tanto na designada Fase B como na Fase C (Celestino, 1996, p. 251 e 270). Assim,
também em Cancho Roano este tipo morfológico associado a esta decoração parece apontar
para uma cronologia antiga dentro do século V a.C. ou mesmo dentro do século VI a.C.

No que diz respeito ao resto da península, como nos diz Vilaça (1995, p. 306), esta é uma
forma e uma decoração bastante divulgada em toda a Idade do Ferro peninsular, pela sua sim-
plicidade e facilidade de execução, pelo que creio ser desnecessário enunciar um vasto rol de
sítios onde surge. Julgo todavia relevante enunciar o suposto desaparecimento de este tipo mor-
fológico e decorativo dos contextos posteriores ao século VI a.C. na Andaluzia (Vilaça, 1995,
p. 306; Morena López, 2000, p. 52).

No que diz respeito à segunda metade do milénio, continuamos a encontrar formas
similares a esta em vários locais do sudoeste peninsular, como por exemplo no depósito de
Capote, nomeadamente em algumas variantes dos tipos III e XIV (Berrocal-Rangel, 1994, 
p. 149 e 181) ou na forma II de La Ermita de Bélen (Rodríguez Díaz, 1989, p. 42), ainda que
por vezes surjam realizadas a torno, como acontece com os grandes contentores dos conjun-
tos V e IX de Garvão (Beirão et al., 1985). A decoração, antes situada principalmente no bordo,
“migra” para o bojo, situando-se por vezes sobre cordões plásticos.

Um balanço final sobre as formas abertas permite verificar que abrangem cerca de 60%
do conjunto, encontrando-se um equilíbrio entre recipientes realizados a torno e recipientes
manuais; julgo importante referir que as formas aparentemente destinadas a um consumo
individual são principalmente a torno — ainda que exista uma taça e um púcaro de concep-
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ção manual — enquanto que as formas relacionadas com uma armazenagem móvel ou quo-
tidiana são exclusivamente manuais. As grandes formas abertas, como já se afirmou, são exclu-
sivamente a torno, apresentando bons acabamentos, o que poderá indicar, na minha pers-
pectiva, uma utilização mais “nobre”, eventualmente relacionada com a higiene pessoal. 

6.1.2.2. Formas fechadas
A decisão de subdividir a categoria das formas fechadas em apenas dois conjuntos,

potes/panelas e ânforas, não deve, no entanto, iludir quando à variabilidade morfológica e volu-
métrica destes recipientes na Herdade da Sapatoa. Subjacente a esta variabilidade formal, acaba
por estar uma certa variabilidade funcional específica dentro do mesmo conjunto, ainda que
se possa aceitar a armazenagem de produtos, de preferência líquidos, como a função genérica
dos recipientes desta categoria.

6.1.2.2.1. Potes/Panelas
Estes recipientes, como se acabou de afirmar, apresentam distintas capacidades, o que

se traduz numa primeira cisão do grupo em três subconjuntos menores, que apresentam
características específicas.

O recipiente de maiores dimensões (v. Est. XXIII) foi executado manualmente, apre-
sentando uma forma ovóide, de acabamento muito tosco e uma pasta muito pouco depurada;
não dispomos do bordo, contudo, diversos fragmentos encontrados no seu interior parecem
indicar a presença de um colo curto e bordo direito, decorado com incisões. Este seria certa-
mente um contentor destinado a uma armazenagem fixa, quer pela sua dimensão, quer pelo
simples facto de surgir enterrado no canto noroeste do Ambiente I (v. Est. XVI). A sua forma
bastante esguia, com um fundo plano de reduzido diâmetro, estaria certamente adaptada ao
contexto de uso enquanto recipiente de armazenamento “subterrâneo”.

Foi identificado um outro recipiente desta categoria, mas de dimensões ligeiramente
menores, elaborado a torno, de colo curto e bordo ligeiramente extrovertido, de perfil bastante
bojudo, estando dotado de pequenas asas de fita (v. Est. XXV). Como apenas se registou uma
parte significativa do bordo e do bojo, não foi possível reconstituir na totalidade a forma, ainda
que o perfil permita aferir que se trataria de um recipiente com uma capacidade ainda gene-
rosa, pelo que duvidosamente as asas seria funcionais quando cheio; assim, penso que se des-
tinaria a ser utilizado como contentor principalmente fixo. Esta forma encontra os seus melho-
res paralelos em diversos contentores identificados em Cancho Roano que, suponho, permi-
tem reconstituir o perfil do recipiente recolhido na Herdade da Sapatoa (v. por ex. Celestino
Pérez e Jiménez Ávila, 1993, p. 184 e 198; Celestino Pérez, 1996, p. 209).

Os dois recipientes que se descrevem em seguida correspondem a formas de capacidade
sensivelmente distinta das anteriores, pelo que se poderia afirmar tratarem-se de pequenos
potes (v. Ests. XXI, XXIV). Em nenhum caso foi possível reconstituir a forma completa, toda-
via, creio poderem descrever-se como recipientes de tendência ovóide, de colo estrangulado e
bordo extrovertido; apresentam cozedura oxidante, pastas relativamente depuradas e superfí-
cie externa polida, ou com um alisamento intenso que lhe confere um toque bastante suave
e regular. Pela forma e dimensão estes recipientes deveriam cumprir funções de armazena-
gem móvel, podendo o acabamento exterior polido apontar para a contenção de líquidos, ao
favorecer a impermeabilização do interior. 

Foi ainda recolhido um outro recipiente cujo restauro ou colagem não foi possível, mas
que uma análise atenta permite incluir, genericamente, dentro destes potes/panelas menores;
sendo elaborada a torno, tinha uma cor escura e a superfície exterior apenas alisada, apre-
sentando um bordo extrovertido, de colo curto, e fundo côncavo (v. Est. XXVIII). 
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Estes pequenos potes/panelas são bastante vulgares em todos os contextos da Idade do
Ferro do sudoeste, pelo que me parece pouco pertinente enunciar paralelos para estas formas,
ainda que gostasse de assinalar as fortes similitudes com diversos recipientes recolhidos em
Cancho Roano (Celestino Pérez, 1996)

6.1.2.2.2. Ânforas
Este é um grupo de recipientes cuja caracterização é particularmente difícil de efectuar

devido, essencialmente, à sua grande dimensão e certa heterogeneidade. Na Herdade da
Sapatoa apenas se identificou um claro exemplar destes recipientes na fase de abandono,
podendo existir um outro que não foi possível reconstituir, e ao qual faltava o bordo, ou pode-
ria ter sido o representado na Est. XXII.

O único exemplar identificado deveria corresponder a um recipiente ovóide, sem colo, e
um bordo espessado exteriormente, constando de um pequeno ressalto, ou ombro, pouco
abaixo do bordo (v. Est. XXXI); de tom exterior castanho avermelhado, apresentava um aca-
bamento exterior alisado, com menor qualidade pelo interior, não se diferenciando a pasta da
maior parte da cerâmica a torno deste local. No conjunto numeroso de fragmentos perten-
centes a este recipiente encontrava-se um peculiar orifício circular, elaborado após a cozedura,
que poderá estar relacionado com uma utilização secundária, certamente como recipiente de
armazenagem de líquidos.

Em termos gerais, creio que o contentor anfórico em causa se pode integrar dentro do
designado tipo CR-I de Cancho Roano (Guerrero, 1991), que por sua vez se engloba no vasto
agrupamento das ânforas de tradição fenícia designadas de R-1 ou o tipo 10.1.2.1 de J. Ramon
(Ramon, 1995, p. 230). Existe, no entanto, uma ligeira diferença ao nível do bordo, sendo no
caso da Sapatoa menos levantado e mais espesso, aproximando-se dos exemplares conhecidos
no Castro de Entrerríos (Almagro-Gorbea e Lorrio Alvarado, 1986, p. 627) ou La Ermita de
Belén (Rodríguez Díaz, 1991, p. 146). A poder-se incluir neste tipo, acabaria por representar
um estado adiantado da evolução deste recipiente, quando o bordo se torna mais curto e incli-
nado e o ombro surge mais descaído, segundo foi possível apurar em Doña Blanca (Ruiz Mata
e Pérez, 1995, p. 70). O facto de representar uma produção local/regional, cuja morfologia com-
pleta desconhecemos, obriga a avançar com bastantes reservas, tendo sempre em conta que
os ritmos de produção e transformação deverão ser bastantes distintos. 

Julgo ser desnecessário enumerar as presenças deste tipo anfórico, dada a ampla distri-
buição do protótipo fenício em todo o Ocidente mediterrâneo, contrastando com o âmbito de
produção local/regional do exemplar da Sapatoa, tal como acontece com os detectados em Can-
cho Roano (Guerrero, 1991, p. 75), La Mata (Rodríguez Díaz e Ortiz Romero, 1998, p. 214), El
Turuñuelo (Jiménez Ávila, Domínguez de la Concha, 1995, p. 135) ou Medellín (Almagro-Gor-
bea, 1977, p. 469); como já foi devidamente assinalado (Almagro-Gorbea e Lorrio Alvarado,
1986, p. 622; Guerrero, 1991, p. 7), estas ânforas resultam, certamente, de uma evolução
local/regional dos protótipos de produção Sul peninsular. Creio que estes contentores resul-
tariam de um processo de produção e distribuição desenvolvido no interior da península, onde
os protótipos vindos dos centros produtores do litoral chegariam em número reduzido, e prin-
cipalmente a grandes centros consumidores como Medellín (Almagro-Gorbea e Martín Bravo,
1994, p. 111) ou Badajoz (Berrocal-Rangel, 1994, p. 172). No caso do primeiro deste locais as
ânforas de produção extra-regional deixam de surgir na estratigrafia a partir de meados do
século VI a.C., acompanhando um aumento do número de contentores de produção regional
(Almagro-Gorbea e Martín Bravo, 1994, p. 111).

Como foi já amplamente discutido, este tipo de envase, pela sua morfologia, destinar-se-
ia preferencialmente a conter e transportar líquidos (Guerrero, 1991, p. 65); no entanto, os
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diversos recipientes encontrados em Cancho Roano continham essencialmente produtos sóli-
dos como trigo, cevada, favas ou amêndoas. Esta aplicação deveria resultar de uma reutiliza-
ção do contentor pois, dificilmente se pode aceitar que fosse este o recipiente utilizado para
transportar aquele tipo produtos a longa distância, função mais facilmente cumprida por
outro tipo de suporte, mais leve e menos frágil (Guerrero, 1991, p. 65). No caso da Herdade
da Sapatoa, como já se afirmou acima, o contentor estava provavelmente a ser reutilizado para
conter líquidos, como parece apontar o já referido orifício no bojo, que serviria para encaixar
algum sistema de controlo da extracção do conteúdo.

Numa perspectiva geral, vemos que os recipientes fechados se apresentam, morfologi-
camente, bastante diversificados, atingindo cerca de 40% do conjunto; são recipientes essen-
cialmente elaborados a torno, excepto no caso do grande contentor de armazenagem, que se
destinava a estar fixo e enterrado. No caso de recipientes menores, de pequena armazenagem,
eventualmente destinados a conter líquidos, apresentavam acabamentos exteriores cuidados,
indiciando, possivelmente, a maior relevância do conteúdo.

6.1.2.2. Aspectos técnicos do conjunto cerâmico
Os dezoito recipientes cuja presença foi possível averiguar eram maioritariamente de pro-

dução a torno, em cerca de 60%, sendo os restantes 40% obviamente produzidos manualmente. 
As formas produzidas a torno, quer as abertas quer as fechadas, apresentam uma coze-

dura redutora com arrefecimento oxidante, que lhes proporciona uma coloração dentro dos cas-
tanhos-escuros avermelhados (ainda que se saiba que esta não depende exclusivamente da
maior ou menor presença de oxigénio durante o processo de cozedura), geralmente regular,
ainda que por vezes, as vicissitudes de cozedura conduziram à presença de manchas mais escu-
ras. Em termos gerais, as formas realizadas a torno são elaboradas com pastas medianamente
depuradas, com desengordurantes variados, como quartzo, feldspatos e micas de pequeno cali-
bre. Em nenhum caso as pastas cerâmicas são muito cuidadas. Já ao nível das superfícies, algu-
mas formas apresentam um acabamento mais cuidado, polido, como as bacias/alguidares e
alguns potes/panelas, ainda que o geral seja um alisamento de regularização sem mais preo-
cupações; ao nível do tratamento das superfícies creio ser de manter alguma reserva nesta lei-
tura pois, a adversidade do meio em que se encontravam, certamente afectou o seu estado de
conservação. Uma aparência geral mediana, sem recipientes de grande qualidade, adapta-se
bastante bem à condição de pequena unidade de exploração rural, certamente habitada por um
humilde agregado familiar, inserido em redes de distribuição regional, mas que dificilmente
se integraria nas grandes redes transregionais que fariam chegar os produtos exógenos de
maior qualidade.

As formas produzidas manualmente apresentam, em geral, uma cozedura redutora,
que lhes confere um tom castanho acinzentado escuro, para o que deve também ter contri-
buído a presença de impurezas orgânicas nas pastas. Em dois casos, foi registada uma coze-
dura oxidante, que lhe conferiu uma coloração castanho clara, totalmente distinta dos restantes.
Em geral, as formas manuais apresentam pastas muito pouco depuradas, integrando desen-
gordurantes muito abundantes e de grandes dimensões, principalmente quartzo e micas
brancas. As superfícies apresentam uma regularização tosca, dependente das pastas muito fri-
áveis e com abundantes elementos não plásticos. 

As características das produções cerâmicas da Herdade da Sapatoa parecem acompanhar,
genericamente, as características gerais das produções cerâmicas de sítios mais interiores,
como El Risco, Aliseda ou mesmo Cancho Roano e La Mata, na Extremadura, afastando-se,
do panorama conhecido no litoral, onde as produções a torno de maior qualidade, quer de pas-
tas quer de acabamentos, parecem dominar.
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A relação entre os tipos de produção, manual/torno, sempre desempenhou um papel cen-
tral na análise dos conjuntos cerâmicos da Idade do Ferro do sudoeste peninsular, essencial-
mente pela suposta carga cultural que contém, mas também porque se instituiu como indi-
cador do processo de transformação cultural ao longo do tempo, assinalado pela variação do
índice. Deste modo, e apesar da indefinição cronológica do sítio da Herdade da Sapatoa, creio
que me devo deter neste ponto para o seu melhor enquadramento no conjunto das realidades
do sudoeste peninsular. 

Na Herdade da Sapatoa, a relação entre as produções a torno/manuais ronda os 62/38%,
respectivamente, mantendo-se num ponto de equilíbrio face às diversas realidades expostas
neste quadro. 
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FIG. 22 – Tabela da presença de cerâmicas manuais em diversos contextos do Sudoeste peninsular.

SÍTIO ARQUEOLÓGICO NÍVEIS/CRONOLOGIA CERÂMICA MANUAL
(todas as datas em a.C.)

Abul A Fase 1 (Horizontes IA-IC) 18%

(Mayet e Silva, 2000) 2.0 – 3.0 quartel século VII

Fase II (Horizonte IC-IIA/IIC-aban) 17,5%

últ. quartel século VII – 1.0 quartel século VI

Abul B Finais século VI – século V 10,1%

(Mayet e Silva, 2000)

Alcácer do Sal Cmda 10 – 2.a metade século VII 11,5%

(Silva, Soares, Beirão, Dias  Cmda 9 – 2.a metade século VI 8,7%

e Coelho-Soares, 1980-1981) Cmda 8 – séculos IV-III 4,1%

Setúbal Fase I – século VII 84,3%

(Soares e Silva, 1986) Fase II – século VII-VI 23,9%

Fase III – século V-IV 18%

Fernão Vaz Século VII-V 81%*

(Beirão, 1986, p. 116)

Medellín Sond. Este do Teatro 

(Almagro-Gorbea, 1977; Almagro- século VII 80%

-Gorbea e Martín Bravo, 199) século VI (meados) 25%

Ladeira Norte do Castelo

Medellín II estr. 8 24%

estr. 7 18,5%

Post-Or estr. 6 12,6%

(500-400) estr. 5 9,5%

Cult. Oppida estr. 4 8,6%

(450-79) estr. 3 2,5%

Cancho Roano Sector Oeste (século V)

(Celestino e Jiménez Ávila, 1993) Última Fase de ocupação 15%

Oferendas 29,4%

(Celestino, 1996) Sector Norte (século V)

Última Fase de ocupação 11%

Oferendas 14%

Aliseda Aliseda II – Or. Pleno/ -Reciente (650-500) 85%

(Rodríguez Díaz e Pavón Aliseda III – Post-Or. (500-400) 67%

Soldevila, 1999)

Ermita de Belén Fase I – N. XII-V (século IV) 45%

(Rodríguez Díaz, 1991) Fase II – N. IV-III (século III) 27,8%

* contabilizando apenas os bordos (segundo Fabião, vol. II, 1998, p. 28, adaptado)



Numa breve leitura da tabela da Fig. 22, dada a sua expressividade, rapidamente se traça,
para os meados do milénio, um quadro litoral e uma outra realidade interior, onde surge uma
verdadeira “ilha” entre Medellín e Cancho Roano, ou não fossem ambos símbolos máximos
da “mediterranização” cultural e material do interior Sul da península. Os recentes dados de
Abul A e B, vêm de certo modo confirmar a realidade identificada em Setúbal e Alcácer do Sal;
no entanto, não deixam de se levantar algumas questões sobre a representatividade do Corte
de este último local pois, registou-se aqui uma percentagem menor de cerâmica manual que
na própria feitoria fenícia, onde a sua presença se situa ligeiramente abaixo dos 20%, próxima
do indicado por Setúbal, e acompanhando os índices estabelecidos para Medellín. 

Os dados de Aliseda, mas também os de El Risco (Enríquez Navascués, Rodríguez Díaz
e Pavón Soldevila, 2001), para o interior da Extremadura, mostram uma realidade bastante
distinta da evidenciada mais a Sul, esmagadoramente marcada pelas cerâmicas de produção
manual. Também Fernão Vaz, apesar do seu carácter rural, não muito distinto da Herdade
da Sapatoa, e aparentemente no cerne de uma área intensamente mediterranizada, como o
parece demonstrar a presença de escrita, evidencia um domínio completo de cerâmica
manual. 

Os resultados de La Ermita de Bélen são também bastante esclarecedores sobre a conti-
nuada tendência de desaparecimento progressivo das cerâmicas manuais, mesmo nas áreas
e sítios do interior menos mediterranizados. Este facto vai ao encontro das reservas já enun-
ciadas (Fabião, 1998, vol. II, p. 29) quanto ao incremento das produções manuais na segunda
metade do I milénio a.C., como aparentemente se verificou na Alcáçova de Badajoz (Berrocal-
-Rangel, 1994b, p. 177). A publicação da intervenção no Alto do Castelinho da Serra, onde foi
possível reconstituir a sequência entre o Bronze Final e o período republicano, aponta no
mesmo sentido, deixando bem claro o decréscimo contínuo da cerâmica manual ao longo da
estratigrafia, referindo-se ainda que, ao longo dos séculos V-III a.C., esta tem apenas “a resi-
dual presence” (Gibson, Correia e Burgess, 1998, p. 213). 

Todavia, é um facto que a cerâmica manual só muito tardiamente desaparecerá da baixela
utilizada nos mais diversos contextos do interior, mas também do litoral — veja-se o caso de San-
tarém, onde nos níveis mais recentes da Idade do Ferro as cerâmicas manuais oscilam entre os
15 e os 8%, Castro Marim (Arruda, 1997) ou do Cerro da Rocha Branca (Gomes, 1993), além
dos casos já citados. A sua manutenção, mesmo em quantidades reduzidas, deve-se associar não
apenas a questões de índole cultural mas, com bastante probabilidade, também a factores
materiais e funcionais, única justificação para a sua presença em quantidades tão reduzidas. 
A este facto não deve estar alheia a sua continuidade em formas essencialmente de armazena-
gem e confecção de alimentos, desaparecendo, desde cedo, em recipientes menores e de con-
sumo (Arruda, 2002, p. 182; Fabião, 1998, vol. II, p. 32; Almagro-Gorbea e Martín Bravo, 1994,
p. 108), ainda que se conheçam algumas excepções (Fabião, 1998, vol. II, p. 27). É, portanto, plau-
sível que se mantenham pela melhor adaptação a funções específicas, quer relacionadas com a
confecção dos alimentos, quer com a sua armazenagem, podendo as características intrínsecas
das pastas, por exemplo pela sua maior porosidade, ser mais favorável a estas actividades.

Assim, a existência de cerâmicas manuais na baixela cerâmica não deverá resultar uni-
camente da manutenção de um nível de produção familiar, a par de um especializado, como
já foi sugerido (Gibson, Correia e Burgess, 1998, p. 203), mas derivar de uma realidade de pro-
dução mais complexa. O facto de as produções manuais de Abul e Alcácer não resultarem de
uma produção local, mas sim de produções realizadas a várias dezenas de quilómetros
(Schmitt, 2000, p. 279), poderá lançar algumas pistas sobre o comércio de cerâmicas manu-
ais, revelando um tipo de organização produtiva não necessariamente familiar, vocacionado
para satisfazer determinadas exigências funcionais. 
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O forte impacto causado pelos contactos com as realidades mediterrâneas fez-se sentir
desde cedo na baixela cerâmica das comunidades litorais, expandindo-se lenta e progressiva-
mente para o interior, excepto em alguns focos populacionais que parecem acompanhar de
perto a mutação cultural registada no litoral. A quebra drástica da presença de cerâmicas manu-
ais não parece sentir-se nos diversos contextos do interior, quer nos amplos povoados de
altura, quer nas pequenas ocupações rurais, avançando progressivamente para o inexorável
desaparecimento que será, principalmente, tardio, já plenamente contemporâneo do domínio
imperial romano. 

A diversidade de contextos e de dados não facilita uma leitura global, em particular num
espaço tão vasto, no entanto, o declínio das cerâmicas manuais é contínuo em todos eles, ainda
que feito a diversos ritmos e dependente de condicionantes várias, nem sempre conexas com
as dimensões do local. 

O sítio da Herdade da Sapatoa, onde as fortes influências do litoral se fizeram particu-
larmente sentir na Arquitectura, acompanha este lento processo de transição no interior,
posicionando-se num momento onde as cerâmicas manuais já estão em minoria, mas detêm
ainda uma marcada relevância. Parece dar-se aqui um processo de transição mais rápido que
em alguns povoados de altura, veja-se Aliseda ou El Risco, que, pela sua própria condição, pare-
cem mais avessos à mudança.

6.1.2.3. Distribuição micro espacial (v. Est. XVI)
O conjunto cerâmico respeitante à fase imediatamente anterior ao abandono é com-

posto por dezoito recipientes que foi possível reconstituir ou identificar a forma, mesmo que
não tenha sido possível recompô-la graficamente. Este conjunto integrava diversas unidades
estratigráficas de tipo interface de abandono, consoante os Ambientes, [12] para o Amb. I, [18]
para o Amb. III, [69] para o Amb. V, [109] para o Amb. II e [120] para o Amb. VIII. Esta é,
então, a sua distribuição: 

6.1.2.3.1. Ambiente I 
O Ambiente I é, como se descreveu em 5.1.1.1, o maior dos espaços conservados no sítio

aqui em análise; apresenta uma planta quadrangular alongada, com um vão de entrada na
parede Sul, e um pequeno anexo no canto nordeste. 

Foram identificados pelo menos sete recipientes correspondentes à fase de abandono do
local; a definição do número de recipientes não é absolutamente clara, pelo simples facto de
terem surgido grandes fragmentos fracturados em conexão incluídos na unidade [8], que
sobrepunha o piso do compartimento. Entre estes surgiu um bordo extrovertido completo, de
um pote/panela, que não se assemelhava a qualquer outro recipiente fracturado em conexão
neste compartimento. Assim, e perante a realidade que foi possível identificar com clareza,
recolheu-se no seu interior uma tigela, uma taça, dois potes/panelas de bordo denteado, um
pote/panela de pequena volumetria, um grande pote de armazenagem e uma eventual ânfora. 

A sua distribuição no interior do compartimento (v. Fig. 23), junto às paredes é, de certo
modo, óbvia, atendendo à utilização do espaço. Junto ao canto sudoeste do compartimento sur-
giam agrupados pelo menos dois potes/panelas de bordo denteado e fabrico manual; associ-
ado a um pequeno banco ou poial e à lareira surgiu um amplo conjunto de fragmentos que
deverá corresponder a uma ânfora, ou um outro grande contentor. No canto noroeste identi-
ficou-se um grande pote de armazenamento enterrado no solo, devendo ter apenas o bocal
acima, ou ao nível, da superfície, permitindo, naturalmente, o acesso ao seu conteúdo. Em
redor deste, devia desenvolver-se uma complexa e indeterminada estrutura em materiais
perecíveis, evidenciada pela presença de três buracos de poste, estruturados com pequenas lajes
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de xisto; esta deveria proteger e controlar o acesso ao conteúdo do pote de armazenagem. Na
área de transição entre o espaço do compartimento e o anexo surgiu um conjunto de difícil lei-
tura, composto por uma tigela, disposta na vertical, e a parte mesial de um grande recipiente,
elaborado manualmente, que assentava justamente sobre o piso do compartimento; poderia
tratar-se de uma reutilização como suporte ou simplesmente mais um recipiente da fase de
abandono que, por vicissitudes tafonómicas várias, perdeu quer o bocal quer o fundo. O facto
de a tigela se apresentar na vertical poderia indicar que ambos estariam sobre um qualquer
suporte que, ao desaparecer, os fez cair do modo como os identificámos. No recanto mais
fechado do pequeno anexo, e ao lado de outro banco ou poial, surgiram sobrepostos uma taça
e um pote/panela, cuja disposição poderia indiciar a presença de um suporte perecível, even-
tualmente colocado na parede, sobre o qual estariam colocados.

O conjunto cerâmico identificado neste compartimento é bastante diversificado, abran-
gendo uma gama variada de funções que vão do simples consumo individual à grande arma-
zenagem, passando pela confecção dos alimentos.

6.1.2.3.2. Ambiente II
Este espaço corresponde a um compartimento quadrangular alongado, com um vão a

meio da parede Sul e uma lareira axializada com o eixo maior do espaço, ainda que ligeira-
mente descentrada para Norte; é também relevante para a sua análise registar a presença de
dois bancos ou poiais junto da parede nascente do compartimento, onde se abre o vão de acesso
ao interior do Ambiente VIII.

No interior deste espaço apenas foi registada a presença de grande parte de uma tigela
associada a um fundo completo de uma peça manual (v. Fig. 24); deste último apenas foi con-
siderada a sua presença no conjunto dos recipientes da fase de abandono, ainda que a impos-
sibilidade de averiguar a que forma se reporta impede mais comentários.
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FIG. 23 – Planta geral do Ambiente I, com a distribuição dos recipientes recolhidos.



O aparecimento de uma outra tigela, conservada em mais de 1/3, embalada no estrato
[106], correspondente ao derrube das paredes e cobertura do compartimento para o seu inte-
rior, pode indiciar a presença de mais um destes recipientes. 

6.1.2.3.3. Ambiente III
O Ambiente III é um espaço delimitado por vários compartimentos, o que acaba por lhe

conferir um papel de distribuidor da circulação, assumindo-se como uma área central do con-
junto edificado. Ainda que não tenha sido possível delimitar o lado Sul, julgo poder afirmar-
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FIG. 24 – Planta geral do Ambiente II, com a distribuição dos recipientes identificados.

FIG. 25 – Planta geral do Ambiente III, com a localização dos recipientes identificados.



-se que existia uma grande lareira estruturada na área central; no lado nascente, onde se pro-
cessava a passagem para o Ambiente IV, existia um poial adossado à parede, adjacente ao qual
surgiu todo o conjunto de cerâmicas aqui recolhidas (v. Fig. 25).

Dispersa junto ao poial, sem nunca o sobrepor, surgiu uma enorme amálgama de reci-
pientes cerâmicos que, certamente, caíram do suporte onde se encontravam. O modo
como se encontravam dispersos e fragmentados demonstrava que não foram, em grande
parte, remobilizados após a queda. O conjunto identificado era composto por seis recipi-
entes bastante diversos, tendo sido recolhidas duas grandes formas abertas, bacias/algui-
dares, dotados de asas, dois potes/panelas de pequena dimensão, um pote de
média/grande dimensão, igualmente dotado de asas, e ainda um outro recipiente, prova-
velmente um pote/panela, elaborado manualmente, cujo perfil não foi possível obter pelo
elevado estado de fragmentação. Entre o conjunto de peças aí presente apenas esta última
não era produzida a torno. 

O conjunto de formas aqui reunido aponta para um “leque” diversificado de utilizações,
aparentemente relacionadas com a armazenagem e confecção de alimentos, ainda que
outras sejam possíveis, como as de higiene pessoal. Não deixa de ser bastante significativa
a ausência de formas de consumo individual, ou de “mesa”, neste compartimento, deixando
entrever uma funcionalidade não relacionada com o consumo, como a sua centralidade
poderia indiciar.

6.1.2.3.4. Ambiente IV
Este é mais um espaço que se define entre os limites de outros compartimentos, consti-

tuindo, no conjunto edificado, um tipo de vestíbulo, pelo que não seria de esperar qualquer
tipo de recipiente neste local. No entanto, junto da parede poente (Fig. 26) surgiu um púcaro
isolado, sendo difícil de compreender o porquê da sua presença neste local, se é que esta loca-
lização representa o sítio onde se encontrava usualmente. 

6.1.2.3.5. Ambiente V
O Ambiente V é um espaço de planta quadrangular, estreito e alongado, em cujo interior

se identificou uma grande lareira. Foram aqui identificados três recipientes, tendo sido ape-
nas possível reconhecer a forma de dois (v. Fig. 27). Ao fundo do compartimento, junto à
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FIG. 26 – Planta geral do Ambiente IV, com a localização do recipiente identificado.



parede Norte, surgiu um elevado número de fragmentos, além do bordo completo de uma
ânfora. Esta deveria ter a função de armazenar quotidianamente um líquido, eventualmente
água, apresentando um orifício no bojo que facilitaria o acesso ao conteúdo.

No centro do espaço surgia uma grande forma aberta, de tipo pote/panela, encontrando-
-se adjacente à lareira grande parte do bojo de um outro recipiente que, cuja ausência do bordo
e do fundo, impossibilitou a identificação da forma, ainda que se possa supor tratar-se de um
recipiente de morfologia fechada, eventualmente um pote/panela. As características do espaço
e das formas aqui identificadas deixam entrever a possibilidade de se tratar de uma área de
armazenagem, ainda que a existência de uma lareira não se coadune demasiado com esta fun-
ção, podendo indicar que se processaria também neste local algum tipo de transformação dos
produtos armazenados. 

6.1.2.3.6. Ambiente VIII 
Este é um Ambiente de características muito específicas, na medida em que apresenta

uma área muito reduzida, podendo considerar-se um anexo do Ambiente II. O acanhado
espaço interior viu-se ainda reduzido pela presença de uma estrutura do tipo banco ou poial
adossado a três dos lados. Este elemento poderia indicar que se trataria de um espaço desti-
nado à armazenagem, como acontece ainda hoje nos montes alentejanos, e deveria acontecer
no poial do Ambiente III. Todavia, no seu interior apenas se detectou a presença de uma tigela
caída sobre o piso, que aí era constituído pelo solo natural (v. Fig. 28). 

6.1.2.3. Baixela cerâmica: distribuição, funcionalidades e espaços domésticos (v. Est. XVI)
O conjunto de recipientes abandonado com o edifício escavado na Herdade da Sapatoa

deverá constituir uma imagem aproximada do que foi a baixela cerâmica que acompanhou a
vivência no segundo momento de ocupação do local. É absolutamente necessário termos em
consideração que este não representa, certamente, todo o conjunto de recipientes em uso ime-
diatamente antes do abandono, nem corresponde, muito provavelmente, à totalidade rejeitada
com o local, tendo em conta que não foi identificado todo o conjunto edificado, mas sim o que

83
6. HERDADE DA SAPATOA: A REALIDADE ARQUEOLÓGICA MÓVEL

FIG. 27 – Distribuição das cerâmicas identificadas no
Ambiente V da Herdade da Sapatoa.

FIG. 28 – Distribuição das cerâmicas identificadas no
Ambiente VIII da Herdade da Sapatoa.



restou dele, desconhecendo-se igualmente o processo tafonómico que mediou entre o aban-
dono e a sua ruína total. Assim, consciente das limitações, creio que se poderão tecer algumas
observações que nos aproximem ao quotidiano da Herdade da Sapatoa.

O cruzamento das presenças cerâmicas com as características internas dos comparti-
mentos, mas também com os equipamentos domésticos aí disponíveis, deveria lançar um con-
junto de pistas mais esclarecedoras sobre a utilização do espaço interior. No entanto, o simples
facto de todos, ou quase todos, os compartimentos disporem dos mesmos equipamentos, ban-
cos/poiais e lareiras, não deixa grande margem para que as condições de habitabilidade de cada
local sejam suficientemente elucidativas sobre eventuais funcionalidades; por outro lado, tal-
vez denunciem a multifuncionalidade dos diversos compartimentos, podendo as presenças cerâ-
micas revelar indícios mais evidentes sobre as actividades desenvolvidas nos diversos espaços.

Uma primeira observação deve fazer-se para o âmbito de produção local/regional do con-
junto reunido, evidenciando a modéstia da população, incapaz de integrar os grandes circui-
tos de distribuição dos mais variados produtos, ainda que, consoante o panorama cronológico,
a sua intensidade tenha sido bastante flutuante. A elevada percentagem de recipientes fabri-
cados manualmente, cerca de 40%, reforça esta constatação. No entanto, a presença de ânfo-
ras, ainda que reduzida, demonstra que se encontrava integrado numa rede de distribuição
interior, cujo raio de acção se desconhece, mas que poderia ser bastante alargada. Além deste
facto, a grande proximidade morfológica de alguns recipientes com outros oriundos do lito-
ral, demonstra a sua proximidade com meios mais “litoralizados”, mais propriamente que
“mediterranizados”. 

Na baixela, conjuga-se uma diversidade de recipientes de armazenagem, quer móvel, rela-
cionada com produtos de utilização frequente, quer fixa, destinada à grande armazenagem. 
A sua distribuição parece reforçar uma componente funcional diversificada no caso do Ambi-
ente I, onde se concentra uma grande parte dos recipientes, distribuindo-se os restantes pelos
Ambientes III e V, cuja funcionalidade se deveria associar a actividades mais relacionadas com
a confecção dos alimentos, no primeiro caso, e à sua armazenagem, no segundo. 

Os recipientes de consumo individual concentram-se nos compartimentos que, pelas suas
dimensões e características, se deveriam associar a uma ocupação mais do tipo habitacional.
O seu número, de apenas três, poderá lançar uma pequena “luz” sobre o número de habitantes
do local imediatamente antes do seu abandono, por serem recipientes manifestamente indi-
viduais. Não foi possível detectar “serviços” ou conjuntos plurifuncionais associados, ainda
que, naturalmente, os diversos recipientes preenchessem funcionalidades distintas. 

A baixela encontrava-se dispersa, nos vários compartimentos, em pequenos conjuntos ou,
por vezes, isolados; apenas o conjunto do Ambiente III reúne um número mais elevado de reci-
pientes, parecendo compor uma área de arrumação, talvez por se associar a um espaço cen-
tral e de certo modo comum. 

Perante a sua distribuição, vemos que o Ambiente I deveria desempenhar um papel ful-
cral no quotidiano local, acolhendo no seu interior actividades de armazenagem, fixa e móvel,
mas também de consumo, além de cumprir a função habitacional; o Ambiente III, como já
afirmei, deveria ser o centro da casa, o espaço de preparação, e provavelmente confecção, dos
alimentos, acabando também por apresentar associada uma área de armazenagem; o Ambi-
ente V, pela sua aparente exiguidade deveria desempenhar essencialmente uma função de
armazenagem de produtos líquidos e sólidos. O Ambiente II, com o respectivo anexo VIII, aca-
baria por desempenhar funções habitacionais de repouso, em paralelo com o Ambiente I, sem
que apresente a componente de armazenagem deste. O Ambiente I seria o espaço nuclear da
família, o cerne do abastecimento, e provavelmente o local de recolhimento do casal central
deste agrupamento familiar.
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6.1.3. Cerâmica dos estratos de construção/utilização

O conjunto de cerâmicas a analisar em seguida foi recolhido em estratos diversos, que
foram reunidos em três tipos, consoante a sua formação: derrubes, por que deverão resultar
da queda das paredes, pisos, por que foram depositados como tal, e enchimentos, quando vie-
ram preencher determinadas depressões. À parte destes estão ainda todos os materiais reco-
lhidos em estratos revolvidos e à superfície, que merecem, pela sua particular situação estra-
tigráfica, um comentário específico.

Em primeiro lugar, julgo ser pertinente reforçar que estratigraficamente derrubes, pisos
e enchimentos, partilham uma mesma valência, podendo em qualquer dos casos incorporar
realidades materiais características da fase precedente. Assim, este conjunto não se pode defi-
nir como típico da Fase II, ainda que estratigraficamente o seja, atendendo que a remobiliza-
ção de materiais nas terras aproveitadas para a construção de paredes e pisos, mais que uma
probabilidade, é uma certeza. A leitura obtida a partir deles deve ser entendida como uma
“janela” sobre o conjunto cerâmico da Fase I, ainda que deva, com toda a certeza, incorporar
realidades mais recentes.

A transposição da tabela morfológica utilizada e estabelecida com base nas formas da Fase
de Abandono do local, não deixou de suscitar dificuldades várias na análise deste conjunto de
materiais, revelando-se, por vezes, particularmente difícil encaixar os pequenos fragmentos
nos diversos tipos reconhecidos; no entanto, como se tratava de grandes conjuntos, com certa
flexibilidade, foi possível superar alguma indefinição surgida na classificação das cerâmicas.
A identificação de algumas formas, como os púcaros ou as bacias/alguidares, viu-se algo difi-
cultada, em particular quando era impossível determinar o diâmetro do bordo, ou quando a
dimensão do fragmento não possibilitava o seu desenho.

Poder-se-ia ter desenvolvido uma nova tabela morfológica que atendesse mais às especi-
ficidades do bordo, como as utilizadas para a análise dos conjuntos cerâmicos de Abul (Mayet
e Silva, 2000), El Risco (Enríquez Navascués, Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 2001) ou Ali-
seda (Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 1999); no entanto, não julguei pertinente fazê-lo, em
primeiro lugar pelas razões que me levaram a idealizar a tabela morfológica utilizada anteri-
ormente; depois, não creio que as estilizações ao nível do bordo, ou determinados apuros téc-
nicos, estabelecessem conjuntos suficientemente coesos que pudessem ser analisados por si.
A utilização de uma tabela desse género traduzir-se-ia num acréscimo das dificuldades de aná-
lise, sem que tal se repercutisse directamente num ganho de informação sobre os contextos
de utilização, impossibilitando ainda a confrontação directa com os tipos definidos para a aná-
lise do conjunto anterior. 

A avaliação percentual será efectuada pelo número mínimo de indivíduos, contabili-
zando unicamente os bordos. Além desta, será ainda efectuada uma aproximação aos restan-
tes subconjuntos, como os fundos e os diversos elementos de preensão.

A simples comparação de índices de presenças cerâmicas entre os dados revelados pela
Herdade da Sapatoa e outros locais conhecidos do sudoeste peninsular poderá resultar numa
verdadeira comparação de “nada com coisa nenhuma”, na medida em que estes resultam de
um contexto preciso de construção e derrube, e de um período de ocupação aparentemente cir-
cunscrito, num tipo de instalação também bastante bem definida que, de momento, não
encontra paralelos devidamente estudados e apresentados, resultando a maior parte dos dados
conhecidos de simples cortes em povoados de extensão variada ou então de instalações de
índole bem distinto, como é o caso de Cancho Roano. 

A forma bastante generalizada de reunir e analisar os conjuntos cerâmicos apenas
segundo as suas características tecnológicas, sem uma posterior análise transversal, reunindo
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formas semelhantes por prováveis funcionalidades, invalida ou dificulta de sobremaneira a per-
cepção e caracterização dos contextos funcionais e de utilização; ou será que uma tigela oxi-
dante será utilizada de modo absolutamente distinto de uma outra de cerâmica cinzenta ou
mesmo de uma de engobe vermelho? Não creio que assim seja em termos de funcionalidade
primária, ainda que possam ser utilizados em contextos sociais distintos. 

Por estes motivos, julgo antes pertinente entabular uma comparação interna, entre os
diversos conjuntos definidos no âmbito das produções cerâmicas da Herdade da Sapatoa, pro-
curando compreender a representatividade de cada um.

6.1.3.1. Perspectiva global
Este não se trata de um conjunto muito vasto, contabilizando um total de 375 registos indi-

viduais, 140 dos quais bordos, que serão analisados mais em detalhe pelas informações que
proporcionam em termos formais. Além destes, efectuar-se-á uma breve análise do restante
conjunto, composto por fundos, elementos de preensão diversos e cerâmica decorada. 

Em termos gerais, apresentam características tecnológicas e produtivas semelhantes às
apontadas para o conjunto anterior, surgindo, todavia, algumas produções não contempladas
no grupo anterior, nomeadamente alguns raros casos onde a pasta cerâmica, de cozedura redu-
tora, se apresenta mais depurada e micácea, mas distinta da cerâmica cinzenta fina, que cons-
titui um grupo específico.

No conjunto das cerâmicas recolhidas nos três tipos de estratos definidos para a Fase II
da Herdade da Sapatoa — derrube, enchimento e piso — encontramos uma coincidência abso-
luta, na relação percentual entre as cerâmicas a torno e as produzidas manualmente, 62/38%,
com a registada nos materiais da fase de abandono, o que parece confirmar a representativi-
dade deste último conjunto relativamente à baixela cerâmica utilizada na Herdade da Sapatoa.
Curiosamente, ou talvez não, também a percentagem das produções manuais nas cerâmicas
detectadas à superfície e na UE [0] acompanha esta tendência, com uma presença de 36%. 

As tigelas formam o grupo mais vasto ao totalizarem 34%, percentagem que representa
mais do dobro do registado para os materiais imediatamente anteriores ao abandono do local;
a sua percentagem no conjunto dos materiais recolhidos na UE [0], 36%, coincide, e reforça,
o valor obtido no conjunto agora em análise. Este poderá ser lido como um interessante indi-
cador sobre a variação do número de habitantes do local que, no último momento de ocupa-
ção, poderiam ser apenas três, segundo a quantidade de tigelas registadas, enquanto no seu
apogeu seriam, certamente, em número maior. 

Será ainda interessante revelar que neste conjunto surgiram algumas tigelas produzidas
manualmente, situação ausente do conjunto anterior; também nas tigelas do estrato superfi-
cial estas estão presentes. Em ambas as situações surgem num número bastante reduzido,
indicando a pouca relevância deste facto, que poder-se-á interpretar como um indicador de anti-
guidade dentro do conjunto, sendo eventualmente fragmentos de peças utilizadas na Fase I,
o que não é absolutamente obrigatório. 

Os recipientes de tipo pote/panela abertos constituem um grupo numeroso, superando
a sua presença percentual relativamente ao conjunto anterior, antes com 22% chegando agora
os 30%. É natural que este grupo se encontre inflacionado em desfavor das formas menores,
como os púcaros, sendo particularmente difícil a sua distinção quando se lida com fragmen-
tos de pequena dimensão; as percentagens apresentadas pelos exemplares da unidade [0] coin-
cidem, praticamente, com os apresentados pelo conjunto abandonado com o local. 

O tipo dos potes/panelas abertos torna-se aqui mais abrangente que no conjunto anterior,
na medida em que engloba formas um pouco menores que as anteriores, constituindo, no
fundo, pequenos potes e panelas, por vezes inclusivamente dotadas de ligeiras carenas junto
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do bordo. Como tal, é também natural que se encontre ligeiramente inflacionado, demons-
trando algumas limitações do conjunto anterior.

Estes potes/panelas apresentam-se, na grande maioria, com a típica decoração incisa no
bordo, sendo também maioritárias as produções largamente redutoras, de pastas bastante are-
nosas; em contadas situações também surgem cozeduras oxidantes, de pastas idênticas.

Os potes/panelas que se incluem dentro das formas fechadas apresentam uma percen-
tagem apenas ligeiramente inferior à evidenciada no conjunto abandonado com o local (antes
27,7 e agora 25,7%); no que diz respeito ao conjunto reunido no estrato superior a percenta-
gem diminui, situando-se apenas em 20%. A impossibilidade de reconstituir esta forma,
impede uma análise mais precisa, onde questões de volume se revelariam fundamentais para
uma maior aproximação à sua utilização. No global, não apresentam uma distinção acentuada
face ao conjunto tratado anteriormente, revelando essencialmente cozeduras semelhantes e
os acabamento já referidos, alguns deles de melhor qualidade, polidos. 

Os grupos minoritários — taças, púcaros, bacia/alguidar e ânforas — apresentam-se aqui
ainda mais depauperados que no conjunto de peças analisados anteriormente, podendo, na
minha perspectiva, ter-se diluído noutros grupos pelo elevado grau de fragmentação. Este fenó-
meno dever ser particularmente acentuado em determinado tipo de ânforas, cuja distinção é,
como já se chamou à atenção, virtualmente impossível se contarmos unicamente com um frag-
mento do bordo. Assim, se antes estes quatro agrupamentos perfaziam um total de cerca de
36%, neste caso resumem-se a uns magros 8%, o que pode ser bastante significativo sobre a
sua diluição em outros conjuntos. Os dados relativos ao estrato de superfície, com os mesmos
problemas de identificação que os anteriores, regista percentagens muito similares a estes.

Nas cerâmicas dos estratos de construção/utilização identificou-se, com alguma clareza,
mas não isento de dificuldades, uma forma que se poderia aproximar aos suportes hiperbo-
lóides, Sap[124]354. O seu reduzido diâmetro e a rugosidade interior, apresentando um ligeiro
espessamento interior no bordo, julgo que constituem sólidos indicadores desta possibilidade.
Estas formas não deixaram de suscitar algumas questões bastante relevantes, quer por inves-
tigadores da Pré-História (Gonçalves, 1989) quer de momentos posteriores. Recentemente, foi
levantada a hipótese de poderem constituir pequenas colmeias (Fabião, 1998, vol. II, p. 51),
o que, sem amplos conjuntos de formas completas e bem contextualizadas, é bastante difícil
de avaliar, não deixando de ser interessante ter-se confirmado a existência de um pote meleiro
(Sap[55]276) na Herdade da Sapatoa, que comprovaria a exploração deste recurso. Dentro dos
objectos cerâmicos relacionados com a produção será de realçar a presença de apenas um cos-
soiro que, todavia, assinala a existência de actividades de fiação, caso se aceite a generalizada
atribuição destas formas a este tipo de actividades.

Os fundos constituem um grupo pouco numeroso de apenas 33 exemplares de estrati-
grafia e 20 do estrato superior, o que nos poderá avançar uma pista sobre o reduzido número
de recipientes utilizados neste local, dado que o menor grau de fragmentação dos fundos dará
uma maior aproximação que os bordos ao total dos recipientes representados na Herdade da
Sapatoa. Os fundos foram classificados segundos os tipos de “saco”, plano, em ônfalo, desta-
cado e côncavo. 

Apenas se recolheu um fundo de tipo “saco”, que constitui um tipo muito característico
que se pode associar essencialmente às formas anfóricas onde, segundo creio, se integram as
produções presentes na Sapatoa. Os fundos planos correspondem, em larga maioria, a formas
manuais, sendo em geral espessos. Dos fundos em ônfalo apenas são conhecidos dois casos,
um dos quais no púcaro identificado no primeiro conjunto analisado; o outro foi identificado
na UE [0], e pode-se afirmar que representa um sinal de alguma antiguidade ou forte relação
com as cerâmicas de tradição do Bronze Final, onde este tipo é relativamente frequente
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(Vilaça, 1995). Os fundos destacados constituem o tipo mais frequente na Herdade da Sapa-
toa, podendo associar-se ao característico pé em “bolacha”, ou de perfil “plano-côncavo”, bas-
tante frequente em todo o sudoeste peninsular (Fabião, 1998, vol. II, p. 42). Ainda que não seja
absoluto, este tipo de fundo pode associar-se essencialmente a formas abertas, por certo do tipo
tigela. Já os fundos côncavos, que são bastante difíceis de identificar dado o elevado grau de
fragmentação das peças, se devem associar essencialmente a pequenos potes/panelas. Os fun-
dos com pé, ou de anel, que irão ser bastante frequentes em momentos posteriores, estão abso-
lutamente ausentes, ainda que num caso se lhe possa aproximar, Sap[0]208. Este tipo de pé,
ou fundo, parece reflectir as influências provocadas pela presença das cerâmicas áticas nos con-
textos cerâmicos peninsulares (Fabião, 1998, vol. II, p. 42), sendo justamente a partir do
momento em que estas conhecem a sua máxima presença, entre os finais do século V e os iní-
cios do século IV a.C., que se começa a vulgarizar o fundo com pé. Este facto não deixa de ser
extremamente curioso, e revelador, sobre os ritmos de absorção de influências forâneas nas
sociedades do interior Sul; apesar do prolongado contacto com realidades culturais de tradi-
ção e influência fenícia, onde os fundos com pé de anel não são de todo desconhecidos,
estando presentes nas produções de maior influência oriental, como as de engobe vermelho
(Almagro-Gorbea, 1977; Barros, Cardoso e Sabrosa, 1993; Mayet e Silva, 2000), será necessário
introduzir-se um novo lote de cerâmicas importadas, com claro valor social e presença mais
alargada no interior que estas últimas, para que se inicie um novo processo de mudança das
tradições oleiras, ainda marcadas pela realidade do Bronze Final. A ausência deste tipo de pé
pode, deste modo, revelar-se como um interessante indicador cronológico. 

Julgo ainda pertinente tecer alguns considerandos sobre os diversos elementos de pre-
ensão, entre os quais surgem alguns que lançam fundo as suas raízes, bem para além do
Bronze Final. São então conhecidos mamilos, mamilos alongados, asas cegas ou em ferradura
e diversos tipos de asas de secção circular e de fita.

Os diversos mamilos de pequenas dimensões recolhidos, a par de um possível mamilo
alongado, representam uma clara ligação às realidades cerâmicas do Bronze Final (Vilaça,
1995), confirmando as estreitas ligações que se foram estabelecendo ao longo da análise mor-
fológica dos recipientes identificados. Algumas destas pequenas aplicações, porque constan-
tes em recipientes provavelmente de grande dimensão, seriam pouco ou nada funcionais,
excepto quando vazios ou logo após a sua feitura. As asas cegas são elementos de preensão cuja
origem se pode facilmente entrever nas grandes pegas mamilares do Bronze Final, sendo bas-
tante elucidativos desta situação dois casos registados na Herdade da Sapatoa; numa pri-
meira situação o mamilo alongado Sap[0]87 apresenta apenas uma curvatura muito ligeira,
enquanto a pega aplicada sob o bordo da peça Sap[0]264 (v. Est. XXXIX) representa já um
ligeiro avanço nesta tendência, tornando-se a curvatura já bastante notória, até chegarmos às
asas cegas, ou em ferradura, traduzidas neste local pela peça Sap[55] 293 (v. Est. L). As aplica-
ções, ainda que sejam mais frequentes em recipientes fechados e de maiores dimensões, na
tradição do Bronze Final, estão também presentes em formas abertas, como acontece na já
citada bacia/alguidar Sap[0]264, ou mesmo na pequena taça Sap[12] 245, em uso no momento
imediatamente anterior ao abandono. 

A realidade das asas de secção circular e das asas de fita é mais diversificada, principalmente
pela variabilidade de opções de aplicação identificadas. Estes tipos de asas surgem essencialmente
aplicados sobre formas fechadas, do tipo pote/panela, ainda que possam também associar-se a
formas abertas do tipo bacia/alguidar. No Bronze Final a presença de asas diversas, está já devi-
damente documentadas (Vilaça, 1995), ainda que ao longo da Idade do Ferro se tornem parti-
cularmente mais frequentes, em especial as de secção circular, ou de rolo, talvez pela influên-
cia das realidades cerâmicas de raiz mediterrânico-oriental, onde estas são frequentes.
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A relação entre asas de rolo e asas de fita encontra-se bastante equilibrada, não se dis-
pondo de um grande número de exemplares — cerca de 30, e associados ao bordo em apenas
sete casos — em particular se atendermos ao facto de mais de 20% dos recipientes do primeiro
conjunto analisado estarem dotados de algum elemento de suspensão, ainda que nem sem-
pre relacionado com o bordo. Assim, apesar das limitações do conjunto, gostaria de realçar a
presença de uma variedade de soluções de preensão, decorrente da variabilidade das ligações
(somente no bordo, como asa horizontal, tipo “cabaz” e tipo “cesto”, entre o bordo e o bojo,
entre o bordo e a carena ou somente no bojo), utilizando-se indistintamente asas de rolo e de
fita, tanto quanto foi possível observar.

6.1.3.3. Breves considerandos sobre as gramáticas decorativas
A decoração no conjunto cerâmico em análise é relativamente pouco frequente, sendo

também muito pouco diversificada. Se contabilizarmos a decoração associada a fragmentos de
bordo apenas registamos um único tipo, incisões no bordo, constante em 12% do conjunto dos
bordos dos estratos de construção/utilização; como tal, ainda que se possa considerar a sua apa-
rição em outras formas e outras localizações, dificilmente se alteraria significativamente a per-
centagem de cerâmicas decoradas.

A decoração incisa no bordo de potes/panelas de produção manual constitui, sem dúvida,
o motivo mais frequente. Em geral, este tipo de decoração preenche todo o bordo, ainda que
por vezes se possa supor a existência de métopas (v., por ex., Ests. XX e XXIX); em termos téc-
nicos, surge na maioria das vezes como uma incisão clara e profunda, ainda que existam casos
onde mais se aparenta com uma impressão larga e pouco profunda, realizada com um ins-
trumento rombo. Como já se referiu em 6.1.2.1.5, este tipo decorativo é objectivamente conhe-
cido no Bronze Final do sudoeste peninsular (Vilaça, 1995), ainda que, como já se afirmou
supra, não tenha sido registado até ao momento no Alentejo. Julgo desnecessário repetir os
considerandos enunciados em 6.1.2.1.5, pelo que gostaria apenas de reforçar a sua ampla dis-
persão pelos diversos contextos da Idade do Ferro peninsular, principalmente da primeira
metade do milénio, continuando para a segunda metade no Sul de Portugal, ainda que des-
locado para o bojo e sobre cordões plásticos, em sítios conotados com as influências “celti-
zantes” (Berrocal-Rangel, 1992, p. 103).

O outro motivo decorativo detectado na Herdade da Sapatoa refere-se a largos “zigueza-
gues” incisos, pouco profundos, quase simples caneluras (v. Est. XXVI). Estes surgem sem-
pre em cerâmicas produzidas a torno, por vezes com uma qualidade ligeiramente superior às
restantes, ainda que também se tenha verificado a presença em fragmentos que parecem indi-
ciar formas maiores. Será justamente de um destes últimos que se detectaram dois frag-
mentos (Sap[55] 262 e 271, v. Est. XLIX) que deverão resultar de uma mesma peça. Uma vez
mais a simplicidade do motivo não deixa grande margem para considerandos culturais que se
possam inferir pela sua distribuição. Assim, pode-se começar por referir que foi incorporado
nas gramáticas decorativas do Bronze Final de diversas áreas peninsulares (Vilaça, 1995, 
p. 305). No decurso da Idade do Ferro da primeira metade do milénio, existem também
alguns paralelos, ainda que escassos e sobre cerâmicas manuais, como acontece em Abul A,
mas também B (Mayet e Silva, 2000, p. 126 e 205) ou Aliseda (Rodríguez Díaz e Pavón Sol-
devila, 1999, p. 36), entre muitos outros de todo o Sul peninsular. O mesmo motivo de zigue-
zague inciso surge numa peça a torno de Cancho Roano (Celestino, 1996, p. 204), ainda que
aqui as linhas sejam bastante mais quebradas que o conhecido na Herdade da Sapatoa. Rela-
tivamente à segunda metade do milénio, as linhas quebradas tornam-se em mais um motivo
dos muitos que caracterizam este momento no interior do sudoeste do peninsular (Berrocal-
-Rangel, 1994).
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Foi ainda registada uma singular decoração, igualmente incisa, mas agora filiforme,
representada sobre uma forma fechada, Sap[55]376 (Est. L), de grande qualidade, que consis-
tia numa sucessão de “s” inclinados e encadeados. Ainda que não se tenha efectuado uma pes-
quisa muito intensa, na mediada em que este fragmento surgiu num momento já tardio da
investigação, logrei encontrar dois paralelos muito significativos, em particular porque me
parece um motivo bem menos intuitivo que os anteriores. Um deles foi identificado no povo-
ado dos Alegrios, Beira Baixa (Vilaça, 1995, p. 188), sobre uma forma aberta, tipo tigela, de pro-
dução a torno, sendo a decoração aplicada pelo interior. A sua cronologia não é fácil de deter-
minar ao estar integrada na Camada 1, caracterizada pelos revolvimentos superficiais; no
entanto, apesar das reservas levantadas pela autora relativamente à continuidade da ocupação
no sector IX após o Bronze Final (Vilaça, 1995, p. 200), creio que a coincidência dos motivos
decorados em ambos locais reforça esta possibilidade.

O outro paralelo para o motivo detectado na Herdade da Sapatoa foi registado no Alen-
tejo Central sobre um suporte distinto. Num dos painéis de arte rupestre identificado na Bacia
de Alqueva, junto da área da Retorta (Rocha 3 de Mocissos) foi identificado um conjunto de
representações filiformes atribuíveis à Idade do Ferro (Calado, comunicação pessoal; Baptista,
2002, p. 162), onde consta um motivo absolutamente semelhante ao registado na Herdade da
Sapatoa, ainda que representado em sentido contrário, tal como já acontecia com o motivo do
povoado dos Alegrios.

Este motivo, como teve oportunidade de me chamar a atenção a Prof. Raquel Vilaça, a
quem agradeço, encontra algumas similitudes nas gramáticas decorativas mesetenhas. No
entanto, e atendendo aos paralelos geograficamente mais próximos, registados na necrópole de
Pajares (Celestino, 1999, p. 27), apesar das similitudes formais julgo serem esquemas deco-
rativos completamente distintos, resultantes de técnicas igualmente distintas; enquanto no caso
alentejano a sucessão de “S” resulta de uma acção individual para cada um deles, já nos casos
da área mesetenha parecem resultar do entrecruzar de linhas ondulantes, o que manifesta-
mente não me parece acontecer quer no exemplar dos Alegrios quer na Herdade da Sapatoa.

6.1.3.3. Alguns casos particulares: cerâmica cinzenta e de engobe vermelho 
Estes dois conjuntos, se é que assim se podem designar dada a escassez de elementos,

merecem um comentário particular mais pelo seu significado no contexto das produções
cerâmicas na Idade do Ferro do sudoeste peninsular, que pelo sua real importância na Her-
dade da Sapatoa. A cerâmica cinzenta e a cerâmica de engobe vermelho constituem os dois
tipos cerâmicos mais representativos das produções características da Idade do Ferro do lito-
ral Sul peninsular, como se pode comprovar em estudo recente para o litoral Sul do território
hoje português (Arruda, 2002).

No entanto, se as produções detectadas na Herdade da Sapatoa podem integrar generi-
camente estas designações, é certo que representam apenas uma realidade local/regional, dis-
tante das produções do litoral.

As ditas cerâmicas cinzentas da Herdade da Sapatoa são compostas por apenas três reci-
pientes, três taças, Sap[55]172, Sap[55]313 (Est. XLIX) e Sap[82]343 (Est. LIII); os dois primeiros
são produções bastante finas, de pastas muito depuradas e brandas, matriz granítica e cor cin-
zento clara, sendo a última uma produção ligeiramente diferente, realizada com pastas finas,
mas menos depuradas, apresentando uma coloração cinzento-escura. Em termos formais, ape-
sar de serem três taças, são morfologicamente distintas; a primeira apresenta um bordo espes-
sado exteriormente e paredes verticais; no segundo caso, assume-se como uma forma mais
aberta, com uma ligeira carena a separar o colo do fundo; o terceiro é constituído por uma
forma mais profunda, de bordo estrangulado e corpo globular. 
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Não é de todo simples encontrar paralelos directos para estas cerâmicas, em particular
porque representam uma produção distinta das conhecidas na península de Lisboa (Arruda,
2002; Arruda, Freitas e Vallejo Sánchez, 2000), no Sado (Mayet e Silva, 2000; Silva et al.,
1980-81), Extremadura (Almagro-Gorbea, 1977; Lorrio Alvarado, 1988-89) e mesmo na Anda-
luzia (Vallejo Sánchez, 1999). No entanto, não deixam de levantar algumas similitudes mor-
fológicas com alguns dos tipos definidos para o Baixo Tejo, mas também para a Andaluzia. 
O fragmento Sap[55]172 não encontra qualquer paralelo entre os citados conjuntos, já o desig-
nado como Sap[55]313 se assemelha à forma 3 de Santarém (Arruda 2002, p. 200) e ao tipo 6
de Lisboa (Arruda, Freitas e Vallejo Sánchez, 2000, p. 41). O recipiente representado pelo frag-
mento Sap[82]343 tem bons paralelos na forma 4 de Santarém (Arruda, 2002, p. 200) e no tipo
3 de Lisboa, em particular na sua variante B (Arruda, Freitas e Vallejo Sánchez, 2000, p. 342),
encontrando algumas similitudes no tipo 18 definido para Doña Blanca (Vallejo Sánchez,
1999, p. 133). Creio ser de registar que nenhuma das formas definidas em Medellín (Lorrio
Alvarado, 1988-89) encontra qualquer similitude com as detectadas na Herdade da Sapatoa,
o que não deixa de ser relevante, tendo em conta que a Extremadura entregou sempre os
melhores paralelos para a restante cerâmica aqui identificada.

Julgo ainda importante referir que a forma 3 de Santarém e o tipo 6 de Lisboa são rela-
tivamente raros nos seus contextos de origem (Arruda, 2002, p. 200; Arruda, Freitas e Val-
lejo Sánchez, 2000, p. 41), pelo que dificilmente poderão constituir os protótipos destas pro-
duções locais/regionais. Por outro lado, as formas abertas com carena, de pequenas dimen-
sões, são bastante frequentes no Bronze Final da região, podendo filiar-se nestas o gosto por
este tipo de recipientes. A dificuldade de filiação das produções, digamos, alentejanas nas reco-
nhecidas para o Baixo Tejo não deixa de levantar claras reservas à transposição directa de
enquadramentos cronológicos entre as duas áreas, em particular quando as produções do inte-
rior são quase totalmente desconhecidas; ainda assim, julgo importante revelar que os para-
lelos encontrados nas formas de Santarém surgem nos níveis médios/finais da ocupação
sidérica da Alcáçova (Arruda, 2002, p. 200), enquanto os tipos morfológicos definidos para
Lisboa se enquadram, apesar da ausência de estratigrafia e com a prudência que tal impõe,
entre o século VI e V a.C. (Arruda, Freitas e Vallejo Sánchez, 2000, p. 48). 

Estes são recipientes essencialmente “de mesa”, devendo ser utilizados para consumo
individual de produtos líquidos, mas também sólidos, podendo igualmente cumprir a função
de servir molhos ou outros condimentos (Arruda, 2002, p. 2003). A sua presença poderá refor-
çar a hipótese das formas abertas se associarem ao consumo de líquidos. Seja como for, estes
recipientes parecem desempenhar um papel de destaque nos contextos de consumo, daí que
se entenda a sua presença como produções de maior qualidade, sem qualquer paralelo nas res-
tantes formas identificadas na Herdade da Sapatoa. 

As produções de cerâmica cinzenta “alentejana” são quase totalmente desconhecidas,
principalmente pela escassez de trabalhos arqueológicos; no entanto, as recentes intervenções
no âmbito da barragem de Alqueva, em sítios de cronologia sidérica, como o Espinhaço Cão
(Calado e Mataloto, 1999 e 2000) ou o sítio do Gato (Calado, Mataloto e Rocha, 2001), per-
mitiram identificar diversas produções genericamente enquadráveis neste tipo, podendo vir
a alterar-se brevemente o panorama conhecido. A publicação recente da intervenção realizada
no Alto do Castelinho da Serra, em Montemor-o-Novo, deu a conhecer algumas produções de
cerâmica cinzenta fina de meados do primeiro milénio a.C., contribuindo parar alargar o
“leque” de presenças e diversificar o tipo de instalação onde se encontram (Gibson, Correia e
Burgess, 1998, p. 235). O continuar dos trabalhos, e a publicação dos dados recolhidos nas
intervenções de Alqueva, permitirão certamente uma primeira aproximação e síntese de um
tipo cerâmico que se começa agora a estruturar.
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No que diz respeito às cerâmicas de engobe vermelho pouco se poderá dizer, na medida
em que não foi possível identificar qualquer forma, ainda que num caso saibamos que seria
dotada de uma carena. O facto de apresentarem o engobe exclusivamente na parede externa
poderá apontar para formas essencialmente fechadas, ainda que a reduzida dimensão dos frag-
mentos e o mau estado do engobe impeça uma afirmação taxativa. Nos onze fragmentos reco-
lhidos em estratigrafia, nenhum era de produção manual, tendo-se recolhido apenas um
deste tipo no estrato superior; as pastas destas cerâmicas revelaram-se absolutamente seme-
lhantes às restantes produções. O engobe era espesso e pouco aderente, de uma cor vermelho
intenso, e num caso vermelho escuro. 

As cerâmicas de engobe vermelho de produção local/regional são também conhecidas em
diversos outros locais de tipo rural no Alentejo Central, como é o caso do sítio do Espinhaço de
Cão junto ao Guadiana (Calado e Mataloto, 1999 e 2000) ou do sítio de Três Moinhos (v. Est.
LVIII), junto à Ribeira do Lucefécit. Foram também identificadas no sítio do Alto do Castelinho
da Serra em estratos diversos, datáveis do século V a.C. (Gibson, Correia e Burgess, 1998, p. 196). 

A cerâmica de engobe vermelho constitui um verdadeiro marco cultural na baixela cerâ-
mica do povoamento sidérico do litoral hoje português, pelas filiações mediterrâneas orientais
que comporta. Como tal, foi desde sempre um dos tipos cerâmicos mais estudados nos con-
textos da Idade do Ferro do Sul peninsular; no entanto, a sua escassez no sítio da Herdade da
Sapatoa, a impossibilidade de reconhecer formas e o seu âmbito de produção local/regional
torna desnecessária uma análise mais aprofundada deste tipo. Gostaria, apesar de tudo, de
comentar um aspecto que julgo relevante, o desaparecimento deste tipo cerâmico no litoral do
Ocidente peninsular ao longo do século V a.C., como parece detectar-se em Santarém (Arruda,
2002, p. 185), e o parece indicar os escassos 1,4% de Abul B, cuja ocupação é datada dos finais
do século VI a.C. e século V a.C. (Mayet e Silva, 2000, p. 186). 

A cerâmica de engobe vermelho alentejana, apesar da sua produção local/regional, não
pode deixar de associar-se à típica produção do litoral, também conhecida em alguns locais do
interior como Medellín (Almagro-Gorbea, 1977). Assim, creio que este tipo dificilmente sus-
citaria a sua imitação num momento em que se encontrava em acentuado declínio, pelo que
se pode supor que a sua presença poderá indiciar alguma antiguidade no conjunto das pro-
duções de meados do I milénio a.C., eventualmente dentro do século VI a.C.

6.1.4. Apontamento breve sobre um conjunto sumário: a cerâmica da Fase I

O conjunto de cerâmicas que se pode assegurar estratigraficamente integrarem a Fase I
é bastante limitado, sendo quase insignificante, ao resumir-se a apenas 5 registos individuais
(v. Est. LII); no entanto, pode-se afirmar que genericamente não diferem, tanto quanto foi
possível verificar, das produções registadas na Fase II. A ocupação da Fase I, ainda que não
tenha sido intervencionada em extensão, deve ter sido particularmente limitada, quer no
espaço quer no tempo, o que poderá explicar a escassez de material, e o reduzido número de
estratos registados.

Em todo o caso, como já se afirmou, os materiais detectados nos estratos de derrube das
paredes, e mesmo nos pisos, da Fase II, poderão relacionar-se com materiais da Fase I remo-
bilizados com as terras utilizadas na construção. Este facto, poderia explicar a aparente anti-
guidade transmitida por alguns materiais ausentes do conjunto abandonado com o local,
como mamilos, em particular os alongados, que remetem para um realidade mais próxima ao
Bronze Final, e mesmo a cerâmica de engobe vermelho, possivelmente indicadora de contextos
do século VI a.C.
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Os materiais da Fase I, eventualmente próximos das realidades posteriores, terão sem-
pre que ser lidos nas “entrelinhas da estratigrafia”, com todas as reservas que tal impõe. 

6.2. Outros artefactos

O conjunto material identificado na Herdade da Sapatoa era quase exclusivamente com-
posto por cerâmica, tendo-se identificado apenas raros materiais não cerâmicos e ainda assim
fora de estratigrafia, ou em estratos pouco relevantes como [0].

Foram registados à superfície vários percutores, e apenas um no decurso da intervenção.
Ainda que nas imediações do local se tenha recolhido um machado de pedra polida, que
parece indicar alguma presença ou utilização pré-histórica da área, creio que estes percutores
se podem associar facilmente à ocupação proto-histórica. Igualmente em pedra, foram iden-
tificados à superfície diversos pequenos fragmentos de dormentes de mó em granito do tipo
“sela”, as quais indicam o que de certo modo é óbvio, actividades de farinação de cereais ou
outros produtos. Apenas foi recolhido um pequeno fragmento de ferro em estratigrafia, [0],
que poderá eventualmente indiciar a presença e utilização de utensílios em metal que, pelo seu
valor acrescentado e facilidade de transporte, não foram abandonados com o local. 

6.3. Herdade da Sapatoa: tentativa de enquadramento cronológico

O tempo é, talvez, a variável mais difícil de analisar no sítio da Herdade da Sapatoa, como
me parece ter ficado patente até ao momento. 

O tempo, ou a “questão cronológica”, torna-se particularmente difícil de enquadrar, ou
“aprisionar”, neste tipo de instalações pelos mais diversos aspectos das suas características
intrínsecas: modesta ocupação rural, onde dificilmente chegam produtos de grandes circula-
ção, o que acaba por propiciar os atavismos inerentes às comunidades rurais, que perpetuam
ritmos, vivências e técnicas ancestrais. Por outro lado, a escassez de investigação nas realida-
des proto-históricas do interior Sul, ou a excessiva tendência para trabalhar em realidades des-
tacadas, quer grandes aglomerados populacionais, quer complexos arquitectónicos de prestí-
gio, no que diz respeito à Extremadura, apenas permite uma aproximação envolta nas maio-
res reservas, dada a distinta natureza das realidades em comparação. Além destes aspectos, é
de referir a escassez de contextos e estratigrafias arqueológicas devidamente datadas no inte-
rior do sudoeste peninsular, apesar da multiplicação dos dados disponíveis para a área extre-
menha.

Cheguei a equacionar a possibilidade de recorrer a datações de 14C, no entanto, as múl-
tiplas dificuldades em datar contextos da Idade do Ferro, derivado daquele que é reconhecido
como o “desastre do radiocarbono”, dificilmente se traduziria num ganho efectivo de conhe-
cimento, pelo que não foi levada a efeito qualquer datação. 

É assim, perante um cenário difícil de traçar, onde se impõem as maiores precauções, que
julgo poder situar a ocupação do sítio da Herdade da Sapatoa entre os finais do século VI e a
primeira metade do século V a.C.

As claras raízes locais de várias das formas identificadas na Herdade da Sapatoa, princi-
palmente das elaboradas manualmente, com evidentes similitudes nas produções do Bronze
Final, creio que poderão ser indicadoras de uma certa antiguidade do conjunto. Por outro lado,
ao nível das cerâmicas elaboradas a torno, as maiores semelhanças vamos encontrá-las no con-
junto de recipientes recuperado em Cancho Roano A, cuja construção e abandono é geral-
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mente datada de finais do século V a.C. (Celestino Pérez, 1996, p. 316). Julgo importante refe-
rir, mais uma vez, a inexistência de recipientes manuais com decoração incisa no bordo na
última fase de ocupação deste local, estando todavia presentes em níveis correspondentes às
fases mais antigas, “B e C”, datadas justamente dos finais do século VI e inícios do século V
a.C. (Celestino, 1996, p. 251 e 270). A ausência de cerâmicas de engobe vermelho em Cancho
Roano, pelo menos no que se conhece para a fase mais recente, acaba por, de certo modo, indi-
car que o gosto por este tipo de cerâmicas já não estava presente neste momento, pelo que os
escassos fragmentos detectados na Herdade da Sapatoa poderão apontar para uma antiguidade
relativa, talvez de finais do século VI a.C., acompanhando o desaparecimento destas cerâmi-
cas nos contextos atlânticos, como Abul ou Santarém (Arruda, 2002, p. 185; Mayet e Silva,
2000, p. 186).

Julgo ainda importante referir um último aspecto, cujo real significado é bastante difícil
de precisar, a total ausência de importações. Numa primeira avaliação, este facto poderia
estar relacionado com a modéstia da instalação, pelo que a sua ausência não deveria revestir-
-se de contornos cronológicos. No entanto, e sem obstar a que seja este o motivo da sua ine-
xistência na Herdade da Sapatoa, a identificação de escassas importações, como é o caso dos
recipientes de vidro policromo, em algumas instalações rurais do Alentejo Central, e a verifi-
cação da sua ausência em outros locais de maior entidade, como no Espinhaço de Cão, situ-
ado a escassos quilómetros do sítio onde surgiu um destes recipientes, pode, de facto, apon-
tar para distintos enquadramentos cronológicos, em particular quando se reconhece ser na
segunda metade do século V a.C. que se processa o auge das importações de produtos de
grande circulação, cerâmica ática e vidros policromos, no interior sul peninsular (Jiménez
Ávila, 1999, p. 150, 2003, p. 282; Fabião, 2001, p. 210; Gracia Alonso, 2003, p. 76). 

A ausência de quaisquer motivos estampilhados, presentes em diversos sítios rurais do
Alentejo Central, parece também favorecer uma cronologia anterior ao século IV a.C.,
momento onde esta típica decoração parece começar a divulgar-se. 

Em face dos dados cronológicos disponíveis, quer para a Herdade da Sapatoa quer para
os diversos contextos do interior Sul peninsular, parece-me bastante provável, e suficiente-
mente prudente, situar a ocupação do sítio em apreço entre os finais do século VI a.C. e mea-
dos do século V a.C., coadunando-se com a magreza da estratigrafia e a escassez de remode-
lações do edifício, claros indicadores de uma ocupação restrita no tempo.
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7.1. O Alentejo Central na margem direita do Guadiana 

As características únicas de que se revestiu todo o processo de Salvamento Arqueológico
dentro do Regolfo de Alqueva, o designado PMI (Plano de Minimização de Impactes), foi já
tratado em pormenor em 2.3, pelo que se evitarão detalhes quanto à origem dos dados que se
pretende agora analisar.

O Guadiana funciona, obviamente, como eixo estruturante de um povoamento que se
concentra ao longo das suas margens, por vezes com uma intensidade absolutamente inusi-
tada, em particular se atendermos às características topográficas do vale encaixado e à pobreza
extrema dos magros solos, onde, inclusivamente, as pequenas várzeas não abundam; além do
próprio rio, também a ribeira do Álamo, um dos afluentes mais bem estudados, parece estru-
turar e atrair o povoamento, articulando, neste caso, a disponibilidade de água com a presença
de solos férteis.

O intenso trabalho de prospecção realizado nos finais de 1998 na área inundável pela bar-
ragem de Alqueva na margem direita do Guadiana, pontualmente revisto e ampliado nas ime-
diações dos sítios escavados, permitiu a identificação de mais de 30 novos sítios da Idade do
Ferro localizados, maioritariamente, até à cota 152 ou ligeiramente acima desta. Do conjunto
registado foram objecto de intervenção, com trabalhos e resultados de índole diversa, treze
sítios dispersos ao longo de todo o regolfo, de Juromenha a Alqueva. A maioria dos sítios iden-
tificados e escavados concentrava-se junto ao rio entre Montejuntos, no Alandroal, e Monsa-
raz, mais a jusante, dando-nos a possibilidade de estudar uma verdadeira rede de povoa-
mento, nas suas sincronias e diacronias, pelo que será, principalmente, dos resultados destes
trabalhos que se irá tratar em seguida; a área da Ribeira do Álamo, em Reguengos de Mon-
saraz, apesar de evidenciar uma intensidade de ocupação similar, foi objecto de um trabalho
muito menos intenso devido ao elevado estado de afectação dos sítios arqueológicos. 

Os resultados de todas as intervenções foram expostos nos respectivos relatórios de esca-
vação apresentados à EDIA e ao IPA, tendo os trabalhos sido coordenados pelo Dr. Manuel
Calado, director do Projecto, com a minha colaboração e do Dr. Artur Rocha, enquanto arqueó-
logos de campo, pelo que se evitará a constante remissão para os mesmos. 

A leitura que se apresentará em seguida assume-se, claramente, como uma perspectiva
pessoal, para a qual contribuiu, sem dúvida, o intenso confronto de ideias com os diversos
membros da equipa e o seu director, os quais, naturalmente, isento de qualquer responsabi-
lidade sobre o exposto.

Não devemos deixar de entender todas as observações tecidas em torno dos sítios e estru-
turas aqui em foco como prévias e sujeitas a confirmação, com o decorrer dos estudos de gabi-
nete, actualmente em curso.

Os trabalhos incidiram principalmente nos sítios do Espinhaço de Cão (Alandroal),
Malhada das Mimosas (Alandroal), Malhada das Taliscas 4 (Alandroal), Casa da Moinhola 3
(Alandroal), Gato (Reguengos de Monsaraz) e Malhada dos Gagos 13 (Reguengos de Monsa-
raz); foram efectuadas intervenções de menor entidade em sítios como o Moinho da Cinza
(Alandroal), Moinho Novo de Baixo 1 (Alandroal), Fonte da Calça (Alandroal), Forno da Cal
(Alandroal), Miguens 10 (Alandroal), Monte da Estrada 2 (Reguengos de Monsaraz), Monte
da Chaminé 18 (Reguengos de Monsaraz), Monte do Outeiro 2 (Reguengos de Monsaraz) e
Monte da Tapada 39 (Portel). 

Os sítios identificados e escavados no âmbito deste projecto permitiram reconhecer, e ini-
ciar a caracterização, de uma realidade de povoamento desconhecida até ao momento no
Alentejo Central, a ocupação rural ao longo do I milénio a.C., pelo que o seu estudo é essen-
cial para um melhor enquadramento do sítio da Herdade da Sapatoa. 
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A rede de povoamento detectada nas margens do Guadiana insere-se numa outra mais
ampla, de características aparentemente semelhantes, que se tem vindo a detectar nos últimos
anos no Alentejo Central (Calado, Barradas e Mataloto, 1999).

As unidades de povoamento identificadas correspondem, na quase totalidade dos casos,
a um modelo de instalação semelhante ao reconhecido na Herdade da Sapatoa, ocupando
pequenas elevações, esporões e rechãs sobranceiras ao Guadiana ou seus afluentes, onde se
ergueram diminutos conjuntos edificados, de dimensão variável, mas sempre dentro das
escassas centenas de metros quadrados, excepto num caso; a ocupação detectada na Malhada
das Mimosas creio que deve corresponder a um enquadramento populacional, cronológico e
mesmo social distinto, devendo tratar-se de uma forma de ocupação sem paralelos conheci-
dos no sudoeste peninsular. 

A análise que se segue irá debruçar-se, especialmente, sobre questões relativas à arqui-
tectura dos distintos espaços, sua organização, distribuição e funcionalidades, fazendo-se
apenas uma breve menção ao conjunto de materiais recolhidos e ao enquadramento crono-
lógico da ocupação, na medida em que, como já se afirmou, o estudo dos mesmos se encon-
tra ainda numa fase muito embrionária. 

O sítio do Moinho da Cinza instala-se numa pequena elevação sobranceira ao Guadiana,
num troço onde o rio corre relativamente encaixado, rasgando uma paisagem de magros
solos de xisto. A intervenção revelou unicamente a presença de estruturas negativas, buracos
de poste e um grande silo ou fossa, escavadas no substrato xistoso. O conjunto cerâmico é mai-
oritariamente de origem local/regional ainda que se tenha registado a presença de um pithos
com duas asas bífidas, claramente de importação, proveniente provavelmente do litoral. 
As cerâmicas de origem regional partilham ainda bastantes características morfológicas e de
acabamentos com as cerâmicas do Bronze Final, o que poderá indicar um enquadramento cro-
nológico relativamente precoce dentro da Idade do Ferro regional.

A uns escassos 2 km a Sul deste último, após uma pequena linha de cumeada, situa-se
o Espinhaço de Cão, que se destaca largamente do conjunto intervencionado, não só pela exten-
são dos trabalhos desenvolvidos, mas também pela complexidade estrutural e estratigráfica
identificada, eventualmente indicadora de uma longa diacronia de ocupação (v. Fig. 29). No
estado actual dos estudos, afigura-se bastante difícil apresentar uma leitura sequencial da ins-
talação e dos diversos momentos construtivos, sendo ainda muito prematura uma visão de con-
junto; assim, pretende-se tecer apenas algumas considerações possíveis, integrando-as no con-
texto mais vasto do povoamento rural detectado no vale do Guadiana. 

Em termos construtivos, as semelhanças entre o Espinhaço de Cão e a Herdade da Sapa-
toa são bastante evidentes, edificando-se as paredes em terra sobre embasamentos de pedra,
por vezes com 1 m de altura e grandes blocos na primeira fiada; num caso, é possível que todo
o muro fosse construído em pedra, o que não deixa de ser a excepção. 

Apesar da amplitude dos trabalhos, não foi possível identificar toda a área construída, nem
escavar a totalidade dos compartimentos identificados, pelo que muitas questões relacionadas
com o faseamento da construção permanecem por responder. 

Actualmente, o conjunto edificado parece dividir-se em duas áreas distintas, apenas par-
cialmente sobrepostas, que deverão corresponder a duas grandes fases construtivas, a mais
antiga a meia encosta e a mais recente subindo a partir desta em direcção ao topo. Os com-
partimentos são de dimensão variável, estruturando-se em torno de pátios interiores, segundo
a tradição mediterrânea.

A primeira fase construtiva é composta, principalmente, por um conjunto de comparti-
mentos de média dimensão (entre os 10 e os 15 m2), de planta rectangular, edificados de modo
faseado na meia encosta, em torno de um pátio interior; no lado Norte, numa área aparente-
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mente exterior, detectou-se a presença de um alpendre sob o qual se registou uma estrutura
de planta circular, com cerca de 2 metros de diâmetro, já referida em 5.1.2, a par de uma outra,
de planta genericamente subcircular, e dimensões ligeiramente inferiores, composta por
uma base de calhaus de quartzo, sobre os quais assenta um pavimento de barro cozido, que
deveria ser coberto por uma cúpula igualmente neste material.

É possível que a ocupação desta primeira fase se estendesse até ao topo da encosta, tendo
em conta a presença de alguns vestígios de estruturas bastante desmanteladas. 

A transição entre os dois momentos construtivos levanta ainda muitas questões, que
dizem respeito, principalmente, à reestruturação do conjunto arquitectónico da primeira fase,
e a manutenção de estruturas na segunda fase.

O segundo momento de construção, que poderá resultar apenas do alargamento da área
edificada para Norte e da remodelação de parte das estruturas da primeira fase, caracteriza-se
pela presença de uma nova área edificada em torno de amplo pátio de planta genericamente tra-
pezoidal. No novo espaço edificado salienta-se um amplo compartimento, com cerca de 30 m2

e planta quadrada, em posição dominante, que se abre a Este. Um compartimento de planta
rectangular adossava-se ao lado Sul deste último, podendo constituir, eventualmente, um
espaço de apoio à actividade exercida no edifício maior.

Entre o pátio e o grande compartimento rectangular edificado no lado Norte daquele,
deverá ter existido um pequeno corredor compartimentado em dois espaços menores. Ados-
sada ao lado Oeste do compartimento rectangular junto ao topo da encosta, edificou-se uma
estrutura de planta ovalada com 3,8 m de diâmetro máximo e uma abertura virada a nordeste;
afigura-se, até ao momento, bastante difícil avançar qualquer tentativa de explicação funcio-
nal da mesma, ainda que se possam encontrar semelhanças com fornos como os de Calañas
de Marmolejo (Molinos Molinos et al., 1994, p. 22); poderá também associar-se a actividades
pecuárias, atendendo à diminuta área interior e à reduzida abertura de entrada.

No lado Sul do pátio edificou-se um amplo espaço de planta quadrangular e cerca de 
28 m2, com um piso em grandes lajes de xisto, sob o qual, ao centro do edifício e no sentido
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FIG. 29 – Planta geral do Espinhaço de Cão (segundo Calado, 2002) e proposta de faseamento.



Norte-Sul, foi construída uma caleira que permitia o escoamento das águas pluviais do pátio
para o exterior da área habitacional.

A remodelação das estruturas efectuada na segunda grande fase de construção poderá
ter implicado a subdivisão em espaços menores de um grande compartimento rectangular
e do alpendre da primeira fase. Os restantes edifícios deverão permanecer relativamente
inalterados, ainda que se tenham registado intervenções pontuais, como a construção de
uma escada de acesso ao pátio Sul e a reconstrução do edifício rectangular alongado no
extremo Este. 

Os vestígios detectados não permitem, até ao momento, qualquer atribuição funcional
directa aos diversos compartimentos, ainda que se depreenda a presença de dois pátios inte-
riores e um pequeno alpendre relacionado com actividades produtivas ou de armazenagem.
Os grandes compartimentos de planta quadrada parecem desempenhar funções não domés-
ticas, ao invés dos de planta rectangular, acompanhando uma tendência igualmente verificada
em diversos povoados da área catalã (Belarte e Barberà, 1994, p. 45). Os dois grandes com-
partimentos que ladeiam a Sul e Oeste o pátio superior, poderão corresponder a espaços fun-
cionalmente diferenciados, apresentando características arquitectónicas de destaque, como o
pavimento em grandes lajes de xisto e a escadaria de acesso. 

Num primeiro momento de utilização, acedia-se ao grande compartimento do lado Oeste
do pátio por uma entrada virada a nascente; no interior, o piso era de cor avermelhada, exis-
tindo um banco em adobe adossado à parede Sul, fronteiro ao qual se encontrava, relativa-
mente descentrada face ao eixo do edifício, uma pequena estrutura, igualmente em adobe, de
planta quadrangular e cerca de 0,70 m de lado, que se elevava não mais de 0,20 m acima do
piso; apresentava ainda o topo revestido de uma argila ruborescida, provável indício da pre-
sença de actividades de combustão. Num momento subsequente, estas estruturas são inuti-
lizadas, sobe-se o piso, que permanece de cor avermelhada mas menos intensa, e edifica-se
uma grande escadaria de acesso, com pelo menos três degraus, o que implicou a subida da
soleira de entrada, reforçando a monumentalidade do edifício.

Este compartimento apresenta uma planta muito semelhante ao templo B inferior de
Illeta dels Banyetes (Campello, Alicante) (v. Fig. 30) (Llobregat, 1988, p. 140, 145), e ao edifí-
cio quadrangular de El Palomar (Jiménez Ávila e Ortega Blanco, 2001, p. 233), ainda que dete-
nha dimensões mais modestas; as fortes similitudes com a planta destes edifícios, o carácter
destacado no conjunto arquitectónico do Espinhaço de Cão, mas também no global das edifi-
cações em meio rural no Alentejo Central, conferem, na minha perspectiva, alguma plausi-
bilidade à hipótese de se tratar de um edifício com funções cultuais. A sua menor dimensão
face aos paralelos apontados mais directos, que apresentam uma área de aproximadamente
50 m2, deverá resultar da distinta natureza do contexto habitacional em que se insere, rural
neste caso e urbano ou concentrado naqueles. 

Por outro lado, e a título de exemplo, refira-se também que são conhecidos edifícios cul-
tuais com plantas quadrangulares, deste tipo, com dimensões semelhantes às do Espinhaço
de Cão, em contextos urbanos na faixa sírio-palestiniana, por exemplo em Hazor ou Tell
Qasile (Mazar, 1980, p. 63). Todavia, em contra desta possibilidade pode estar o facto de, em
outros locais rurais da Idade do Ferro do Sudoeste peninsular, se encontrarem edifícios de clara
função cultual com plantas quadrangulares alongadas, como acontece em Neves I.

O grande compartimento rectangular situado mais a Norte deveria ter desempenhado
funções habitacionais, se atendermos à presença de uma lareira numa área central, enquanto
que o pequeno compartimento adossado às traseiras do alpendre, deveria, atendendo à sua
dimensão e à presença de abundantes cerâmicas num determinado momento de utilização,
corresponder a um espaço de armazenamento doméstico. 
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O conjunto habitacional do Espinhaço de Cão não se apresenta particularmente rico em
equipamentos domésticos, ainda que se encontre dotado de importantes apetrechos urbanos,
como caleiras de escoamento de água e escadarias que permitem vencer o declive do terreno.
Estes evidenciam um claro entendimento dos problemas relacionados com a edificação deste
tipo de estruturas, utilizando soluções de raiz que implicam, desde logo, um planeamento da
construção, como parece acontecer com a expansão efectuada na segunda fase; a presença de
um pátio interior, situado na encosta, implicou, à partida, a resolução do problema de escoa-
mento das águas pluviais, que se acumulariam no exterior, mas igualmente no interior;
assim, efectuou-se uma pequena interrupção na parede noroeste do pátio, para que o escoa-
mento fosse realizado através deste pela caleira existente sob o grande compartimento do lado
Sul. Este facto poderia igualmente estar relacionado com a solução adoptada para o piso deste
espaço, ainda que não fosse a única hipótese, tal como se pode verificar em Cancho Roano,
onde se detectaram diversas caleiras de escoamento das águas pluviais do corredor perimetral
para o exterior (Celestino Pérez e Jiménez Ávila, 1993, p. 34-35). 

Estas soluções arquitectónicas evidenciam grande complexidade, implicando um domí-
nio apurado da técnica e das problemáticas inerentes a este tipo de construção, demons-
trando a plena consolidação, mesmo nos meios rurais aparentemente mais modestos, do
modus operandi associado à edificação modular de planta ortogonal. 

As fortes ligações com o Mundo litoral evidenciadas pela arquitectura, não só em termos
técnicos, mas igualmente ao nível da organização do espaço construído, não encontra, toda-
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FIG. 30 – Planta da Illeta dels Banyets (segundo Llobregat, 1988, p. 145).



via, um reflexo claro no conjunto artefactual, onde as cerâmicas produzidas em contextos lito-
rais são escassas, apesar do estudo se encontrar ainda numa fase embrionária; apenas raros
fragmentos cerâmicos, como uma asa de ânfora, poderão ser claramente filiados em centros
produtores litorais, podendo, de igual modo, associar-se determinados tipos de cerâmicas cin-
zentas finas a contextos de produção extra-regionais. As raras cerâmicas de engobe vermelho
são de produção local/regional, algumas das quais inclusivamente de produção manual. O con-
junto é ainda difícil de caracterizar e enquadrar em termos cronológicos, todavia, creio exis-
tirem indícios que apontam para alguma antiguidade dentro da Idade do Ferro; a presença de
determinadas formas ou tratamentos de superfície, como o escovilhado, nos níveis mais anti-
gos, o importante conjunto de cerâmica decorada com digitações muito toscas e, também, a
já referida cerâmica de engobe vermelho, parecem apontar nesse sentido; a diacronia de ocu-
pação do Espinhaço de Cão poderia, então, centrar-se no século VI a.C., podendo prolongar-
se até meados do século V a.C. ou retrotrair-se até aos finais do século VII a.C.

Escassos quilómetros a Sul do Espinhaço de Cão, instalados em dois pequenos esporões
fronteiros sobranceiros ao Guadiana, foram detectados e parcialmente escavados os conjun-
tos habitacionais do Moinho Novo de Baixo 1, a Norte, e da Fonte da Calça, a Sul. São ambos
de muito reduzidas dimensões, atendendo ao que se encontrava conservado, tendo sido pos-
sível identificar dois compartimentos no primeiro caso, e um único no segundo. As estrutu-
ras detectadas devem corresponder a um processo construtivo semelhante ao já descrito tanto
para o Espinhaço de Cão, como para a Herdade da Sapatoa; todavia, no caso do Moinho Novo
levantou-se a possibilidade de existir um muro exclusivamente em terra. O conjunto de mate-
riais recolhido em ambos é bastante reduzido, contudo, e em particular no caso do Moinho
Novo de Baixo, apresenta algumas similitudes com o identificado na fase mais recente do Espi-
nhaço de Cão, pelo que é de aceitar uma provável contemporaneidade. 

Continuando a descer o rio encontramos, apenas dois quilómetros a jusante, numa
pequena elevação sobranceira ao Guadiana, um núcleo habitacional de dimensões intermé-
dias, no quadro regional deste tipo de ocupação em meio rural, que evidencia um conjunto de
soluções arquitectónicas algo distintas do que vem sendo habitual. 

As estruturas identificadas na Casa da Moinhola 3 dispersam-se, a partir do topo, pela
encosta Sul da elevação, apesar da acentuada pendente. Em termos técnicos, as construções
evidenciam claras preocupações de adaptação ao relevo, tendo as estruturas paralelas às cur-
vas de nível sido reforçadas; foi ainda possível detectar a presença de um muro espesso, rea-
lizado em grandes blocos de quartzo, que deveria cumprir a função de estrutura de contenção
de terras, de forma a criar um pequeno socalco. Os muros apresentam, também aqui, uma cui-
dada técnica de construção, com uma total adaptação às matérias-primas locais, o quartzo e o
xisto; assim, as primeiras fiadas do embasamento de pedra eram realizadas em blocos de
quartzo, preferencialmente de grandes dimensões, sendo as lajes de xisto dispostas sobre estes
de modo criar uma superfície regular, sobre a qual assentaria a construção em terra. Por vezes,
as lajes de xisto eram dispostas em perpianho, técnica igualmente detectada no Espinhaço de
Cão, revelando cuidados adicionais de reforço das estruturas construídas. 

O conjunto edificado da Casa da Moinhola foi apenas muito parcialmente delimitado,
encontrando-se a generalidade das estruturas numa fase adiantada de afectação, propiciada
pelo acentuado declive a que se encontram expostas. A planta de estruturas de que dispomos
resulta, certamente, de uma evolução interna do conjunto edificado, estando ainda penden-
tes algumas questões do seu faseamento.

Um grande compartimento de planta rectangular ocupava o início da encosta Sul da ele-
vação, centralizando, aparentemente, a área construída; com dois momentos de construção dis-
tintos, esta estrutura apresentava 16 m2 de área coberta no segundo, o qual resultou, basica-
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mente, da expansão do compartimento inicial para Norte, inutilizando um vão de entrada e
afectando um extenso muro, localizado a Este.

O referido muro desenvolvia-se no sentido Norte-Sul, delimitando a Oeste diversos com-
partimentos que não nos foi possível identificar na totalidade, mas que deveriam correspon-
der a espaços de menor dimensão e distinta ortogonalidade do anterior, estabelecendo-se,
então, um conjunto edificado muito pouco funcional. A remodelação do grande comparti-
mento rectangular conduziu a uma inutilização total ou parcial destes, que apresentavam igual-
mente mais que uma fase de construção. 

No topo, e possivelmente sem conexão com esta área construída, detectou-se muito suma-
riamente a presença de dois outros espaços construídos, que não foi possível caracterizar.

A edificação detectada na Casa da Moinhola assume características muito distintas da
Herdade da Sapatoa, resultantes, em grande medida, da adaptação às matérias-primas dispo-
níveis e à topografia do terreno, revelando-nos um conjunto de funcionamento pouco orgânico,
ao invés do que sucede na Herdade da Sapatoa. Não se detecta aqui uma planificação prévia
e cuidada das edificações, antes parecem resultar de um crescendo de espaços nascidos de
necessidades surgidas ao longo da instalação no local. 

Um aspecto que se poderia realçar seria a ausência de equipamentos domésticos como
os que frequentemente surgem nestes sítios rurais.
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FIG. 31 – Planta geral de Casa da Moinhola 3 (segundo Calado, Mataloto e Rocha, 2001).



A cronologia de ocupação afigura-se bastante difícil de definir, atendendo a um conjunto
de materiais reduzido; apenas escassos fragmentos com decoração estampilhada de grandes
círculos raiados, recolhidos à superfície, poderão apontar uma cronologia já dos inícios do
século IV a.C. para o fim da instalação no local. Assim, perante um conjunto edificado com
uma evolução interna indicadora de alguma diacronia de utilização, não se afigura especial-
mente difícil aceitar que esta se deveria estender ao longo de todo o século V a.C. e inícios do
século IV a.C.

Menos de um quilómetro a Sul deste sítio, sobre uma pequena elevação junto ao rio, esca-
vou-se um conjunto de dois compartimentos rectangulares, de muros meeiros, muito mal con-
servados. As estruturas registadas em Miguens 10 eram realizadas exclusivamente em blocos
de quartzo, de calibre variável, incluindo alguns blocos de muito grande dimensão, encon-
trando-se bastante desmanteladas. Registou-se, com segurança, um compartimento de planta
rectangular de grandes dimensões, pelo menos 25 m2, apenas parcialmente conservado, ao
lado do qual, a Norte, aparenta ter existido um outro de dimensões mais modestas (v. Fig. 32).

O estado de afectação impede maiores considerações, no entanto, é evidente a utilização
preferencial da matéria-prima local mais abundante, o quartzo, ainda que o xisto esteja igual-
mente disponível; as técnicas de construção, ao que foi possível apurar, são bastante seme-
lhantes às registadas na Casa da Moinhola, onde a utilização do quartzo é igualmente prefe-
rencial; ainda assim, a construção apresenta-se bastante tosca e irregular, evidenciando, pos-

105
7. OCUPAÇÃO E ARQUITECTURA RURAL NA IDADE DO FERRO PENINSULAR

FIG. 32 – Planta geral de Miguens 10 (segundo Calado e Mataloto, 2000).
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FIG. 33 – Planta geral de Malhada das Taliscas 4 (segundo Calado, 2002).



sivelmente, um menor domínio das técnicas construtivas. O conjunto cerâmico recolhido é
bastante reduzido, sendo totalmente dominado pelas produções manuais, muito toscas, com
evidentes reminiscências nos recipientes do final da Idade do Bronze. Este aspecto poderá indi-
car que estamos perante uma instalação dos inícios da Idade do Ferro na região, de cronolo-
gia ainda difícil de precisar. 

Junto a este sítio, imediatamente a Norte, numa pequena rechã igualmente sobranceira
ao rio, detectou-se uma pequena ocupação, designada de Forno da Cal, aparentemente de cro-
nologia sidérica, que se caracterizava por uma profusão de buracos de poste associados a um
muro em pedra, muito destruído. Os materiais cerâmicos eram bastante escassos e morfolo-
gicamente inexpressivos, resultando quase impossível qualquer tentativa de enquadramento
cronológico; todavia, o facto de apresentarem, na maioria dos casos, uma cozedura bastante
oxidante, mais próxima do que irá caracterizar as produções a torno da segunda metade do 
I milénio a.C., parece apontar para uma instalação inserida num contexto completamente dis-
tinto do de Miguens 10, ao invés do que a proximidade geográfica poderia fazer pensar. A escas-
sez de materiais, associada aos fortes indícios de estruturas perecíveis, deixa a hipótese de se
tratar de uma pequena instalação sazonal que poderia, eventualmente, estar relacionada com
a ocupação detectada, mas não escavada, em Miguens 6, situado num esporão 100 m a jusante,
com a qual partilha, aparentemente o mesmo perfil cronológico.

Continuando para jusante uns escassos 4 km, encontramos, numa ampla rechã do lado
Sul da “volta” do Guadiana, o sítio da Malhada das Taliscas 4, onde nos foi possível identificar,
e parcialmente escavar, um importante conjunto arquitectónico da Idade do Ferro (v. Fig. 33). 

O espaço construído distendia-se pela suave encosta em duas áreas edificadas, separadas
não mais de 10 m, com o eixo maior no sentido Norte-Sul e idêntica orientação, aparentando
respeitar um plano preestabelecido e resultar de um único momento de construção. As estru-
turas detectadas revelaram uma técnica construtiva similar às detectadas na Herdade da Sapa-
toa, com utilização preferencial do xisto como matéria-prima para o embasamento do muro
em terra.

O conjunto de edifícios junto ao topo compõe-se, igualmente, de dois blocos construídos
que se dispõem em “L”, virados a um terreiro que lhes ficaria fronteiro. O bloco principal era
composto por dois espaços parcialmente definidos, que se dispunham igualmente em “L”; o
compartimento com o eixo maior no sentido Este-Oeste, apresenta uma área coberta de cerca
de 15 m2, e parece funcionar como espaço distribuidor para outros compartimentos aparen-
temente existentes para Norte; destes, apenas se identificou com clareza um deles, tratando-
se de compartimento rectangular alongado, com eixo maior no sentido Norte-Sul, no interior
do qual se detectaram diversos recipientes fragmentados em conexão.

Um conjunto de três, provavelmente quatro, compartimentos de pequena dimensão,
entre os 3,5 e os 5 m2, dispõe-se perpendicularmente ao anterior, a partir do seu canto sudo-
este. Este bloco edificado resulta de um único momento construtivo, podendo relacionar-se
com funções habitacionais, como o deixa entrever a presença de uma lareira central e abun-
dante cerâmica num deles.

Foram detectadas diversas estruturas, de distinta entidade, adossadas às paredes exteri-
ores e interiores, que poderão relacionar-se com o reforço estrutural do edifício; num caso con-
creto, identificou-se uma estrutura, de planta quadrangular, adossada à parede exterior, apa-
rentemente junto a um vão de entrada, que poderá corresponder ao embasamento de um con-
traforte ou “gigante”, eventualmente indicador de uma fraqueza da construção. Estas mesmas
estruturas poderão também ter desempenhado outras funções como a de bancos ou poiais.

A sudoeste desde conjunto situa-se um grande edifício de planta rectangular de cons-
trução cuidada, e cerca de 40 m2, cujo interior se encontra subdividido assimetricamente em

107
7. OCUPAÇÃO E ARQUITECTURA RURAL NA IDADE DO FERRO PENINSULAR



dois grandes espaços rectangulares; o acesso ao interior faz-se por um vão virado a nascente,
com cerca de 1,5m de largura, fronteiro ao qual, no interior, se situa um outro que dá acesso
à segunda sala. Um grande lajeado, composto por lajes de grande dimensão, registou-se no
exterior deste edifício, junto da sua parede Este.

No interior, o primeiro espaço pode subdividir-se em duas áreas, uma no lado Norte e
outra no lado Sul; o primeiro encontra-se quase totalmente preenchido por um muro espesso,
que deixa livre apenas duas estreitas faixas com cerca de 0,20 m de largura de cada lado; o
espaço oposto ao anterior encontrava-se vazio, pelo que não dispomos de informações sobre
a sua funcionalidade.

A sala interior, de maiores dimensões que a primeira, apresenta um piso em grandes lajes
de xisto, indiciando o carácter diferenciado deste espaço no conjunto do local, mas igualmente
no quadro da ocupação rural sidérica que temos vindo a estudar no interior centro-alentejano.

Todo o edifício apresenta um carácter diferenciado, quer atendendo à sua cuidada cons-
trução, à sua planta ou aos espaços internos, pelo que deveria desempenhar uma função de
destaque. 

Numa primeira abordagem, e atendendo às necessárias cautelas quando se estabelecem
paralelos com edifícios de distinto enquadramento geográfico e populacional, não podemos
deixar de assinalar algumas semelhanças com o edifício “C” de Toscanos (Aubet, 2001, p. 15),
mas especialmente com os armazéns de Tejada la Vieja (Fernández Jurado, 1987, p. 111 e 
Fig. 30; García Sanz e Rufete Tomico, 1995, p. 35), que resultam do facto de estarmos perante
grandes estruturas, de cuidada construção e planta rectangular, com o interior bi ou tripartido
em grandes espaços alongados. A remeter para uma função de armazenagem estaria igual-
mente o conjunto de estruturas do canto nordeste do edifício, na medida em que poderá cor-
responder a uma pequena área de armazenagem elevada. 

Os armazéns elevados são particularmente conhecidos no nordeste e levante peninsular,
onde se conhecem diversos casos de distinta capacidade (Gracia Alonso, 1995; Pérez Jordà,
2000; Gracia e Munilla, 2000), desde os de grandes dimensões, como o de Illeta dels Banyets
ou os três de Moleta del Remei, a outros de dimensões menores como os de Cormulló dels
Moros (Espí Pérez, Iborra Eres e Haro Pozo, 2000, p. 148) ou de Calañas de Marmolejo (Moli-
nos Molinos et al., 1994, p. 23), este já em Jaén. Recentemente, foram identificadas estrutu-
ras deste tipo na Extremadura e no Alentejo, enquadradas, todavia, em contextos históricos
muito distintos, o que não parece contrariar a aparente falta de tradição deste tipo de estrutu-
ras de cronologia sidérica no sudoeste peninsular; duas destas, Castelo das Juntas (Alberga-
ria, Melro e Ramos, 2000) e Pedrão (Soares e Silva, 1973), são já de cronologia romana repu-
blicana, pelo que deverão resultar de novos conceitos e tradições arquitectónicas, provavel-
mente difundidas no quadro da ocupação dos territórios peninsulares.

Em El Palomar, na Extremadura espanhola, foi identificado um destes armazéns eleva-
dos de grandes dimensões, com mais de trinta metros de comprimento, enquadrado num con-
texto urbano do século VII-VI a.C. (Jiménez Ávila e Ortega Blanco, 2001, p. 233), o que
demonstra a presença deste tipo de estruturas em contextos bastante precoces dentro da
Idade do Ferro no ocidente peninsular; assim, a sua escassez em contextos sidéricos deverá,
eventualmente, resultar da falta de intervenções em área. Este tipo de edifícios está usualmente
associado à armazenagem de cereais, podendo acomodar igualmente outro tipo de víveres
(Pérez Jordà, 2000, p. 51) 

Nos diversos casos citados, o espaço de armazenagem elevado vem, usualmente, asso-
ciado a uma ampla divisão, que deveria de igual modo desempenhar funções relacionadas com
a armazenagem e tratamento dos víveres aí acumulados. Estes armazéns apresentam, em
geral, elevada qualidade de construção, sendo frequentemente edifícios independentes, mesmo
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em contextos urbanos, como na Moleta del Remei (Belarte e Barberà, 1994, p. 40) ou Illeta dels
Banyets (Llobregat, 1988, p. 143, Fig. 1). 

Em Corvo I, no Baixo Alentejo, foi igualmente detectado um compartimento, aqui de
reduzidas dimensões, dotado de piso em grandes lajes de xisto, que, de algum modo, deveria
estar relacionado com actividades de armazenagem e transformação de cereais, se atendermos
à presença de vários grandes dormentes de mó no seu interior e imediações, como foi possí-
vel verificar em visita recente ao local; os autores da escavação devem reportar-se a este espaço
quando referem a presença em Corvo I de um compartimento relacionado com a moagem
(Maia, 1988, p. 36; Maia e Maia, 1996, p. 87).

O edifício da Malhada das Taliscas 4 partilha, então, características com os dois tipos de
armazéns referidos, os quais estão, aparentemente, relacionados com distintas formas de acu-
mulação de produtos vários; assim, os espaços em que se divide o edifício em questão pode-
rão relacionar-se com o estado de acumulação do produto armazenado, por grosso ou já em
contentores, eventualmente perecíveis. Uma possibilidade a não descartar será a sua utiliza-
ção para guardar animais que, atendendo ao cuidado posto no piso, poderiam ser cavalos,
conhecidos pelo seu estatuto diferenciado e diferenciador. A reforçar esta hipótese poderão
estar umas pequenas interrupções na estrutura de base, que poderiam ser interpretadas como
valas de drenagem que facilitariam a limpeza do espaço interior. Esta funcionalidade não seria
incompatível com a armazenagem de cereais ou outros produtos nos dois espaços do lado Este.

A ausência de indícios sobre eventuais remodelações do espaço edificado na Malhada das
Taliscas 4, associada à regularidade das estruturas, que respeitam uma mesma ortogonalidade,
poderá indicar que a sua construção resultaria da implementação de um plano arquitectónico
prévio; no entanto, o facto de sobrepor estratos arqueológicos e uma lareira indica, com toda
a clareza, a presença de dois momentos de ocupação distintos, ambos de cronologia sidérica,
sem que se notem, nesta fase da investigação, diferenças cronológicas entre eles.

O conjunto artefactual recolhido apresenta algumas semelhanças com o identificado na
Herdade da Sapatoa, destacando-se a presença de dois fragmentos de unguentários de vidro
policromo; a impossibilidade de identificarmos a forma destes recipientes impede, ou dificulta,
um melhor enquadramento tipológico, e logo cronológico, dos mesmos; todavia, no Ocidente
peninsular, as formas correspondentes ao grupo Mediterrâneo II de Harden, de produção mais
recente (século IV - inícios III a.C.) (Harden, 1981, p. 100), são relativamente raras, ao invés
das produções inseridas no grupo Mediterrâneo I, cada vez mais frequentes em contextos do
século V a.C. e inícios do século IV a.C. (Jiménez Ávila, 1999, p. 143; Fabião, 2001, p. 213), o
que aponta, segundo creio, para que os fragmentos identificados na Malhada das Taliscas 4 cor-
respondam a recipiente(s) do designado grupo I. Para uma correcta avaliação dos circuitos de
distribuição dos unguentos e perfumes será importante não esquecer que estes fariam parte
de uma panóplia mais variada de produtos “exóticos”, mais propriamente que de luxo, onde
pontuavam as cerâmicas áticas. Um eventual circuito ligado ao Guadiana (Fabião, 2001, p. 223)
parece-me carecer ainda de suficientes pontos de apoio, talvez mais pela escassez de inter-
venções que pela efectiva ausência deste tipo de produtos. Os ambientes urbanos ou “proto-
urbanos” de Mértola e Badajoz, que deveriam coordenar a redistribuição destes produtos na
bacia do Guadiana “descendente”, poderiam ser abastecidos por circuitos distintos, um certa-
mente litoral, não implicando a existência de um eixo distribuidor ao longo do rio; já Badajoz,
centro eventualmente redistribuidor ao qual se teria quase que forçosamente relacionar as pre-
senças da Malhada das Taliscas, poderia ser abastecido através da dinâmica via Sul-Norte pelo
interior, responsável pelo abastecimento de importantes centros consumidores como Cancho
Roano ou Pajares (Jiménez Ávila, 2001, p. 143) ou por um eixo Este-Oeste, a partir da desem-
bocadura do Tejo ou do Sado, como foi já sugerido (Berrocal-Rangel, 1992, p. 257, 1994, p. 144).
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Creio que, mais importante que encontramos portos de origem para estes produtos,
será compreender que os caminhos de difusão dificilmente seriam lineares, devendo antes
resultar de uma rede inconstante de contactos e fluxos, estruturada a partir de múltiplos cen-
tros, de onde irradiariam produtos de origem forânea, mas também regional. O abastecimento
de um centro como Badajoz, afastado do litoral, poderia resultar de vários fluxos, estando difi-
cilmente dependente de um único. As redes em que se integraria acabariam por abastecer rea-
lidades de entidade diversa da sua, sem que o comércio fosse controlado ou ordenado, obri-
gatoriamente, a partir do aglomerado populacional. 

Em todo o caso, a raridade das importações nestes contextos rurais do Guadiana revela
como se encontravam arredados dos fluxos comerciais que interligavam e abasteciam, a partir
do litoral Sul e Oeste, os centros consumidores do interior peninsular. A sua presença num local
tão interior como a Malhada das Taliscas deve ser, todavia, bastante valorizada dada a sua infre-
quência em ambientes particularmente ricos, como o de Cancho Roano onde, a par da abun-
dância de cerâmicas áticas (Gracia Alonso, 2003), encontramos uma presença reduzida de
unguentários de vidro policromo, unicamente concentrados no edifício central, o que fala de
uma verdadeira elitização dos ditos unguentos, mesmo neste local (Jiménez Ávila, 2003, p. 271). 

O complexo edificado na Malhada das Taliscas 4 assume um carácter bastante distinto
dos restantes casos aqui focados, apresentando uma planta bastante mais regular e organizada
no espaço, o que estará, eventualmente, relacionado com regularidade do terreno e a concep-
ção de um projecto arquitectónico de raiz. A ausência de remodelações ou ampliações da área
edificada poderá indicar uma diacronia de ocupação relativamente curta, deixando entrever
uma certa complexidade de base, materializando um processo interno completamente distinto
do reconhecido no Espinhaço de Cão, onde o conjunto arquitectónico vai sendo progressiva-
mente ampliado, como reflexo do sucesso da instalação neste local; assim, a construção de raiz
de um conjunto complexo de edifícios, entre os quais se destaca um pelas suas dimensões e
qualidade de construção, materializa uma forma de ocupar e explorar o território já plenamente
consolidada, ao invés do que acontece no Espinhaço de Cão, onde esta consolidação apenas
parece surgir com a designada segunda fase de construção, da qual resulta um amplo complexo
edificado. 

Alguns quilómetros a Sul da Malhada das Taliscas, após um troço de rio mais encaixado,
deparamos, já nas imediações de Monsaraz, quando o Guadiana se espraia numa paisagem
mais aberta, com o sítio do Gato, onde se escavou, muito sumariamente, um importante con-
junto arquitectónico da Idade do Ferro (v. Fig. 34).

A ocupação instala-se numa encosta, muito próximo do topo de uma elevação sobranceira
ao leito de cheia do Guadiana, junto à base da qual se espraia uma fértil várzea.

O conjunto arquitectónico que foi possível registar evidencia grande complexidade, ao
apresentar diversas fases construtivas, que apenas muito sumariamente divisámos, tornando-
se extremamente difícil uma leitura global dos diversos espaços edificados.

Em termos técnicos, a construção assemelha-se, uma vez mais, ao modo de construir
detectado na Herdade da Sapatoa, destacando-se, no entanto, a utilização frequente de muros
duplos, em vez de muros meeiros, o que poderá estar relacionado com a instalação dos edifí-
cios numa encosta de acusada pendente.

Numa primeira abordagem, as estruturas integram dois momentos construtivos distin-
tos, que poderão apresentar várias subfases, ainda não descortinadas. As estruturas da primeira
fase integram um compartimento rectangular, ainda não totalmente definido, com cerca de
10 m2, a Oeste do qual se encontra, aparentemente, um outro de que se registou apenas o lado
Sul. A Norte deste identificou-se um pequeno recanto ou anexo, muito semelhante ao que se
encontra associado ao Ambiente I da Herdade da Sapatoa. 
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As estruturas do segundo momento de construção situam-se topograficamente mais
próximas do topo, sobrepondo-se pontualmente às da primeira fase, dificultando a avaliação
das permanências entre ambos momentos. Nesta fase foram detectados dois possíveis com-
partimentos, de planta genericamente rectangular, adossados pelo lado menor, sem muros
meeiros; no seu interior recolheu-se um elevado número de fragmentos em conexão, corres-
pondentes a um ou vários recipientes de grandes dimensões. Adossado à parede exterior do
compartimento Sul surge uma sequência de três muros rectilíneos, que poderíamos inter-
pretar como uma possível escadaria, tal como acontece no Espinhaço de Cão. Junto ao muro
setentrional do compartimento Norte surge um lajeado registado apenas numa área muito res-
trita, mas que poderá indicar que estamos na presença de uma área diferenciada, tal como
acontece no Espinhaço de Cão ou no edifício Sul da Malhada das Taliscas 4. 

O conjunto artefactual recolhido é bastante limitado, contudo, é suficientemente expres-
sivo para que se possa estabelecer alguma semelhança com o recolhido na Herdade da Sapa-
toa, do qual deverá ser genericamente contemporâneo. 

Assim, atendendo ao conjunto edificado que nos foi apenas possível explorar, o sítio do
Gato apresenta alguma complexidade arquitectónica que deverá resultar de um período mais
ou menos prolongado de ocupação. 

Os complexos habitacionais analisados até ao momento integram uma rede de povoa-
mento que se estrutura diacronicamente ao longo do vale do Guadiana, num dinamismo que
somente agora começamos a descortinar. 
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FIG. 34 – Planta geral do sítio do Gato (segundo Calado, Mataloto e Rocha, 2001).



Os sítios do Espinhaço de Cão, Casa da Moinhola 3, Malhada das Taliscas 4 e Gato, que
devem ter sido parcialmente contemporâneos, provavelmente ao longo do século V a.C., apa-
rentam possuir um grau de complexidade interna muito próximo e distribuir-se de um modo
quase regular ao longo do Guadiana, o que poderia estar relacionado com uma certa forma de
ocupar, dividir e explorar o território, que, não obstante, integraria outras unidades de povo-
amento de menor entidade. Efectivamente, estes sítios marcam o momento de maior com-
plexidade arquitectónica, e logo económica e provavelmente social, das unidades de povoa-
mento que tivemos oportunidade de estudar nesta área do Regolfo de Alqueva. Este quadro
de povoamento deverá resultar de um processo longo de ocupação que, a par de instalações
bem sucedidas, constou de outras menos bem conseguidas, o que se traduziu no seu aban-
dono após um período curto de ocupação. Ainda que os dados disponíveis sejam escassos, sur-
gem alguns indícios sobre o desenvolvimento diacrónico deste processo que apontam para
uma fase relativamente antiga de instalação, onde pontuam os sítios do Moinho da Cinza, fase
antiga do Espinhaço de Cão e Miguens 10; a esta sucede uma outra onde alguns destes esta-
belecimentos são abandonados, outros, como o Espinhaço de Cão, expandem os pequenos
núcleos edificados ou constituem-se novas instalações como a Casa da Moinhola; todavia, o
processo não foi obrigatoriamente de instalação-abandono ou instalação-consolidação-ampli-
ação das unidades rurais apontadas pois, o sítio da Malhada das Taliscas 4, apesar de uma
fruste ocupação anterior, provavelmente temporária, conheceu a implantação de um con-
junto edificado amplo e complexo de raiz, como que representando a necessidade de ocupar
um espaço deixado vazio.

O processo de ocupação deste território nas margens do Guadiana é, então, múltiplo, a
vários ritmos, feito de avanços e recuos, onde, dentro de uma certa isonomia, se estabeleceu
uma rede de instalações diferenciada, não obrigatoriamente hierarquizada, pontuada de com-
plexos habitacionais multifuncionais, a par de outros de dimensões mais modestas, e certa-
mente com distinta inter-relação com o espaço envolvente. 

As intensas influências de cariz mediterrâneo, que foi possível registar na arquitectura
das instalações rurais alentejanas, reflectem-se de modo mais ligeiro no panorama artefactual
e, em particular, na cerâmica; a raridade das importações extra-regionais, a par de um fundo
morfológico de tradição local bastante evidente, faz esmorecer a intensidade da “aculturação”
e das ligações com os meios mais mediterranizados do litoral, que a arquitectura faria pres-
supor. 

A modéstia destas ocupações deve, no entanto, ser tida em linha de conta na avaliação
deste tipo de povoamento, onde os fluxos de produtos exteriores seriam certamente muito
menos expressivos. 

A baixela cerâmica identificada nesta área apresenta fortes semelhanças com a que se tem
vindo a registar na Baixa Extremadura e na região Sul da província de Cáceres, em sítios como
Cancho Roano (Celestino Pérez, 1996; Celestino Pérez e Jiménez Ávila, 1993), La Mata
(Rodríguez Díaz e Ortíz Romero, 1998), Aliseda (Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 1999) ou
El Risco (Enríquez Navascués e Rodríguez Díaz, 2001), evocando uma mais que provável cir-
culação de bens, mas também de ideias e, obviamente, pessoas, com esta região. As estreitas
ligações da Baixa Extremadura com o Mundo litoral estão absolutamente provadas desde o iní-
cio da Idade do Ferro, constituindo Medellín (Almagro-Gorbea, 1977), até ao momento, uma
verdadeira “ilha cultural” de orientalismo, e Cancho Roano, o exemplo acabado da arquitec-
tura mediterrânica no Ocidente peninsular.

Perante tal, não me parece de todo improvável que a forte mediterranização da arqui-
tectura sidérica do Alentejo Central resultasse das estreitas ligações com a Baixa Extremadura,
mais do que com a faixa litoral atlântica. 
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Apesar de, como afirmei acima, na região do interior alentejano se entrosarem, muito pro-
vavelmente, diversas redes comerciais, canais privilegiados de mutação cultural, creio que
durante a Idade do Ferro, e à luz do conhecido para outras épocas, é uma vez mais no Mundo
interior que se estruturam os principais contactos, funcionando em torno da realidade do
Médio Guadiana, que acabaria por “filtrar” as novas referências materiais e arquitectónicas dis-
persas a partir do litoral.

Como podemos observar ao longo do Calcolítico e de toda a Idade do Bronze, o interior
do sudoeste peninsular aparece relativamente distante das realidades estuarinas, principal-
mente do Tejo, perpetuando-se ao longo da Idade do Ferro a mesma dinâmica de ligações. 

No entanto, seja como for, o que importa reter é a aparente marginalidade destas unidades
de povoamento rural relativamente às grandes vias de difusão de produtos e ideias originárias
do litoral, o que não impediu, todavia, a profunda transformação do modus vivendi das popu-
lações rurais, operada pela introdução de novas linguagens arquitectónicas. 

Aparentemente inserido noutras lógicas de povoamento encontramos, muito mais a
jusante, no limite Sul do concelho de Reguengos de Monsaraz, implantado numa ampla
rechã entre duas linhas de água, o sítio do Monte de Musgos 10, relativamente retraído em rela-
ção ao rio, do qual dista cerca de 1 km, tendo sido objecto de uma curta intervenção que per-
mitiu verificar a presença de estruturas construídas.

Foram parcialmente identificados apenas dois compartimentos, de planta aparente-
mente rectangular, que se encontravam separados por um estreito corredor, onde se encon-
trava um pequeno banco ou poial, adossado à parede exterior de um deles. A técnica de cons-
trução era similar à reconhecida nos restantes locais. O conjunto cerâmico é reduzido e de difí-
cil caracterização, apresentando algumas diferenças bastante evidentes em relação ao reco-
nhecido quer na Herdade da Sapatoa, quer nos restantes locais referidos; em termos morfo-
lógicos, as diferenças não são particularmente notadas, ainda que existentes, contudo, o redu-
zido número de recipientes manuais e a abundância de produções fortemente oxidantes, de
pastas duras e em muitos casos possivelmente exógenas, vinca bastante as diferenças em rela-
ção aos restantes conjuntos. Estas dissimilitudes poderão resultar de distintos enquadra-
mentos cronológicos, ainda que não existam elementos concretos que sustentem tal hipótese. 

O sítio do Monte de Musgos 10 poderá constituir um momento de transição para uma
realidade de povoamento algo distinta, que irá marcar a segunda metade do I milénio a.C. e
da qual foi possível intervir, dentro da área de acção do regolfo de Alqueva, nos sítios da
Malhada das Mimosas, Malhada dos Gagos 13 e Monte da Tapada 39. 

O primeiro destes sítios representa, segundo penso, um modelo de aglomeração popu-
lacional absolutamente distinto do que se tem vindo a analisar, estando mais próximo do que
poderíamos descrever como uma “aldeia” que de um “monte”, na medida em que apresenta
uma área de ocupação bastante superior, dispondo de estruturas que poderíamos designar de
colectivas, como um amplo fosso, amortizado em momento indeterminado, e sobre o qual se
continuou a construir ao longo da ocupação sidérica. O conjunto de materiais cerâmicos reco-
lhido integra-se no quadro morfológico estabelecido por L. Berrocal (1992) para a segunda
metade do I milénio a.C. na área céltica do sudoeste peninsular; todavia, a ausência de cerâ-
mica decorada, associada à inexistência de outros indicadores, dificulta de sobremaneira a ten-
tativa de enquadramento cronológico da ocupação; ainda assim, a inexistência de decoração
de matrizes estampilhadas, a par da sobreposição directa dos níveis sidéricos por uma ocu-
pação tardo-republicana, autoriza que se levante a hipótese de se tratar de uma ocupação den-
tro do século II a.C. 

No que diz respeito aos restantes dois casos, evidenciam uma continuidade plena das
estratégias de ocupação em meio rural reconhecidas na primeira metade do I milénio a.C.,
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ainda que a ausência de estruturas construídas em ambos, tal como acontece no Forno da Cal,
mais a Norte, ou na instalação em meio rural da Herdade do Pomar, já no Baixo Alentejo (Par-
reira e Berrocal, 1990), de cronologia semelhante, possa indiciar uma maior precariedade das
estruturas habitacionais em meio rural durante este momento, o que não estaria certamente
relacionado com a estabilidade da ocupação, a qual parece confirmada pela presença de um
forno de cerâmica de tipologia amplamente reconhecida no Sul peninsular (Calado, Barradas
e Mataloto, 1999, p. 384) (Coll Conesa, 2000, p. 200). O conjunto material recolhido parece
indicar uma maior antiguidade do sítio da Malhada dos Gagos 13, atendendo à presença da
decoração estampilhada de grandes matrizes de polígonos radiados, típicas da designada Fase
de Apogeu estabelecida por L. Berrocal (1992, p. 95); este tipo de decoração encontra-se, toda-
via, completamente ausente do sítio do Monte da Tapada 39, onde surge a decoração estam-
pilhada de pequenas matrizes, característica de momentos mais recentes, dentro das Fases Tar-
dia e Final do mesmo autor.

A ocupação rural integrada na segunda metade do I milénio a.C. apresenta, tanto quanto
foi possível avaliar, uma rede de povoamento substancialmente mais frouxa do que temos
vindo a registar para momentos anteriores, não deixando, todavia, de estar presente, como uma
componente essencial do povoamento, que teremos forçosamente que entrosar com os gran-
des aglomerados populacionais concentrados nos povoados fortificados.

7.2. O Baixo Alentejo

O Baixo Alentejo conheceu, durante os anos 70 e 80 do século XX, uma intensidade de
trabalhos arqueológicos, em sítios da Idade do Ferro, sem paralelo em qualquer outra parte
do Sul do país; pela mão de Caetano de Melo Beirão e de Manuel e Maria Maia realizaram-se
continuados trabalhos de escavação em inúmeras necrópoles e alguns sítios de ocupação; estes
apresentavam características distintas de tudo o conhecido ou valorizado até então, resultando
numa nova imagem da Idade do Ferro, caracterizada agora por pequenas ocupações em meio
rural, sem quaisquer condições de defesa. 

Os trabalhos levados a efeito nesta área, em particular pelo primeiro daqueles autores, aca-
baram por constituir a base de sustentação de um verdadeiro “paradigma” do conhecimento
da Idade do Ferro do Sul peninsular. Na realidade, foi aqui que se lançaram as bases do
modelo “civilizacional” que Beirão, Gomes e Monteiro propuseram para o primeiro milénio
no Sul de Portugal (Beirão, Gomes e Monteiro, 1979) vigente durante a década de 80 e 90, e
que se encontra ainda no cerne de acesa polémica (Arruda, Guerra e Fabião, 1993; Correia,
1997)

Todavia, o importante manancial de informação recolhido, nem sempre foi correspon-
dido com a devida publicação, impedindo uma visão de conjunto devidamente sustentada. Foi
assim que, sobre uma base de dados muito parcial, se criou uma imagem de especificidade
regional, acentuada pela enorme concentração de epígrafes e por uma arquitectura tumular
muito particular. Os recentes trabalhos no regolfo de Alqueva vieram alterar esta perspectiva,
sem retirar uma certa especificidade regional à realidade de Castro Verde-Ourique, devido, em
grande medida, à arquitectura tumular e à presença epigráfica. 

A realização muito recente de várias sínteses sobre esta área (Arruda, 2001; Jiménez Ávila,
2001; Fabião, 1998), onde se efectuaram amplas revisões dos dados conhecidos, muito coin-
cidentes quanto aos resultados obtidos, torna redundante qualquer reavaliação sem que se dis-
ponha de novos dados; todavia, não queria deixar de aprofundar um pouco mais um dos aspec-
tos que mais directamente interessa ao estudo em curso, a arquitectura, pelo que será essen-
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cialmente sobre este ponto que se irão tecer algumas observações, tentando fazer sempre a
ponte com o conhecido na Herdade da Sapatoa, sem esquecer as especificidades funcionais
identificadas nos sítios baixo alentejanos (Arruda, 2001; Jiménez Ávila, 2001; Fabião, 1998).

As evidentes diferenças entre a área de Castro Verde e a de Ourique, quer em termos de
investigação, quer mesmo em termos de resultados (Fabião, 1998, vol. I, p. 274; Arruda,
2001, p. 283) favorece que se tratem os dois conjuntos em separado.

7.2.1. Castro Verde

O conjunto de dados a que usualmente nos reportamos quando nos referimos à área de
Castro Verde resulta de um acção de prevenção e salvamento levada a efeito por Manuel e
Maria Maia na Herdade do Fialho, situada na área Sul do concelho de Castro Verde, nas ime-
diações das aldeias de Neves e Corvo. A herdade apresenta uma área total de 74 ha, onde se
desenrolaram intensos trabalhos de prospecção que resultaram na identificação de cinco
sítios proto-históricos, quatro de habitat e uma necrópole3, além de outros de diversas crono-
logias (Maia e Maia, 1986, p. 2). Foram realizados trabalhos de escavação em quatro deles, dos
quais apenas um o foi integralmente, Neves II. Quanto aos sítios de Neves I, Neves IV e Corvo
I foram escavados “na sua quase totalidade” e em “cerca de dois terços”, respectivamente (Maia
e Maia, 1996, p. 83, 87). Os resultados destas intervenções encontram-se dispersos essenci-
almente por cinco trabalhos distintos, que se complementam entre si (Maia e Correa, 1985;
Maia e Maia, 1986, 1996; Maia, 1987, 1988), pelo que toda a análise se baseia nos dados aí
expostos.

A leitura destes sítios, que se pretende efectuar de seguida, visa pôr em evidência as seme-
lhanças e dissemelhanças com as ocupações rurais identificadas no Alentejo Central, em par-
ticular na Herdade da Sapatoa, especialmente no que diz respeito a arquitectura e organiza-
ção do espaço construído. 

O sítio de Neves II instala-se numa pequena rechã, junto de uma linha de água, resul-
tando este local de particular interesse para a instalação humana, como se pode deduzir do
registo de três momentos ocupação, aparentemente espaçados no tempo — Bronze Final,
Idade do Ferro e Romano.

A ocupação do Bronze Final era constituída por duas cabanas de planta ovalada, ainda
que de uma delas se conserve apenas metade; o embasamento de uma destas estruturas
encontrava-se escavado no substrato geológico, enquanto o da outra era um muro de pedra
seca; reconheceram-se, igualmente associados a esta fase, diversos buracos de poste e um
pequeno muro que deveria compartimentar o espaço interno de uma das cabanas, a exem-
plo do que acontece no povoado da Rocha do Vigio (Reguengos de Monsaraz, Alentejo)
(Calado, 2002) ou no de El Risco (Cáceres, Extremadura) (Pavón Soldevila, Rodríguez Díaz
e Enríquez Navascués, 2001, p. 138). Em termos materiais, foram detectados “punhais de
bronze e vasos de decoração brunida” interna e externamente (Maia, 1988, p. 30), que, toda-
via, não proporcionaram elementos suficientes para um melhor enquadramento cronológico
desta fase de ocupação. 

No que diz respeito à ocupação da Idade do Ferro, a intervenção permitiu reconhecer um
conjunto edificado de reduzidas dimensões, constituído por dois núcleos de edifícios de
planta quadrangular, separados por um espaço aberto, de cerca de sete metros (Arruda, 2001,
p. 274), onde se documenta apenas um espesso muro. Toda a interpretação e compreensão
das estruturas construídas encontra-se bastante condicionada pela manifesta dificuldade de
leitura das plantas apresentadas, onde se confundem muros de distintas fases da ocupação
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sidérica e, inclusivamente, da reocupação romana. Convenhamos igualmente, que a meritó-
ria tentativa de pôr alguma “ordem” na planta de Neves II, mas também de Neves I, levada a
efeito por Virgílio H. Correia (1995) (v. Fig. 38), não só não favoreceu a leitura, como mani-
festamente me parece que se reinventaram espaços e se esqueceram outros4, como já havia
acontecido na reconstituição de M. Varela Gomes (Gomes, s/d [1992]) (v. Fig. 36), sendo
ambas, na realidade, muito coincidentes. Todavia, não me parece que as imprecisões destas
plantas alterem grandemente as perspectivas possíveis sobre o local. 

Assim, tudo do que se dispõe com alguma firmeza sobre a arquitectura de Neves II são
as observações dos escavadores, que sempre poderemos associar, não sem dificuldades, às
plantas já publicadas (v. Fig. 37).

A técnica de construção utilizada resulta muito similar à descrita tanto para a Herdade
da Sapatoa, como para os restantes locais do Alentejo Central, seguindo um modo de construir
que se poderia designar de mediterrâneo; assim, sobre um embasamento de pedra, de apro-
ximadamente 0,5 m de largura média e que atingiria por vezes 1 metro de altura, ergue-se um
muro em taipa ou adobes. Os muros adossam-se entre si, sem que se registe a presença de
muros duplos, frequentes, como se viu, em outros conjuntos edificados do Alentejo Central
(Herdade da Sapatoa, Espinhaço de Cão, Malhada das Taliscas 4). Os pisos são, por vezes, de
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FIG. 35 – Planta das estruturas do Bronze Final de Neves II (segundo Maia e Maia, 1986, p. 27).
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terra batida de acentuada cor vermelha,
fazendo lembrar o piso do Ambiente IV da
Sapatoa ou um dos pisos do Ambiente 2 do
Espinhaço de Cão.

Nesta fase de ocupação foi possível, com
toda a clareza, identificar dois níveis arqueo-
lógicos claramente distintos, como nos trans-
mitem os autores; todavia, não nos esclare-
cem sobre as remodelações construtivas sofri-
das pelo espaço edificado, as quais se tornam
evidentes nas plantas que nos apresentam pela
sobreposição de muros. Os diversos troços de
estruturas representados isoladamente um
pouco por toda a área escavada também se
encontram relacionados com qualquer das
fases de utilização do espaço, podendo evi-
denciar eventuais remodelações construtivas
durante a Idade do Ferro. Um bom exemplo
de eventuais remodelações das estruturas
habitacionais poderá ser o facto, aparente é
certo, de na planta já citada (Maia, 1988, Est.

III) o muro que divide os espaços 7 e 8 sobrepor uma estrutura de combustão, que se encon-
traria relativamente no centro de um compartimento mais amplo constituído por estes dois
espaços. Igualmente no espaço 7, também o limite Sul parece resultar da sobreposição de dois
muros, um dos quais, o mais antigo, aparenta ser paralelo ao muro correspondente oposto,
que faz o limite Norte deste compartimento. Assim, é possível que numa primeira fase
construtiva estivéssemos perante um compartimento de maiores dimensões que, num
momento impreciso da ocupação sidérica, foi subdividido em dois espaços menores, num
processo igualmente já detectado em outros locais, como no já referido Espinhaço de Cão.
Conforme se vê, perante dados tão parcelares é possível conjecturarem-se muitas e diversas
hipóteses, que só uma muito esperada publicação circunstanciada dos dados de escavação
poderá esclarecer.

Segundo os seus escavadores, foram detectados seis compartimentos claramente asso-
ciáveis a actividades domésticas, três de habitação e três de armazenagem (3, 4, 7 e 5, 6, 8; Maia,
1988, Est. III). Foram também documentados outros quatro espaços rectangulares alongados
(apenas dois se encontram numerados pelos autores, 1 e 2) cujos limites não se encontram
totalmente definidos, faltando-lhe, ou nunca tendo existido, um dos limites; esta ausência
poderia estar, como foi já sugerido pela reconstituição de M. Varela Gomes, relacionada com
o facto de serem apenas alpendres, os quais se encontram documentados em outros sítios da
Idade do Ferro na região, como o de Fernão Vaz ou Espinhaço de Cão. Todavia, não é certo
que assim fosse em todos os casos, ou mesmo apenas em algum, pois dificilmente se conju-
garia esta funcionalidade com a presença de um piso de terra vermelha no compartimento 1,
usualmente utilizado em locais com algum destaque, como Cancho Roano, onde surgem por
todo o edifício do último momento de utilização (Celestino Pérez, 2001, p. 50). A relação de
uma escadaria com um destes espaços parece também abonar pouco em favor de um alpen-
dre, ainda que estas surjam, por vezes, em espaços abertos, como acontece aparentemente no
Espinhaço de Cão. Após esta visão geral, façamos então uma avaliação um pouco mais cir-
cunstanciada do conjunto edificado. 
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FIG. 36 – Planta de Neves II, segundo proposta de Gomes,
s/d, 1992.
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FIG. 37 – Planta geral de Neves II, segundo Maia e Maia, 1986, p. 29.
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Desde logo, não partilho a opinião de V. H. Correia (2001, p. 63; v. Fig. 38) de que se trata
de um só edifício, ou pelo menos não creio que existam dados suficientes para afirmar tal; a
presença de duas áreas construídas, separadas por escassos metros, foi igualmente detectada
no sítio da Malhada das Taliscas 4, pelo que tal situação não é, de todo, inédita.

O edifício mais a Norte é constituído por sete espaços cobertos, dispostos em três blocos
construtivos, que constituem um total de aproximadamente 150 m2 de área edificada5; o com-
partimento 3, de planta genericamente quadrangular, parece centralizar toda a ocupação nesta
zona, dadas as suas dimensões (cerca de 36 m2). Este é, de facto, um espaço de grande dimen-
são, dos maiores já registados neste tipo de ocupação durante a Idade do Ferro, apresentando,
aparentemente, uma porta virada a sudoeste; do seu interior, acede-se a dois compartimentos
menores, situados no lado nordeste; no centro do compartimento encontrava-se uma grande
estrutura de combustão, de planta quadrangular com 1m de lado, absolutamente semelhante
às identificadas na Herdade da Sapatoa. Em proposta recente, J. Jiménez Ávila (2001, p. 217)
e S. Celestino Pérez (2001, p. 26) parecem sugerir uma função não propriamente doméstica
para este espaço, eventualmente cultual, reforçando o facto de se sobrepor à grande cabana do
Bronze Final e de apresentar a citada lareira, de cuidada construção, interpretada como altar,
na área central; o primeiro destes autores realça, igualmente, o facto de se encontrar mais baixa
que o pequeno compartimento do lado nordeste, o que poderia conferir algum carácter críp-
tico a este espaço.

Um dos compartimentos menores, com o n.0 5 na planta referida, apresenta uma área de
aproximadamente 11 m2 e deve ter desempenhado uma função de espaço de armazenagem,
tendo em conta o elevado número de recipientes recolhidos no seu interior; aqui, uma estrutura
do tipo banco ou poial, adossava-se a três dos lados do compartimento. A sul deste existe um
outro relativamente menor, com apenas 4 m2, ao qual se acedia através de uma escadaria que
ajudava a vencer o desnível do terreno; do espólio recolhido no seu interior, e da sua eventual
função, nada se sabe. J. Jiménez (2001, p. 217) parece sugerir que o acesso ao compartimento
3 se faria através deste, que funcionaria como átrio de entrada; todavia, a planta do sítio apre-
sentada por este autor não parece seguir esta hipótese (Jiménez Ávila, 2001, p. 212, Fig. 13-2). 

A sudoeste do compartimento 3, adossa-se o compartimento 4, de planta rectangular alon-
gada, com cerca de 17 m2 de área coberta, aparentemente, com uma porta também virada a
sudeste. No seu interior o espaço central era igualmente ocupado por uma grande estrutura de
combustão, tendo adossado junto do canto nordeste o que parece ser um banco ou poial. Em
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FIG. 38 – Planta geral de Neves II, segundo proposta de V. Correia (1995).



frente deste espaço, e unido ao conjunto edificado por um muro, que poderia ser somente de sepa-
ração ou a base de um alpendre, registou-se o compartimento 6, tido pelos autores da escavação
como a “despensa” do compartimento 4. Os embasamentos desta estrutura, tal como o seu piso,
encontravam-se rebaixados no afloramento o que, aliado à presença de diversos nichos e de uma
estrutura rectangular, de pedras em cutelo, introduzia alguma complexidade ao espaço interior,
onde foram recolhidos os únicos fragmentos de cerâmica ática em toda a área escavada.

Adossados ao lado noroeste do corpo central identificaram-se dois compartimentos rec-
tangulares alongados que, apesar do limite sudoeste dos mesmos não ter sido identificado,
apresentam uma área coberta de 16 m2 para o maior e 13 m2 para o menor, se assumirmos que
ambos apresentavam um comprimento idêntico ao eixo maior do compartimento mais a
Sul6; a aceitarmos esta proposta obteríamos um edifício rectangular, subdividido assimetri-
camente em dois compartimentos alongados, que deixaria imensas semelhanças com o edi-
fício Sul da Malhada das Taliscas 4, de dimensões muito similares; as propostas de reconsti-
tuição avançadas por M. Varela Gomes (s/d [1992]) e Virgílio H. Correia (1995) (v. Figs. 36 e
38) apresentam estes dois compartimentos como espaços abertos o que, como já se afirmou,
não deixa de nos causar algumas reservas, ainda que reconheçamos a escassez de argumen-
tos em contra. No compartimento maior, que apresentava um piso de terra batida muito
avermelhada, foi recolhido nos derrubes das paredes um fragmento de uma inscrição em
caracteres do Sudoeste (Maia e Correa, 1985, p. 246), não sendo ainda pacífico se corresponde
ou não a uma inscrição de carácter funerário reutilizada; segundo estes autores esta deveria
assumir um carácter não funerário, devendo encontrar-se exposta no interior do comparti-
mento onde foi identificada, podendo conferir-lhe uma funcionalidade não doméstica, pro-
vavelmente religiosa.

A sudoeste deste conjunto desenvolve-se uma área aparentemente aberta, que separa o
conjunto de edificações agora descrito dos edifícios mais a Sul. Neste espaço, apenas foi iden-
tificado um pequeno troço de muro, como n.0 12 na planta citada, e que, segundo os escava-
dores, deveria estar associado a actividades pecuárias. 

O conjunto de estruturas situadas mais a Sul apresenta limitações de leitura muito mai-
ores, devido ao elevado estado de afectação e à escassa informação cedida pelos directores dos
trabalhos. Este conjunto edificado apresenta, com algumas reservas, uma área total de 90 m2,
sendo, desde logo, menor que o situado mais a Norte; verifica-se aqui uma muito maior pro-
ximidade conceptual entre os diversos compartimentos, muito distante, portanto, do poli-
morfismo detectado na área Norte. 

Os designados compartimentos 7 e 8, resultantes, segundo a hipótese já avançada, da sub-
divisão do mesmo espaço, constituem o centro da área doméstica, tendo sido interpretados,
respectivamente, como espaço de habitação e “despensa”; nesta, um longo muro adossava-se
à parede do fundo, cumprindo, eventualmente, funções de banco ou poial. Além destes dois
compartimentos é possível discernir a presença de mais dois espaços a Sul e, eventualmente,
um outro a Norte, dos quais nada se sabe; o espaço situado a Sul do compartimento 7, even-
tualmente aberto a sudeste, apresenta uma porta virada a sudoeste, de ligação com o exterior,
de onde se acederia a um outro compartimento de menores dimensões. Este, apresenta uma
planta aproximadamente rectangular, da qual não se conservou, se é que existiu, o limite
sudeste. A presença de uma escada de três degraus junto à sua parede noroeste, permite entre-
ver que se encontrava ligeiramente mais elevado que os restantes edifícios. 

Como se tem vindo a observar, os diversos equipamentos domésticos (bancos, poiais,
lareiras, etc.) são, também aqui, abundantes, em particular nos espaços aos quais se associam
actividades habitacionais e de armazenagem para consumo doméstico, com evidentes simili-
tudes no Alentejo Central.
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Os autores referem-nos dois níveis arqueologicamente distintos, sem que possamos
depreender se correspondem a dois momentos distintos de ocupação do sítio ou se corres-
pondem a um nível de ocupação e outro de derrubes; pessoalmente, creio, que existem indí-
cios suficientes para acreditar que o local registou mais que um momento de construção/uti-
lização, o que poderá indiciar uma maior diacronia da ocupação; contudo, é-nos indicada a pro-
veniência de uma ânfora de meados/finais do século V a.C. do nível “inferior”. Igualmente do
citado “primeiro nível do ferro” são provenientes alguns fragmentos de cerâmica digitada, que
induzem os autores a citarem as cronologias andaluzas destas cerâmicas, apontando para os
séculos VIII e VII a.C., como sustentação para uma eventual continuidade entre a ocupação
do Bronze Final e a da Idade do Ferro; todavia, sabemos hoje, com toda a clareza, que este tipo
decorativo permanece em contextos do interior até cronologias perfeitamente contemporâneas
dos restantes elementos de datação, como as cerâmicas áticas ou as já citadas ânforas, con-
forme se registou, por exemplo, em Cancho Roano (Celestino Pérez, 1996, p. 182, fig. 48);
assim, não existem dados concretos que permitam recuar a ocupação mais além dos meados
do século V a.C. ou avançá-la mais que os inícios do século IV a.C. As diversas remodelações
construtivas, em tão curto espaço de tempo, podem indicar alguma valência económica, recor-
dando a verdadeira “efervescência” construtiva de Cancho Roano, ao longo de cerca de um
século e meio de utilização.

Numa perspectiva geral, este sítio de Neves II, apresenta-se como pequeno núcleo rural,
com uma área construída que não deveria exceder os 250-300 m2 e, portanto, muito longe dos
900/1000 m2 avançados pelos autores dos trabalhos (Maia e Maia, 1986, p. 4), mas similar
aos 150 m2 supostos por Alarcão (1996, p. 25) para os espaços de habitação; de características
aparentemente rurais e vocação agrícola, apresenta fortes similitudes estruturais e construti-
vas com os sítios rurais do Alentejo Central. A organização dos espaços construídos, princi-
palmente nos edifícios mais a Sul, não parece resultar de um único momento construtivo, nem
de um plano prévio e único de construção, como por vezes é possível entrever em outros locais,
mas sim de um processo evolutivo de ampliação da área coberta, podendo os dois núcleos edi-
ficados resultar, justamente, dessa necessidade, legitimada pelo alargamento do número de
indivíduos a habitarem no local.

A presença do compartimento 3, elemento estruturante do espaço edificado no núcleo
Norte, introduz um carácter diferencial neste conjunto habitacional, principalmente pelas suas
grandes dimensões, que parece afastar este edifício dos restantes espaços habitacionais conhe-
cidos, tanto neste como em outros sítios de características rurais; não deixa de ser curioso o
facto de apresentar uma área coberta (cerca de 36 m2) de dimensões semelhantes ao compar-
timento central de Cancho Roano, H-7, o chamado adyton, o que, aliado às fortes similitudes
do espólio recolhido no sítio de Neves I com o identificado neste edifício (Arruda, 2001, p. 281),
parece reforçar a proposta de encontrarmos dispersas nos sítios da Herdade do Fialho as dis-
tintas funções concentradas no complexo extremenho (Fabião, 1998, vol. I, p. 273); à parte
deste, os restantes compartimentos de Neves II, mesmo o 6, apresentam grandes similitudes,
quer em termos de área coberta, quer morfológicos e organizacionais, com a maioria dos
conhecidos no Alentejo Central. 

No fim, este é mais um sítio que nos demonstra a diversidade de soluções que a ocupa-
ção em meio rural pode apresentar, introduzindo sempre elementos de diferenciação em rela-
ção ao já conhecido.

Para a análise do sítio de Corvo I, são válidas as observações tecidas em torno das
limitações encontradas na leitura do sítio anterior, com a agravante de, neste caso, não
se dispor de uma planta completa, e de as descrições dos autores serem ainda mais par-
celares. 
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Neste caso, dispomos da tentativa de composição da planta final apresentada por Mário
Varela Gomes (s/d, 1992) e por J. Jiménez Ávila (2001, p. 212, Fig. 13-3) (Fig. 39), as quais
reflectem as grandes dificuldades de leitura que apresenta a planta reproduzida pelos autores,
onde, mais uma vez, uma enorme amálgama de muros, enquadrados num verdadeiro passe
par tout negro, se concentra num espaço sem tempo (v. Fig. 40).

No que diz respeito às técnicas de construção, as soluções são absolutamente idênticas
aos restantes sítios de ocupação rural, verificando-se aqui uma opção construtiva não registada
em Neves II, a utilização de muros duplos (dois muros paralelos adossados), em vez de muros
meeiros.

O sítio de Corvo I, situado cerca de 500 m a Nascente de Neves II, implanta-se numa ampla
rechã sobranceira à Ribeira de Oeiras, na margem da qual se espraia uma ampla e fértil várzea,
reproduzindo um dos modelos de instalação mais frequente neste tipo de ocupações rurais.

O edifício exumado em Corvo I assume características muito distintas de Neves II, em
particular no que diz respeito à organização do espaço construído; aqui, a solução perfilha cla-
ras filiações mediterrâneas, organizando-se os diversos edifícios em torno de um pátio inte-
rior, aparentemente, sem ligação directa ao exterior.

Não dispondo de uma individualização dos espaços construídos proposta pelos autores,
como acontecia na planta de Neves II, toda a leitura se encontra ainda mais dificultada,
ficando-nos, então, a proposta de Jiménez Ávila e M. Varela Gomes, que não me parece dema-
siado redutora nem demasiado inventiva; assim, o conjunto seria constituído por dois corpos
principais interligados por um espaço aberto, o pátio interior, e diversos espaços semifecha-
dos ou alpendres, em particular no lado Oeste. A observação da planta de Corvo I deixa-nos,
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FIG. 39 – Planta de reconstituição da área edificada, segundo M.V. Gomes (s/d 1992) e Jiménez Ávila (2001).



uma vez mais, a sensação de estarmos perante uma planta composta por sucessivos alarga-
mentos, não resultando, desde logo, de uma planificação prévia ou de um único momento
construtivo; a presença de diversos troços de muro dispersos, sem relação aparente com as
estruturas dos compartimentos, parece igualmente apontar para múltiplas remodelações do
espaço construído.

Regressando à análise da planta, verificamos a presença de um corpo edificado de acen-
tuado desenvolvimento Norte-Sul, resultante da justaposição sequencial de quatro (?) com-
partimentos de distintas dimensões; os dois maiores situam-se mais a Sul, enquanto os res-
tantes dois, de planta aproximadamente quadrada e menores dimensões, ficam do lado
Norte. Todos eles parecem abrir-se a Nascente, aproveitando da melhor forma a energia
solar. Sobre a funcionalidade específica destes compartimentos nada se sabe; contudo, a pre-
sença de bancos ou poiais adossados às paredes internas de um dos compartimentos,
poderá abonar em favor de funções habitacionais/domésticas; em visita recente ao local, foi
possível verificar que um dos compartimentos de menores dimensões, o mais a Sul, apre-
senta o piso lajeado, e pequenos poiais sobre os quais se dispunham grandes dormentes de
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FIG. 40 – Planta da intervenção no sítio do Corvo I (segundo Maia e Maia, 1986, p. 35).



mó, facilitando a acção de moagem; em La Mata de Campanario, na Extremadura, como já
se referiu, foi detectada uma estrutura de funcionalidade semelhante (Rodríguez Díaz,
comunicação pessoal).

Junto ao limite Sul deste conjunto, desenvolve-se uma área edificada de planta generi-
camente quadrangular, que integra aquilo que parece ser um pátio interior, em torno do
qual, a Sul e Oeste, existem cinco compartimentos, de características e dimensões muito
diversas. O lado Oeste destas estruturas era composto por uma sequência de três divisões, de
pequena dimensão, a última das quais sem nenhuma evidência da entrada. Este espaço apre-
sentava uma parte do piso em lajeado e outra em argila vermelha, onde se identificou uma
decoração zoomórfica, eventualmente um hipocampo. 

Um grande compartimento quadrangular confina com estes a Este; no seu interior pare-
cem existir diversas estruturas do tipo banco ou poial, revelando, eventualmente, o seu carác-
ter doméstico ou habitacional. Adossado à parede Este deste compartimento, existe um outro
de menores dimensões que, pelo facto de apresentar duas entradas, uma a partir do exterior
e outra de acesso ao pátio, poderá corresponder a um vestíbulo de entrada no espaço edificado,
na melhor tradição mediterrânea.

A Norte desta área, e a Este dos edifícios primeiramente descritos, situam-se diversos
espaços abertos, com o piso em grandes lajes de xisto, possivelmente correspondentes a
alpendres, sendo adscritos pelos autores a actividades pecuárias; são também referidos dois
espaços relacionados com actividades de moagem, devendo um deles corresponder ao já
mencionado; num destes foi registada a presença de um elevado número de dormentes de mó
alinhados7, devendo corresponder a uma área de armazenagem deste tipo de artefactos. 

A presença de um elevado número de elementos de moagem não deixa, mais uma vez,
de remeter para Cancho Roano ou La Mata, onde foi registado um elevado número destes arte-
factos. Recentemente, Sebastián Celestino (2001, p. 49) propôs que esta concentração resul-
taria da necessidade de abastecer de pão os fiéis que acorressem ao santuário, especialmente
em determinadas alturas do ano onde, por motivo de romarias, festas ou mercados temporá-
rios, seriam em maior número.

A presença de um elevado número de mós em Corvo I poderia, também, interpretar-se
desta forma visto que, também aqui, se identificou um espaço de culto; contudo, nem Can-
cho Roano é pacificamente aceite como santuário comunitário, nem em Corvo I me parece
que existam motivos suficientes para aceitar que se trataria de um santuário “público”,
podendo antes cumprir a função de local de culto específico deste grupo rural. Assim, e na
esteira de outras propostas explicativas elaboradas para Cancho Roano (Almagro-Gorbea,
1991, p. 106), poder-se-ia relacionar o elevado número de mós com a posse da terra e o seu
cultivo em extensão, concentrando a actividade de moagem neste local; muitas outras expli-
cações eram ainda possíveis, todavia, o que se deve reter, é uma certa especialização relacio-
nada com actividades de moagem, que não têm porque resultar exclusivamente de uma
intensa actividade agrícola de carácter cerealífero, podendo também relacionar-se com a
farinação de bolota, como se verificou em La Mata (Rodríguez Díaz, Ortiz Romero e Pavón
Soldevila, 2000, p. 103). 

O conjunto habitacional de Corvo I é assim composto por um total de 300 a 350 m2 de
área coberta, excedendo ligeiramente a apresentada por Neves II, onde foi possível registar a
presença de compartimentos funcionalmente especializados.

A identificação de um conjunto variado de artefactos de grande circulação, como cerâmica
ática (taças “Cástulo”), recipientes de vidro policromo (alabastra), contas de vidro oculadas e
ânforas ditas “púnicas”, permite centrar a ocupação em meados/finais do século V a.C., coin-
cidente, então, com a ocupação sidérica de Neves II. 
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Os sítios de Corvo I e Neves II eram designados pelos seus escavadores como locais de
habitat, todavia, o sítio de Neves I, situado numa pequena rechã imediatamente a Oeste de
Corvo I, sempre foi interpretado por estes como a possível necrópole deste último.

Diversos trabalhos recentes têm vindo a distanciar-se desta posição, relacionando o con-
junto edificado com funções habitacionais e/ou religiosas (Correia, 1996, p. 83; Arruda, 2001,
p. 282; Jiménez Ávila, 2001, p. 220). A revisão dos dados publicados, efectuada por Ana
Arruda, foi particularmente exaustiva no caso de Neves I, especialmente no que se refere ao
espólio cerâmico, realçando os abundantes pontos de contacto com o identificado no Palácio-
Santuário de Cancho Roano; perante isto, parece-me desnecessário centrar a tónica de análise
nos elementos materiais que individualizam este sítio, em particular os chamados larnakes;
assim, o estudo e avaliação dos espaços construídos que se pretende efectuar, deverá ter sem-
pre em consideração a aparente função cultual do conjunto arquitectónico. 

O edifício detectado em Neves I apresenta uma área construída menor que os dois ante-
riores, articulando-se os diversos espaços também de modo distinto (v. Fig. 41); podem isolar-
se um total de oito compartimentos, organizados essencialmente em dois núcleos, que se
situam frente-a-frente, deixando entre si um espaço eventualmente não coberto, tipo pátio; fora
desta lógica, situam-se apenas dois compartimentos de planta quadrangular, um deles de redu-
zidas dimensões, junto ao canto sudoeste da área construída. A área edificada não deverá ter
sofrido grandes remodelações, se atendermos à planta publicada, todavia, o núcleo de estru-
turas do lado Este parece ter sofrido remodelações que implicaram a desactivação do com-
partimento mais a Sul. A visita ao local permitiu verificar a presença de algumas estruturas
que não se encontram representadas nas plantas disponíveis, ainda que não alterem a imagem
do conjunto.

Toda a área edificada parece desenvolver-se a partir do compartimento onde se identifi-
caram os designados larnakes (v. Fig. 42); este apresenta uma planta rectangular alongada, com
7,40 m x 3,20 m, e uma área coberta de aproximadamente 24 m2; segundo os autores dos tra-
balhos, num primeiro momento o acesso ao seu interior efectuava-se por um nível superior
ao piso, assemelhando-se ao pequeno espaço de culto identificado em Corvo I, o que acentu-
ava o carácter críptico, e provavelmente cultual, deste espaço; num momento subsequente
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FIG. 41 – Planta geral de Neves I (segundo Maia e Maia, 1986, p. 37).



parece abrir-se uma porta no centro da parede sudeste, que ligaria com um outro pequeno
espaço do tipo vestíbulo. No interior do espaço alongado, ao centro, detectou-se uma pequena
estrutura que envolvia o larnake em forma de “lingote cipriota”, que por sua vez se sobrepu-
nha à pequena cavidade onde se encontrou o segundo destes artefactos; estes têm vindo ulti-
mamente a ser entendidos como pequenos altares (Fabião, 1998, vol. I, p. 273; Arruda, 2001,
p. 281), compreendendo-se então a sua localização na área central do compartimento; quase
imediatamente ao lado dos altares, adossados às paredes laterais, identificaram-se dois ban-
cos ou poiais, um dos quais com um pequeno nicho, que parecem bipartir o espaço interior,
destacando a extremidade oposta à entrada, onde efectivamente se encontraram abundantes
cinzas e carvões, eventualmente relacionadas com actividades cultuais.

A este edifício adossam-se outros dois, a sudeste e a sudoeste, sem que existam, ou
sejam referidos, quaisquer indícios sobre um possível desfasamento cronológico entre eles. 

O pequeno compartimento que se adossa àquele a sudeste, com apenas cerca de 4 m2,
funciona, segundo alguns autores, como uma antecâmara do espaço cultual (Correia, 1996,
p. 83); junto da entrada do compartimento alongado, situa-se um pequeno nicho, onde se
identificou um recipiente associado a um núcleo de cinzas. A organização deste edifício, cujo
carácter cultual é geralmente aceite, apresenta evidentes similitudes com o santuário “dinás-
tico” de San Miguel de Liria (v. Fig. 43) (Moneo, 1995, p. 247), que se integra num tipo usu-
almente associado a destacadas estruturas domésticas, patenteando claras influências medi-
terrâneas. 

Em termos rituais surgem igualmente algumas similitudes, como a presença de altares
no centro da área cultual, aos quais se associam vestígios, tal como em Neves I, de restos de
sacrifícios, oferendas e eventualmente libações rituais. O rito associado ao altar “C” de Can-
cho Roano (Celestino Pérez, 2001, p. 29), poderá igualmente apresentar algumas semelhan-
ças com o desenvolvido em Neves I, em particular no que diz respeito ao relacionado com o
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FIG. 42 – Planta do compartimento de Neves I, onde surgiram os ditos “larnakes” (segundo Maia, 1987, p. 235).



“larnake B”, derivado, em grande medida, da presença em ambos de um recipiente receptor
de líquidos, o que implicaria a realização de libações. 

As evidentes similitudes de Neves I com estes espaços reforçam os argumentos a favor não
só da sua função cultual, mas também da sua associação a um conjunto doméstico de caracte-
rísticas aristocráticas, de evidente cariz mediterrâneo, como parece ser o caso de Neves II. 

A sudoeste do compartimento alongado adossa-se um outro de maiores dimensões, cuja
funcionalidade interna se desconhece; junto ao canto Oeste deste, identificou-se um outro de
dimensões mais modestas e um pequeno espaço, com pouco mais de 1 m2, cuja funcionali-
dade é difícil de descortinar, mas que noutros contextos se poderia associar, pelas suas dimen-
sões, a actividades pecuárias.

A análise do núcleo de estruturas mais a Este apresenta dificuldades acrescidas pela falta
de informação das plantas publicadas, sendo difícil compreender como evoluiu o edifício.
Nesta área identificou-se um compartimento rectangular que se abre para um espaço irregu-
lar, em frente das estruturas anteriormente descritas; o piso deste compartimento parece
integrar uma componente de cal, no seguimento de uma tradição claramente mediterrânea.
A Sul deste situa-se um compartimento rectangular, onde a presença de um banco ou poial
poderá indicar que estamos na presença de um espaço habitacional; nas traseiras do primeiro
destes compartimentos identificou-se um outro de planta rectangular, que parece também
abrir-se a nascente. Junto à parede Norte do edifício detectou-se um muro e uma estrutura de
planta semicircular, com um aparente reforço, do tipo contraforte, que apresenta algumas simi-
litudes com a estrutura subcircular registada no Espinhaço de Cão; segundo foi possível veri-
ficar em visita ao local, ambos deverão pertencer a um momento tardio da ocupação, na
medida em que, aparentemente, se apoiam em derrubes.

Todo o conjunto edificado apresenta uma planta aparentemente pouco funcional, assu-
mindo características bastante distintas dos edifícios de Neves II e Corvo I, mas também dos
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FIG. 43 – Planta do santuário de San Miguel de Liria (segundo Moneo, 1995, p. 247).



restantes sítios do Alentejo Central. Toda a orgânica da estrutura deverá estar indelevelmente
marcada pela função cultual do edifício alongado, podendo os restantes compartimentos
desempenhar funções de apoio ao culto. 

O edifício de Neves I apresenta uma área coberta ligeiramente inferior a 200 m2, logo,
sensivelmente menor do que os outros dois sítios da Herdade do Fialho.

Neves II, Neves I e Corvo I constituem, segundo penso, um verdadeiro tríptico de poder,
num conjunto que deve ser lido e entendido de forma una (Fabião, 1998, vol. I, p. 273). Estes
sítios partilham as funções que podemos encontrar em Cancho Roano (Fabião, 1998, vol. I,
p. 273), igualmente separadas em três áreas distintas do edifício central (Almagro-Gorbea e
Domínguez de la Concha, 1988-89, p. 342); assim, poderíamos associar Neves II aos diversos
espaços habitacionais identificados no lado Norte do edifício central do Palácio-Santuário, se
atendermos não só à presença de um espaço habitacional de invulgares dimensões, como à
riqueza do espólio (cerâmica ática e abundantes ânforas de importação), e à presença da
escrita, igualmente invulgar em espaços habitacionais; ao centro encontraríamos o espaço cul-
tual, Neves I, onde, tal como no compartimento central de Cancho Roano, se identificou a
sobreposição de altares, os ditos larnakes. O sítio de Corvo I, tal como o segmento Sul deste
último edifício, comportaria as funções mais estreitamente relacionadas com a área económica,
como penso que deve simbolizar a grande concentração de elementos de moagem; o próprio
culto poderia estar relacionado com a fertilidade, e logo com a base do poder económico do con-
junto, a agricultura.

Naturalmente que, nenhum destes três comportaria exclusivamente as referidas activi-
dades, sendo possível que todos tivessem espaços relacionados com a habitação; todavia,
parece-me que da leitura conjunta dos três edifícios, as funções apontadas, sobressaem de
modo natural.

A comparação do conjunto de sítios escavados na área de Castro Verde deixa-nos uma
imagem de diversidade, complexidade e riqueza quase inusitada, se atendermos ao que se tem
vindo a registar no Alentejo Central, mas que poderá estar unicamente relacionada com uma
área e um conjunto de sítios muito particular, que se destacam dos restantes, podendo evi-
denciar clivagens e hierarquias nas malhas do povoamento rural. A presença de sítios espe-
cializados, ou principalmente vocacionados para actividades concretas, que não exclusiva-
mente produtivas, permite entrever, de igual modo, uma forte diversidade e complexidade
associada ao mundo rural.

Ao que se conhece actualmente, estas pequenas instalações estariam relativamente dis-
tantes de um importante núcleo de povoamento concentrado, podendo acabar por cumprir, a
nível local, algumas das funções que poderiam ser associadas a estes, como a coordenação de
actividades comerciais ou mesmo agrícolas. Apesar da distância relativa, cerca de 30 km,
seguindo o curso da Ribeira de Oeiras, facilmente se atingiria o grande centro populacional
de Mértola, último porto fluvial subindo o Guadiana. A força centrípeta gerada por um cen-
tro da relevância de Mértola far-se-ia sentir, com bastante probabilidade, na região de Neves-
-Corvo, constituindo os materiais forâneos (cerâmica ática, vidros, ânforas, etc.) a prova das
estreitas relações com este aglomerado populacional. 

7.2.2. Ourique

O conjunto de dados disponíveis sobre a região de Ourique surge num quadro totalmente
distinto do registado na área de Castro Verde, na medida em que não resulta de uma acção con-
creta sobre um território específico e delimitado, mas sim, de um conjunto de intervenções
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dispersas, guiadas, em muitos casos, por achados fortuitos, maioritariamente estelas epigra-
fadas ou artefactos metálicos.

A região de Ourique foi a principal área de acção de Caetano de Mello Beirão que, com
o apoio de diversos seguidores que se foram sucedendo no tempo, empreendeu um conjunto
de acções do qual resultou a intervenção em várias dezenas de necrópoles e escassos sítios de
ocupação.

Recentemente foi efectuada a já citada revisão dos dados disponíveis para região de Ouri-
que (Arruda, 2001), ensaiando-se uma nova leitura do povoamento e das dinâmicas popula-
cionais nesta área, em meados do I milénio a.C.; apesar de se dispor de um manancial de infor-
mação incomparável no Sul de Portugal, quer pela sua dimensão quer pela sua diversidade,
resulta claro nesta síntese a enorme fragilidade e escassez de dados quando se trata de con-
ceber uma perspectiva global sobre o povoamento desta área durante a primeira metade do 
I milénio a.C. A variabilidade arquitectónica e cronológica que temos vindo a detectar no povo-
amento aberto do Alentejo Central, em particular a partir das intervenções efectuadas dentro
do regolfo de Alqueva, e que já se teve o ensejo de apresentar, demonstra claramente a abso-
luta impossibilidade de, baseando-nos em dados de superfície muito parcelares, efectuar um
estudo de povoamento minimamente sustentável; assim, apesar das meritórias tentativas de
articulação dos dados disponíveis sobre o povoamento sidérico de Ourique (Alarcão, 1996;
Arruda, 2001), podemos dizer que, sem o recurso a novos trabalhos de escavação, dificilmente
sairemos de meras leituras teóricas, dependentes unicamente dos índices rácios que queira-
mos aplicar. 

A vertente funerária da ocupação do território de Ourique encontra-se muito melhor
conhecida que a vertente habitacional, tendo sido registadas cerca de trinta necrópoles, das quais
quinze sofreram trabalhos arqueológicos (Correia, 1993, p. 364-366), ainda que se disponha da
planta completa de apenas cinco monumentos (Correia, 1997, p. 16); na realidade, estas são cla-
ros indícios de apropriação do espaço e da estruturação social e económica do mesmo; contudo,
a falta de escavações e estudos de pormenor que permitam analisar a inter-relação povoa-
mento-necropolização, limita de sobremaneira a leitura da forma como se articulam num dado
território; assim, parece-me um tanto infrutífero, depois das várias sínteses recentes sobre o
povoamento e as necrópoles (Correia, 1993; Arruda, 2001), novas leituras sem um maior
volume de dados, pelo que se efectuará uma análise mais em pormenor dos sítios de ocupação. 

A par das necrópoles, conhecem-se vinte e um núcleos de ocupação de pequenas dimen-
sões, instalados maioritariamente em áreas sem condições naturais de defesa (Correia, 1993,
p. 364-366), sem que se possa precisar quais foram efectivamente objecto de intervenções
arqueológicas, visto que são referidas “decapagens superficiais” em vários deles; parecem ter
decorrido trabalhos em Monte Coito, Monte Beirão, Vaga da Cascalheira, Fonte Santa (Beirão,
1986, p. 50 e passim), Ilha Grande (Correia, 1993, p. 364) e Cortadouro (Silva e Soares, 1976,
p. 239) dos quais, todavia, se desconhece quase tudo; surgem algumas menções dispersas a
compartimentos de planta rectangular nos três primeiros e a dois buracos de poste neste
último. Os escassos materiais apresentados ou referidos não possibilitam, efectivamente,
qualquer tentativa de enquadramento cronológico, desconhecendo-se, portanto, em que se
baseiam as cronologias da II Idade do Ferro atribuídas aos sítios da Ilha Grande, Fonte Santa
(Beirão, 1986, p. 29 e 50), Moinho do Ovilheiro e, talvez, Cortadouro (Arruda, 2001, p. 210 e
212). A excepção, por mera sorte, parece ser o Monte Beirão, algures no concelho de Almo-
dôvar, onde foi recolhida, em associação com um conjunto de estruturas composto por diver-
sos compartimentos rectangulares, uma ânfora grega inicialmente enquadrada entre o século
VII e o século V a.C. (Beirão, 1986, p. 51), e mais recentemente na primeira metade do século
IV a.C. (Arruda, 1997, p. 93).
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Na realidade, unicamente são conhecidos, e ainda assim de forma muito parcelar, os
resultados das intervenções realizadas em Fernão Vaz e Porto das Lages, os quais serão aqui
objecto de análise mais pormenorizada.

Estes sítios, a par dos já citados Vaga da Cascalheira, Moinho do Ovilheiro e Cortadouro,
partilham uma paisagem muito específica e um modelo de instalação muito próximo daquele
que me deparei no vale do Guadiana; na sequência de uma série de meandros, nas imediações
de pequenas várzeas, encontramos estas pequenas instalações encaixadas num estreito vale
fechado sobre si.

É assim que, fechado no fundo vale, encontramos Fernão Vaz instalado na extremidade
de uma extensa rechã, controlando a curva do Rio e o vau que lhe fica fronteiro, procurado
ainda hoje para transitar os rebanhos. 

O sítio de Fernão Vaz vem assumindo uma relevância enorme no estudo da Proto-His-
tória do Sul de Portugal, ao ponto de poder ser considerado fundamental (Beirão e Correia,
1993, p. 297), como se o não fosse qualquer sítio sidérico objecto de escavação arqueológica,
tamanha é a carestia de dados. Esta relevância, quase inusitada diria, tendo em conta a escas-
sez de dados disponíveis, resulta, principalmente, da leitura efectuada pelos seus escavadores,
Caetano de Mello Beirão e Virgílio H. Correia (1993), reiterada e reforçada diversas vezes por
este último (Correia, 1995, 1996a, 1996b, 1999, 2001), onde Fernão Vaz surge como pólo cen-
tral, dinamizador e coordenador, de todo um sistema rural de povoamento, de assumidas
características palacianas, paralelo baixo alentejano do Palácio-Santuário de Cancho Roano. 
No entanto, esta perspectiva tem vindo a ser posta em causa nos últimos anos, em particular,
devido à escassez de dados conhecidos e à relativa pobreza do espólio recolhido (Fabião, 
vol. I, p. 274; Arruda, 2001, p. 236). Perante as divergências assinaladas, será com bastante cau-
tela que se efectuará uma curta abordagem ao conjunto arquitectónico exumado, nas suas
peculiaridades, possibilidades e limitações.

Fernão Vaz instala-se numa rechã junto de uma pequena várzea, onde o Rio Mira des-
creve uma raquette, correndo relativamente encaixado numa paisagem pobre, dominada por
solos esqueléticos, onde, pontualmente, parecem surgir alguns filões de minério de ferro. 
Os trabalhos de escavação permitiram identificar dois momentos de ocupação distantes no
tempo, mas sobrepostos no espaço, tendo o mais recente, medieval islâmico, reaproveitado
diversas estruturas anteriores, justamente aquelas que se pretende analisar. A visita efectu-
ada recentemente ao local reacendeu e reforçou algumas suspeitas quanto à leitura das
estruturas geralmente apresentada; a análise, in loco, das estruturas deixa-me sérias dúvidas,
nomeadamente no que diz respeito ao aparelho de construção como definidor de fases cons-
trutivas, não sendo clara, na minha perspectiva, a atribuição cronológica de várias estruturas,
realçando as dúvidas suscitadas pela apresentação de plantas demasiadamente coincidentes.
Todavia, estas dúvidas deverão unicamente ser entendidas no sentido de uma maior cautela
na leitura e interpretação das estruturas sidéricas, reduzidas muitas vezes a uma única fiada
de pedras.

O conjunto arquitectónico sidérico posto a descoberto corresponde, segundo os autores
dos trabalhos, a cerca de 40% da área construída, sem que saibamos efectivamente em que
se baseia esta apreciação. Em termos arquitectónicos, o conjunto edificado compõem-se, prin-
cipalmente, de dois blocos de edifícios, um de grandes dimensões, com 127 m2 já postos a des-
coberto, e outro de menor entidade visível, junto ao canto sudeste deste último.

A área edificada parece prolongar-se também para Norte, como nos indica a presença de
um muro que se desenvolve para área não intervencionada, o qual foi inicialmente integrado
na fase islâmica (Beirão, 1986, p. 106, Fig. 36); para Oeste apenas se registou um muro para-
lelo ao limite do edifício de maiores dimensões. 
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A construção aparenta respeitar técnicas absolutamente idênticas às registadas no Alen-
tejo Central, sem que se tenha identificado quaisquer edificações “diferenciadas”, quer ao nível
da qualidade de construção, selecção ou robustez das estruturas; aquilo que se vem designando
de equipamentos domésticos, apresentam, igualmente, fortes similitudes. 

A regularidade do traçado das diversas estruturas, que aparentam resultar de um único
momento construtivo, permite equacionar a hipótese de todo o conjunto respeitar uma pla-
nificação arquitectónica prévia (Correia, 2001, p. 62), o que introduziria um factor diferencial
em relação a todos os conjuntos edificados em meio rural conhecidos, para a Idade do Ferro,
no Baixo Alentejo.

Antes de se efectuar uma leitura mais pormenorizada dos diversos espaços identificados
em escavação, resulta importante referir que toda a análise das estruturas de Fernão Vaz se
encontra indelevelmente marcada pela proposta de reconstituição apresentada por Virgílio H.
Correia (1995, p. 243, 1999, p. 27, 2001, p. 62), a qual me parece ser muito arriscada, e até
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mesmo pouco credível, dada a enorme variabilidade arquitectónica que temos vindo a regis-
tar em edifícios rurais no Alentejo, ainda que reconheça a grande regularidade das estruturas
aqui registadas até ao momento.

O corpo central das estruturas de Fernão Vaz é constituído por um grande edifício de
planta aparentemente rectangular, cujo eixo maior apresenta uma orientação Este-Oeste; a acei-
tar-se que se trata de um edifício simétrico, e logo um rectângulo perfeito (14,7 m E-O e 
12,5 m S-N), este teria uma área total de 184 m2, tratando-se indiscutivelmente de uma estru-
tura sem paralelo no interior alentejano. Ao invés do que temos vindo a verificar, não se trata
aqui de um conjunto de compartimentos, ou estruturas, adossadas entre si, mesmo que resul-
tantes de um único momento construtivo, mas de um edifício complexo, concebido de forma
una. O seu interior divide-se em dois corpos longos situados junto à parede Sul e Norte do edi-
fício, de três metros de largura e 10 m de comprimento, determinável apenas num deles. Entre
estes fica um amplo espaço de difícil leitura, desconhecendo-se, em larga medida, o que suce-
deria para Este, tendo em conta que apenas uma pequena área fronteira ao compartimento Sul
foi escavada. 

O compartimento alongado do lado Sul subdivide-se em dois espaços menores, e apa-
rentemente distintos em termos funcionais. No espaço maior, em torno do poial situado
junto à entrada, que se abre na parede Este, foi registado um elevado número de recipientes
de pequenas e médias dimensões, enquanto no compartimento interior, de menores dimen-
sões, o conjunto era dominado por contentores de armazenagem (Beirão e Correia, 1993, 
p. 286; Correia, 1999, p. 26); a distribuição de um elevado número de recipientes junto do
poial tem claros paralelos no Ambiente III da Sapatoa, onde se detectou uma situação simi-
lar, como já se evidenciou. 

O outro compartimento alongado, detectado junto à parede Norte deste edifício, não se
encontra completamente escavado, sendo aceitável que apresentasse uma planta similar à do
compartimento Sul, mas com uma organização interna distinta. Em termos funcionais, tem
vindo a ser associado a um espaço de olaria (Beirão, 1986, p. 110), dada a concentração de argila
depurada em áreas específicas do compartimento, como se pode verificar no corte A-A’ junto
à parede Norte do mesmo (Beirão, 1986, p. 108, Fig. 37); o possível espaço da olaria foi, recen-
temente, atribuído a um suposto compartimento situado a Sul deste (Correia, 1999, p. 26,
2001, p. 62), o que, manifestamente, não é correcto, e poderá ter implicações muito negati-
vas em toda a leitura do local.

O espaço que medeia entre os dois compartimentos alongados é parco em informações,
não apresentando quaisquer vestígios conservados da Idade do Ferro, além de dois troços de
muro, que parecem delimitar um ou dois pequenos compartimentos quadrangulares, no
lado Oeste do edifício; uma vez mais, a visita ao local deixou-me algumas dúvidas quanto à atri-
buição cronológica de um deles, podendo atribuir-se à ocupação islâmica. 

O compartimento alongado Sul abre-se, a Este, para um espaço cuja planta ainda não se
encontra totalmente definida, mas que deveria efectuar a ligação deste compartimento com
uma área exterior.

A sudeste do corpo principal desenvolve-se um conjunto de espaços cuja caracterização
é ainda muito difícil, dada a reduzida área escavada. Certa é a presença de um pequeno com-
partimento de planta rectangular, com uma porta virada a Oeste e cerca de 10 m2 de área
coberta, onde foi recolhido um conjunto de recipientes, de que se destaca um pequeno jarro
e uma grande taça dotada de duas asas de rolo e um bico vertente (Beirão, 1986, p. 111); daqui
teria, provavelmente, provindo o espeto em bronze que conduziu à identificação do local (Bei-
rão e Correia, 1993, p. 287); a baixela recolhida parece destinada ao simposium, podendo rela-
cionar-se este espaço com funções rituais ou de armazenagem dos artefactos ligado ao rito,

132
UM “MONTE” DA IDADE DO FERRO NA HERDADE DA SAPATOA: RURALIDADE E POVOAMENTO NO I MILÉNIO A.C. NO ALENTEJO CENTRAL



dadas as suas dimensões (Correia, 1999, p. 25, 2001, p. 61). O pequeno jarro daqui proveniente
parece encontrar um paralelo próximo no jarro de fundo em bico recolhido em Neves I, refor-
çando as características rituais do conjunto, tendo em linha de conta as prováveis funções cul-
tuais daquele edifício.

O referido compartimento encontra-se interligado ao grande edifício central por um
muro onde se abre uma porta virada a Oeste, que facilitaria a ligação entre ambos. 

Nas traseiras do pequeno compartimento desenvolve-se um espaço de difícil caracteri-
zação, na medida em que não se encontra totalmente definido; no muro que delimita este
espaço a Norte, abre-se uma porta indiciada pela presença de uma pedra de soleira, interli-
gando-o com a área fronteira ao edifício central; o limite Sul, encontra-se mal definido,
supondo-se estarmos na presença de um alpendre de passagem (Correia, 1999, p. 25), o que
não deixa de ser difícil de conjugar com a identificação, nesta área, de uma lareira, indicadora
de actividades domésticas; na realidade, não creio que estejamos na presença de qualquer
alpendre, ou não existem indícios de tal, na medida em que o muro Sul se encontra destru-
ído e não interrompido. 

A leitura das estruturas que apresentamos tenta evitar as reconstituições e interpretações
funcionais propostas por Virgílio H. Correia (1995, 1999, 2001); é certo que, quando os dados
são poucos, é sempre viável uma diversidade de leituras dos espaços não totalmente definidos
ou escavados, pelo que as propostas que se avançam em seguida não pretendem ser mais cre-
díveis que as restantes, apenas visam realçar a diversidade de reconstituições possíveis.

Virgílio H. Correia (1995, 1999, 2001) “lê” (v. Fig. 45) o edifício central como uma estru-
tura quadripartida em compartimentos longos e estreitos que abriam para um corredor à lar-
gura do edifício, dito narthex. Esta hipótese baseia-se, em primeiro lugar, na possibilidade do
edifício ser simétrico e apresentar uma planta regular, o que não sendo obrigatório, creio, como
o referido autor, ser bastante credível; já a subdivisão do espaço interno em quatro comparti-
mentos alongados me merece maiores reservas, em primeiro lugar porque nada indica, de
modo claro, o desmantelamento do muro central, nem se registaram outras situações onde,
sem margem para dúvidas, idêntico processo tivesse acontecido; assim, em alternativa, a área
entre os dois compartimentos alongados poderia ser ocupada por uma divisão ampla, deli-
mitada a Oeste por um ou dois compartimentos de pequena dimensão; este espaço central
poderia ser coberto, ou não, tipo pátio central (v. Fig. 46). A hipótese da parte Este do edifício
ser ocupada por uma extenso corredor, tipo narthex, é aceitável, podendo, igualmente estar sub-
dividida em espaços amplos, ou, no limite, abrir-se a um pequeno átrio, segundo a tradição ori-
ental do “bît-hilani”, como pode ter acontecido em Cancho Roano (Almagro-Gorbea e Domín-
guez de la Concha, 1988-89, p. 350).

Segundo aquele autor, o espaço fronteiro ao edifício central deveria corresponder a um
pátio ou terreiro, com cerca de 11 m x 15 m, “reconstituível pelos vestígios detectados e pela apa-
rência superficial do terreno” (Correia, 1999, p. 26); esta hipótese merece-me, igualmente, as
maiores reservas, na medida em que se baseia em observações superficiais num sítio onde,
por vezes, apenas se conserva uma única fiada de pedras das estruturas, e onde se registaram
dois momentos de ocupação distintos, podendo eventuais micro-relevos associar-se a estru-
turas de qualquer uma das épocas; a já citada visita ao local eventuais micro-relevos associar-
-se a estruturas de qualquer uma das épocas; a já citada visita ao local confirmou totalmente
esta perspectiva, verificando-se a presença de diversas estruturas, inclusivamente subactuais,
à superfície.

As diversas hipóteses de reconstituição das estruturas proto-históricas baseiam-se na
regularidade do edifício, desembocando sempre em soluções de evidente cariz mediterrâneo,
com paralelos próximos em edifícios como Abul (Mayet e Silva, 2001, p. 254), Cancho Roano
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(Celestino Pérez, 1996, p. 337), La Mata (Rodríguez Díaz e Enríquez Navascués, 2001, p. 229)
ou o armazém de Toscanos (Niemeyer, 1982, p. 195), encontrando também paralelos mais dis-
tantes no Oriente (Braemer, 1982, p. 43, Fig. 11 e p. 80); todavia, estas similitudes poderão, e
deverão, significar unicamente que estamos perante uma arquitectura de tipo mediterrâneo,
despojada de um funcionalidade específica, como podemos ver pela diversidade de edifícios
apontados; em termos técnicos, as estruturas de Fernão Vaz são similares aos paralelos apon-
tados, ainda que bastante mais “gráceis”, não apresentando a robustez evidenciada por aque-
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FIG. 45 – Proposta de reconstituição de Fernão Vaz, avançada por V. Correia (2001).

FIG. 46 – Proposta de reconstituição de Fernão Vaz com pátio central.



les; só a continuação dos trabalhos permitirá compreender se estamos perante um complexo
arquitectónico como os que foram enunciados, ou perante um conjunto edificado em meio
rural, de iminente carácter agrícola pois, desde já, falta a dignidade construtiva que pontual-
mente permitiu diferenciar estes edifícios, além do corpo principal da estrutura ser signifi-
cativamente menor que qualquer um dos restantes; à parte desta situação, faltam ainda os
objectos de importação identificados nos complexos monumentais apontados, ou recolhidos
nos edifícios da Herdade do Fialho, para que, apenas com base na arquitectura e em escassos
fragmentos de cerâmica ática, se possa, de imediato, identificar em Fernão Vaz uma habita-
ção de características aristocráticas (Correia, 1996, p. 83; Jiménez Ávila, 2001, p. 218). 
A título de exemplo, retome-se o caso do sítio da Malhada das Taliscas 4 (Alandroal, Alentejo
Central) onde, de facto, o conjunto edificado apresenta uma grande regularidade, a par de um
grande edifício de boa construção e planta regular, assimilável a um espaço de armazém, mas
que apenas entregou como elementos exóticos 2 fragmentos de vidro policromo; as estrutu-
ras, e mesmo algum espólio, permite, de facto, distanciar este sítio dos restantes locais esca-
vados na área envolvente, estando, todavia, ausentes quaisquer evidências aristocráticas. 

Com base nos dados hoje disponíveis, creio que Fernão Vaz assume um carácter dife-
renciado no quadro do povoamento rural regional, faltando-lhe, todavia, elementos concretos
que autorizem a associação directa a uma residência de tipo aristocrático, os quais estão,
igualmente, ausentes da necrópole que se lhe encontra associada.

O conjunto artefactual recolhido em Fernão Vaz é pouco conhecido, sendo claramente
dominado por cerâmicas manuais, não devendo afastar-se, no essencial, do conhecido na Her-
dade da Sapatoa ou noutros sítios do Alentejo Central, caso do Espinhaço de Cão, Malhada das
Taliscas 4 ou Casa da Moinhola 3; em termos decorativos, surgem as incisões sobre o bordo
e lábio, os ziguezagues largos sobre o colo e as digitações na parede, estando também presentes
as superfícies com tratamento escovilhado (Beirão e Correia, 1993, p. 289-90). A cronologia
do conjunto, como acontece no Alentejo Central, é difícil de precisar, contudo, a presença de
um kilyx ático do tipo “taça Cástulo”, confirma a ocupação do local algures entre os mea-
dos/finais do século V a.C. e os inícios do século IV a.C. (Arruda, 1997, p. 125). Segundo os
directores dos trabalhos, este seria o momento final de uma ocupação que se teria iniciado, com
base em datações de radiocarbono, no primeiro quartel do século VII a.C. (Beirão e Correia,
1991, p. 9); ainda que as cerâmicas não contrariem claramente esta datação, mais por desco-
nhecimento efectivo dos conjuntos artefactuais do século VII a.C. no interior alentejano, do
que pela presença/ausência deste ou aquele indicador, parece-me pouco provável que um edi-
fício destas características se mantivesse ocupado durante um tão prolongado espaço de
tempo, sem remodelações construtivas, mesmo que se tratasse de um edifício “diferenciado”,
pois, Cancho Roano, o melhor exemplo deste género de estruturas, conheceu profundas
remodelações e ampliações ao longo de cerca de um século e meio de utilização (Celestino
Pérez, 2001, p. 36). Perante estas reservas, partilho antes a hipótese da ocupação de Fernão
Vaz se ter desenvolvido entre os meados/finais do século VI a.C. até meados/finais do século
V a.C. (Arruda, 2001, p. 220). 

Na área de Ourique, além de Fernão Vaz, apenas se conhecem os trabalhos efectuados
no sítio do Porto das Lages, onde foi possível registar um conjunto de estruturas de ocupação,
de carácter aparentemente doméstico, bastante afectadas (Correia, 1988/89).

O sítio do Porto das Lages implanta-se numa rechã localizada sobre uma raquette do rio
Mira, cerca de um quilómetro a montante de Fernão Vaz, e foi objecto de uma pequena inter-
venção de salvamento.

Na área escavada foram identificados três espaços de planta rectangular (v. Fig. 47), dois
deles contíguos, e uma estrutura de planta subcircular que se adossava a estes; ao terceiro com-
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partimento, que se encontra escassos metros a sudoeste dos restantes, adossavam-se, apa-
rentemente, dois outros espaços, um para Sul e ou outro para Este, cujas estruturas se encon-
travam quase totalmente desmanteladas. 

Os compartimentos mais a Norte adossavam-se pelo lado menor, sem que, todavia, par-
tilhassem qualquer muro, utilizando a técnica de muros duplos, que tem vindo a ser regis-
tada em diversos conjuntos rurais; destes dois, o mais a Sul possui uma área coberta de 12
m2 e apresenta uma porta virada a sudoeste, tendo-se registado no seu interior uma lareira,
de planta quadrangular, muito similar às registadas no Ambiente II, III e V da Herdade da
Sapatoa. A estrutura de planta subcircular apresenta, como já se afirmou para o caso da Her-
dade da Sapatoa, vários paralelos no Sul peninsular, sem que se possa afirmar taxativa-
mente a sua funcionalidade, oscilando-se entre a possibilidade de serem fornos ou, mais
recentemente, silos de armazenagem de cereais (Jiménez Ávila e Ortega Blanco, 2001, 
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FIG. 47 – Planta geral do Porto das Lages (segundo Correia, 1988/89).



p. 232). A estas duas estruturas adossa-se uma outra que se abre a Noroeste, devendo cor-
responder a um alpendre.

Em frente destes, para sudoeste, encontra-se um pequeno compartimento, com 6 m2 de
área coberta, com uma porta virada a Este, abrindo para um estreito corredor entre os blocos
edificados; dos eventuais espaços cobertos, ou não, que se adossariam a este, nada se sabe. No
interior dos dois compartimentos descritos, a rocha de base foi regularizada, aproveitando-se
o desnível do terreno na organização do espaço doméstico.

Os vestígios de ocupação não se restringiam aos espaços edificados, tendo-se detectado
diversas evidências, entre as quais uma lareira, da utilização da envolvente exterior das habi-
tações como acontece, ainda hoje, nos montes alentejanos. 

O parco espólio recolhido é de difícil enquadramento cronológico, defendendo o autor dos
trabalhos que se situaria entre finais do século VI a.C. e o primeiro quartel do século seguinte.
O conjunto, 99% de produção local/regional, é dominado pela cerâmica manual, 90%, tosca
na maior parte dos casos, enquanto a produzida a torno apresenta, em geral, bons acabamen-
tos, polidos ou espatulados; a cerâmica alógena resume-se a escassos fragmentos de taças de pas-
tas alaranjadas claras, eventualmente produzidas no litoral. A datação do conjunto foi posta em
causa há alguns anos (Arruda, 1993, p. 62), tendo esta posição sido reafirmada recentemente
(Arruda, 2001, p. 223); esta autora propõe uma cronologia mais recente para o conjunto mate-
rial, século IV-III a.C., ainda que reconheça neste último trabalho a escassez de argumentos em
que se baseava esta hipótese. Pessoalmente, inclino-me mais para uma cronologia intermédia,
dentro do século V a.C.; afasto-me da posição da citada autora na medida em que, os conjunto
de materiais recolhido no Porto das Lages se afasta, segundo me parece, do identificado em sítios
como a Pedra da Atalaia (Silva, 1978) ou, principalmente, Herdade do Pomar (Parreira e Berro-
cal-Rangel, 1990), cuja cronologia oscila entre os séculos III-I a.C. e IV-III a.C., respectivamente.
A presença de estruturas em pedra, com evidentes paralelos nas ocupações rurais de meados
do I milénio a.C., parece, igualmente, aproximar o conjunto a cronologia, na medida em que
as instalações em meio rural da segunda metade do milénio parecem caracterizar-se por estru-
turas perecíveis, como sugerem alguns indícios em sítios como os dois casos agora citados, ou
os da Malhada dos Gagos 13 (Reguengos de Monsaraz) e Monte da Tapada 39 (Portel).

O sítio do Porto das Lages parece corresponder, na sua plenitude, a um pequeno aglo-
merado habitacional, de dimensões eventualmente superiores às conhecidas, e de clara voca-
ção agrícola, se aceitarmos a hipótese da estrutura circular desempenhar funções de armaze-
nagem. As eventuais dúvidas sobre a habitabilidade permanente desde local (Alarcão, 1996,
p. 28), parecem-me pouco sustentáveis quer pela presença desta última estrutura, quer pela
identificação de cerâmica extra-regional, como foi já argumentado (Alarcão, 1996, p. 28;
Arruda, 2001, p. 235), quer mesmo pela absoluta similitude da estratégia de implantação e téc-
nicas construtivas, absolutamente idênticas ao “diferenciado” Fernão Vaz. 

Não poderia deixar de tecer alguns comentários às propostas de reconstituição demo-
gráfica dos núcleos habitacionais baixo alentejanos (Alarcão, 1996; Arruda, 2001), na medida
em que me parecem resultar de uma imagem exclusivamente produtiva e agrícola que, mani-
festamente, penso que alguns deles não têm, particularmente os da região de Castro Verde. 

Segundo ambos autores, estes conjuntos edificados são compostos demograficamente
por unidades familiares alargadas, atingindo um valor médio entre os 30 e os 50 indivíduos,
segundo distintas fórmulas de cálculo (Arruda, 2001, p. 233). Se efectivamente é, na minha
perspectiva, aceitável a proposta de albergarem uma família alargada, creio, todavia, tal como
Virgílio H. Correia (1997, p. 45), que os valores propostos por estes autores pecam por
excesso. Qualquer tentativa de análise demográfica deste tipo de ocupação rural esbarra 
na enorme falta de dados concretos sobre cada um dos espaços edificados, sendo pouco sen-
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sato aplicar a mesma fórmula de cálculo a todos os sítios e a todos os compartimentos de cada
local. Teremos que procurar novas hipóteses, por vezes mais fundamentadas na sensatez que
em qualquer cálculo matemático, que tenham em linha de conta a especificidade de cada local
nas suas características intrínsecas e também nas possibilidades do território, em particular
quando existem claros indícios de produção agrícola e acumulação de excedentes. 

A individualidade arquitectónica de cada um dos sítios de ocupação escavados na Herdade
do Fialho, onde podemos encontrar compartimentos especializados que, segundo penso,
remetem para uma funcionalidade distinta de cada conjunto edificado, deverá ser tida em linha
de conta na avaliação demográfica de cada um; assim, parece-me difícil assumir uma bitola
única, os 4,5 m2 por indivíduo (Alarcão, 1996, p. 25), quando em Neves II existe um compar-
timento, aparentemente habitacional, de grandes dimensões, associado a evidentes sinais exte-
riores de riqueza, que permitem levantar a hipótese de nos encontrarmos perante uma resi-
dência aristocrática (Jiménez Ávila, 2001, p. 218), onde a equivalência espaço-indivíduo seria
certamente distinta dos conjuntos exclusivamente produtivos ou agrícolas. Parece-me exces-
sivo que estes núcleos de ocupação comportem pequenas comunidades de cerca de 30 indi-
víduos (Alarcão, 1996, p. 25), pelo menos como número permanente, podendo, efectiva-
mente, nos casos onde se registem claros indícios de intensa produção agrícola, existir uma
população flutuante que atingisse valores semelhantes apenas sazonalmente, em épocas de
maior intensidade da actividade produtiva, como a das colheitas. Creio, efectivamente, que
alguns destes locais tinham, em determinados momentos, a capacidade de atrair elementos
da população circundante, de menor entidade produtiva e social. 

Um pequeno exercício poderia ser tentado com o sítio da Herdade da Sapatoa onde, como
se viu, estão presentes espaços de características distintas entre si, reflectindo eventualmente
funcionalidades diversas; assumindo-se o conjunto habitacional da Herdade da Sapatoa como
agro-pecuário, sem qualquer indício da presença de aristocracias, poder-se-ia aceitar o valor de
4,5 m2/indivíduo utilizado por J. Alarcão no cálculo do número de indivíduos para estas ocu-
pações rurais; assim, dividindo os 42 m2 de área coberta ocupados pelos dois ambientes (I e
II) que se supõe terem desempenhado funções habitacionais, stricto sensu, obtemos um valor
que me parece credível, 9 a 10 indivíduos; todavia, se os mesmos cálculos fossem elaborados
com base nos 87 m2 de área edificada registados até ao momento, excluindo os diversos indí-
cios de que as estruturas se prolongariam um pouco mais para Oeste, Sul e eventualmente
Este, obter-se-ia um valor próximo dos vinte indivíduos, o que me parece ser excessivo, tendo
em conta que diversos espaços apresentam funcionalidades distintas, que não exclusivamente
habitacionais, como os Ambientes IV e IX.

Os núcleos habitacionais baixo alentejanos que se tem vindo a analisar, tornam evidente
a enorme diversidade de que se pode revestir a ocupação rural, o que, de certa maneira, tam-
bém se tem vindo a verificar no Alentejo Central. Numa perspectiva geral, quer ao nível da
implantação, técnicas construtivas, organização espacial, equipamentos domésticos e con-
juntos artefactuais, a realidade detectada no Baixo Alentejo partilha com o Alentejo Central um
fio condutor que aparenta unir todo o interior alentejano num complexo cultural de caracte-
rísticas similares, onde será necessário isolar as diversas particularidades regionais, como a
escrita e os rituais funerários na área de Castro Verde/Ourique, de modo a compreender quais
as suas origens e como se articulam com os elementos comuns.

Os sítios intervencionados na área de Castro Verde/Ourique, e de que se fez aqui uma
pequena análise, parecem corresponder a ocupações de meados do I milénio a.C., sem indí-
cios claros de uma longa diacronia de ocupação em qualquer um deles, apesar das datações
de Fernão Vaz; assim, estes deverão, efectivamente, reflectir que, nesta região, o óptimo do
povoamento rural, ocorreu ao longo do século V a.C.
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A articulação dos núcleos de povoamento detectados na Herdade do Fialho, parece reu-
nir características que ainda não foi possível detectar, com clareza, mais a Norte - a estreita coor-
denação, interdependência e complementaridade dos vários núcleos, que poderiam agir de
modo uniforme, representando, eventualmente, uma única forma de apropriação e explora-
ção do território, da qual decorreria o aparecimento de indivíduos destacados socialmente,
como o parece indicar a diversidade de objectos de importação aí recolhidos. A produção agrí-
cola, e os possíveis reflexos cultuais e económicos da mesma, poderiam estar na base do con-
junto de edifícios de Neves-Corvo. 

A presença de um maior número de importações nestes locais estaria certamente rela-
cionado com o poder económico de quem neles habitava, mas não seria certamente alheio à
grande proximidade de um aglomerado urbano, que certamente funcionaria como centro
redistribuidor a nível regional, Mértola (Arruda, Barros e Lopes, 1998; Hourcade, Lopes e
Labarthe, 2003). O enquadramento de Fernão Vaz num circuito de distribuição distinto, mais
relacionado com o litoral atlântico, poderia justificar as escassas importações detectadas neste
local, mais afastado que está de eventuais centros receptores primários, junto à costa.

Dos cinco sítios escavados (Neves I, Neves II, Corvo I, Fernão Vaz e Porto das Lages),
cujos dados estão minimamente disponíveis, pode-se afirmar que, de uma forma ou outra, qua-
tro são “diferenciados”, dando azo a que se formule a célebre questão lançada por N. Yoffee
(1993) “Too many chiefs?”; creio que, perante a realidade conhecida, resulta extremamente difí-
cil tomar uma posição clara num aceso debate (Alarcão, 1996; Arruda, 1996, 2001; Correia,
1997), que se desenrola sem novos ganhos de informação; ainda assim, perfilho, tal como Ana
Arruda e Virgílio H. Correia (Arruda, 2001, p. 285), a presença de indivíduos destacados
social e economicamente, sem que se possa falar com clareza de uma sociedade fortemente
hierarquizada; todavia, os indícios de especialização, coordenação e complementaridade entre
os diversos núcleos de Castro Verde, associados às notórias semelhanças com Cancho Roano,
aceites pelos diversos investigadores que se debruçaram sobre a região, e sem esquecermos a
presença de tesouros funerários como o da Herdade do Gaio, não abonam em favor de uma
sociedade “pouco complexa em termos sociais, onde dominava um modo de produção domés-
tico” (Arruda, 2001, p. 285), além de que, a forma como a presença da escrita se articula com
esta realidade, permanece uma verdadeira incógnita.

A base económica da área de Ourique/Aldeia de Palheiros deverá, igualmente, ser a pro-
dução agrícola, desenvolvida, nos dois casos analisados mais em pormenor, em pequenas vár-
zeas adjacentes aos mesmos, mas susceptíveis de gerar produções que implicassem a cons-
trução de estruturas de armazenamento como a do Porto das Lages, caso se confirme a sua
associação a acumulações de produções cerealíferas. 

A suposta especialização metalúrgica do interior alentejano, escoada pelos portos do
litoral Sul e Oeste da península, teima em não proporcionar evidências claras, ao invés de uma
intensa produção agrícola. 

A ausência absoluta de dados concretos que se reportem à produção metalúrgica nos
locais já intervencionados no Baixo Alentejo, mas também no Alentejo Central, implica que
se pondere a produção agrícola como a base económica subjacente a alguns dos indícios de
riqueza, pelo menos de nível regional, evidenciados pelas populações rurais do interior alen-
tejano, em meados do I milénio a.C. No mesmo sentido apontam as propostas de S. Celestino
Pérez para esta área (Celestino Pérez, 2000, p. 147), assinalando o modo como esta tendên-
cia regional acompanha todo um processo de intensificação agrícola que se desenvolve no inte-
rior Sul peninsular, em meados do primeiro milénio a.C.

No Baixo Alentejo existem registos, directos ou indirectos, que nos conduzem a outras ocu-
pações em meio rural fora das áreas aqui focadas, veja-se o caso do já citado tesouro da Herdade
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do Gaio, a necrópole do Galeado ou os também já citados sítios da Pedra da Atalaia (Silva, 1978)
e Herdade do Pomar (Parreira e Berrocal-Rangel, 1990), estes já integráveis na designada II
Idade do Ferro; a identificação e escavação destes últimos sítios, permite lançar a ponte para a
continuidade deste modelo de instalação ao longo da segunda metade do I milénio a.C.

7.3. A fachada atlântica do Centro-Sul de Portugal

O estudo da ocupação humana ao longo do I milénio a.C. tem conhecido um notável dina-
mismo na fachada atlântica do Centro-Sul de Portugal, como se encontra notavelmente
patente nos dois mais recentes textos sobre esta área (Arruda, 2002; Mayet e Silva, 2000); toda-
via, a informação disponível resulta da intervenção em grandes aglomerados populacionais de
época sidérica, como os existentes na encosta do Castelo, em Lisboa, em Almaraz, junto a Caci-
lhas, na Alcáçova de Santarém, mais a Sul no já clássico Alcácer ou nas feitorias de Santa Olaia
e Abul, sendo raras as intervenções em instalações rurais, sempre marginalizadas face à com-
ponente aglomerada do povoamento, ainda que se reconheçam algumas recentes tentativas
de abordagem integrada da ocupação sidérica na Baixa Estremadura (Cardoso, 1995; Arruda,
2002).

Apesar da ausência de estudos aprofundados, dispomos hoje de alguma informação
sobre a ocupação rural de época sidérica na fachada atlântica do Centro de Portugal; assim,
logo nos inícios do século XX, Santos Rocha ([1906] 1971; Pereira, 1993-1994) dá-nos a
conhecer diversas intervenções realizadas em várias pequenas instalações em meio rural,
genericamente contemporâneas de Santa Olaia, localizadas na margem direita do Mondego,
próximo da sua desembocadura. O espólio recolhido foi, recentemente, objecto de reanálise,
permitindo uma melhor avaliação das ocupações detectadas. Nos sítios dos Chões, Fonte de
Cabanas e Pardinheiros identificaram-se diversas estruturas negativas, de pequena dimen-
são e planta ovalada, aparentemente relacionadas com actividades habitacionais, que apre-
sentam claros paralelos nas depressões ovaladas registadas em Conímbriga (Arruda, 1997,
p. 18, 2002, p. 247); em termos cronológicos, a ocupação deverá situar-se entre o século VII
e o século VI a.C. (Pereira, 1993-1994, p. 78; Arruda, 2002, p. 244), tendo-se recolhido um
conjunto artefactual muito semelhante ao identificado em Santa Olaia, ainda que a cerâmica
de engobe vermelho seja escassa ou esteja ausente, ao invés das cerâmicas cinzentas e das
cerâmicas manuais.

O modelo de instalação evidenciado por estes locais parece corresponder plenamente ao
que temos vindo a descrever para as diversas áreas do Alentejo, ainda que a aparente ausência
de estruturas, que não as negativas, possa indiciar um modo distinto de construir, com maior
recurso a materiais perecíveis, longe, portanto, dos complexos edificados em meio rural detec-
tados em outras áreas; todavia, esta situação poderá ter uma origem cronológica ainda difícil de
avaliar ou, mais provavelmente, derivar do enorme vazio de investigação que existe.

Em meados dos anos 70, Gustavo Marques e Miguéis de Andrade (1974) arrolam, para
a Baixa Estremadura, um extenso número de sítios que designam de casais agrícolas, sem que
se especifique as razões desta classificação. Logo nos finais desta década começam a surgir os
primeiros dados para uma melhor caracterização dos ditos casais agrícolas. A intervenção no
Moinho da Atalaia (Amadora) (Pinto e Parreira, 1978), veio a revelar uma pequena instalação
do século V-IV a.C., implantada numa plataforma junto de bons solos agrícolas, onde se edi-
ficaram estruturas em pedra, possivelmente habitacionais, ainda que a reduzida área da inter-
venção tenha impossibilitado uma melhor caracterização das estruturas construídas. O espó-
lio cerâmico integra-se, por completo, no quadro morfológico reconhecido nos grandes aglo-
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merados populacionais, como Lisboa ou Almaraz. A presença no Moinho da Atalaia de diver-
sas fíbulas, e o que este tipo de artefacto representa em termos de indumentária, poderá evi-
denciar a presença de indivíduos com algum destaque social e económico. Esta ocupação
parece integrar-se numa ampla rede de instalações do mesmo género (Pinto e Parreira, 1978,
p. 151), apenas muito sumariamente conhecida.

Igualmente na península de Lisboa, a apenas 5 km do sítio anterior, mas agora no con-
celho de Oeiras, foram identificados e escavados dois pequenos núcleos de ocupação, distan-
tes entre si menos de 1 km, Outurela I e II; estas instalações, localizadas numa ampla rechã a
meia encosta de uma elevação de suave pendente (Cardoso, 1990, 1994), constavam de um
pequeno núcleo edificado, composto por compartimentos de planta rectangular, cujos emba-
samentos foram realizados em rocha basáltica disponível no local, dos quais não se conhece,
todavia, qualquer planta geral que permita entender a orgânica dos espaços edificados em
ambos conjuntos; a presença de um lajeado em blocos basálticos poderá indicar a existência
de espaços diferenciados, tal como acontece no Espinhaço de Cão e Malhada das Taliscas, no
Alentejo Central, ou em Corvo I, no Baixo Alentejo. Em termos construtivos, as estruturas
seguem, aparentemente, as técnicas que se têm vindo a detectar e descrever para o Alentejo.
No que diz respeito ao espólio, em particular o cerâmico, as diferenças são bem vincadas, em
particular pela ausência de cerâmica de produção manual; o conjunto, do qual está ausente a
cerâmica de engobe vermelho, é composto por cerâmica cinzenta, que é claramente domi-
nante, ânforas, pithoi e diversa cerâmica pintada em bandas, perfazendo um conjunto muito
característico dos meados do I milénio a.C. na Baixa Estremadura. Os artefactos metálicos estão
também representados, tendo-se recolhido uma fíbula anular em Outurela I, que reafirma a
cronologia avançada pelo conjunto do espólio cerâmico. 

Os resultados das intervenções nestes locais completam, de certa forma, a imagem dei-
xada pelo Moinho da Atalaia, com o qual partilham diversas afinidades, em particular locati-
vas e cronológicas, começando a esboçar-se, com alguma firmeza, uma importante ocupação
rural de meados do I milénio a.C., cada vez mais reforçada pelos achados em concelhos limí-
trofes destes. 

No concelho de Loures foram também identificados alguns possíveis sítios de ocupação
de cronologia sidérica, tendo-se recolhido no Alto da Toupeira uma fíbula anular semelhante
às identificadas nos locais anteriores (Oliveira e Silva, 2000, p. 45 e passim).

No concelho de Cascais, a intervenção desenvolvida na villa de Freiria permitiu a identifi-
cação de uma ocupação da Idade do Ferro subjacente à instalação romana (Cardoso e Encar-
nação, 1999). Nos trabalhos de escavação identificaram-se diversas estruturas em pedra que,
todavia, não foram ainda devidamente avaliadas; a par destas, foi surgindo, em diversos pon-
tos da área intervencionada, estratigrafia de época sidérica. O conjunto do espólio parece apon-
tar para dois momentos de ocupação distintos, dentro do I milénio a.C.: um mais antigo, pos-
sivelmente dentro do século V a.C., atendendo à cronologia do fecho de cinturão tipo DIII3 de
Cerdeño e de diversas ânforas de produção sul peninsular (v. Fig. 48); o momento mais recente,
caracterizado pela presença de cerâmica cinzenta fina brunida, cerâmica pintada em bandas,
de tipo “ibérico”, ânforas igualmente de tipo dito “ibérico” e da Classe 67, parece centrar-se num
momento mais tardio, aparentemente já contemporâneo do domínio romano. No global, as pro-
duções cerâmicas detectadas no sítio de Freiria integram-se nos padrões reconhecidos nos
grandes povoados da desembocadura do Tejo ao longo do I milénio a.C. (Arruda, 2002). 

Na envolvente do sítio de Freiria são conhecidas outras instalações supostamente sidé-
ricas (Cardoso, 1991, p. 66), muito mal caracterizadas, que parecem estruturar com outras ocu-
pações aparentemente rurais da Idade do Ferro, como Cabreiro I e II, uma rede de povoamento
rural durante um momento ainda incerto deste período. 
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Na margem Sul do Tejo foram, também, detectadas pequenas instalações em meio rural
que se encontram, contudo, muito mal caracterizadas (Barros, 1998); sítios como a Quinta do
Marcelo, de cronologia bastante precoce dentro da Idade do Ferro, ou os da Quinta do Facho
e da Rua Manuel Febrero, também designado como povoado da Pedrada (Silva e Soares,
1986; Cardoso, 1995, p. 62), foram registados na envolvente do grande povoado de Almaraz,
reflectindo um quadro semelhante ao que tem vindo a ser detectado na outra margem.

O conjunto das pequenas ocupações que se têm vindo identificar na metade Sul da
península de Lisboa começa a ganhar uma relevância cada vez maior, reforçando o papel ful-
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FIG. 48 – Conjunto de materiais recolhido na villa romana de Freiria (segundo Cardoso e Encarnação, 1999).

FIG. 49 – Conjunto de materiais da Quinta do Marcelo (segundo Barros, 1998; escalas diversas).



cral que o espaço rural deverá ter desempenhado na estrutura da sociedade em meados do 
I milénio a.C. Diversos estudos recentes têm posto em evidência esta situação (Cardoso, 1995;
Arruda, 2002), ainda que numa perspectiva essencialmente económica, revelando-nos um
espaço rural exclusivamente produtivo, subordinado às elites instaladas nos grandes centros
populacionais (Arruda, 2002, p. 113, 224); todavia, a identificação de diversas fíbulas, de ânfo-
ras de importação e em particular do fecho de cinturão de Freiria, poderá indiciar um mundo
rural mais complexo e hierarquizado, na periferia dos grandes aglomerados urbanos, como
Lisboa.

As enormes possibilidades evidenciadas pela Baixa Estremadura, com a proximidade de
grandes aglomerados populacionais, a abundância de excelentes solos agrícolas, o mar e as
redes de intercâmbios que propicia, permitiam às pequenas unidades rurais uma diversidade
e riqueza bem mais difícil de atingir no interior alentejano.

Assim, a ocupação em meio rural ao longo do litoral atlântico do centro do país, integrada
numa rede de povoamento complexa e aparentemente hierarquizada (Arruda, 2002, p. 224),
parece acompanhar, e de algum modo reforçar, as tendências e dinâmicas que temos vindo a
verificar para o povoamento rural no interior alentejano. 

O mundo rural parece cada vez mais representar um papel fulcral na estruturação eco-
nómica e social de unidades sócio-políticas materializadas nos territórios envolventes dos gran-
des aglomerados populacionais, numa estreita interacção que, segundo creio, não deverá ser
exclusivamente de subordinação política e económica.

7.4. A Extremadura 

Na década de 90 o discurso dos estudos sobre a Proto-História estremenha recentrou-se
na ocupação rural, afastando-se do protagonismo assumido até então pelos trabalhos de
Medellín; de facto, as diversas monografias sobre Cancho Roano, a par de vários outros tra-
balhos de maior ou menor monta, transportaram este local para o centro do estudo da Proto-
História do Sul peninsular. 

A presença de um edifício, ou complexo, da riqueza de Cancho Roano, isolado no
campo, distante largos quilómetros dos grandes aglomerados populacionais como Medellín,
conferiu um protagonismo inusitado à ocupação rural no território estremenho. A identifi-
cação, ao longo dos anos 90, de uma vasta rede de instalações de características similares
(Jiménez Ávila, 1997, 2001; Rodríguez Díaz e Ortiz Romero, 1998) veio confirmar e refor-
çar a relevância do Mundo rural no povoamento do território estremenho em meados do 
I milénio a.C.

Mais de 20 anos volvidos sobre o início dos trabalhos em Cancho Roano, e apesar da esca-
vação quase integral do complexo, mantêm-se, essencialmente, duas leituras funcionais que
divergem na tónica utilizada para valorizar a função cultual ou áulica do espaço, assumindo
desde sempre a presença de ambas.

Não se pretende aqui esgrimir os argumentos de ambas as partes, amplamente debati-
dos, validados e descartados em inúmeros trabalhos, muitos deles recentes (Almagro-Gorbea
e Domínguez de la Concha, 1988-89; Almagro-Gorbea, 1996; Celestino Pérez, 2001; Jiménez
Ávila, 1997, 2001; Rodríguez Díaz e Ortiz Romero, 1998; Rodríguez Díaz e Enríquez Navas-
cués, 2000); no entanto, será sempre importante referir que perpassa das diversas leituras uma
clara imagem de centros coordenadores de um espaço rural complexo e dinâmico.

O modelo de povoamento corporizado pelos “Complexos Monumentais” ou “Arquitec-
turas de Prestígio” parece abranger, actualmente, grande parte da bacia extremenha do Gua-
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diana, com particular incidência nas Vegas Altas, ainda que recentemente tenha vindo a ser
identificado em áreas cada vez mais distantes deste foco central, como nas Vegas Bajas ou mais
a sudeste na área de Llerena-Azuaga ou Los Pedroches, já na Província de Córdova (Rodríguez
Díaz e Enríquez Navascués, 2001, p. 232; Jiménez Ávila, 1997, p. 146). 

Estes edifícios (v. Fig. 50) parecem centralizar e estruturar a ocupação e exploração da área
envolvente, constituindo verdadeiros centros de poder de aristocracias rurais terratenentes,
organizadas em pequenas monarquias (Jiménez Ávila, 1997; Rodríguez Díaz e Enríquez
Navascués, 2001) ou, segundo Almagro-Gorbea (1996), em verdadeiras regias. Este autor
defendeu, inicialmente, a sua forte ligação a grandes aglomerados e aristocracias urbanas
(Almagro-Gorbea, Domínguez e López, 1990, p. 279-280; Almagro-Gorbea, 1991, p.106), fun-
cionando como residências secundárias, habitadas temporariamente. Nos últimos anos, esta
perspectiva tem vindo a ser combatida, ou moderada, recentrando-se o modelo socio-econó-
mico subjacente aos “Complexos Monumentais” no espaço rural (Almagro-Gorbea, 1996;
Jiménez Ávila, 1997; Rodríguez Díaz e Enríquez Navascués, 2001).

As evidências arqueológicas que relacionam estes conjuntos com a exploração agrícola dos
territórios envolventes são por demais evidentes em Cancho Roano (Almagro-Gorbea, 1991;
Almagro-Gorbea e Domínguez de la Concha, 1988-89, p. 343; Celestino Pérez e Jiménez Ávila,
1993, p. 114; Celestino Pérez, 1996, p. 79) ou Turuñuelo (Jiménez Ávila e Domínguez de la
Concha, 1995, p. 143), onde se recolheram diversos instrumentos agrícolas (foices e podões),
mas também em La Mata, onde se identificaram, aparentemente, tulhas de cereal e lagaretas
relacionadas com a produção de vinho (Rodríguez Díaz, comunicação apresentada a 28 de
Fevereiro de 2004 no Museu de Badajoz).

A exploração agrícola do território adjacente deveria estar estreitamente relacionada com
uma ocupação rural de reduzidas dimensões, semelhante à que se tem vindo a reconhecer
no Alentejo Central; todavia, este modelo de instalação, apesar de surgir sistematicamente
mencionado como uma componente essencial das estruturas de povoamento do território
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FIG. 50 – Complexos de Prestígio, planta geral de Cancho Roano (segundo Jiménez Ávila, 2001) e de La Mata (segundo
Rodríguez Díaz e Enríquez Navascués, 2001).



estremenho durante o I milénio a.C. (Almagro-Gorbea, 1990, p. 99; 1996, p. 68; Jiménez
Ávila, 1997, p. 148; Martín Bravo, 1999, p. 100; Rodríguez Díaz e Ortiz Romero, 1998, p. 231;
Rodríguez Díaz e Enríquez Navascués, 2001, p. 214), tem sido apenas muito sumariamente
identificado (Enríquez Navascués e Domínguez de la Concha, 1984, 1985; Martín Bravo,
1999, p. 74-76) e, por vezes, apenas presumido após a identificação de pequenas necrópo-
les como Mengabril (Almagro-Gorbea, 1977, p. 280, 1990, p. 99) ou Aljucén (Enríquez
Navascués e Domínguez de la Concha, 1991). Recentes trabalhos de prospecção realizados
na envolvente de Cancho Roano parecem confirmar esta hipótese (Jiménez Ávila, comuni-
cação pessoal).

Na realidade, possuímos escassas informações sobre este tipo de ocupação, iminente-
mente rural e de reduzidas dimensões, em toda a Extremadura; apenas de Torrejón de Abajo
(García-Hoz Rosales e Álvarez Rojas, 1991) e Pajares (Celestino Pérez e Martín Bañon,
1999) existem dados de escavação, ainda assim muito limitados. Estes são locais de caracte-
rísticas muito distintas, que partilham unicamente um modelo de instalação similar, aberto,
aparentemente rural; tudo o mais parece, efectivamente, afastá-los, estando o primeiro estrei-
tamente relacionado com o mundo do sul peninsular, enquanto o segundo partilha, total-
mente, as características do mundo mesetenho. É particularmente difícil caracterizar a ocu-
pação de Pajares, ainda que a presença de espaços habitacionais de planta ovalada, associa-
dos a buracos de poste e estruturas negativas (silos ou fossas) em meados do I milénio a.C.
(Celestino Pérez e Martín Bañon, 1999, p. 362), destoe completamente do panorama arqui-
tectónico conhecido para o sudoeste peninsular, em cronologias semelhantes, apesar dos
intensos contactos comerciais com áreas mais meridionais, tornados evidentes pela fre-
quência dos produtos importados. 

A dicotomia entre estes dois sítios é reveladora da diversidade cultural presente no
espaço estremenho durante o I milénio a.C., denunciando a sua condição de fronteira entre
duas realidades culturais sobejamente distintas, a litoral e a interior.

A semelhança do conjunto arquitectónico de Torrejón de Abajo com os edifícios que têm
vindo a ser intervencionados no Alentejo Central leva a que me detenha um pouco mais na
sua análise.

Instalado sobre uma pequena lomba no terreno, junto de uma linha de água, o Torre-
jón de Abajo é composto por quatro compartimentos de distintas dimensões. Em termos téc-
nicos e arquitectónicos aproxima-se bastante dos edifícios escavados no Alentejo, seguindo
um modo de construir semelhante: compartimentos quadrados ou rectangulares, justapos-
tos, construídos com um embasamento em pedra das imediações, geralmente com 0,5 m de
espessura, sobre o qual se devia elevar uma parede em terra (v. Fig. 51); a organização, ainda
que algo bizarra, não deixa de ter claros paralelos nos conjuntos alentejanos, nomeadamente
na associação de um grande compartimento quadrangular a outro menor, rectangular, como
acontece no Espinhaço de Cão, ou entre um compartimento rectangular e outro de reduzi-
das dimensões, com claros paralelos na Herdade da Sapatoa; no entanto, talvez estas seme-
lhanças signifiquem apenas que estamos perante um modo de construir e organizar o espaço
tipicamente mediterrâneo. As semelhanças estendem-se, também, às pequenas estruturas
que designei de equipamentos domésticos, como os bancos ou poiais encostados às paredes.

Adossado ao lado nascente do grande compartimento quadrangular surge um amplo
empedrado em torno de uma pia, ou depressão, rectangular, que se encontrava preenchida por
um sedimento muito escuro, com abundantes carvões.

O conjunto material recolhido apresenta-se bastante similar ao reconhecido na região em
povoados como Aliseda (Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 1999) ou El Risco (Enríquez Nava-
cués, Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 2001); contudo, a detecção de uma pequena urna com
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restos ósseos e a presença de um conjunto de peças metálicas em bronze, aparentemente parte
integrante da estrutura de um leito de repouso (García-Hoz Rosales e Álvarez Rojas, 1991, 
p. 203; Jiménez Ávila, 1998, p. 89), parecia apontar para uma utilização funerária, mesmo que
pontual. Este último autor, perante a bizarria do conjunto de estruturas que foi identificado,
equaciona a possibilidade de os diversos compartimentos constituírem túmulos funerários jus-
tapostos, à semelhança dos conjuntos funerários baixo alentejanos (Jiménez Ávila, 1998, 
p. 69); todavia, as fortes semelhanças arquitectónicas do conjunto edificado com os espaços
habitacionais detectados no Alentejo Central deixam escassa margem a esta hipótese, pelo
menos como utilização principal, podendo o enterramento constituir um epifenómeno. 

Desde o primeiro momento que se avançou com uma função cultual para este edifício,
à qual estaria associada a de centro comercial (García-Hoz Rosales e Álvarez Rojas, 1991, 
p. 203); no entanto, a sua reduzida dimensão e a pobreza arquitectónica face a instalações como
Cancho Roano, nunca deixou, na minha perspectiva, grande margem a esta possibilidade,
ainda que seja de referir o facto, já citado na análise do Espinhaço de Cão, de os grandes com-
partimentos de planta quadrada de meados do I milénio a.C. na Catalunha serem usual-
mente associados a funções não residenciais, eventualmente cultuais; poder-se-ia ainda citar
dois outros casos, um deles inclusivamente na Extremadura, onde compartimentos de planta
quadrada foram associados a funções cultuais: Illeta dels Banyetes (Campello, Alicante) (Llo-
bregat, 1988, p. 140 e 145) e o edifício quadrangular de El Palomar (Oliva de Mérida) (Jimé-
nez Ávila e Ortega Blanco, 2001, p. 233). 

Assim, e apesar da recente leitura como pátio interior (Rodríguez Díaz e Enríquez Navas-
cués, 2001, p. 204), creio efectivamente que este compartimento poderia ter desempenhado
funções cultuais, que explicariam o inusual espólio que acolhia; todavia, ao invés de ver nele
um grande centro cultual, coordenador de um comércio de longa distância, prefiro interpretá-
lo como pequena “capela”, associada a um reduzido núcleo habitacional de carácter rural, tal
como acontece com Neves I, Corvo I e, segundo penso, também no Espinhaço de Cão. 

Na realidade, o Torrejón de Abajo afirma-se como o melhor indício da relevância que as
pequenas instalações rurais poderão ter desempenhado durante a primeira metade do I milé-
nio a.C. na zona extremenha, à imagem do que parece acontecer no Alentejo.
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FIG. 51 – Planta geral de Torrejón de Abajo (segundo García-Hoz Rosales e Álvarez Rojas, 1991).



A estreita relação geográfica desde sítio com um grande povoado de altura — El Risco —
situado a cerca de 5 km a Oeste, lança a discussão sobre a relevância e o peso desempenhado
por este modelo de ocupação no quadro das redes de povoamento da área estremenha, em mea-
dos do I milénio a.C.

Importa chamar à colação, justamente neste ponto, a questão da “colonização agrícola
interna” (Almagro-Gorbea, 1996, p. 68), fulcral para o entendimento da estruturação das redes
de povoamento durante o I milénio a.C. na área estremenha, mas também em todo o Sul
peninsular. Segundo este último autor, os grandes aglomerados populacionais, muitas vezes
de raiz antiga, gerariam uma movimentação centrípeta de populações para a sua área de con-
trolo imediato, impulsionando uma intensa ocupação e exploração agrícola do seu território,
estimulada por diversos avanços técnicos que se foram generalizando a partir deste momento;
assim, e segundo o mesmo autor, gerar-se-iam novas formas de possessão e controlo da terra,
reforçando as elites aristocráticas urbanas, verdadeiros senhores das terras exploradas por
pequenos colonos. Esta hipótese de trabalho, ainda que acolhida por outros autores (Rodríguez
Díaz e Enríquez Navascués, 2001, p. 214), é questionada quando se põe em causa a própria
capacidade destes aglomerados concentrarem em si grandes elites urbanas, senhores de ver-
dadeiras regias, dada ausência de claros indícios das mesmas (Jiménez Ávila, 1997, p. 148).
Todavia, parece ser consensual a aceitação de uma intensa ocupação e exploração do espaço
rural durante a primeira metade do I milénio a.C. (Jiménez Ávila, 1997, p. 148; Almagro-Gor-
bea, 1996, p. 68; Rodríguez Díaz e Enríquez Navascués, 2001, p. 214).

O processo de colonização agrícola interna deverá, efectivamente, ter-se desenrolado no
início da Idade do Ferro no interior extremenho, tal como em todo o Sudoeste peninsular,
ainda que em moldes distintos dos que foram formulados (Almagro-Gorbea, 1996, p. 68);
terá sido, certamente, um processo múltiplo, como nos indicam as diferentes dinâmicas de
povoamento detectadas, onde a estruturação e desestruturação de territórios e aglomerados
populacionais foi acompanhada de um crescente aumento das unidades rurais. O povoa-
mento concentrado, da mesma forma que poderá ter desenvolvido uma força de atracção
populacional centrípeta, sofreu, muito certamente, um processo centrífugo, do qual pode ter
resultado o abandono registado em sítios como El Risco e Aliseda, na Alta Extremadura, ou
o Alto de São Gens, no Alentejo Central. 

As grandes entidades populacionais da Idade do Ferro extremenha constituíram, como
se disse inicialmente, o centro da análise histórica para o período em questão, particularmente
devido aos resultados obtidos em Medellín; todavia, após estes trabalhos, só muito recente-
mente surgiram novos dados sobre os aglomerados populacionais maiores, estando ainda por
fazer, segundo creio, uma profunda análise da forma como se estruturariam as redes de
povoamento, compreendendo qual a efectiva relevância de cada um dos modelos de instala-
ção que temos vindo a enunciar. 

Aos grandes povoados da primeira metade do I milénio a.C. na Extremadura, faltam
intervenções em área que permitam uma maior caracterização da organização interna des-
tes aglomerados; no entanto, e ainda assim, alguns autores têm vindo a defender uma maior
complexidade urbanística, e logo social, do povoamento concentrado da bacia Média do
Guadiana, como Medellín ou Badajoz, face aos aglomerados da bacia do Tejo, onde surgem
povoados como Aliseda ou El Risco (Rodríguez Díaz e Enríquez Navascués, 2001, p. 213); na
realidade, quando existe alguma informação disponível não se encontram claros indícios de
complexidade urbanística nos povoados de qualquer destas áreas (Jiménez Ávila, 1997, 
p. 148). 

Se, efectivamente, os resultados obtidos em Aliseda (Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila,
1999, p. 79), ou El Risco (Enríquez Navascués, Rodríguez Díaz e Pavón Soldevila, 2001, 
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p. 63) apenas permitiram a identificação de estruturas bastante incipientes e contextos habi-
tacionais pouco complexos, marcados por um grande conservadorismo (Rodríguez Díaz e Enrí-
quez Navascués, 2001, p. 205), nas intervenções de Medellín (Almagro-Gorbea, 1977; Alma-
gro-Gorbea e Martín Bravo, 1994) ou Badajoz (Berrocal-Rangel, 1994; Enríquez Navascués et
al., 1998) nada se identificou que contrariasse esta imagem de escassa complexidade dos aglo-
merados populacionais. 

A intervenção recente no povoado de El Palomar (Oliva de Mérida) (Jiménez Ávila e
Ortega Blanco, 2001) veio incrementar a complexidade das redes de povoamento conheci-
das, confrontando-nos com uma grande entidade populacional instalada numa área apla-
nada, dotada de um urbanismo planificado e uma cuidada distribuição dos equipamentos
colectivos, indiciando a presença de uma sociedade complexa e suficientemente organizada
como para manter e implementar um povoado destas características; todavia, a sua especi-
ficidade no quadro do povoamento extremenho, associada à aparentemente curta diacronia
(Jiménez Ávila e Ortega Blanco, 2001, p. 237), poderá indiciar que estamos perante um
modelo de ocupação exterior à região, eventualmente resultante de movimentações popu-
lacionais inter-regionais, que acabou por não se afirmar perante a manutenção dos antigos
aglomerados originados no Bronze Final, como é o caso de Medellín, Badajoz, Aliseda ou
El Risco. 

Num quadro de povoamento particularmente complexo, onde os diversos modelos de
ocupação se entrosam em redes ainda dificilmente discerníveis, as pequenas, mas também
as grandes, instalações em meio rural, parecem cada vez mais transmitir uma complexidade
muitas vezes ausente dos grandes povoados, indiciando a presença de um Mundo rural
diverso e dinâmico, e não meramente dependente das sinergias geradas nas aglomerações
populacionais. 

Esta realidade de povoamento parece caracterizar a área estremenha até aos finais do
século V a.C., desenrolando-se a partir deste momento um conjunto de transformações que
conduziram a um sistema de organização territorial totalmente distinto (Rodríguez Díaz e
Enríquez Navascués, 2001, p. 249; Berrocal-Rangel, 1998, p. 90). Os pequenos sítios de ocu-
pação, de tipo rural, semelhantes aos escassos conhecidos no Alentejo para a segunda metade
do I milénio a.C., não são conhecidos em toda a Extremadura; todavia, recentes trabalhos de
prospecção parecem ter detectado uma intensa ocupação rural em torno de Villasviejas del
Tamuja durante a segunda metade do I milénio a.C. (Hernández Hernández, comunicação
apresentada às II Jornadas de Arqueología Extremeña), demonstrando a possibilidade da ocu-
pação rural apresentar uma forte expressão nas redes de povoamento estremenho neste
momento.
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7.5. A Andaluzia 

O território da Andaluzia é imensamente extenso, complexo e diverso; todavia, a infor-
mação disponível sobre a ocupação rural proto-histórica é escassa e dispersa. As estruturas de
povoamento são fortemente marcadas pelo fenómeno urbano, que se consolida desde muito
cedo através do contacto com o Mundo colonial fenício. Será assim, no aro de influência de
grandes aglomerados populacionais que se encontra a ocupação rural, ainda muito mal carac-
terizada e conhecida. Apesar da escassez de dados para uma área tão vasta, perpassa desde logo
uma imagem de diversidade, por si indicadora de uma certa complexidade.

O espaço andaluz caracteriza-se, ao longo de grande parte da primeira metade do I milé-
nio a.C., por um povoamento fortemente marcado pela presença colonial fenícia no litoral e
por uma realidade interior, que integra nas sólidas raízes locais evidentes influências do lito-
ral. A divisão interior/litoral torna-se, então, um factor estruturante na avaliação do povoa-
mento deste vasto espaço do Sul peninsular.

Como é óbvio, não se pretende ensaiar uma aturada síntese mas, apenas, efectuar uma
abordagem global às estruturas de povoamento mais estreitamente relacionadas com a ocu-
pação do espaço rural por pequenas unidades de exploração.

A instalação destas unidades de povoamento em meio rural tem vindo a ser identificada
um pouco por todo o território da Andaluzia, de Huelva (Gómez Toscano, 1997, p. 226), a
Cádiz (Ruiz Mata e González Rodríguez, 1994; López Amador et al., 1996) do Alto Guadal-
quivir (Molinos Molinos et al., 1994, p. 143; Cunliffe e Fernández Castro, 1999, p. 419-420;
Murillo Redondo e Morena López, 1992), à região de Málaga (Aubet, 1995; García Alfonso,
1995-96) e Almería (Carrilero Millán e López Castro, 1994); todavia, encontra-se ainda muito
mal caracterizada na generalidade do território, tendo sido objecto de trabalhos arqueológicos
apenas em contadas situações. 

Os primeiros momentos da Idade do Ferro da Baixa Andaluzia caracterizam-se pela per-
petuação de um modo de ocupar o espaço rural muito semelhante ao reconhecido no Bronze
Final, onde alguns povoados parecem ter a sua origem (Fernández Jurado e García Sanz, 2001,
p.160). As instalações de cariz rural mantêm esquemas arquitectónicos herdados de momen-
tos anteriores, localizando-se preferencialmente em zonas baixas, sem qualquer preocupação
de carácter defensivo, junto de férteis solos agrícolas; este tipo de ocupação pode assumir duas
modalidades, uma de tipo concentrado, do género de pequenos aldeamentos, como San Bar-
tolomé de Almonte (v. Fig. 52) (Ruiz Mata e Fernández Jurado, 1987) ou Peñalosa (García Sanz
e Fernández Jurado, 2001), ou mais disperso ou isolado, como aparentam ser diversos sítios
intervencionados nos últimos anos, como El Trobal, Las Beatillas, Vaina (Ruiz Mata e Gon-
zález Rodríguez, 1994) ou Campillo (López Amador et al., 1996). 

A escassa complexidade deste tipo de ocupação e o aspecto pouco concentrado que
muitas vezes apresenta contribui para que a separação entre uma ocupação rural dispersa e
outra mais “concentrada” seja definida por um estreita linha, muitas vezes aleatória; por
exemplo, o grande porto comercial que foi Huelva no final da Idade do Bronze e início do
período Orientalizante parece ser dominado em grande parte por um povoamento disperso
de cabanas (García Sanz, 1988-89, p. 158) que se designou de “urbanismo espontâneo” (Fer-
nández Jurado e García Sanz, 2001, p.162). Para além deste caso, são conhecidas muitas
outras cabanas de planta ovalada dos inícios da Idade do Ferro na Andaluzia (Izquierdo de
Montes, 1998), cuja escassez de dados não permite integrar, claramente, neste modelo de
ocupação rural.

Estas estruturas de ocupação apresentam uma arquitectura pouco complexa, quer em
termos construtivos quer ao nível da organização do espaço; de planta subcircular ou oval,
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por vezes ligeiramente rebaixada no terreno, são construídas em materiais perecíveis recor-
rendo mais raramente a um pequeno soco de pedras como alicerce, tal como acontece em
Cerro Mariana (Izquierdo de Montes, 1998, p. 281). A esta simplicidade construtiva está, apa-
rentemente, associada uma escassa funcionalização dos espaços, sendo raras as subdivisões
da área coberta que, quando acontecem, se resumem a um pequeno murete; é, no entanto,
possível supor que estas existissem com maior frequência, mas totalmente em materiais pere-
cíveis, não deixando evidências arqueológicas; um claro indício desta situação parece ser o
caso da estrutura escavada em El Trobal, onde se detectaram áreas de trabalho, de cozinha
ou de armazenagem do quotidiano (Ruiz Mata e González Rodríguez, 1994, p. 222; Izquierdo
de Montes, 1998, p. 283), demonstrando, como seria de esperar, a existência de uma divisão
funcional do espaço interior. Em San Bartolomé de Almonte parecem surgir alguns indícios
da divisão funcional dos diversos espaços construídos, em áreas de habitação, armazenagem
e fundição (Fernández Jurado e García Sanz, 2001, p. 161), indiciando uma maior comple-
xidade arquitectónica e urbanística dos conjuntos habitacionais, tal como se irá encontrar em
momentos subsequentes. 

Esta realidade habitacional e arquitectónica de escassa complexidade irá manter-se
muito além dos primeiros contactos com o mundo colonial fenício prolongando-se, nalguns
destes pequenos núcleos, até bem entrado o século VI a.C., momento em que, simultanea-
mente, se desenvolvem na região grandes aglomerados verdadeiramente urbanos, como
Doña Blanca (Ruiz Mata e Pérez, 1995; Ruiz Mata, 2001) ou Tejada la Vieja (Fernández
Jurado, 1987). A manutenção destes padrões arquitectónicos até momentos tão tardios difi-
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FIG. 52 – Planta geral do Sector I.A de San Bartolomé de Almonte (segundo Jurado e García Sanz, 2001).



cilmente se poderá associar a motivações económicas ou à ausência de interacção com as rea-
lidades coloniais, na medida em que se encontram perfeitamente integrados nas redes de tro-
cas regionais, como está patente no importante número de ânforas detectado em Vaina
(Ruiz Mata e González Rodríguez, 1994, p. 223), nas frequentes cerâmicas de engobe ver-
melho recolhidas em todos estes sítios, ou em alguns artefactos de claro valor diferenciado,
pela sua raridade e qualidade, como a taça ou “fruteira” de pé alto de El Campillo (Ruiz Mata
e González Rodríguez, 1994, p. 219; López Amador et al., 1996, p. 83).

Assim, a continuidade desta forma de construir e estruturar o espaço habitacional
deverá estar relacionada com questões culturais e de organização social, frente às quais a nova
ordenação urbanística e arquitectónica não apresenta vantagens evidentes, tornando-se claro
que a transformação e assimilação cultural pode ser feita a diversos ritmos no mesmo espaço,
conforme as necessidades de cada comunidade. É perante este cenário que se chega a pro-
por, para um momento incial da Idade do Ferro, que a cabana circular seja um claro indica-
dor étnico, que permita diferenciar os indígenas das novas populações coloniais (Izquierdo
de Montes, 1998).

Após os meados do século VI a.C., as instalações rurais de pequena dimensão, tanto
quanto é possível apurar, deixam de ser conhecidas no Baixo Guadalquivir, ainda que tal me
pareça resultar principalmente do estado da investigação, mais que de uma reorganização total
e efectiva do povoamento; apenas num contexto muito mais tardio é conhecido, na área gadi-
tana, um conjunto de sítios de reduzidas dimensões, instalados em meio rural, dos quais ape-
nas Cerro Naranja foi objecto de trabalhos arqueológicos (González Rodríguez, 1985). Trata-
se de um pequeno conjunto arquitectónico, delimitado por um espesso muro perimetral, ao
qual se adossam vários compartimentos estruturados em torno de um pátio interior, que
podem resultar da aplicação de um plano prévio; a ocupação, com um vincado cariz agrícola,
parece desenrolar-se num curto espaço de tempo, centrado nos finais do século IV a.C. e iní-
cio de III a.C., podendo, eventualmente, relacionar-se com a instalação de colonos cartagine-
ses (Carrilero Millán e López Castro, 1994, p. 266).

O salto até ao Alto Guadalquivir será bem demonstrativo da complexidade e diversidade
apresentada pelo povoamento proto-histórico da Andaluzia; se antes se abordaram realidades
costeiras, aqui trata-se de um Mundo interior, onde, todavia, os contactos com as realidades
coloniais são muito evidentes.

No Alto Guadalquivir desenvolveu-se um amplo projecto de prospecção que conduziu à
identificação de uma intensa rede de pequenas instalações em meio rural (Morena, 1994, 
p. 419-420; Murillo Redondo e Morena López, 1992; Molinos Molinos et al., 1994, p. 143) que,
todavia, permanece muito mal conhecida, na medida em que apenas foi objecto de interven-
ção o sítio de Calañas de Marmolejo (Molinos Molinos et al., 1994). 

Este tipo de povoamento, já designado de “fincas rústicas” (Arteaga, 1997, p. 102), instala-
se, principalmente, nas imediações de linhas de água, em áreas de escassa ou nenhuma
defensabilidade natural e sempre nas imediações de várzeas férteis. 

O povoamento rural, ao longo do século VII a.C., parece estruturar-se em torno de gran-
des aglomerados populacionais, num processo de ocupação do território que tem sido consi-
derado como um verdadeiro movimento de colonização, possivelmente resultante de uma pla-
nificação prévia (Murillo Redondo e Morena López, 1992, p. 43; Molinos Molinos et al., 1994,
p. 152; Ruiz Rodríguez, 1995, p. 97).

Nos inícios/meados do século VI a.C. este tipo de instalações aparentemente desaparece
(Molinos Molinos et al., 1994, p. 156), em consonância com todo um processo de cinecismo,
de que resultaria a ampliação e consolidação de alguns aglomerados populacionais em gran-
des centros urbanos, coordenadores de amplo territórios, como Torreparedones ou Puente
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Tablas (Cunliffe e Fernández Castro, 1999, p. 434; Molinos et al., 1994, p. 162; Ruiz Rodrí-
guez, 1995, p. 97; Molinos e Ruiz Rodríguez, 1988, p. 169).

A intervenção em Calañas de Marmolejo tornou bastante evidente a complexidade arqui-
tectónica e funcional que este tipo de ocupação pode assumir, constituindo-se como verda-
deiras células produtivas que certamente jogariam um papel fundamental no abastecimento
dos aglomerados populacionais emergentes (v. Fig. 53) (Molinos, Serrano e Coba, 1988; Moli-
nos et al., 1994). 

Foram detectadas três fases de ocupação, que se desenrolam entre meados do século VII
a.C. e os inícios/meados do século VI a.C., sendo a maioria das estruturas detectadas referentes
ao último momento de ocupação. Em termos arquitectónicos, o conjunto edificado caracteriza-
se pela presença de grandes compartimentos de planta quadrangular, com funcionalidades
diversas, entre as quais a habitacional; a construção apresenta uma técnica muito similar à
detectada no Alentejo Central, um embasamento em pedra, com cerca de 0,5 m de largura,
sobre a qual se elevariam as paredes em terra. O conjunto edificado dispersa-se em pequenos
núcleos de forma pouco orgânica, deixando entrever um crescimento aleatório e faseado das
estruturas da última fase, que não resultarão, obviamente, de um plano prévio.

Os vários compartimentos e estruturas podem associar-se a funcionalidades diversas,
nomeadamente a actividades produtivas diversificadas. Na zona nordeste da área escavada
identificaram-se dois grandes compartimentos aos quais se atribuem funções residenciais
e de armazenagem da produção oleira, actividade à qual estariam aparentemente relacio-
nadas diversas estruturas de planta circular e quadrangular de pequena dimensão, identi-
ficadas a sudeste daquelas. Uma grande estrutura em pedra, igualmente de planta circular,
com cerca de 2 m de diâmetro e grandes similitudes com uma outra identificada no sítio
do Espinhaço de Cão, no Alentejo Central, deverá corresponder a um forno de cozer cerâ-
mica, tornando evidente a grande amplitude que a actividade oleira deve ter assumido na
economia do local. 

Nas imediações destas estruturas detectou-se um grande edifício do tipo celeiro elevado,
tendo em conta a presença de diversos muros paralelos na metade Este do espaço interno. 
A Sul deste surge um outro de características semelhantes, que certamente ampliaria a capa-
cidade de armazenagem muito além das necessidades da pequena comunidade aqui instalada,
acentuando também a vocação agrícola e cerealífera deste tipo de instalações na campina cor-
dovesa. 

A presença em Las Calañas de Marmolejo de grandes equipamentos de produção, como
fornos e armazéns, aponta para uma produção claramente excedentária face à reduzida
dimensão do núcleo populacional; assim, o excedente produzido deveria destinar-se ao abas-
tecimento de aglomerados urbanos como Torreparedones, em cuja área de influência se situa.
A diversidade produtiva dificilmente permitiria que se assumisse esta instalação como o cen-
tro de unidade de produção orientada para uma área específica, a produzir segundo um objec-
tivo pré-determinado, eventualmente resultante de um projecto de colonização dirigido a par-
tir dos centros de poder instalados nos grandes aglomerados urbanos, como já se propôs
(Murillo Redondo e Morena López, 1992, p. 43; Molinos Molinos et al., 1994, p. 152; Ruiz
Rodríguez, 1995, p. 97). Creio, todavia, ser ainda muito prematuro tecer quaisquer consi-
derações sobre a interacção destes dois modelos de povoamento, tendo em conta os escassos
dados disponíveis. 

Assim, e uma vez mais, encontramos uma realidade complexa nos meios rurais, parti-
cularmente na área económica, o que certamente deveria ter reflexos na realidade social;
todavia, chegado o século VI a.C. parece entrar-se num processo regressivo no povoamento
rural, que conduzirá ao desaparecimento deste modelo de instalação e ao reforço dos aglo-
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merados populacionais, após uma intensa reorganização do povoamento (Molinos Molinos 
et al., 1994, p. 156; Morena, 1999, p. 432). 

As estruturas habitacionais e produtivas de Las Calañas de Marmolejo, de cronologia
relativamente antiga, finais do século VII a.C./inícios do século VI a.C., patenteiam uma
grande complexidade arquitectónica que traduz, naturalmente, um nível muito elevado de
aculturação, quer no plano técnico, quer na forma como se organiza o espaço construído,
revelando-nos uma realidade bem mais “mediterrânea” que as estruturas rurais escavadas
na área de influência directa de Cádis ou Huelva. Assim, a confrontação de duas realida-
des tão díspares, com o facto de a área geograficamente mais interior evidenciar uma maior
proximidade e integração em padrões arquitectónicos de claro fundo mediterrâneo, intro-
duzidos após a instalação dos estabelecimento coloniais fenícios na costa sudeste, trans-
porta, inevitavelmente, esta abordagem para um tema ainda bastante controverso no
âmbito da integração e instalação do Mundo colonial fenício na península, a colonização
agrícola.
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FIG. 53 – Planta geral de Las Calañas de Marmolejo (segundo Molinos, Serrano e Coba, 1988).



Não se pretende, obviamente, efectuar uma abordagem aprofundada desta temática, o que
se afastaria dos objectivos deste trabalho, contudo, parece-me essencial analisar esta questão,
na medida em que me surge fulcral para o entendimento de toda a dinâmica da instalação rural
que se tem vindo a analisar para o Sul peninsular.

Os grandes mentores da proposta da colonização agrícola são J. Alvar e C. Wagner que,
no final da década de 80, a teorizaram principalmente em dois trabalhos (Alvar e Wagner,
1988; Wagner e Alvar, 1989). Na realidade, a valorização da colonização agrícola decorre da
necessidade de entendimento de quais os motivos que lançam as populações fenícias na sua
diáspora mediterrânea. 

Se a agricultura surgia, obviamente, como uma actividade inerente à subsistência das
populações, já a exploração agrícola de cariz comercial é menos consensual; os citados auto-
res lançaram, então, a hipótese da exploração agrícola se organizar em duas formas distintas,
que resultariam de dois modos diferentes de produção e apropriação do espaço, um de sub-
sistência e outro de base comercial; assim, num aro mais imediato aos aglomerados urbanos
desenvolver-se-ia uma agricultura de autoconsumo ou subsistência, regida de uma forma
meramente familiar, enquanto num segundo patamar, mais distante, se desenvolveria uma
agricultura comercial, num esquema produtivo completamente distinto, que deveria fazer uso
de mão-de-obra escrava. Os autores vão ainda mais longe sugerindo inclusivamente que seria
a exploração agrícola que atrairia populações fenícias para o interior peninsular, nomeada-
mente para todo o vale do Guadalquivir, onde são bastante evidentes as fortes ligações com as
colónias do litoral. Esta perspectiva não teve, contudo, uma aceitação pacífica, gerando forte
críticas (Carrilero Millán, 1993, p. 171). 

Nos últimos anos têm vindo a identificar-se algumas instalações de aparente carácter rural
na envolvente das colónias fenícias do sudeste (Aubet, 1995, p. 145), que têm sido lidas como
ocupações indígenas estreitamente relacionadas com os mercados coloniais. Assim, pare-
cem surgir alguns indícios de que, em simultâneo ou no decurso da chegada e instalação das
populações coloniais, se desenvolve todo um processo de intensificação da produção agrícola
nas populações indígenas, gerado, possivelmente, pela necessidade de abastecimento destes
centros, e que se sentirá num raio bastante alargado em torno das colónias costeiras (Aubet,
1995, p. 48). As populações coloniais transmitiram, ou impulsionaram, desde muito cedo,
novas formas de produção e armazenagem que se traduziram, logo no século VII a.C., em ins-
talações rurais com as características de Las Calañas de Marmolejo, bem no interior, junto às
cabeceiras do Guadalquivir.

Como tal, com colonização agrícola ou sem ela, parece-me que existem suficientes indí-
cios para que se possa afirmar que a instalação de colonos e mercados fenícios, pelo menos
no litoral, contribuiu, em certas áreas peninsulares, para que rapidamente se desse uma forte
transformação nos modelos e na intensidade de exploração agrícola dos campos, cujo vector
mais visível é, sem dúvida, a profunda complexificação sofrida pelas instalações em meio rural,
com as consequentes transformações sociais daí resultantes, que se irão reflectir também, no
regime de posse da terra, ainda que para tal não tenhamos dados. Por outro lado, creio que a
presença colonial veio intensificar um processo já visível no final da Idade do Bronze.

Permanece, todavia, por compreender qual a razão que conduziria as sociedades do inte-
rior, nomeadamente do alto Guadalquivir, a incorporar uma enorme complexidade nas ocu-
pações rurais, enquanto na área de influência mais imediata dos grandes centros coloniais se
perpetuam modos ancestrais de ocupar, e aparentemente explorar, o território rural. Esta situ-
ação poderia derivar de uma maior capacidade de controlo dos centros de poder instalados em
aglomerados urbanos que, menos poderosos no interior, não conseguiriam controlar de igual
modo o desenvolvimento de importantes unidades produtoras em meio rural; assim, quando
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no século VI a.C. assistimos, no Alto Guadalquivir, à consolidação dos grandes povoados for-
tificados como centros de poder, vemos as pequenas ocupações decair. Este modelo, a con-
firmar-se, surge-nos frontalmente contra as propostas de colonização interna centralizada pelos
grandes povoados, como propôs Almagro-Gorbea (1996, p. 68), pelo menos no que diz res-
peito a esta última área regional.

A temática das colonizações com vertente agrícola foi transportada também para momen-
tos e protagonistas mais tardios, nomeadamente a instalação de colonos cartagineses dentro do
século V e IV a.C. no Sul peninsular (Carrilero Millán e López Castro, 1994, p. 265; López Cas-
tro, 1994), assumindo-se os sítios de Cerro Naranja (González Rodríguez, 1985) ou Ciavieja
(Carrilero Millán e López Castro, 1994), como modelos deste tipo de instalação em meio rural. 

Os distintos casos contemplados nesta abordagem do território andaluz demonstram a
diversidade de ritmos e estratégias que a ocupação do espaço rural teve, principalmente,
durante a primeira metade do I milénio a.C., tornando evidente que o processo nem sempre
foi linear, nem sequer contínuo, revelando-nos que a ocupação rural parece ter apresentado
um peso diverso, consoante a importância da realidade urbana; todavia, a enorme diversidade
regional e as inúmeras variáveis em questão, quando se analisa o processo de ocupação dos
campos, não permitem grandes conclusões com tão parcos dados. O certo é que as instalações
em meio rural atingiram, desde muito cedo, em determinadas regiões, um grau de comple-
xidade bastante elevado, integrando diversas inovações técnicas, processuais e conceptuais
introduzidas pelos colonizadores fenícios, que rapidamente se difundiram, moldando forte-
mente uma nova paisagem rural, agora claramente marcada por uma exploração agrícola
intensiva.

7.6. Outras áreas peninsulares: breve apontamento 

Após esta breve revisão da ocupação rural do Sul peninsular, não queria deixar de lançar
uma breve perspectiva sobre outras áreas da península onde esta forma de povoamento da
Idade do Ferro foi igualmente detectada. 

Este breve apontamento pretende unicamente consolidar a instalação em meio rural
como vector essencial de análise no processo de apropriação do território um pouco por todo
o espaço peninsular, ao longo do I milénio a.C., reconhecendo, contudo, os diversos ritmos,
hesitações e recuos de que se revestiu. 

Recentes sínteses sobre o povoamento sidérico da fachada mediterrânea peninsular per-
mitem rastear a presença da ocupação rural em todo o espaço “ibérico”, apesar da diversa estru-
turação e evolução das formas de ocupar o território. 

Do País Valenciano ao litoral catalão é notória a presença de pequenas instalações isola-
das em meio rural, ainda que o seu conhecimento resulte essencialmente de recolhas de super-
fície (Bonet Rosado e Mata Parreño, 2001; Sanmartí e Belarte, 2001). Ainda assim, e apesar
dos dados disponíveis traçarem essencialmente um mapa da geografia da investigação, creio
surgirem indícios dentro de cada uma destas áreas sobre a relevância desta forma de povoa-
mento nas malhas de povoamento do I milénio a.C. A ocupação rural partilha o espaço com
uma enorme diversidade de modelos de povoamento, de características, dimensões e funcio-
nalidades muito distintas, tanto no País Valenciano como na Catalunha.

As pequenas comunidades aldeãs, com instalações genericamente entre os 1000-5000 m2,
muitas vezes rodeadas de estruturas de fortificação, constituem, sem dúvida, uma forma de
ocupar o espaço rural mais próxima, em termos de área, das pequenas instalações rurais que
temos vindo a tratar do que dos grandes aglomerados populacionais; todavia, são claramente
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uma forma de povoamento concentrado com edifícios públicos, apesar de agregarem comu-
nidades muito pequenas, na ordem das escassas dezenas de indivíduos (Bonet Rosado e
Mata Parreño, 2001, p. 181; Sanmartí e Belarte, 2001, p. 168). Compartilhando o espaço
rural com estas comunidades surgem instalações ainda mais pequenas, que estão ainda
muito mal caracterizadas, mas cujo perfil cronológico é já possível traçar com alguma
segurança. 

No País Valenciano assistimos a um pico da ocupação rural entre os finais do século VI
e os inícios/meados do século IV a.C., sendo conhecidas em algumas áreas pequenas insta-
lações rurais em momentos anteriores (Bonet Rosado e Mata Parreño, 2001, p. 181).

Na Catalunha o percurso, apesar de semelhante, apresenta alguma variação (Sanmartí
e Belarte, 2001). O início da Idade do Ferro, até aos inícios do século VI a.C., é dominado
por pequenas ocupações rurais, que por vezes surgem concentradas, mantendo uma
forma de ocupar o espaço na tradição e continuidade do Bronze Final, tal como foi possí-
vel verificar na Baixa Andaluzia. Estas instalações em meio rural deveriam ser bastante
incipientes, quer em termos arquitectónicos quer técnicos, perpetuando anteriores modos
de construir e organizar o espaço; todavia, a presença de elementos de importação, como
as ânforas fenícias, confirma não só a sua integração em amplas redes de distribuição,
como a capacidade de produzir excedentes que permitissem manter estas ligações comer-
ciais (Sanmartí e Belarte, 2001, p. 164). Nos finais do século VII e inícios do século VI a.C.
desenrola-se um processo de concentração do povoamento, do qual resultará o apareci-
mento de pequenos núcleos populacionais de tipo aldeia, com áreas entre 1000 e 5000 m2,
e o desaparecimento das pequenas unidades de exploração rural. Os pequenos aldea-
mentos apresentam áreas relativamente reduzidas, entre 1000 a 5000 m2, e escassas
dezenas de habitantes; todavia, surgem diversos edifícios públicos ou comuns que refor-
çam a entidade colectiva, tal como celeiros ou muralhas, como foi possível identificar em
Moleta del Remei (Belarte e Barberà, 1994). Apesar da dimensão, este tipo de povoa-
mento apresenta um urbanismo pré-definido, com espaços estruturantes, como uma rua
ou praça central, ou mesmo um urbanismo ortogonal, como em Barranc de Gáfols (San-
martí e Belarte, 2001, p. 164). A par destes, o território vai sendo estruturado por grandes
aglomerados populacionais, que reforçam a sua posição e capacidade de coordenar o
espaço envolvente. Nos finais do século V e inícios do IV a.C. o povoamento rural disperso
reaparece em força, parecendo indicar uma intensificação da produção agrícola numa
perspectiva comercial (Sanmartí e Belarte, 2001, p. 170).

Os poucos exemplos devidamente escavados destes modelos de povoamento correspon-
dem justamente a esta fase, como é o caso de Fondo del Roig (v. Fig. 54) (García Targa, Morer
de Llorens e Rigo Jovells, 1996; Morer, Rigo e Barrasetas, 1997), mas também de Can Masal-
leras, Corral d’en Guardiola, Les Guardies ou, já no século III-II a.C., Mas de Bassa e Les Albar-
des (Morer, Rigo e Barrasetas, 1997). Este tipo de ocupação irá manter-se e ampliar-se no
século III a.C. fazendo a transição para uma ocupação rural de âmbito romano, como se pode
observar neste últimos locais.

Deste conjunto de sítios Fondo del Roig é, sem dúvida, o melhor conhecido e mais
amplamente estudado. A instalação deve ter-se fixado no local nos finais do século V/iní-
cios do século IV a.C., prolongando-se até meados/finais do século III a.C. (García Targa,
Morer de Llorens e Rigo Jovells, 1996, p. 192; Morer, Rigo e Barrasetas, 1997, p. 72). Este
sítio é composto por um conjunto arquitectónico de planta quadrangular, com 12 espaços
individualizáveis na primeira fase e 16 na segunda, ocupando um total de 360 m2. A sua
planta parece resultar de um plano prévio, seguindo, em termos técnicos, o modo de
construir mediterrâneo, embasamento em pedra sobre o qual se erguem paredes em
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terra. Numa primeira fase o conjunto edificado era composto por grandes compartimen-
tos aparentemente estruturados em torno de um pátio; num segundo momento de cons-
trução/utilização, estes grandes espaços são subdivididos em unidades habitacionais
menores. No pátio identificou-se, como já se referiu, uma estrutura de planta circular,
semelhante às conhecidas no Alentejo Central, interpretada aqui como possível forno
doméstico.

São aparentemente escassos os vestígios que atestam a utilização habitacional destes com-
partimentos, tendo em conta que unicamente se registou a presença de uma lareira; assim,
este conjunto poderia corresponder apenas a um edifício de armazenagem e apoio à actividade
agrícola (Morer, Rigo e Barrasetas, 1997, p. 72). 

Outros casos poderiam ser referidos, inclusivamente para territórios mais no interior,
todavia, a escassez de dados, quase sempre resumidos a escassos vestígios de superfície, tor-
nam pouco pertinente a sua análise no contexto deste trabalho; ainda assim, seria de reforçar
que, com toda a clareza, a exploração do espaço rural esteve ao longo de toda a Idade do Ferro
estreitamente relacionada com a presença de pequenas comunidades, muitas vezes de âmbito
familiar, dispersas no agro peninsular. 
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FIG. 54 – Planta geral de Fondo del Roig (segundo Morer, Rigo e Barrasetas, 1997).



7.7. Arquitectura mediterrânea – do Oriente ao Ocidente: aspectos gerais 
e adaptações locais

Com a Idade do Ferro introduz-se, ou divulga-se largamente, um novo modelo concep-
tual de construção e de organização do espaço habitado, bastante distinto daquele que carac-
terizou a realidade precedente, onde as unidades habitacionais eram de planta ovalada, como
foi possível comprovar na Rocha do Vigio, em pleno Alentejo Central (Calado, 2002, p. 124),
no sítio da Tapada da Ajuda, na península de Lisboa (Cardoso, 1993, p. 48) ou sob um dos edi-
fícios de Neves II no Baixo Alentejo (Maia e Maia, 1986, p. 29) (v. Fig. 35). 

A introdução do modelo ortogonal modular representa uma evidente ruptura na con-
cepção do espaço habitacional, e também no modelo económico e social que lhe está subja-
cente (Ruiz Zapatero, Lorrio Alvarado e Martín Hernández, 1986, p. 99). No entanto, os
pequenos agrupamentos de fundos de cabanas de dimensão variada, detectados em sítios
como San Bartolomé de Almonte (Huelva), poderão estar a remeter-nos para conjuntos habi-
tacionais unifamiliares, organizados em múltiplas áreas cobertas, divididas funcionalmente
(Fernández Jurado e García Sanz, 2001, p. 160), o que acabaria por suavizar bastante a apa-
rente ruptura que implica esta nova forma de organizar o espaço habitado. A título de exem-
plo desta situação, julgo pertinente referir que, ainda em realidades sub-actuais alentejanas era
possível verificar esta distribuição espacio-funcional, onde se conjugavam plantas circulares
e ortogonais (Oliveira, Galhano e Pereira, 1994, p. 265).

Independentemente da descoberta local, ou ter sido introduzida pelas comunidades
mediterrâneas que começaram a afluir nos princípios do I milénio a.C. às costas peninsula-
res (Chazelles, 1995), creio que será na sequência da colonização oriental que a construção em
terra se divulga e torna preponderante, pelo menos na metade Sul do território hoje português.
As novas técnicas construtivas acompanham, e provavelmente determinam, uma nova estra-
tégia de compreensão do espaço social, mas também familiar, representando, igualmente, um
reforço da estabilidade e fixação do espaço habitado, em consequência de uma maior capaci-
dade produtiva e de exploração, que veio permitir uma maior constância habitacional (Ruiz
Zapatero, Lorrio Alvarado e Martín Hernández, 1986, p. 98). 

Não resulta fácil “ler” a arquitectura e os espaços habitacionais de matriz mediterrânea,
em particular no espaço rural, quando a nível peninsular não se conhecem suficientemente
os contextos arquitectónicos domésticos, nem o entramado sócio-cultural que lhe subjaz. Por
outro lado, desconhece-se também até que ponto se pode isolar e demarcar com clareza o que
é uma realidade absolutamente Oriental, de outra “orientalizante”, resultante de um pro-
cesso de instalação e desenvolvimento local da Arquitectura e técnicas mediterrâneas (Correia,
2001, p. 64).

A definição dos rasgos mais próprios da arquitectura mediterrânea, e em particular da
fenícia, não cabe neste trabalho pelo complexo que resultaria, no entanto, julgo importante
comentar alguns aspectos concretos da arquitectura rural alentejana da Idade do Ferro à luz
dos conhecimentos presentes sobre esta temática.

A elaboração recente de uma síntese sobre a arquitectura mediterrânea fenícia e o seu
impacto na península (Díes Cusí, 2001), não pode deixar de constituir uma excelente base de
trabalho, em particular pela extrema dificuldade de encontrarmos informação que nos defina,
mesmo em traços gerais, as realidades próximo-orientais. Além deste, também o já clássico
trabalho de Frank Braemer (1982) permite uma aproximação à realidade construtiva fenícia.
No entanto, não posso deixar de ter em linha de conta que, a realidade arquitectónica conhe-
cida no Oriente, mas também na Península Ibérica, é essencialmente urbana, sendo os ves-
tígios iminentemente rurais muito mal conhecidos, como nos transmite Braemer (1982, p. 18),

158
UM “MONTE” DA IDADE DO FERRO NA HERDADE DA SAPATOA: RURALIDADE E POVOAMENTO NO I MILÉNIO A.C. NO ALENTEJO CENTRAL



ou como se evidenciou acima para as realidades peninsulares. Todavia, julgo que os escassos
exemplos reproduzidos por este último autor (Braemer, 1982, p. 19, Fig. 3) são bastante escla-
recedores sobre o carácter “urbano” das estruturas rurais identificadas no Neguev, reprodu-
zindo os modelos estabelecidos com base nas realidades citadinas. Atendendo ao exposto sobre
as diversas áreas peninsulares, onde são conhecidos escassos exemplos de instalações rurais
devidamente estudadas e apresentadas, creio também encontrar alguns indícios sobre a repro-
dução de um modelo arquitectónico de base “urbana” em meio rural. 

Como espero ter ficado patente, as instalações rurais conhecidas no Sul peninsular pare-
cem ter acompanhado as profundas transformações das técnicas construtivas, baseadas na
Arquitectura de terra, e da organização do espaço edificado, decorrentes da adopção do
modelo de planta ortogonal. Será, na realidade, a introdução da Arquitectura de planta orto-
gonal que permitirá repensar, redimensionar e reestruturar a organização do espaço habitado,
pela maior modularidade e interacção dos diversos espaços que admite. O tempo em que
parece decorrer esta transformação é ainda muito difícil de isolar, no entanto, deverá ter
conhecido ritmos distintos, como já se mencionou quando se analisaram as realidades anda-
luzas (v. 8.6) onde, a par de simples cabanas claramente filiadas na tradição neo-calcolítica,
surgem amplos complexos arquitectónicos como o de Calañas de Marmolejo (Molinos Moli-
nos et al., 1994).

No Alentejo, os dados ainda não permitem uma clara definição de patamares cronológi-
cos para os momentos mais antigos; todavia, possivelmente ao longo do século VI a.C., mas
com segurança em pleno século V a.C., este modo de construir e dispor os espaços construí-
dos já se encontrava plenamente instalado, como se pode verificar nas construções da área de
Castro Verde (Maia e Correa, 1985; Maia e Maia, 1986, 1996; Maia, 1987, 1988), no Baixo Alen-
tejo, ou na Malhada das Taliscas, em pleno Alentejo Central. É natural que este processo possa
ter-se iniciado ainda nos finais do século VII, ou inícios do século VI a.C., com as primeiras
experimentações do modelo ortogonal, no entanto, a dificuldade de datar e interpretar no
tempo certas pervivências materiais, não permite maiores certezas. 

O modo como se processou a absorção dos novos modelos e técnicas construtivas deve
ter sido progressivo, certamente por contacto com outras áreas mais relacionadas com os
ambientes litorais, de onde estes modelos imanam. A relação histórico-geográfica com a área
extremenha traduz-se num estreito contacto que poderia fazer chegar à região alentejana o
conhecimento desta arquitectura num momento relativamente antigo, na medida em que se
encontra aí instalado, em pleno século VII a.C., um aglomerado populacional de tipo clara-
mente urbano, El Palomar (Jiménez Ávila e Ortega Blanco, 2001). O modo como se teria desen-
rolado a absorção de conhecimentos técnicos e conceptuais estaria certamente relacionado com
a mobilidade interna de ideias, mas também de pessoas. A adopção da casa de planta qua-
drangular acaba por apresentar diversas vantagens (modularidade, facilidade de expansão ou
subdivisão dos espaços construídos, etc.) (Díes Cusí, 2001, p. 92) o que, aliado a uma incipi-
ente subdivisão e compartimentação da área habitada conhecida no Bronze Final, facilitaria
a introdução de novos conceitos de espaço. 

A análise das estruturas dos diversos sítios rurais alentejanos já estudados permite veri-
ficar a incorporação de alguns aspectos arquitectónicos de claro fundo mediterrâneo, que vão
muito além de uma mera transformação técnica, aplicando também uma nova organização do
espaço habitado, reforçando o já apontado carácter “urbano” de algumas soluções. 

Em termos técnicos, pode-se afirmar que as construções alentejanas seguem, generica-
mente, os princípios fundamentais da edilícia civil oriental e colonial peninsular, fazendo uso
das matérias-primas disponíveis na área, pedra para os alicerces e terra para as paredes (Díes
Cusí, 2001, p. 80). A técnica de construção era basicamente idêntica nos dois lados do Medi-
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terrâneo, mesmo que possam estar ausentes algumas variantes conhecidas nos ambientes de
origem onde, todavia, eram minoritárias. A arquitectura doméstica da faixa sírio-palestiniana
baseava-se, como nos descrevem Díes Cusí (2001, p. 80) e Braemer (1982, p. 111), na cons-
trução de um embasamento em pedra, muitas vezes sem qualquer vala de fundação, com cerca
de 0,50 a 0,60 m de espessura, de uma altura variável que poderia atingir 1m, sobre a qual se
erguiam as paredes em terra; como não foram identificados quaisquer vestígios concretos da
utilização de confragens, quer na península, quer no Oriente, torna-se bastante difícil men-
cionar a presença de taipa, sendo preferível referir-se a presença de construções em terra (Díes
Cusí, 2001, p. 70). Os embasamentos pétreos, tal como acontece em diversos sítios alenteja-
nos, não conheciam qualquer travamento cuidado, excepto em determinados edifícios públi-
cos. Assim, resta apenas reforçar a extrema similitude técnica entre as construções de cariz ori-
ental e colonial e as escavadas no Alentejo Central. 

O dito carácter “urbano” de algumas construções rurais alentejanas resulta da identifi-
cação de um dos rasgos mais característicos da arquitectura urbana de tipo mediterrâneo: o
pátio central. Este é, de facto, um dos maiores marcos da arquitectura oriental, resultando,
como afirma Díes Cusí (2001, p. 93) “de muchos siglos de experiência urbana”. O pátio cen-
tral representa não só uma forma de estruturar e utilizar o espaço, mas também toda uma men-
talidade de convivência familiar de fundo urbano, quase incompreensível em sítios rurais iso-
lados e, por vezes, inóspitos.

O pátio central é conhecido com alguma clareza no sítio do Espinhaço de Cão e Herdade
da Sapatoa, no Alentejo Central, em Corvo I, e provavelmente em Fernão Vaz, se se confirmar
a proposta avançada neste trabalho ou a proposta de V. Correia (1999), no Baixo Alentejo. Rela-
cionado com a existência deste espaço aberto, em torno do qual se estruturam os restantes com-
partimentos, deve-se referir a presença de áreas vestibulares, que mediavam a transição do
“mundo exterior” para a realidade interna. O caso da Herdade da Sapatoa parece incorporar
ainda uma outra característica bastante típica dos ambientes urbanos do Próximo Oriente
(Braemer, 1982, p. 31), um pequeno corredor que antecede a entrada.

O aparecimento do pátio interior levanta diversos problemas técnicos que foram soluci-
onados de raiz, revelando um grande conhecimento não só da técnica e da organização dos
espaços, mas também dos problemas e soluções inerentes à sua utilização, só possível pela via
de um cuidado planeamento antecipado da realidade a construir. Tal é caso do sistema de dre-
nagem de águas pluviais no sítio do Espinhaço de Cão, através de uma caleira que transfere
para o exterior, sob o piso de um compartimento, as águas reunidas no pátio, mas também as
que se acumulariam no exterior Norte. Não deixa de ser significativa a presença deste equi-
pamento numa pequena instalação rural alentejana, quando se conhece exactamente o mesmo
sistema em grandes complexos arquitectónicos como Cancho Roano (Celestino Pérez e Jimé-
nez Ávila, 1996) ou Abul (Mayet e Silva, 2001). 

Assim, julgo importante discordar de Díes Cusí (2001, p. 93) quando assinala que a ideia
de pátio não se consolidou entre a população do Sul peninsular, na medida em que estas ins-
talações rurais alentejanas dificilmente se poderão relacionar com a presença de populações
semitas, entre as quais este elemento coordenador do espaço habitacional conhece bons exem-
plos, em particular nas instalações coloniais da Península Ibérica (Díes Cusí, 2001, p. 85). Difi-
cilmente esta tradição construtiva seria incorporada nas edificações rurais alentejanas se não
tivesse conhecido uma plena divulgação e integração na tradição arquitectónica das populações
mais mediterranizadas das diversas áreas peninsulares.

Estreitamente relacionado com a presença de um pátio interior existe todo um modo
de utilizar e ocupar o espaço habitacional familiar, corporizando, segundo a tradição ori-
ental, o verdadeiro espírito da casa. No entanto, é extremamente complexo apreender se,

160
UM “MONTE” DA IDADE DO FERRO NA HERDADE DA SAPATOA: RURALIDADE E POVOAMENTO NO I MILÉNIO A.C. NO ALENTEJO CENTRAL



com a presença deste espaço central aberto, se adapta todo um espírito de recolhimento her-
deiro da tradição mediterrânea oriental. Segundo Díes Cusí (2001, p. 93), a realidade indí-
gena peninsular nunca interiorizou a mesma concepção de casa, utilizando o pátio como
uma área periférica, mera extensão do espaço habitacional e não como elemento estrutu-
rante da vida quotidiana. 

Pelo que é possível observar nos espaços habitacionais do Alentejo Central, o pátio, ao
situar-se no centro da área edificada, desempenharia uma função importante na vida diária,
cumprindo o papel de área de trabalho, armazenagem ou espaço de cozinha, como se pode
“ler” no Ambiente IX da Herdade da Sapatoa. Este espaço plurifuncional exterior é, em boa
verdade, uma continuidade directa do espaço em torno do qual se organizavam as diversas
cabanas que compunham uma unidade familiar do Bronze Final do Sul peninsular (Delgado,
comunicação apresentada no Congreso de Protohistoria del Mediterráneo Occidental); assim,
o pátio interior poderia com facilidade integrar a concepção espacial dos novos conjuntos habi-
tacionais de planta ortogonal, sem que se absorvessem as motivações sociais que lhe estão ine-
rentes no Mediterrâneo Oriental. Por outro lado, a sua ausência em diversos edifícios rurais
identificados no Alentejo, não deixa de assinalar a arbitrariedade da sua presença que, mesmo
no Oriente, não é absolutamente obrigatória (Díes Cusí, 2001, p. 79); assim, a função desem-
penhada pelo pátio pode, e deve ter sido, a ocupada pelo terreiro fronteiro ao edifício, tal como
acontece ainda hoje nos montes alentejanos. 

Os conjuntos habitacionais em espaço rural no Alentejo apresentam alguma comple-
xidade, distanciando-se, ao nível da área ocupada e da organização espacial, de muitas das uni-
dades habitacionais detectadas em amplos aglomerados populacionais de ambientes indí-
genas, coloniais, ou mesmo em realidades aldeãs do Próximo Oriente. Esta observação acaba
por resultar quase óbvia, na medida em que o espaço rural não conhece, aparentemente, os
constrangimentos da área urbana. No entanto, este facto poderá ser um bom indicador
sobre o tipo de realidades arquitectónicas, mas também sociais e económicas, que se encon-
tram subjacentes às pequenas instalações rurais de que tratamos. Os dados disponíveis para
as realidades habitacionais em meios urbanos, ao nível do Sul peninsular para os meados do
I milénio a.C., ou mesmo antes, são escassos e pouco representativos, dada a reduzida
dimensão das áreas intervencionadas; na maior parte das vezes, apenas se conhecem peque-
nos troços de construções e raramente “casas” completas, o que dificulta qualquer leitura
comparativa. 

Tendo presente que a área conservada da pequena unidade habitacional da Herdade da
Sapatoa se aproxima de 100 m2, é bastante significativo que corresponda a um valor idêntico
ao registado pela designada “casa H” de Toscanos (Díes Cusí, 2001, p. 86), ou se aproxime da
área apresentada pelos os edifícios C e D de Montemolín (Marchena, Sevilha), 145 m2 e 
210 m2 respectivamente. Na área catalã, em diversos aglomerados populacionais de pequena
dimensão, mas de organização “urbana”, as habitações registam, entre o século VI e o século
III a.C., uma área média de 25 m2 (Belarte e Barberá, 1994, p.41). Num caso mais próximo,
mas também de ambiente urbano, em El Palomar, é mencionada uma habitação diferenciada
e complexa, que dispunha de uma área interior na ordem dos 300 m2 (Jiménez Ávila e Ortega
Blanco, 2001, p. 231), coexistindo com unidades menores, providas apenas de um único com-
partimento. Edifícios complexos instalados em meio rural, como o do Espinhaço de Cão, ape-
sar de não totalmente escavado, poderiam deter uma área de várias centenas de metros qua-
drados, estruturados em torno de diversos pátios (v. 8.1), aproximando-se dos valores eviden-
ciados por edifícios como Abul A, com cerca de 500 m2, e não muito distante dos cerca de 
1500 m2 apresentados por Cancho Roano. A título de exemplo para a faixa sírio-palestiniana,
da qual, de certo modo, chegaram os modelos que se instalaram na península, será de referir
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que num pequeno aglomerado de tipo aldeão, sem constrangimentos de espaço, a maioria das
unidades habitacionais se situa entre os 20 e os 60-70 m2, subindo acima deste valor apenas
os edifícios públicos (Portugali, 1987, p. 133). 

Como breve conclusão pode-se avançar que estas pequenas unidades rurais poderiam
abarcar uma realidade social de tipo familiar alargada, apresentando por vezes uma grande
complexidade construtiva, mas também social, que dificilmente se reduziria a meros agri-
cultores dependentes dos senhores terratenentes, instalados nas realidades populacionais
maiores. Assim, nos campos, creio que não existiria apenas um baixo “estrato” social de
pequenos agricultores dependentes, mas sim todo um entramado social que poderia rivalizar,
em diversas situações, com as realidades conhecidas nos aglomerados populacionais. A exis-
tência de uma complexa arquitectura de claro fundo mediterrâneo, dotada por vezes de claros
equipamentos de tipo urbano (pátios interiores, caleiras de escoamento de água, escadaria)
revela uma profunda absorção de valores e conhecimentos externos, que aqui chegarão, toda-
via, bastante filtrados e adaptados às realidades locais. 
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8. O povoamento e as dinâmicas da ocupação
na Idade do Ferro do Alentejo Central



Na última década, o conhecimento das estratégias de povoamento durante o primeiro
milénio a.C. no Alentejo Central alterou-se profundamente, acentuando-se esta dinâmica nos
últimos anos. Perante um quadro particularmente redutor como o que foi possível traçar, para
esta região, nos inícios da década de 90, por Berrocal-Rangel (1992), encontramos actualmente
uma realidade bastante distinta, cuja evolução é possível rastear num conjunto de artigos publi-
cados na segunda metade desta década (v. Calado e Rocha, 1996-97, 1997; Calado, Barradas
e Mataloto, 1999). Em termos gerais, a grande alteração resulta de um programa alargado de
prospecções onde, pela primeira vez, se começou a detectar um intenso povoamento rural.

Paralelamente aos diversos programas de levantamento arqueológico, começou a desen-
volver-se um conjunto, ainda bastante titubeante, de intervenções em sítios de cronologia sidé-
rica (Alto do Castelinho da Serra, Castelão de Rio de Moinho, Castelo Velho do Lucefécit), cujos
resultados têm vindo a ser revelados de forma parcelar (Gibson, Correia e Burgess, 1998;
Calado, 1993; Calado e Rocha, 1997). Será, todavia, com o grande plano de intervenções de
minimização de impactes da Barragem de Alqueva, já nos finais da década de 90, que se levará
a efeito um amplo conjunto de escavações em sítios da Idade do Ferro, cujos resultados come-
çam agora a ser conhecidos (Calado, 2002; Gomes, Brazuna e Macedo, 2002). É assim,
perante um cenário em forte mutação, que se tentará elaborar uma breve síntese.

A Idade do Ferro introduz uma dinâmica de povoamento específica que só poderemos
reter se atendermos à realidade precedente, pelo que será conveniente apresentar, em linhas
gerais, um breve perspectiva sobre o Bronze Final do Alentejo Central. 

8.1. O final da Idade do Bronze (v. Est. LXV)

Na região centro alentejana, o final da Idade do Bronze começou por ser conhecido, essen-
cialmente, pelas grandes ocupações de altura, das quais apenas uma foi muito sumariamente
intervencionada no início da década de 70, a Coroa do Frade (Arnaud, 1979). 

Estes grandes povoados implantam-se sobre destacadas linhas de cumeada, com um ele-
vado controlo visual, ocupando, por norma, vários hectares, tal como foi possível detectar na
Serra de Portel (Serra Murada, Outeirão) ou, de modo mais expressivo, na Serra d’Ossa (Cas-
telo e Évoramonte). Estas grandes instalações estão, muito provavelmente, rodeadas por exten-
sas linhas de muralha, o que apenas foi possível confirmar na Coroa do Frade (Arnaud, 1979);
todavia, os extensos taludes detectados em todos eles, ou os troços de muralha evidentes à
superfície em sítios como o Castelo, na Serra d’Ossa, conferem alguma verosimilhança a esta
suspeita.

A par destes povoados têm sido identificados outros de menor entidade, implantados em
cerros destacados nas estribações dos sistemas montanhosos. 

Na Serra d’Ossa, parece desenvolver-se todo um sistema de povoamento concertado e
coordenado pelos grandes povoados, como o Castelo, Évoramonte e S. Gens, que controlariam
o acesso ao interior da serra através de um conjunto de povoados de menor dimensão — Mar-
tes, Fonte Ferrenha, Morouços e Defesa — instalados sobre cerros destacados (Calado, 1993b,
p. 351; Parreira, 1995, p. 132). Esta realidade esbarra, todavia, na impossibilidade de se afirmar
taxativamente a contemporanidade de toda esta rede de povoamento. 

Nos últimos anos, as prospecções que se têm levado a efeito permitiram identificar, em
diversas áreas, uma intensa malha de pequenas instalações localizadas na planície, sem quais-
quer preocupações de defensabilidade. Julgo poder ver aqui o arranque de uma intensa ocu-
pação rural, que irá caracterizar os primeiros momentos da Idade do Ferro, ainda que seja bas-
tante difícil precisar a cronologia destas ocupações do final da Idade do Bronze. 
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Em termos arquitectónicos, os dados são bastante escassos, tendo sido revelada, muito
recentemente, a presença de uma pequena cabana de planta ovalada, claramente associada a
um contexto material do Bronze Final, onde, todavia, surge um objecto de ferro (Calado,
2002, p. 124), facto cada vez menos inédito no Ocidente peninsular (Vilaça, 1995; Senna-Mar-
tínez, 2000). 

8.2. A Idade do Ferro e a dinâmica da ocupação do território centro alentejano 
no I milénio a.C.: as leituras possíveis 

A transição para a Idade do Ferro parece ter sido caracterizada por um lento processo de
transformação da realidade local. Ainda que seja bastante difícil de situar cronologicamente,
o início deste processo pode detectar-se na presença de artefactos de ferro em contextos cul-
turais claramente coincidentes com as realidades do Bronze Final ou na identificação de
novos elementos de adorno, como a fíbula de dupla mola detectada na Coroa do Frade (Arnaud,
1979) e em Arraiolos (Fabião, 1996; Ponte, 1999), com os quais poderiam ter chegado outros
produtos, como os artigos têxteis. Este tipo de fíbulas, cuja presença parece cada vez mais carac-
terizar os contextos mais antigos da Idade do Ferro (Ponte, 1999, p. 553; Argente Oliver,
1994, p. 104), parece assumir-se cada vez mais como um claro indicador cronológico já da
Idade do Ferro para contextos culturalmente muito próximos ao Bronze Final.

Assim, creio que os momentos mais antigos da Idade do Ferro terão sido profundamente
marcados por uma continuidade plena do contexto cultural anterior que, progressivamente,
irá integrando as novas realidades que vão chegando do litoral.

Recentes trabalhos de escavação no povoado de São Gens, no cume da Serra d’Ossa, reve-
laram, com bastante clareza, este momento de transição entre as duas realidades culturais;
assim, a uma matriz cerâmica típica do Bronze Final regional apensa-se um conjunto de reci-
pientes, principalmente de grande dimensão, elaborados a torno, de produção local/regional,
a par de algumas importações principalmente de tipo anfórico, como ânforas do tipo R-1, pro-
vavelmente 10.1.2.1 da tipologia de J. Ramon (1995). 

Perante os escassos dados disponíveis, é ainda bastante difícil compreender quando se
processa o abandono dos grandes povoados de cumeada; no entanto, estou em crer que
deverá acompanhar este processo de transformação cultural, tal como fica patente nos
escassos indícios de uma ocupação de cronologia sidérica na Coroa do Frade (Arnaud,
1979), e agora também no Alto de São Gens. A profunda alteração das redes de povoamento,
na transição do Bronze Final para a Idade do Ferro, corresponde a uma transformação tão
acentuada que dificilmente resultaria da acção de estímulos exteriores, em particular quando
estes são tão escassos, pelo que se deverá antes associar a uma conjuntura local, resultante
de dinâmicas internas. A continuidade de ocupação registada em alguns povoados do
Bronze Final na Extremadura espanhola (El Risco, Aliseda ou mesmo Badajoz), parece apon-
tar igualmente para uma evolução interna específica, e essencialmente local, variável nas
diversas regiões, reconhecendo-se inclusivamente, na própria Extremadura, assinaláveis
diferenças entre o vale do Tejo e o do Guadiana (Rodríguez Díaz e Enríquez Navascués,
2001, p. 158). 

Talvez seja este o momento para efectuar um breve comentário a uma proposta recente,
que deriva da verdadeira “descoberta”, por parte dos investigadores espanhóis, da colonização
e presença fenícia na fachada atlântica peninsular.

Em trabalho recente, o Prof. Pellicer (2000), perante o vasto conjunto de dados que se
vinham a coligir sobre a presença fenícia no território actualmente português, propõe que a
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“orientalização” da Extremadura espanhola se realize a partir dos estuários do Tejo e do Sado,
onde a presença fenícia e dos influxos orientais, é clara. 

A estreita afinidade da Extremadura com as realidades litorais “orientalizantes” foi então
interpretada como o resultado de intensos contactos com os estuários do Tejo e do Sado, atra-
vés de uma ligação Este-Oeste muito favorecida por excelentes caminhos naturais, como já Ber-
rocal-Rangel havia assinalado (Berrocal-Rangel, 1992, p. 257, 1994, p. 144). Assim, remeter-
se-ia para um segundo plano a tradicional, e quase mítica, ligação com a bacia do Guadalqui-
vir através de uma via Norte-Sul, antecedente da conhecida “Vía de la Plata”. Esta mesma hipó-
tese tem conhecido alguma adesão, reforçada pela grande antiguidade das ocupações fenícias
do estuário do Tejo (Arruda, 2002 e comunicação apresentada no Congreso de Protohistoria
del Mediterráneo Occidental).

No entanto, os titubeantes vestígios de uma ligação efectiva com o litoral identificados no
Alentejo Central, ou em sítios como Badajoz (Berrocal-Rangel, 1994; Enríquez Navascués et
al., 1998) ou Aliseda (se exceptuarmos o achado pontual que representa o tesouro) (Rodríguez
Díaz e Pavón Soldevila, 1999), na Extremadura espanhola, tornam dificilmente aceitável uma
“via de orientalização” que deixasse pelo meio um panorama profundamente local, onde os
influxos do litoral apenas parecem “ecoar” de modo filtrado. 

A ligação da área extremenha ao litoral andaluz, ou mais propriamente à bacia do Gua-
dalquivir, e daí ao litoral, parece-me encontrar indícios mais sólidos, principalmente na parte
oriental da Província, desde o final da Idade do Bronze, quando se verifica a presença de um
fenómeno que une com toda a clareza ambas áreas, as estelas de “guerrero” ou de tipo “extre-
menho” (Celestino Pérez, 2001a). A sua distribuição parece marcar um clara via de transita-
bilidade e comunicação que cruza, de Sudeste para Noroeste, o território extremenho, perfa-
zendo uma clara ligação com bacia do Guadalquivir, a Norte da província de Córdova (Rodrí-
guez Díaz, 1995a, p. 216)

Ao longo das primeiras centúrias da Idade do Ferro fica igualmente patente a forte
ligação com os contextos andaluzes, em particular na necrópole de Medellín, onde são fre-
quentes as urnas tipo “Cruz del Negro” (Almagro-Gorbea, 1977; Torres Ortiz, 1999),
remetendo claramente para a necrópole andaluza que lhe dá nome. Por outro lado, a forte
presença da torêutica orientalizante na área extremenha, e a identificação de necrópoles
e povoados com materiais de claro “sabor” mediterrâneo na Alta Extremadura e no sudo-
este da Meseta Norte — necrópole de Pajares (Celestino Pérez, 1999) e “túmulo” de Gar-
ganta de Minchones (Torres Ortiz, 1999), na primeira destas regiões, El Berrueco (Mar-
tín Bravo, 1999, p. 127), Sanchorreja (González-Tablas Sastre, Fano Martínez e Martínez
Liquiniano, 1991-92) e “Las Guijas, B” (Fernández Gómez, 1997), na segunda — creio que
nos está a apontar para uma clara ligação Sul-Norte, através da qual se difundiam as influ-
ências litorais.

O estudo recente dedicado às cerâmicas áticas de Cancho Roano (Gracia Alonso, 2003),
apesar de se reportar a um momento mais tardio do que a suposta “orientalização” do interior
extremenho, parece-me reforçar a existência de uma via de contacto preferencial do litoral
andaluz com o interior extremenho, a partir da área de Huelva-Cádiz, ao registar fortes simi-
litudes entre o conjunto de importações recolhidos naquele local e a realidade da cerâmica
grega documentada em Huelva (Gracia Alonso, 2003, p. 77). Por outro lado, a reduzida pre-
sença de cerâmicas áticas em sítios como Santarém ou Lisboa (Arruda, 1997, p. 85), no estu-
ário do Tejo, parece assinalar que, efectivamente, as ligações Este-Oeste dificilmente explica-
riam o abastecimento destas cerâmicas ao interior extremenho, reforçando a ligação da Extre-
madura com o litoral através de outros eixos, nomeadamente aquele que ligaria o Sul desta pro-
víncia ao Médio e Baixo Guadalquivir e daí até à costa. 

167
8. O POVOAMENTO E AS DINÂMICAS DA OCUPAÇÃO NA IDADE DO FERRO DO ALENTEJO CENTRAL



Como breve conclusão deste pequeno comentário, julgo conveniente assinalar que as
dinâmicas comerciais e populacionais da área extremenha, através das quais surgiram reali-
dades como Medellín ou Cancho Roano, deveriam privilegiar o contacto com o Sul peninsu-
lar através do Guadalquivir, independentemente de se estabelecer uma teia de ligações entre
o litoral e o interior onde, certamente, os estuários do Tejo e do Sado estariam incluídos. 

Com a Idade do Ferro, o povoamento rural, como já se afirmou, torna-se dominante no
Alentejo Central, pelo menos até aos meados do I milénio a.C., evidenciando um dinamismo
e uma intensidade absolutamente inusitados (v. Est. LXVI). As pequenas ocupações de tipo
“monte” instalam-se principalmente em esporões baixos e rechãs, sobranceiras a linhas de
água permanente, junto de pequenas várzeas, evidenciando o carácter agrícola, ou agro-pas-
toril, destes agrupamentos populacionais. A intensidade da investigação arqueológica desen-
volvida neste tipo de instalações tem vindo a revelar uma complexidade arquitectónica, e pro-
vavelmente económica e social, difícil de precisar apenas com dados de superfície.

A dinâmica do povoamento rural está ainda longe de ser conhecida, todavia, estou em crer
que se deverá estruturar no tempo, sem que se possa traçar, por agora, um quadro linear de cres-
cimento, existindo diversos indícios que apontam para uma realidade em constante reajuste. 

Os diversos programas de prospecção levados a efeito nos últimos anos permitiram veri-
ficar que, em determinadas áreas, como no vale do Guadiana no Alentejo Central (Calado, Bar-
radas e Mataloto, 1999), o povoamento de pequenas instalações apresentava uma notável den-
sidade, como tive oportunidade de comentar em 7.1. Também junto ao sítio da Herdade da
Sapatoa se detectaram duas outras instalações da Idade do Ferro, genericamente contempo-
râneas, a uma distância de escassas centenas de metros, sendo ainda muito difícil estabelecer
a real ligação entre estas ocupações. No sítio da Herdade da Sapatoa 3 procedeu-se a duas cur-
tas campanhas em 2002 e 2003, revelando-nos uma realidade ocupacional muito semelhante
ao sítio aqui em análise, ainda que apresente um dinamismo construtivo absolutamente
diverso do registado na Herdade da Sapatoa. 

O enorme conjunto de instalações rurais conhecidas no Alentejo Central são ainda muito
difíceis de “ler” no Tempo, tornando particularmente árdua, ingrata e pouco produtiva a
tarefa de interrelacionar e compreender no espaço estas ocupações. No entanto, o maior
conhecimento dos conjuntos materiais da Idade do Ferro, resultantes das muitas intervenções
que se têm vindo a desenvolver no Alentejo Central, permite identificar diversos indícios sobre
o dinamismo, e instabilidade, das ocupações rurais alentejanas. As diferenças registadas entre
os conjuntos materiais de sítios tão próximos como o Pomarinho, situado junto à vila do
Redondo, ou o Monte do Cabaço, na aba Sul da serra d’Ossa, deverá relacionar-se principal-
mente com distintos espectros cronológicos; enquanto no primeiro sítio abundam formas cerâ-
micas com claras ligações ao Bronze Final, associadas a decorações digitadas e incisas (Ests.
LIX e LX), com elevada percentagem de cerâmicas manuais; no segundo caso, as decorações
estão ausentes, sendo o conjunto dominado por grandes contentores de bordos sinuosos,
espessos e de colo curto (Est. LXI), que parecem apontar para uma realidade material mais con-
sonante com o que se irá conhecer na segunda metade do primeiro milénio a.C.

Assim, estou certo de que a intensidade da ocupação rural será esbatida quando se intro-
duzir a variável tempo, tal como os primeiros estudos com base em escavações parecem indi-
car (Calado, 2002). Todavia, mesmo que se verifique a suavização desta tendência, estou
certo que a ocupação rural constituiu o cerne da ocupação humana da Idade do Ferro até aos
meados do I milénio a.C.

A par da ocupação rural existiriam outros modelos de instalação que se poderiam desig-
nar, aparentemente, de povoados, ainda que não saibamos a que realidades correspondem com
exactidão. Algumas ocupações do Bronze Final, de menores dimensões que os grandes povoa-
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dos de cumeada, não foram totalmente abandonadas, como parecem indicar os resultados da
intervenção no Alto do Castelinho da Serra, em Montemor-o-Novo (Gibson, Correia e Burgess,
1998), ou talvez do Castelo Velho do Lucefécit, apesar da ausência de dados (Calado, 1993).
O primeiro destes casos é particularmente elucidativo sobre as dificuldades existentes na
caracterização destas longas ocupações, na medida em que, a par de uma presença do Bronze
Final bastante evidente, e de uma ocupação claramente da segunda metade do I milénio a.C.,
existe um “limbo”, pouco definido e caracterizado, que se aproxima do que se poderia desig-
nar de uma I Idade do Ferro. Mesmo que assim fosse, os titubeantes indícios desta ocupação
dificilmente seriam compatíveis com a interpretação destes aglomerados como centros coor-
denadores do povoamento num dado território. No entanto, representariam, certamente,
mais um modelo de instalação, não despiciendo, que regressará a um lugar de destaque
entrada a segunda metade do milénio. 

No Alentejo Central são ainda conhecidas, em meados do primeiro milénio a.C., duas
peculiares instalações que dispõem, aparentemente, de um circuito amuralhado, apesar da sua
implantação em locais sem, ou com escassas, condições naturais de defesa, são elas o Caste-
lão das Nogueiras (Rio de Moinhos, Borba) e o sítio de Nossa Senhora de Machede (Évora). 

O facto de nunca terem sido objecto de qualquer intervenção arqueológica impede mai-
ores considerandos sobre a sua cronologia, ainda que o conjunto de materiais recolhido à
superfície pareça apontar para uma ocupação de meados do I milénio a.C., genericamente coin-
cidente com o grande “surto” de ocupação rural. 

Estes povoados, com uma área de 1 ha e 0,5 ha respectivamente, parecem corporizar um
modelo de instalação sem paralelo directo na região, constituindo, cada um deles, um caso par-
ticular e distinto, apesar de serem aqui referidos em conjunto. Ambos representam um nível
de organização superior às instalações rurais, na medida em que dispõem de um elemento
construtivo “diferenciado”, a muralha. A estes locais facilmente se poderia associar um papel
de coordenador do povoamento num pequeno território, destacando-se das instalações rurais
pelo isolamento do conjunto edificado face ao exterior. Por outro lado, poderão ser lidos como
uma expressão regional dos verdadeiros centros de poder, de índole “aristocrática”, que cons-
tituem os “Complexos Arquitectónicos” da Extremadura. O seu reduzido número, e a escas-
sez de informação que sobre eles dispomos, impede comentários mais alargados, ainda que
possam ter jogado um papel fundamental na estruturação do povoamento regional em mea-
dos do I milénio a.C., ou ter apenas resultado de uma estratégia de ocupação que cedo se reve-
lou sem futuro. 

Partindo de algumas similitudes — reduzida área ocupada, cronologia e presença de
muralha ou de uma qualquer estrutura delimitadora do espaço edificado, — entre o sítio de
N.a Sr.a de Machede e o de “El Castañuelo”, na serra de Huelva, gostaria de tecer alguns bre-
ves considerandos sobre uma hipótese equacionada recentemente (Pérez Macías, 1996; Pérez
Macías e Gómez Toscano, 1999). Segundo estes autores, “El Castañuelo” corporizava toda
uma nova realidade cultural, que se deveria de associar à chegada de populações de celtici ao
sudoeste peninsular. Para tal, contribuiria a presença de um conjunto de objectos cerâmicos
cujos paralelos encontram na área dos “Campos de Urnas”. Todavia, como bem assinala J.
Jiménez (2001, p. 201), tirando uma ou outra excepção, todo o conjunto cerâmico apresenta
notáveis similitudes com o recuperado nos “complexos” do Guadiana, particularmente em
Cancho Roano, pelo que me parece manifestamente forçado ler este sítio como a marca da ins-
talação de novas populações no sudoeste peninsular. Na realidade, a filiação “mediterrânea”
da maior parte dos materiais, entre os quais se encontram diversas importações, deixa escassa
margem para que se valorize um ou outro caso que pode, efectivamente, remeter para con-
textos mais setentrionais. 
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Também o “castro” da Azougada, localizado entre a serra de Huelva e o Alentejo Central,
apresenta, no que é conhecido do espólio resultante das intervenções de Manuel Heleno e Fra-
goso Lima, notáveis semelhanças com o recolhido em Cancho Roano (Arruda, 2001; Gomes,
2001; Jiménez Ávila, 2001). A reforçar estas similitudes está a interpretação da Azougada como
um santuário (Fabião, 1998; Arruda, 2001; Gomes, 2001), função sempre associada àquele
local (Celestino Pérez, 2001). Por outro lado, a Azougada é mais um caso de uma pequena ocu-
pação instalada sobre um cerro pouco destacado, com alguma defensabilidade natural, tal
como acontece com o sítio de N.a Sr.a de Machede e El Castañuelo. O verdadeiro “mito” que
se desenvolveu em torno da Azougada dificulta qualquer leitura mais detalhada, em particu-
lar pela falta de um conhecimento aprofundado sobre o conjunto material efectivamente
recolhido. 

Creio que o modelo de instalação materializado por estes sítios (Azougada, Castañuelo
e, eventualmente, N.a Sr.a de Machede) pode ter cumprido funções específicas e diferenciadas,
provavelmente semelhantes a algumas das reconhecidas em Cancho Roano, no âmbito do
povoamento de meados do I milénio a.C. no interior do sudoeste peninsular. 

Estas pequenas instalações “diferenciadas” poderão traduzir uma realidade local do fenó-
meno social corporizado pelos “complexos arquitectónicos”, no Médio Guadiana; no entanto,
a escassez de dados disponíveis impõe toda a prudência, em particular quando se trata de ler
realidades quase totalmente desconhecidas. 

A segunda metade do I milénio a.C. no Alentejo Central é, aparentemente, melhor
conhecida, na medida em que as presenças materiais são mais facilmente identificáveis, em
particular no que diz respeito à decoração das cerâmicas. Encontrando-se o Alentejo Central
incluído na área “céltica” do sudoeste peninsular, foi já objecto de análise em dois trabalhos
de fundo (Berrocal-Rangel, 1992; Fabião, 1998), facilitando uma melhor leitura das realida-
des locais. Em termos de povoamento, a tendência recentra-se, de novo, nos aglomerados
populacionais de maior dimensão, que se rodeiam de fortes sistemas defensivos e se locali-
zam em alcantilados rochosos de grande defensabilidade natural (v. Est. LXVII). O povoamento
rural torna-se mais esparso, sem por ventura desaparecer, existindo inclusivamente indícios
que apontam para a manutenção de alguma relevância social, atendendo aos espólios metáli-
cos de necrópoles como a da Cardeira ou das Casas (Fabião, 1998), certamente associadas a
uma instalação deste tipo. 

Desde a apresentação do modelo cultural para a Idade do Ferro do Alentejo, proposto por
C. Beirão, M. V. Gomes e J. P. Monteiro (Beirão, Gomes e Monteiro, 1979; Beirão e Gomes,
1980) que se considerou a segunda metade do I milénio a.C. como uma época profundamente
marcada pela influência “mesetenha”, verificando-se inclusivamente a migração de populações
para esta região a partir do interior peninsular. Para a área extremenha, culturalmente seme-
lhante, a entrada na segunda metade do milénio tem sido igualmente lida como um período
de crise, a de “cuatrocientos” como também já lhe chamaram (Rodríguez Díaz, 1994b), mar-
cada por fortes e violentas transformações sociais e económicas (Rodríguez Díaz e Enríquez
Navascués, 2001, p. 241).

Esta leitura tem vindo a ser cada vez mais posta em causa nos últimos anos (Berrocal-Ran-
gel, 1992; Arruda, Guerra e Fabião, 1995; Arruda, 1996; Fabião, 1998), alinhando-se por um
quadro cultural muito mais complexo e diversificado, com percursos históricos distintos,
mas paralelos. No que diz respeito ao Alentejo Central, os parcos dados disponíveis parecem
apontar, igualmente, para uma nova perspectiva, onde a presença de elementos “mesete-
nhos” surge cada vez menos valorizada. Os dados são, de facto, avaros, dada a escassez de inter-
venções, no entanto, os resultados obtidos no Castelão de Rio de Moinhos (Borba), são bastante
elucidativos a esse nível, verificando-se uma presença significativa de cerâmicas importadas
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do Sul peninsular, por oposição a uma irrisória presença da típica decoração “estampilhada”
(Calado, 1991). Perante esta constatação, o director dos trabalhos é peremptório: “Em termos
culturais, parece desenhar-se, no conjunto artefactual do Castelão, uma tendência para uma maior
filiação nos ambientes culturais mediterrânicos e uma presença menos sensível de influências e con-
tactos com as culturas continentais, mesetenhas em particular” (Calado, 1991, p. 26). A reanálise
do espólio recolhido por Abel Viana na necrópole do Monte da Cardeira (Alandroal) vem, de
certo modo, ao encontro do exposto, reforçando as ligações com a área ibérica, como bem subli-
nha o autor do estudo (Fabião, 1998, vol. I, p. 389-391). No entanto, como já foi salientado por
C. Fabião, os dados conhecidos para outra necrópole da região, a da Herdade das Casas, pare-
cem apontar mais no sentido da Meseta, em particular se valorizarmos a fíbula de “cavalinho”
e a espada de fios paralelos de tipo “La Téne”; todavia, gostaria de salientar, na esteira deste
último autor, que também aqui as ligações com o Mundo “ibérico” não estão ausentes, antes
pelo contrário, se atendermos à presença de uma falcata e de uma pinça de tipo “Cigarralejo”,
além de dois pratos com pintura de vermelho violáceo, de produção aparentemente exógena,
com abundantes paralelos nas necrópoles ibéricas (Calado e Mataloto, 2001, p. 144).

No mesmo sentido apontam os resultados obtidos na escavação da necrópole de “El
Mercadillo”, na vizinha Extremadura espanhola, onde estão bem patentes as fortes ligações
com o “Mundo Ibérico” nos espólios do século IV a.C.; este facto acabou por determinar a veri-
ficação de uma continuidade do padrão cultural face ao período “Orientalizante”, aproxi-
mando esta realidade cultural de um conceito de “post-orientalizante” (Hernández Hernán-
dez e Galán Domingo, 1996, p. 125), cada vez mais marcado pela influência ibérica. 

Assim, pode-se dizer que na segunda metade do I milénio a.C. se assiste, no Alentejo Cen-
tral, a uma notória continuidade e mesmo uma sensível intensificação dos contactos, directos
e indirectos, com as realidades do Sul da península, remetendo para um contexto cultural em
progressiva transformação e sem rupturas, ao invés do que até agora se vinha assinalando. Este
facto não me parece necessariamente contraditório face uma completa remodelação da estru-
tura do povoamento, correspondendo antes à consolidação de uma tendência para a concen-
tração da população, nascida ainda dentro da primeira metade do milénio, como nos poderá
estar a indicar o Castelão das Nogueiras (Borba). 

Por outro lado, os indícios de ligações a áreas com uma componente de forte pendor “cel-
tizante” ou “mesetenho” estão, como já se referiu, igualmente presentes, ocasionalmente de
modo bastante claro, evidenciando um mosaico cultural de contactos bastante diversos na
segunda metade do I milénio a.C. 

A profunda transformação dos modelos de povoamento, e a modificação da organização
social e económica que lhe deverá estar subjacente, poderá desenvolver-se num quadro local,
de modo progressivo e não violento, passível de ser lido sem recurso a velhos esquemas inter-
pretativos de forte pendor difusionista, cada vez mais difíceis de encaixar nos resultados,
para muitos incómodos, das escavações arqueológicas que se têm vindo a desenvolver no inte-
rior Sul do país. 
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9. O “monte” da Herdade da Sapatoa: 
ruralidade e povoamento na Idade 

do Ferro do Alentejo Central



O estudo da Idade do Ferro no Alentejo Central encontra-se numa fase de acelerada trans-
formação, pelo que qualquer tentativa de síntese, ou ponto da situação, corre sérios riscos de
rapidamente se ver completamente desactualizada, assim espero que aconteça.

Ao longo deste trabalho, que teve como ponto de partida e se centrou no estudo de uma
realidade muito concreta, a instalação humana identificada na Herdade da Sapatoa, pretendeu-
-se trazer o povoamento rural para o centro do debate, conferindo-lhe uma relevância raras
vezes reconhecida ao longo da Idade do Ferro.

A própria ruralidade destes locais começou por ser difícil de definir, na medida em que
esta era sempre lida a partir da “urbanidade” de outros, cuja presença no Alentejo Central ainda
resiste a qualquer tentativa de identificação. Assim, com uma ruralidade associada à sua dis-
persão no campo, imediatamente me surgiu, na esteira de outros autores que trataram a
Idade do Ferro alentejana, aproximar este conceito de povoamento à noção de “monte”, ainda
hoje aplicada às actuais, e subactuais, entidades arquitectónicas em meio rural no Alentejo.
A “plasticidade” do termo, globalizante e diverso, permite abarcar toda a variabilidade detec-
tada nas instalações rurais da Idade do Ferro, conferindo-lhe grande operatividade, por opo-
sição a outros de maior especificidade (granjas, quintas, etc.), mas também mais comprome-
tidos com modelos socio-económicos complexos, por agora impossíveis de reconhecer no 
I milénio a.C. do Alentejo Central. De todos os modos, o que se pretende sublinhar é a adap-
tabilidade do conceito de povoamento “monte”, que tanto poderá surgir associado a meios
socio-económicos mais simples, como a outros mais complexos que se podem vir a reconhe-
cer nesta e noutras regiões. 

O pequeno “monte” da Herdade da Sapatoa era constituído por um conjunto de com-
partimentos aparentemente estruturados em torno de um pátio, na melhor tradição mediter-
rânea. Do total da área edificada conservou-se cerca de uma centena de metros quadrados, divi-
didos por dez espaços distintos, total ou parcialmente escavados. Destacam-se de entre estes
dois grandes compartimentos de planta rectangular, passíveis de serem relacionados com fun-
ções habitacionais de âmbito doméstico. Os restantes espaços são de menores dimensões, cor-
respondendo a áreas, aparentemente, de armazenagem, confecção de alimentos e de passa-
gem, além de um amplo espaço aparentemente não coberto que se pode associar a um pátio
interior. A presença de diversos troços de estruturas indica que a área edificada se estenderia
além do conservado, perfazendo compartimentos de funcionalidade indeterminada.

No interior dos diversos espaços habitacionais detectaram-se várias estruturas adossadas
às paredes, que se definiram como equipamentos domésticos, pela efectiva associação a uma
vivência doméstica quotidiana, como é o caso das lareiras, presentes em quase todos os com-
partimentos, ou dos bancos/poiais.

Ainda que se desconheça a real dimensão do conjunto edificado, esta não deveria ser
muito mais alargada que a indiciada pelos vestígios conservados. Deste modo, estou em crer
que o “monte” da Herdade da Sapatoa, na Idade do Ferro, foi habitado por uma pequena uni-
dade familiar, que dificilmente iria muito além da dezena de indivíduos.

A “humildade” deste conjunto familiar fica bem patente no conjunto de recipientes reu-
nido. O abandono de uma parte aparentemente significativa da baixela cerâmica em utilização
no último momento de ocupação do local permitiu uma aproximação à realidade material, e logo
socio-económica, deste agregado familiar. O conjunto de recipientes recolhido era na sua tota-
lidade proveniente de uma produção local/regional, o que demonstra claramente como se
encontrava arredado dos grandes fluxos comerciais. Além do carácter marcadamente local, cerca
de 40% dos recipientes são manufacturadas, partilhando ainda evidentes traços da tradição cerâ-
mica regional do final da Idade do Bronze. O conjunto é composto por tigelas, taças,
bacias/alguidares, potes/panelas e ânforas, podendo associar-se a actividades de armazenagem,
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fixa e móvel, preparação/confecção de alimentos, consumo e, eventualmente, de higiene pes-
soal. Os recipientes distribuíam-se, essencialmente, por três compartimentos, concentrando-
-se por vezes em pequenos recantos onde estariam arrumados em utilização ou para futuros tra-
balhos. No Ambiente I encontram-se representadas quase todas as categorias de recipientes,
demonstrando a polivalência deste espaço, enquanto nos Ambientes III e V estão ausentes os
recipientes de consumo individual, indicando a provável realização desta actividade noutras
áreas, como o poderão indicar as tigelas recolhidas nos Ambientes I, II e VIII. A presença resi-
dual, e em nenhum caso na “baixela” do momento do abandono, de cerâmicas que se aproxi-
mam dos modelos mais difundidos no litoral, nomeadamente cerâmica cinzenta fina e de
engobe vermelho, deixa entrever o modo filtrado e pontual como a influência “orientalizante”,
ou mais propriamente “litoralizante”, se fazia sentir no interior, onde, todavia, se tinha incor-
porado toda uma tradição construtiva e arquitectónica de claro fundo mediterrâneo.

A ocupação rural tem vindo a ganhar um lugar de particular destaque no estudo do I milé-
nio a.C., pelo menos em determinadas áreas peninsulares, das quais talvez seja o sudoeste a
que mais longamente tenha conhecido uma prolongada investigação. Além dos já clássicos tra-
balhos de C. Beirão, principalmente vocacionados para as necrópoles, mas também incidindo
sobre alguns povoados, apesar de escassamente publicados, encontramos os trabalhos de
Manuel e Maria Maia sobre a área de Castro Verde, mais propriamente na área da Herdade
do Fialho. No entanto, creio que o fenómeno da ocupação rural só ganhou notoriedade quando
na Extremadura espanhola se entendeu que o modelo de instalação de Cancho Roano não era
uma realidade isolada, mas antes fazia parte de uma verdadeira rede de Complexos arquitec-
tónicos de prestígio dispersos no agro. A constatação de que o meio rural permite sustentar e
abarcar uma realidade arquitectónica, social e económica tão relevante, implica com toda a cer-
teza uma nova visão do campo, longe da dependência directa dos meios urbanos. 

O estado incipiente em que se encontra o estudo da ocupação rural em grande parte da
península facilitou uma visão abrangente sobre esta modalidade de povoamento, ainda que a
escassez de informação impossibilite análises mais detalhadas.

A identificação e escavação de um intenso povoamento rural da Idade do Ferro no Alen-
tejo Central, em particular junto ao Guadiana, permitiu obter uma leitura muito mais abran-
gente das tendências verificadas na Herdade da Sapatoa.

A escavação de sítios como o Espinhaço de Cão, a Casa da Moinhola, a Malhada das Talis-
cas e a do Gato, permitiu verificar um modo de construir e organizar os espaços edificados
diverso, mas semelhante, reforçando a adaptabilidade das técnicas e conceitos arquitectónicos
difundidos a partir do litoral.

Em termos técnicos, as edificações em meio rural seguem a regra do “esforço mínimo”,
utilizando os materiais disponíveis nas imediações, pedra de calibre variado para o soco de
base, e terra para elevar as paredes em altura. Os compartimentos são, normalmente, edifi-
cações de planta rectangular construídas individualmente e justapostas de modo a formar um
todo, verificando-se raras vezes a presença de muros meeiros. O aspecto mais relevante de
alguns destes conjuntos edificados é a sua organização em torno de pátios interiores, acusando
uma clara origem mediterrânea, e urbana, do modelo arquitectónico, adoptado paradoxal-
mente nestas paragens do interior sul peninsular em instalações de carácter marcadamente
rural. A presença deste espaço central não coberto impõe a utilização de uma gama equipa-
mentos e soluções arquitectónicas que se soube aplicar (caleiras de escoamento de água,
pisos lajeados e escadarias), revelando-nos um claro domínio não só da técnica construtiva,
como dos conceitos de espaço e problemas associados à sua utilização.

Algumas destas instalações rurais do interior centro-alentejano evidenciam uma grande
complexidade arquitectónica, integrando espaços edificados com uma área coberta na ordem
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das várias centenas de metros quadrados. Este facto parece remeter-nos para uma realidade
económica e social complexa, subjacente à ocupação rural, usualmente lida como depen-
dente e isonómica. Não creio que assim seja, atendendo aos mais recentes indícios que nos
vão surgindo. 

Estreitamente relacionado com o destaque de algumas instalações de maior entidade
arquitectónica, como o Espinhaço de Cão ou a Malhada das Taliscas, deverá estar a capacidade
de gerar e armazenar excedentes agrícolas e pecuários, que constituiriam, certamente, a base
económica destas populações. Os vestígios de metalurgia são raros e pouco expressivos,
devendo resultar de uma produção para uso manifestamente local.

Além dos indícios de diferenciação económica constantes nos espaços edificados come-
çam a surgir outros, ainda em número reduzido, que parecem apontar no mesmo sentido; as
asas de um braseiro de mãos identificado no Vale de Moura (Évora) (Teichner, 2000), os
unguentários de vidro policromo recolhidos no sítio da Malhada das Taliscas 4 (Calado, 2002)
e na necrópole da Tera (Rocha, 2003), ou os raros vestígios de ânforas de produção sul penin-
sular recolhidos no Espinhaço de Cão, poderão apontar nesse sentido. A identificação de gra-
fitos sobre recipientes cerâmicos no Alentejo Central (Gomes, Brazuna e Macedo, 2002)
denuncia o conhecimento da escrita nestas paragens, podendo igualmente evidenciar a pre-
sença de estratos letrados em meio rural, claro indício de diferenciação social entre as popu-
lações campesinas.

A breve análise das instalações rurais da área de Castro Verde/Ourique, apesar da rela-
tiva riqueza de alguns locais, permitiu verificar a presença de uma sociedade rural diversa e
complexa que, na generalidade, não deverá distanciar-se demasiado da conhecida no Alentejo
Central. Esta região, apesar da sua individualidade histórica, claramente marcada pela longa
e característica tradição funerária, deverá ter conhecido um processo histórico semelhante ao
do Alentejo Central, suficientemente distante do litoral para manter uma estrutura material
específica, mas próxima quanto baste para ter absorvido, mesmo que tardiamente, um sistema
de escrita, uma arquitectura de tipo mediterrâneo e um conjunto de materiais de grande cir-
culação, difundido no interior a partir de focos comerciais situados na costa ou no fundo dos
estuários. Também aqui a base económica deveria assentar na exploração agropecuária, tendo
em conta a total ausência de claros indícios de uma exploração metalúrgica, muitas vezes
tomada como origem da riqueza aparente de alguns destes sítios. As ocupações da Herdade
do Fialho constituem uma prova cabal do destaque que algumas das pequenas ocupações
rurais podem assumir, em termos económicos, sociais e religiosos.

O povoamento rural de outras áreas do território hoje português, como da faixa atlântica a
Norte do Tejo e a Sul do Douro, apesar das escassas informações conhecidas, parece revelar uma
ocupação do campo igualmente intensa, diversa e complexa, certamente marcada pela proximi-
dade de grandes aglomerados habitacionais, como nos deixam entrever os escassos materiais
recolhidos em sítios como Freiria, onde surgem claros indícios de alguma diferenciação social.

Na Extremadura, a ocupação dos campos assume desde logo uma indiscutível relevância
na bacia do Guadiana, onde pontuam os “Complexos Monumentais” ou de “Prestígio”, que
deverão ter coordenado uma intensa rede de pequenas ocupações rurais, cujo conhecimento
é, até ao momento, indirecto, mas que trabalhos recentes parecem confirmar. O estudo dos
pequenos, mas também dos grandes, edifícios rurais extremenhos conduzirá certamente a
novas leituras sociais que confirmem ou refutem as supostas regias ou pequenas monarquias
sedeadas nos conhecidos complexos arquitectónicos. A realidade extremenha revelou-se tam-
bém na sua diversidade, em particular quando entramos na bacia do Tejo. A estrutura de poder
parece assentar aqui em distintos pilares, dada a ausência, até ao momento, dos conhecidos
“Complexos Monumentais”; todavia, como fica bem patente em “Torrejón de Abajo”, o povoa-
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mento rural de menores dimensões não perde o seu vigor e riqueza, apesar de muito próximo
em termos arquitectónicos dos conjuntos escavados no Alentejo Central. Subindo na direcção
da Meseta Norte, mas ainda em território extremenho, a identificação de um complexo sepul-
cral e diversas áreas habitadas, demonstra-nos uma realidade bem distinta da conhecida mais
a Sul, caracterizada aqui pelas casas de planta ovalada, construídas aparentemente em mate-
riais perecíveis, patenteando uma realidade muito mais interior e distante das influências lito-
rais. No entanto, a riqueza e o “sabor” mediterrâneo de um conjunto de peças metálicas
revela-nos uma comunidade muito mais aberta e rica que o que seria expectável numa primeira
abordagem. 

Na Extremadura, onde o povoamento concentrado tem sido objecto de alguma investi-
gação (escavações em Medellín, Badajoz, El Risco, Aliseda), continuam a estar ausentes
indícios claros do papel estruturante, em termos sociais e económicos, que desde sempre se
atribuiu aos grandes aglomerados populacionais, seguindo modelos importados de outras
realidades peninsulares e extra-peninsulares. A instalação e abandono de uma entidade
urbana em El Palomar (Oliva de Mérida), talvez seja sintomática da dificuldade, ou incapa-
cidade, das populações do interior Sul manterem e desenvolverem este tipo de organização
comunitária, pelo menos durante a primeira metade do I milénio a.C. Os claros indícios de
organização urbana, de tipo “mediterrânico”, detectado neste local, e a sua ausência em
sítios como Medellín, Badajoz ou Aliseda, poderá indiciar um nível de organização comu-
nitária e social menor nestes últimos. 

Talvez seja o momento de, a partir dos dados hoje disponíveis para o sudoeste peninsu-
lar, repensar e diversificar os modelos de interacção do povoamento, potenciando a capacidade
da ocupação rural se estruturar entre si, independentemente de se verificar a presença de aglo-
merados populacionais de maiores dimensões, situados principalmente junto ao litoral, alguns
dos quais certamente capazes de atrair, e organizar, a ocupação na sua envolvente. 

A descida até à Andaluzia permitiu verificar outros esquemas e outros ritmos de povoa-
mento, marcados por uma profunda ligação às raízes locais, mas também vincadamente pró-
xima das realidades introduzidas a partir das colónias das populações orientais. Velhos e
novos esquemas de povoamento, velhas e novas arquitecturas parecem entrosar-se numa
diversidade ainda difícil de apreender. O perpetuar de velhos esquemas habitacionais em sítios
como El Trobal, situado muito próximo do cerne do “Mundo” colonial, contrasta fortemente
com a presença de complexos habitacionais e produtivos do tipo de Calañas de Marmolejo,
localizado no Alto Guadalquivir, acabando por nos revelar os “caminhos tortuosos” e inusita-
dos que a difusão das influências coloniais podem conhecer.

Terá sido através destes “sinuosos caminhos” que se instalou a matriz arquitectónica
mediterrânea, que tão claramente foi possível identificar nas instalações rurais do Alentejo
Central, mas também do Sul peninsular.

Assim, regressando ao Alentejo Central, a análise transversal do primeiro milénio a.C.
do Alentejo Central parece demonstrar uma ligação crescente às realidades culturais medi-
terrâneas, que vêm progressivamente a tornar-se mais visíveis e efectivas.

O Alentejo Central parece ter conhecido uma dinâmica de povoamento específica, for-
temente caracterizada por um movimento “pendular”, entre a serra e a planície, entre o domí-
nio da ocupação fortificada e o da ocupação rural.

Ao invés do que parece acontecer na Idade do Ferro da área extremenha, no Alentejo Cen-
tral os grandes povoados de altura do Bronze Final (Evoramonte, Castelo, Coroa do Frade, Serra
Murada), que constituem, sem dúvida, o elemento estruturante do povoamento, são abando-
nados antes ou no início da Idade do Ferro, como o parecem atestar os resultados da inter-
venção na Coroa do Frade.
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Julgo que o progressivo esvaziamento das grandes fortificações do final da Idade do
Bronze se fará em prol de um incremento notório das pequenas instalações rurais, tornando
bastante evidente uma profunda transformação social, ainda difícil de caracterizar.

O povoamento rural assume, então, um protagonismo absoluto, pelo menos no estado
actual de investigação. Apesar de se propor um crescimento sustentado das instalações em
meio rural até aos meados do milénio, a ocupação dos campos alentejanos parece encontrar-
-se em constante reajuste, conferindo uma imagem bastante dinâmica à paisagem, tornando
evidentes as dificuldades em subsistir num território cada ver mais ambicionado e ocupado.
Algumas destas explorações, de marcado carácter agro-pecuário, como devia ser a regra no
Alentejo Central, parecem consolidar a sua posição económica, materializando-a na estabili-
dade da ocupação e na ampliação dos conjuntos edificados, como deverá ter acontecido no Espi-
nhaço de Cão. Por outro lado, não são apenas as instalações que evidenciam uma diacronia
mais ampla que ostentam grandes complexos arquitectónicos, verificando-se a presença de
outros que se constróem de raiz já consolidados e extensos, revelando-nos o dinamismo das
ocupações e do modo consolidado como certos modelos de exploração agrícola se instalam.
Poderá ainda apontar noutro sentido, o da mobilidade da posse da terra, ainda que aqui se entre
num terreno particularmente “escorregadio”, face aos dados disponíveis.

Estes sítios rurais contemplariam, então, com toda a certeza, uma faixa social e económica
bastante alargada, que se deveria relacionar com a exploração do espaço rural.

A par desta intensa e diversificada ocupação rural existiria um conjunto de reduzidas aglo-
merações populacionais, ainda muito mal caracterizadas, cujo papel na estruturação do terri-
tório e da sociedade é ainda muito difícil determinar. 

Estes povoados parecem resultar de uma titubeante continuidade de ocupação de insta-
lações do Bronze Final, como aparentemente acontece no Alto do Castelinho da Serra. 
No entanto, a falta de investigação nos povoados fortificados, quer do Bronze Final, quer da
segunda metade do I milénio, impossibilita a obtenção de uma perspectiva mais clara. 
As escassas ocupações fortificadas intervencionadas no Alentejo Central deixam, todavia, en-
trever que a continuidade de ocupação entre o Bronze Final e a dita II Idade do Ferro não é
certamente a regra, o que não impede que, por vezes, tal possa acontecer. 

Perante o conjunto de dados hoje disponível, creio que estes povoados deveriam desem-
penhar um papel absolutamente secundário, em termos populacionais e talvez económicos,
face ao todo da ocupação rural de meados do I milénio a.C. no Alentejo Central.

Será ainda importante assinalar, que tal não exclui por completo a possibilidade de algu-
mas ocupações de maior entidade terem desempenhado uma função muito relevante na
exploração e estruturação do território envolvente. Aglomerados populacionais como o Castelão
das Nogueiras e N.a Sr.a de Machede, ainda únicas no seu tipo, poderão estar a indiciar uma
presença esparsa, mas também pouco conhecida, de sítios de maiores dimensões que pode-
rão ter coordenado a exploração de um território relativamente circunscrito, ocupado eventu-
almente por pequenas instalações rurais dependentes. Este modelo de interacção acabaria por
aproximar-se do modelo aristocrático defendido para o médio Guadiana, centralizado nos Palá-
cios ou Complexos Monumentais ou de Prestígio que se têm vindo a identificar (Almagro-Gor-
bea, 1996; Jiménez Ávila, 1997). Todavia, e como venho reconhecendo ao longo do trabalho,
não creio que se possa aplicar nestes moldes a toda a ocupação rural alentejana.

No Alentejo Central não foram ainda identificadas instalações deste tipo, talvez mais por
contingência da investigação que por real inexistência. Estou em crer que outras formas de
povoamento poderão ter desempenhado uma função social, económica e simbólica semelhante
aos Complexos do Guadiana, ainda que materializada de forma distinta, eventualmente aná-
loga à apresentada pelo “castro” da Azougada, localizado verdadeiramente “às portas” do
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Alentejo Central. Por outro lado, a coexistência dos dois modelos pode ter sido mesmo efec-
tiva, se atendermos às informações reunidas sobre a destruição de um “tumulus post-orienta-
lizante” na área de Moura, na Herdade do Metum (informações gentilmente cedidas pelo Eng.
Monge Soares), situado a escassas dezenas de quilómetros da Azougada. 

Entrada claramente a segunda metade do I milénio a.C., e com mais certeza em meados
do século IV a.C., tudo parece já devidamente transformado, estruturando-se o outro lado do
movimento pendular, com o reforço do povoamento concentrado em sítios fortificados e for-
tificáveis. Apesar da leitura “continental celtizante” que desde sempre se tem feito às realida-
des habitacionais e materiais da segunda metade do I milénio a.C. do interior alentejano, com
discursos muitas vezes eivados de rupturas, invasões e deslocações massivas de população, o
que começa a emergir com base em dados recentes é uma ligação crescente às realidades cul-
turais mediterrâneas, que vêm progressivamente, ao longo do I milénio a.C., a tornar-se mais
visíveis e efectivas.

A profunda remodelação e reestruturação do povoamento nos finais do século V e início
do século IV a.C. deverá ter-se processado num quadro populacional e cultural em progres-
siva transformação, mas longe das rupturas, crises ou invasões tantas vezes supostas.

A incerteza e insegurança sugeridas pela concentração populacional e pelas fortificações
não parecem acometer toda a ocupação rural que, apesar de esmorecer de intensidade, conti-
nua presente e socialmente relevante, como nos parecem transmitir os ricos espólios das
necrópoles da Cardeira ou das Casas. 

Todavia, esta é já outra História, desenrolada, apesar de tudo, não muito longe da Her-
dade da Sapatoa.

Redondo, início das Colheitas de 2003

(pontualmente revisto no fim das Sementeiras de 2004)

NOTAS

1 “A ter de dar a casal significação precisa, poderia conservar-se-lhe a de casa isolada ou pequeníssimo grupo de casas, geralmente habi-

tado por uma única família” (Ribeiro, 1991, p. 304)

2 Silo - (...) reservatório em forma de torre onde são armazenados cereais. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das

Ciências de Lisboa, p. 3413.

3 Isto se atendermos às novas leituras destes locais pois, segundo os autores, Neves I deverá corresponder também a uma necrópole (Maia

e Maia, 1996, p. 86)

4 Veja-se o caso do designado espaço 6, fronteiro a 4, da Est. III de Maia, 1988, p. 29; o espaço 10, por sua vez, serviu de base à reconstitui-

ção de um novo compartimento quando, na realidade, é uma estrutura de época romana (Maia e Correa, 1985, p. 248).

5 Este valor é meramente indicativo dadas as dificuldades que representam estes cálculos, quer pelas limitações inerentes às próprias estru-

turas conservadas, quer às próprias plantas, por vezes sem escala. Os resultados foram obtidos a partir de medições efectuadas nas plantas

publicadas.

6 Esta assunção não é inverosímil na medida em que a subdivisão em dois compartimentos resulta do adossamento de um muro à parede

Norte e não à justaposição de duas construções (v. Maia e Correa, p. 246, Fig. 3).

7 Esta informação foi-me gentilmente cedida pelo Dr. Manuel Maia, a quem agradeço.
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Anexos





I. Trabalhos arqueológicos efectuados



I.I. Campanha 1/1999: objectivos, método e trabalhos efectuados

Após a aprovação da intervenção pelo Instituto Português de Arqueologia e a atribuição
do apoio financeiro da Câmara Municipal de Redondo, os trabalhos iniciaram-se em 2 de
Agosto de 1999. Estes desenvolveram-se entre o dia 2 de Agosto e 14 do mesmo mês, com uma
equipa de 5 elementos em regime de voluntariado, tendo-se prolongado em vários fins de
semana até ao dia 31 de Dezembro desse ano. 

Os trabalhos pretendiam salvaguardar a informação mais ameaçada, nomeadamente
registar as estruturas visíveis e a estratigrafia possivelmente ainda existente; além deste
objectivo imediato, era necessário avaliar o grau de destruição e eventuais diferenças de
conservação.

A escavação iniciou-se com a implantação de um marco de georeferênciação ao qual se
atribuiu o valor 100m, em termos planimétricos e altimétricos, e no qual se cruzavam os eixos
que regeram a quadrícula no terreno; este ponto foi posteriormente ligado à rede geodésica
nacional, tendo sido obtidos os seguintes valores: m = 47888.09; p = 122849, 38; alt. = 223,42.

A quadrícula inicial desenvolvia-se no eixo de X entre os metros 100 – 110 e no eixo de Y
entre os metros 99-85, num total de 140 m2. Esta área abarcava a maioria dos vestígios super-
ficiais de estruturas, permitindo também avaliar, numa área suficientemente extensa, qual o
grau de destruição do sítio arqueológico. A quadrícula foi orientada aproximadamente a Norte,
ajustando-se à orientação do troço de muro visível à superfície. 

Inicialmente previa-se que o estado de afectação fosse elevado; contudo, desde os pri-
meiros dias de trabalho se tornou evidente que a situação era um pouco distinta, o que obri-
gou a alterar a intervenção. A área a escavar reduziu-se para apenas 50m2, numa primeira fase;
numa segunda fase alargou-se a área a intervir em mais 28 m2. 

O total da área objecto de escavação foi então 78 m2, ainda assim muito aquém da área
inicialmente prevista. Esta situação ficou a dever-se ao excelente estado de conservação que os
vestígios ainda apresentavam, com um importante conjunto de recipientes fracturados em
conexão, o que implicou a tomada de medidas que reduziram bastante o ritmo de trabalho.

Optou-se por uma metodologia de escavação em área, com o registo em planta individual
de todas as Unidades Estratigráficas, excepto das estruturas da última fase de ocupação, regis-
tadas em planta composta. As plantas foram todas cotadas metro a metro. Efectuou-se o
registo fotográfico em diapositivo e em papel a cores de todas as U.E’s removidas. 

As peças fracturadas em conexão foram consolidadas “in situ”, sempre que possível,
sendo removidas em bloco, após consolidação com faixas de gaze embebida numa solução de
“Paraloid” e acetona.

I.II. Campanha 2/2000: objectivos, método e trabalhos efectuados

A segunda campanha decorreu em moldes completamente distintos da primeira. O finan-
ciamento foi assegurado pelo IPA, no âmbito da reformulação do PNTA apresentado em 1999.
Os trabalhos desenvolveram-se em dois momentos, de 19 a 30 de Junho e de 27 de Novembro
a 4 de Dezembro, tendo-se recorrido à contratualização de pessoal na região.  

Com esta campanha pretendia-se continuar os trabalhos do ano anterior, alargar a área
da intervenção e escavar em profundidade no Ambiente 1, onde o nível de abandono já havia
sido removido.

Assim, na intervenção de Junho, procedeu-se ao alargamento para Sul em 24 m2 e para
Este em 12 m2; efectuou-se, igualmente, a escavação da UE [33] dentro do Ambiente 1, que per-
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mitiu identificar um momento de ocupação anterior às construções identificadas. Nas duas
áreas de alargamento da área escavada, para além da remoção UE [0], efectuou-se a escavação
das Unidades a esta subjacentes, até se atingirem os níveis de ocupação da última fase, cor-
respondentes ao abandono. 

A continuação da Campanha 2 realizou-se em finais de Novembro, momento onde a
intensa precipitação fazia ameaçar a submersão do sítio devido à rápida subida do nível da bar-
ragem.

Nesta semana de escavação efectuaram-se novos alargamentos e escavou-se em profun-
didade dentro da área do que se designou Ambiente 3, no intuito de compreender um conjunto
de pedras (UE 102), que indiciava a presença de uma nova estrutura, o que não se confirmou.
Os trabalhos iniciaram-se com um alargamento para Este em 24 m2, tendo-se unicamente
removido a UE [0]. 

Após o início dos trabalhos decidiu-se efectuar uma pequena vala de sondagem, para Sul,
a partir da área escavada, com 2m de largura e 4 de comprimento, dentro dos seguintes eixos
X = 103-105 Y = 83-87. Esta visava avaliar o estado de conservação do sítio para Sul da área já
intervencionada, tendo permitido reconhecer a elevada afectação, com a destruição completa
dos estratos arqueológicos conservados.       

Em termos metodológicos procedeu-se de modo idêntico à campanha anterior.
O amplo conjunto de materiais identificado nesta campanha, com vários recipientes

fragmentados em conexão, implicou a utilização de várias técnicas de registo e remoção dos
mesmos. Como tal, os materiais que se apresentavam em melhor estado de conservação, frag-
mentados em conexão, foram desenhados num suporte de polivinil, à escala 1:1, com os res-
pectivos limites de fractura, identificando-se e recolhendo-se individualmente cada fragmento;
no caso de se apresentarem muito fragilizados procedeu-se à sua consolidação com faixas de
gaze, embebidas numa solução de “Paraloid” e acetona, aplicadas sobre as peças. Em dois casos
concretos, [40] e [100],  tendo em conta que os recipientes se apresentavam quase completos,
fragmentados ou inteiros, efectuou-se a sua remoção em bloco, com as terras no interior.

I.III. Campanha 3/2001: objectivos, método e trabalhos efectuados

O rigoroso Inverno de 2000/2001 resultou no consequente aumento do regolfo da bar-
ragem até à cota máxima, aproximadamente 2 m acima da cota do sítio arqueológico. Assim,
a lenta descida do nível da água apenas permitiu que a intervenção se inicia-se em finais de
Julho, de modo ainda muito condicionado pois, uma parte do sítio permanecia submerso. 
As dificuldades viram-se agravadas pela deposição de lodo e pela cobertura de protecção que
se havia efectuado. Os trabalhos de escavação foram também condicionados pela necessidade
de tratamento, restauro e desenho do material recolhido nas Campanhas anteriores, pelo que
foram, naturalmente, contidos. 

Perante estas dificuldades, era certo que os objectivos não podiam ser muito alargados.
A Campanha 3 de 2001 visou, principalmente, concluir a delimitação das estruturas ape-

nas identificadas na campanha anterior e aferir qual a área conservada, em particular para
Sul, onde a sondagem realizada em 2000 deixava poucas expectativas. Além destes objecti-
vos primordiais, pretendeu-se obter uma melhor caracterização da primeira fase de ocupa-
ção do local.

Foi então, com estes objectivos e estas condicionantes, que se efectuou a Campanha 3
de 2001, desenvolvida em diversas fases: entre 30 de Julho e 04 de Agosto; de 01 de Novem-
bro a 05 de Novembro, no fim de semana de 24 e 25 do mesmo mês, e nos dias 01 e 29 de
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Dezembro, para trabalhos de pormenor e cobertura, num total de 15 dias de trabalho. A inter-
venção, durante o Verão, foi realizada com recurso a três alunos da Faculdade de Letras de
Lisboa, enquanto que em Novembro e Dezembro se recorreu, também, a trabalhadores não
especializados.

A nível metodológico procedeu-se de modo idêntico a anos anteriores.
Na Campanha 3/2001 efectuaram-se novos alargamentos da área escavada, principal-

mente para Sul e Este, mas também para Oeste, num total de 53,5 m2, perfazendo um total
de 199,5 m2 de área intervencionada. Os trabalhos envolveram também a escavação em pro-
fundidade, tendo-se escavado na metade Norte do Ambiente I a Unidade [62], que subjazia
a todas as estruturas da última fase. Decidiu-se, igualmente, pela escavação da metade Norte
do Ambiente II, por forma a obter-se informação sobre este espaço, tendo-se efectuado a esca-
vação até à base dos muros que definem o Ambiente. Após a identificação e delimitação do
Ambiente VIII, decidiu-se efectuar a sua escavação até à base do nível dos muros. Realiza-
ram-se ainda desmontes pontuais de algumas unidades dispersas.

I.IV. Campanha 4/2002: objectivos e trabalhos efectuados

Esta campanha iniciou-se a 19 de Agosto prolongando-se até 30 do mesmo mês; em
Setembro os trabalhos continuaram, ainda que de forma pontual, e essencialmente de registo
gráfico.

Ao início dos trabalhos já o nível da albufeira havia descido o suficiente para se reunirem
as condições necessárias para o início dos trabalhos. Estes iniciaram-se com a remoção da
cobertura de terra deposta no final da campanha anterior, o que acabou por resultar bastante
difícil, permitindo verificar a eficácia da solução de protecção tomada.  

Desde o início que se previa uma campanha contida no tempo, mas também no espaço,
visando a remoção dos estratos arqueológicos que preenchiam os Ambientes IV, a metade Sul
do Ambiente II e o Ambiente IX. Um objectivo concreto era ainda uma melhor caracteriza-
ção da primeira fase de ocupação. 

Esta Campanha deveria encerrar o processo de escavação do local, iniciado em 1999.
Os trabalhos prosseguiram com a escavação dos estratos que preenchiam o Ambiente IV,

avançando-se em seguida para a intervenção na metade Sul do Ambiente II. A escavação do
Ambiente IX apresentou-se mais complexa, pela dificuldade de discernimento da estratigra-
fia. Fizeram-se alargamentos pontuais, com vista ao esclarecimento dos limites Sul e Este da
área ocupada. Estes consistiram unicamente na remoção de [0], comprovando-se o total revol-
vimento da estratigrafia em ambas as áreas, assinalando os limites conservados do local.

Após a intervenção nos estratos associáveis à Fase II, onde se encontraram pequenas
remodelações do espaço edificado e a constituição diversa do piso do Ambiente IV, decidiu-
-se a intervenção nos estratos da Fase I, com vista a um melhor esclarecimento sobre a natu-
reza desta ocupação. Ainda assim, a reduzida área em que se trabalhou não permitiu avançar
o necessário, permanecendo, também pelas próprias limitações da estratigrafia, fortemente
deficitário o conhecimento deste momento de ocupação.
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II. Listagem de Unidades Estratigráficas



[0] – Terra castanha clara, solta, com abundantes areias e muito remexida pelas raízes
da flora aquática associada à barragem; não abrange toda a área em escavação, tendo
em conta a exposição à superfície, das camadas conservadas devido à acção erosiva.

[1] – Terra castanha amarelada clara, semicompacta, com abundantes pedras de quartzo
de pequeno calibre; tem escassos materiais cerâmicos, podendo inclusivamente cor-
responder ao solo natural do último momento de ocupação. Fase I (?).

[2] – Terra castanha clara amarelada, semicompacta, com algumas pedras de xisto e
quartzo. Amb. I.

[3] – Terra castanha alaranjada, com algumas pedras de xisto e quartzo, situado no exte-
rior das estruturas, a Norte e Oeste do Ambiente I; não foi escavada. 

[4] – Terra castanha muito avermelhada, compacta e argilosa, com abundantes mate-
riais; apenas parcialmente escavada. Amb. VII.

[5] – Conjunto de cerâmicas fracturadas “in situ”, pertencentes a uma grande peça;
deverá associar-se ao conjunto de cerâmicas situado sobre o piso/interface de utiliza-
ção [12]. Amb. I.

[6] – Terra castanha escura muito alaranjada, compacta e argilosa, com abundantes
pedras de xisto de média dimensão. Amb. I.

[7] – Conjunto de pedras de xisto e quartzo de pequena dimensão, embaladas numa
terra amarela e arenosa, que preenche uma interrupção nos muros do Ambiente I.

[8] – Terra castanha muito alaranjada e  ligeiramente amarela, compacta e argilosa, com
escassas pedras e alguns materiais arqueológicos; deverá resultar do derrube de pare-
des de taipa no interior do Ambiente I. Amb. I.

[9] – Conjunto de pedras de xisto de média dimensão resultantes do derrube de estru-
turas. Amb. I.

[10] – Terra castanha muito alaranjada e muito compacta que aparenta ter sido sub-
metida a altas temperaturas; solo de lareira. Amb. I.

[11] – Conjunto de pedras de xisto e quartzo de média dimensão e fragmentos cerâmi-
cos. Amb. I.

[12] – Interface de utilização sobre o piso [33], dentro do Ambiente I; sobre este piso
registou-se a presença de vários recipientes fracturados “in situ”. Amb. I.

[13] – Conjunto de pedras de quartzo de pequeno calibre que preenchem uma depres-
são no terreno, constituindo parte de uma lareira. Amb. I.

[14] – Terra castanha escura muito avermelhada, compacta e argilosa, que preenche o
Ambiente II; não escavada. Amb. II.
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[15] – Terra amarelada, solta e arenosa, com pedra miúda de quartzo que enche [16].
Amb. VII.

[16] – Estrutura negativa identificada no lado Norte do muro [22], tendo-se posto a hipó-
tese de constituir a sua vala de fundação; a continuação dos trabalhos permitiu infir-
mar esta hipótese. Amb. VII.

[17] – Vala de destruição preenchida por areias e terra solta igual à [0]; deverá resultar
da acção da fauna aquática da barragem. Afectou principalmente [10] e [13].

[18] – Interface de utilização do Ambiente 3, situado no exterior Sul do Ambiente 1;
junto do canto sudeste exterior do Ambiente I identificou-se um grande conjunto de
cerâmicas, pertencentes  certamente a mais de três recipientes. Amb. III.

[19] – Estrutura de planta rectangular, com cerca de 1,40 m de comprimento e aproxi-
madamente 0,40 m de largura, realizada em pedras de xisto de média dimensão, dis-
postas em cutelo; delimita um conjunto de unidades que formam uma estrutura de tipo
banco ou poial. A funcionalidade concreta é ainda desconhecida. Amb. I.

[20] – Estrutura realizada em lajes de xisto e blocos de quartzo, com 1,90 m de com-
primento e 0,45 m de largura, constituindo com [134] um pequeno murete que separa
o Ambiente IV e o VII.  

[21] – Conjunto de pedras de quartzo e xisto, de pequeno calibre, dispostas em cutelo,
num semi-círculo. Amb. I.

[22] – Muro construído, principalmente em pedras de xisto e algumas de quartzo, de
média e grande dimensão que delimita pelos lado Norte e Oeste o Ambiente II; apre-
senta uma construção cuidada, perfazendo um canto em ângulo recto; com 6,10 m de
comprimento N-S e 2,96 m de comprimento E-O, detendo uma largura média de 
0,55 m; encontra-se algo afectado em toda a sua extensão, estando truncado na sua
extremidade Este.

[23] – Interface de destruição ou interrupção construtiva, de funcionalidade indeter-
minada, entre os muros [24] e [27].

[24] – Troço de muro construído, principalmente, em pedras de xisto e escassas de
quartzo, de pequena e média dimensão, que perfaz um canto, de ângulo obtuso; deli-
mita parcialmente o lado Este do anexo do Ambiente I; tem 2,55 m de comprimento 
N-S e 0,74 m de sentido E-O, com uma largura média de 0,50 m; adossa-se ao muro
[43], ainda que algumas das pedras deste muro sobreponham o muro [24].

[25] – Murete construído em pedras de xisto de pequena e média dimensão, adossado
pelo interior ao muro [24] e logo situa-se no interior do Ambiente 1; a funcionalidade
é ainda indefinida, banco(?) poial(?). Amb. II.

[26] – Interface de destruição ou interrupção construtiva, de funcionalidade indeter-
minada, entre os muros [27] e [29].
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[27] – Troço de muro, construído, principalmente em pedras de xisto de média e grande
dimensão; faz um ângulo recto, constituindo o canto NE do anexo do Ambiente 1; 
apresenta 1,90 m de comprimento e 0,50 m de largura média.

[28] – Interface de destruição ou interrupção construtiva, de funcionalidade indeter-
minada, entre os muros [29] e [31].

[29] – Troço de muro construído em pedras de xisto de grande e média dimensão, apre-
sentando uma construção cuidada. Este muro tem 3 ângulos rectos, delimitando o lado
Norte do Ambiente I e o lado Oeste do anexo. Tem uma largura média próxima dos
0,50 m, apresentando apenas um máximo de duas fiadas de pedras.

[30] – Buraco de poste realizado em três pedras de xisto, de pequeno calibre, dispos-
tas em cutelo, situado no interior do Ambiente I. Amb. I.

[31] – Troço de muro realizado principalmente em pedras de xisto de pequena, média e
grande dimensão, de boa construção, com 3,70 m de comprimento e 0,55 m de largura
que delimita o lado Oeste do Ambiente I; conserva no máximo duas fiadas de pedras.

[32] – Interface de utilização; porta do Ambiente I, com 1 m de largura.

[33] – Terra castanha muito avermelhada, compacta e argilosa, com escassas pedras de
xisto e quartzo de pequena dimensão. Esta camada abrange quase todo o Ambiente I,
situando-se aproximadamente pela base dos muros; deve constituir o piso de ocupa-
ção da última ocupação do local. Na área envolvente da lareira este piso fica com uma
cor vermelha intensa. Amb. II.

[34] – Muro construído com pedras de xisto e quartzo de média e grande dimensão com
3,06 m de comprimento e 0,40 m de largura média; encontra-se algo afectado, apre-
sentando uma construção menos cuidada do que os anteriores; desenvolve-se no sen-
tido N-S, delimitando o lado Este do Ambiente V, estando truncado na extremidade Sul;
ainda que delimite este Ambiente, encontra-se imbricado no muro [44].

[35] – Murete realizado em grandes blocos de xisto, com cerca de 1 m de comprimento
e 0,60 m de largura, que fecha ou sobe a porta de ligação do Ambiente I e III.

[36] – Muro construído em pedras de xisto e quartzo, de pequena, média e grande
dimensão com 6,50 m de comprimento conservado e 0,40 m de largura; apresenta-se
muito mal conservado, correndo adossado ao muro [31], para inflectir depois para Sud-
oeste, a partir do fim deste.

[37] – Muro realizado em pedras de xisto e quartzo de calibre diverso, incorporando
pedras de grande dimensão; apresenta um comprimento de 1,36 m e uma largura
média de 0,50 m; delimita, com o muro UE 44, o lado Sul do Ambiente I.

[38] – Vala de destruição que afectou o Ambiente V, junto ao muro Oeste; apresenta uma
planta linear, efectuando um ligeiro encurvar, junto ao limite Norte deste Ambiente;
encontrava-se preenchida por abundante cascalho arenoso desde a superfície. Amb. V.
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[39] – Depressão resultante de uma importante acção de destruição, provavelmente do
arranque de uma árvore; tem um contorno irregular, de tendência circular, sendo pre-
enchida pela [0].

[40] – Grande pote de cerâmica, deposto no interior de [59]. Amb. I.

[41] – Terra castanha alaranjada, argilosa, com calhaus de quartzo que se apresentava
pouco compacta; preenche o interior da depressão [59], envolvendo a [40]. Amb. I.

[42] – Terra castanha clara avermelhada, semicompacta, que preenche o interior do
buraco de poste [30]. Amb. I.

[43] – Muro construído em pedras de xisto e escassas de quartzo, de pequena, média
e grande dimensão com 2,70 m de comprimento conservado e 0,50 m de largura; deli-
mita, parcialmente o Ambiente I pelo seu lado Este, apresentando-se truncado na
extremidade Sul.

[44] – Muro construído em pedras de xisto e quartzo, de pequena, média e grande
dimensão, com 2 m de comprimento e 0,50 m de largura; delimita parcialmente o lado
Sul do Ambiente I, a Oeste da porta, estando imbricado com o muro [34].

[45] – Murete construído em pedras de xisto de pequeno e médio calibre, com 1,12 m
de comprimento e 0,45 m de largura, adossado, pelo interior, ao muro [24]; poderá tra-
tar-se de um banco ou poial.

[46] – Terra castanha clara, compacta, que preencheria o interior da estrutura [19];
poderia tratar-se de um banco construído parcialmente em adobe. Amb. I.

[47] – Terra castanha escura, compacta e argilosa, com abundantes fragmentos de xisto
estilhaçados que preenche a extremidade Norte de [19]; encontra-se estruturada por
grandes fragmentos de cerâmica, que parece defini-la e contê-la; poderá corresponder
a um pequeno canteiro interno. Amb. I.

[48] – Conjunto de pedras de xisto de médio calibre, dispostas na horizontal, que pre-
enche parcialmente o interior de [19], separando [46] de [47]; poderia constituir, com
[46], a um banco interno. Amb. I.

[49] – Muro construído em pedras de xisto e quartzo, de pequena, média e grande cali-
bre com l,40m de comprimento e 0,45 m de largura; encontra-se adossado ao muro
[22], definindo, parcialmente, o lado Sul do Ambiente II.

[50] – Buraco de poste definido por pedras de xisto e quartzo, dispostas em cutelo; as
quatro pedras delimitam um espaço interno de 0,20 m x 0,15 m. Amb. I.

[51] – Buraco de poste definido por três pedras de xisto dispostas em cutelo, que deli-
mitam um espaço interno de 0,12 m x 0,06 m; situa-se no canto Oeste de um triân-
gulo definido pelos buracos de poste [50] e [30]. Amb. I.
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[52] – Terra castanha vermelho amarelada, semicompacta, que preenche [50]. Amb. I.

[53] – Terra castanha vermelho alaranjada, compacta que preenche o interior do buraco
de poste [51]. Amb. I.

[54] – Terra laranja avermelhada, muito compacta e argilosa, com muitos pequenos
fragmentos de xisto; surgem algumas escassas lajes de xisto e blocos de quartzo de
médio calibre; deverá corresponder a um derrube de taipa. Amb. IV.

[55] – Terra castanha vermelho alaranjada, compacta e argilosa, com escassas pedras
de xisto e quartzo; encontra-se muito afectada pela flora do fundo da barragem, estando
quase à superfície, preenche toda a área a Sul do Ambiente I; junto ao corte Sul apre-
senta uma grande destruição, [39]. Amb. III/V.

[56] – Solo de ocupação/piso constituído por terra muito avermelhada, compacta e argi-
losa, que embala abundantes cerâmicas. Amb. IV.

[57] – Depressão escavada na [33] para a realização da lareira [13]; é de planta sub-rectan-
gular com 1,20 m x 0,90 m, sendo relativamente pouco profunda com 0,10 m. Amb. I.

[58] – Conjunto de três lajes de xisto, de médio calibre, dispostas em cutelo no interior
da depressão [59], em tomo [40], de modo a conceder-lhe maior e melhor apoio e fixa-
ção. Amb. I.

[59] – Depressão escavada no solo de base para enterrar o pote [40]. Tem cerca de 
1,10 m de diâmetro máximo e 0,60 m de profundidade. Fase I.

[60] – Concentração de nódulos de barro cozido de média dimensão no interior do
Ambiente V; apresentava cores muito diversas entre o vermelho, negro e esverdeado,
representando a acção do fogo numa área muito pontual, eventualmente relacionada
com a lareira identificada no interior deste mesmo compartimento. Amb. V.

[61] – Terra castanha clara amarelada, semicompacta, com abundantes pedras de quartzo
e xisto, de pequenas dimensões; seria, com a [62], o solo de base sobre o qual se instala-
ram um conjunto de estruturas negativas, da primeira fase construtiva. Fase I.

[62] – Terra castanha clara amarelada, semicompacta, com abundantes pedras de
quartzo e xisto, de pequenas dimensões; distingue-se da anterior unicamente por se
situar a Oeste do muro [68]. Fase I.

[63] – Possível buraco de poste de pequena dimensão, com duas pedras de xisto e uma
de quartzo dispostas em cutelo; apresenta 0,20 m de diâmetro máximo externo. Fase I.

[64] – Possível restos de estrutura, formado por pedras de xisto de média e grande
dimensão; aparentemente, deverá corresponder à extremidade de uma estrutura inde-
terminada. Fase I.
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[65] – Possíveis restos de buraco de poste, com pedras de xisto de pequena e médio cali-
bre, disposta em cutelo. Fase I.

[66] – Conjunto de pedras de xisto de médio calibre, dispostas na horizontal. Fase I.

[67] – Conjunto de pedras de xisto, de pequeno calibre, dispostas em cutelo, formando
uma estrutura semicircular que define junto ao muro [68] um possível buraco de
poste. Fase I.

[68] – Troço de muro, realizado em pedras de xisto e quartzo, de médio e grande calibre,
que se infrapõe ao muro [49]. É visível apenas em 1,70 m e tem 0,60 m de largura. Fase I.

[69] – Conjunto de fragmentos cerâmicos de grandes dimensões, correspondentes pelo
menos a três peças distintas; interface de utilização/destruição correspondendo ao
momento final de utilização/abandono; foi parcialmente afectado pela vala de des-
truição [38]. Amb. V.

[70] – Muro construído em pedras de xisto e quartzo, de pequena e média dimensão
com 1,92 m de comprimento e 0,34 m de largura; situa-se no interior do Ambiente II;
a sua função ou posicionamento estratigráfico permanece por esclarecer; deveria cor-
responder a uma mesma estrutura que [103].

[71] – Estrutura pétrea de forma quadrangular, com 1,10m de comprimento e 0,80 m
de largura, composto por pedras de xisto, de médio calibre, dispostas na horizontal;
apresenta-se muito danificada, principalmente, nos cantos. Amb. V.

[72] – Terra castanha vermelha-alaranjada, com pequenas áreas acinzentadas, muito
compacta, que sofreu a acção do fogo; constituiria o solo da lareira estruturada pela [71].
Amb. V.

[73] – Conjunto de pedras de quartzo, de pequeno calibre, com alguns fragmentos cerâ-
micos que preenchem o interior da estrutura da lareira [71], cumprindo a função de acu-
muladores térmicos. Amb. V.

[74] – Murete realizado em pedras de xisto e quartzo, de pequeno e médio calibre, com
cerca de 1,42 m de comprimento e 0,60 m de largura, que se adossa pelo exterior do
Ambiente I ao muro [37], do qual poderá constituir um reforço; este poderia ser visto
como um banco ou contraforte. Amb. III.

[75] – Estrutura de planta quadrangular, realizada em pedras de xisto, de médio e
grande calibre, com 1,11 m de lado. Amb. III.

[76] – Placa de barro cozido, aplanado, resultante da acção do fogo; seria o solo da
lareira estruturada por [75]. Amb. III.

[77] – Conjunto de pedras de quartzo, de pequeno calibre, com alguns fragmentos cerâ-
micos, que preenchem o interior da estrutura da lareira [76], cumprindo a função de
acumuladores térmicos. Amb. III.
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[78] – Terra castanha clara amarelada, semicompacta, com abundantes pedras de
quartzo e xisto, de pequenas dimensões, que preenche o interior da estrutura definida
pela [67]; apresenta características totalmente idênticas a [61] e [62]. Fase I.

[79] – Conjunto de lajes de xisto de médio calibre, possivelmente resultante da des-
truição de um buraco de poste. Fase I.

[80] – Conjunto de três pedras de xisto, de médio calibre, aparentemente alinhadas,
situadas sob o Ambiente I, podendo corresponder a vestígios de estruturas. Fase I.

[81] – Estrutura realizada em pedras de xisto e quartzo, de pequeno e médio calibre,
com 1 m de comprimento e 0,42 m de largura; poderá corresponder, com [74], a uma
estrutura de reforço, pelo exterior, do canto Sudeste do Ambiente I. Amb. IV.

[82] – Terra castanha vermelho amarelada, com abundantes nódulos de barro cozido
e cerâmica, com abundante pedras de quartzo rolado de pequeno calibre. Amb. IV.

[83] – Conjunto de pedras de xisto e quartzo, de pequeno e médio calibre, que ocupa
o espaço da porta do Ambiente 2; poderá corresponder a uma estrutura de fecho da
porta, ainda que se encontre pouco estruturado, tendo sido afectada por acções pós-
-deposicionais. 

[84] – Muro realizado em pedras de xisto e quartzo, de média dimensão, com 2,57 m
de comprimento e 0,52 m de largura; desenvolve-se paralelamente ao muro [84], ao
qual se encontra adossado.

[85] – Muro realizado em pedras de xisto, de médio e grande calibre, com escassas de
menor dimensão; tem 2,30 m de comprimento e 0,52 m de largura; apresentando-se
truncado na extremidade Sul e uma orientação S-N.

[86] – Terra castanha escura, com laivos vermelhos e negros, compacta e argilosa, com
algumas pedras de xisto e quartzo de muito pequeno calibre.

[87] – Terra castanha vermelho-alaranjada, argilosa e muito compacta, com abundan-
tes fragmentos de xisto e quartzo estilhaçados, subjacente à [69]; poderá corresponder
a um piso. Amb. V.

[88] – Muro realizado em pedras de xisto e escassas de quartzo, de médio e grande cali-
bre, com algumas estruturantes de pequeno calibre; desenvolve-se aproximadamente
no sentido N-S, apresentando um comprimento conservado de 2,00 m e 0,50 m de lar-
gura; apresenta-se truncado na extremidade Sul, perfazendo, aparentemente, um canto
para Este.

[89] – Terra castanha muito avermelhada, com manchas muito negras e abundantes
carvões; compacta e argilosa tem abundantes fragmentos de xisto de muito pequena
dimensão; deverá constituir um piso de ocupação. Amb. IX.
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[90] – Terra castanha muito avermelhada, compacta e argilosa, com algumas pedras
de xisto e quartzo; aparenta ter sido utilizada para nivelar o terreno nesta área. Amb.
III.

[91] – Conjunto de pedras de xisto e escassas de quartzo, de pequeno calibre, que se dis-
tribuem de modo, aparentemente, aleatório resultantes, eventualmente, do desman-
telamento de uma estrutura.

[92] – Terra castanha escura, semicompacta e algo argilosa, com algumas pedras de
xisto e quartzo de pequeno calibre. Fase I (?).

[93] – Terra castanha amarelo-avermelhada, semicompacta, algo arenosa, com muito
abundante quartzo rolado de pequeno calibre. Ao situar-se sob todos os muros, pelo
que se pode associar a [61] e [62]. Fase I.

[94] – Terra muito avermelhada, por vezes muito escura, compacta e argilosa.

[95] – Terra castanha escura, algo amarelada, com abundantes nódulos de quartzo
rolado.

[96] – Terra castanha escura, compacta e com uma textura arenosa, apresenta escas-
sas pedras de muito pequeno calibre.

[97] – Terra amarelo-alaranjada, semicompacta, de textura arenosa; deverá corres-
ponder ao substracto geológico, arqueologicamente estéril. 

[98] – Terra castanha escura, compacta e algo argilosa, com escassas pedras de muito
pequeno calibre. Amb. IV.

[99] – Terra castanha avermelhada escura, compacta e argilosa, com abundantes
pedras de quartzo e xisto de pequeno calibre.

[100] – Recipiente de cerâmica, completo, fracturado em conexão, que se situava sob
[90] e sobre [93]. Amb. III.

[101] – Grande acumulação de barro cozido, de forma irregular, mas de tendência
quadrangular. Amb. III.

[102] – Conjunto de pedras estruturadas, dispostas na horizontal, em xisto e quartzo,
de calibre diverso; entre as pedras surgem abundantes fragmentos de cerâmica. Amb.
III.

[103] – Muro construído em pedras de xisto de média dimensão, com 0,90 m de com-
primento e 0,39 m de largura; situa-se no interior do Ambiente 2 e desenvolve-se no
sentido N-S; a sua função ou posicionamento estratigráfico permanece por esclarecer,
podendo corresponder a uma mesma estrutura que [70], que se encontraria muito des-
truída.
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[104] – Muro construído em pedras de xisto e quartzo, de pequena, média e grande
dimensão com 2,14 m de comprimento visível e 0,48 m de largura; constituindo o
limite Sul do Ambiente II, prolonga-se sob o limite Este da área em escavação, encon-
trando-se, aparentemente, imbricado com o muro [105].

[105] – Muro construído em pedras de xisto e quartzo, de pequena, média e grande
dimensão com 3m de comprimento visível e 0,50 m de largura; desenvolve-se no sen-
tido N-S e define o lado Este do Ambiente 2, ainda que se apresente truncado na extre-
midade Norte; encontra-se imbricado no muro [104].

[106] – Estrato  de terra argilosa e compacta, de cor castanha muito escura, pontual-
mente negra, com muitos carvões e pedras de xisto e quartzo de pequeno calibre. Pos-
sível derrube da cobertura do Ambiente II. Amb. II.

[107] – Vala de destruição, preenchida por [0], no interior do Ambiente II. Amb. II.

[108] – Estrato de terra castanha vermelho-alaranjada, com muito abundantes seixos
de quartzo rolado de calibre diverso, encontrando-se sob os estratos da Fase I sob a área
do Ambiente I; deve corresponder à cascalheira terciária.

[109] – Conjunto de cerâmicas composto pelo fundo completo de uma peça manual
e _ de uma taça, a torno, junto do muro Oeste do Ambiente II; ao encontrarem-se
sobre o piso [110] poderão corresponder a peças associadas ao momento do abandono.
Amb. II.

[110] – Estrato de terra vermelha acastanhada, compacta e argilosa, com alguns nódu-
los de barro cozido, que por vezes se concentram em pequenas manchas; este estrato
deverá corresponder ao piso do Ambiente II. Amb. II.

[111] – Placa de barro cozido, de um provável solo de lareira, que se encontra delimi-
tada a Norte por  uma linha de pedras, [112], que deverá corresponder à moldura da
lareira. Amb. II.

[112] – Estrutura realizada em lajes de xisto de pequeno e médio calibre, devendo cor-
responder a um dos lados da moldura de uma lareira. Amb. II.

[113] – Conjunto de três pedras de xisto, de grande calibre, alinhadas e espaçadas entre
si, que deverão corresponder ao restante de um muro que continha [3].

[114] – Estrato de terra castanha alaranjada, com abundante seixos de quartzo rolados,
de calibre diverso, que poderá equivaler, tal como [108], ao substrato geológico da área
envolvente, cascalheira terciária.

[115] – Estrato de planta subcircular alongada, composto por cascalho solto, de pedras
de quartzo de muito pequeno calibre, embalado por terra castanha avermelhada escura.
Fase I.
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[116] – Estrato de terra vermelha cinzento-amarelada, semicompacta e ligeiramente are-
nosa, com pequenas manchas avermelhada e escuras, que poderão resultar da migra-
ção de elementos do estrato superior, [110]. Fase I.

[117] – Estrato de terra castanha escura avermelhada, compacta e argilosa, com pedras
de xisto e quartzo de pequeno calibre; apresenta algumas manchas muito escuras; está
cingido no interior do Ambiente VIII. Amb. VIII.

[118] – Murete realizado em lajes de xisto e blocos de quartzo, de pequeno e médio cali-
bre, que se adossa, pelo interior do Ambiente VIII, ao muro [119] a Este e ao muro [104]
a Sul.

[119] – Muro realizado maioritariamente em lajes de xisto e alguns blocos de quartzo,
de calibre diverso, sobre grandes lajes de embasamento; nem sempre resulta fácil dis-
tinguir entre esta estrutura e [118].

[120] – Peça fracturada em conexão (prato), no interior do Ambiente VIII. Amb. VIII.

[121] – Estrato de terra castanha amarela-acinzentada, semicompacta e ligeiramente
argilosa, com uma componente de cascalho de xisto e quartzo rolado. Amb. VIII.

[122] – Estrato de terra castanha alaranjada escura, semicompacta e argilosa, com
escasso xisto estilhaçado e quartzo rolado. Amb. IX.

[123] – Estrato de terra castanha clara amarela-alaranjada, semicompacta, ligeiramente
argilosa, com abundante xisto e quartzo de muito pequeno calibre; apresenta algumas
manchas muito escuras com abundantes nódulos de barro cozido. Amb. IX.

[124] – Estrato de terra castanha vermelha-alaranjada, semicompacta e argilosa, com
escasso xisto estilhaçado e quartzo rolado, com muito abundantes nódulos de barro
cozido. Amb. IX.

[125] – Conjunto de lajes de xisto, calibre diverso, incluindo algumas de grande dimen-
são, dispersas na horizontal, sem organização aparente. Amb. IX.

[126] – Conjunto de pedras de quartzo e xisto de pequeno e médio calibre, concentra-
das mas não estruturadas no interior da estrutura [127]; poderão cumprir a função de
acumuladores térmicos de uma estrutura de combustão. Amb. IX.

[127] – Estrutura de planta subcircular, construída em lajes de xisto e blocos de quartzo,
de pequeno e médio calibre, com aproximadamente 2,00 m de diâmetro. Amb. IX.

[128] – Muro realizado em pedras de xisto, de grande, médio e pequeno calibre, com
0,50 m de largura, que perfaz um canto; apresenta apenas pontualmente mais que uma
fiada de pedras conservada, estando truncado na extremidade Este.
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[129] – Muro realizado em pedras de xisto, de grande, médio e pequeno calibre, com
0,50 m de largura

[130] – Conjunto de pedras de xisto e blocos de quartzo, de calibre diverso, incluindo
grandes lajes; apresenta uma aglomeração organizada de modo aleatório, devendo
resultar da desagregação de estruturas; o facto de estar delimitada a Norte por grandes
blocos deixa entrever alguma organização. Amb. X.

[131] – Estrato de terra castanha amarelo-acinzentada, semicompacta, ligeiramente
arenosa, com abundantes fragmentos de xisto estilhaçado; encontra-se parcialmente
mergulhadas neste estrato três grandes lajes de xisto, que poderiam resultar da desa-
gregação de uma estrutura. 

[132] – Estrato de terra castanha laranja-acinzentada, semicompacta, ligeiramente are-
nosa, com abundantes fragmentos de xisto estilhaçado.

[133] – Estrato de terra castanha alaranjada, semicompacta, ligeiramente argilosa, com
abundantes fragmentos de xisto e quartzo estilhaçado. Fase I.

[134] – Muro realizado em pedras de quartzo, de pequeno e médio calibre, que prolonga
o muro [20], restringido o acesso ao interior do espaço edificado; sobrepõe-se ao piso
[56]. 

[135] – Estrato de terra castanho escuro avermelhado, semicompacta e algo argilosa, que
embala abundantes seixos de quartzo. Este estrato deverá ser idêntico a [116], cobrindo
[142]. Amb. IX.

[136] – Terra castanha avermelhada, semicompacta, argilosa, com importante compo-
nente de cascalho de xisto e algum quartzo. Cobre [138]. Amb. IX.

[137] – Estrato de terra castanha escura, com nódulos acinzentados escuros e averme-
lhados, com muito barro ruborescido, além de fortes acumulações de carvão. Amb. IX.

[138] – Estrato de terra cinzento castanho-avermelhado, semicompacta, ligeiramente argi-
losa e algo porosa, apresentando bastante xisto estilhaçado. Cobre [135] e [139]. Fase I.

[139] – Estrato de terra castanha escura acinzentada, argilosa, com alguns seixos de
quartzo. Cobre [140]. Fase I.

[140] – Estrato de terra castanha avermelhada, argilosa e compacta, com algum xisto
estilhaçados. Apoia- se a [145]. Fase I.

[141] – Placa de barro cozido, de planta subcircular, de cor acinzentada clara; cobre, apa-
rentemente, um leito de cerâmicas e quartzo rolados. Cobre [142]. Fase I.

[142] – Estrato de terra castanha clara amarelada, com abundantes quartzo rolados.
Deverá constituir o solo natural aquando do início da ocupação. Fase I.
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[143] – Conjunto de pedras de xisto e quartzo, de médio e grande calibre, que se dis-
persam sob o Ambiente II; uma destas apresenta uma reentrância artificial, provavel-
mente provocada pelo gonzo de uma porta. Cobre [144]. Fase I.

[144] – Estrato de terra castanha clara amarelada, com abundantes quartzo rolados.
Deverá constituir o solo natural aquando do início da ocupação. Idêntico a [142]. Fase I.

[145] – Estrutura realizada em pedras de xisto e quartzo, de pequeno e médio calibre,
que parece prolongar a estrutura [68]. Fase I.

[146] – Solo de barro cozido, bastante deteriorado, que sobrepõe um leito de quartzo
rolado, contido por uma estrutura em pedra [148]. Amb. IX.

[147] – Leito de quartzo rolado de pequeno calibre, que se infrapõe a [146], estando con-
tida por [148]. Deverá cumprir a função de acumulador térmico. Amb. IX.

[148] – Estrutura em lajes de xisto, de pequeno e médio calibre, de planta subcircular,
achatada no lado Norte, que constitui, com as Unidades Estratigráficas [146] e [147], a
lareira grande do Ambiente IX. Amb. IX.

[149] – Solo de barro cozido, bastante deteriorado, que sobrepõe um leito de quartzo
rolado, contido por uma estrutura em pedra [151]. Amb. IX. 

[150] – Leito de quartzo rolado de pequeno calibre, que se infrapõe a [149], estando con-
tida por [150]. Deverá cumprir a função de acumulador térmico. Amb. IX.

[151] – Estrutura em lajes de xisto, de pequeno e médio calibre, bastante deteriorada que
constitui, com as Unidades Estratigráficas [149] e [150], a lareira pequena do Ambiente
IX. Amb. IX. 

[152] – Estrato de terra castanha cinzento-amaraelada, pontualmente com alguns nódu-
los de barro cozido que lhe conferem uma tonalidade avermelhada, semicompacta e
ligeiramente arenosa, com abundante xisto e quartzo estilhaçado; deverá ter constitu-
ído o piso de ocupação do Ambiente IX, associado com o lajeado [125]. Amb. IX.

[153] – Estrato de terra castanha clara amarelada, semicompacta e ligeiramente arenosa,
com abundantes fragmentos de xisto estilhaçado e quartzo rolado. Fase I.

[154] – Estrato de terra castanha clara, semicompacta e ligeiramente argilosa, com fre-
quente fragmentos de xisto estilhaçado e quartzo rolado. Fase I.
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III. Listagem descritiva dos materiais
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N.0 UE Estrato Tipo Forma Tipo de  Localização Tipo Localização Fabrico Tratamento Tratamento 
tipo elemento do elemento decorativo externo interno

de preensão preensão

1 0 superfície parede indeterm./ asa de rolo indeterm. — — a torno alisado alisado
talha?

2 0 superfície asa indeterm. asa de rolo indeterm. — — — alisado —

3 0 superfície arranque indeterm. asa de rolo? — — — — alisado tosco
de asa

4 0 superfície bordo taça — — — — manual tosco tosco

5 0 superfície bordo bacia/alguidar — — — — a torno alisado alisado

6 0 superfície asa indeterm. asa de fita indeterm. — — — alisado —

7 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

8 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

9 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

10 8 derrube bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

11 0 superfície fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
plano

12 0 superfície asa indeterm. asa de fita indeterm. — — — alisado alisado

13 0 superfície fundo indeterm. — — — — a torno alisado tosco
destacado

14 0 superfície fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
côncavo

15 0 superfície asa indeterm. asa de fita indeterm. — — — alisado alisado

16 0 superfície bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

17 0 superfície bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

18 0 superfície bordo ânfora — — — — a torno alisado alisado

19 0 superfície bordo tigela — — — — manual tosco tosco

20 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

21 0 superfície parede indeterm. — — engobe parede manual tosco tosco
vermelho externa

22 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

23 0 superfície bordo ânfora — — — — a torno alisado alisado

24 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

25 0 superfície fundo tigela ? — — — — a torno alisado alisado
destacado

26 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

27 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

28 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

29 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

30 8 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

31 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato e muito frequentes escassos
avermelhado micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito muito inexistentes
avermelhado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta quartzo, feldspato frequentes frequentes escassos
avermelhado e micas brancas

redutor e oxidante irregular castanho escuro pouco compacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
e cinzento escuro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito frequentes inexistentes
micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes inexistentes
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho avermelhado semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
escuro micas brancas

oxidante/redutor regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
escuro micas brancas

redutor regular cinzento semicompacta quartzo, feldspato  frequentes frequentes escassos
acastanhado e micas brancas

redutor regular castanho pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
acinzentado micas brancas frequentes

redutor regular cinzento pouco compacta quartzo e muito muito escassos
acastanhado claro micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
alaranjado e micas brancas frequentes

oxidante irregular castanho alaranjado semicompacta feldspato e muito frequentes inexistentes
escuro micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
escuro e micas brancas frequentes

redutor regular castanho escuro pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
acinzentado micas brancas frequentes

redutor e oxidante irregular castanho escuro pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
acinzentado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
avermelhado e micas frequentes

redutor regular castanho pouco compacta quartzo e muito frequentes inexistentes
acinzentado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta micas brancas muito escassos inexistentes
avermelhado e feldspato frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito muito escassos
e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular castanho semicompacta quartzo, feldspato frequentes frequentes inexistentes
acinzentado e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho escuro compacta feldspato e frequentes frequentes escassos
avermelhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato e frequentes frequentes inexistentes
avermelhado micas brancas

oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito muito frequentes escassos
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor regular cinzento semicompacta quartzo, feldspato frequentes frequentes inexistentes
acastanhado e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato frequentes frequentes inexistentes
acinzentado escuro e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta micas brancas frequentes escassos escassos
avermelhado e feldspato

oxidante/redutor regular castanho escuro compacta micas brancas muito frequentes escassos inexistentes
avermelhado e feldspato



N.0 UE Estrato Tipo Forma Tipo de  Localização Tipo Localização Fabrico Tratamento Tratamento 
tipo elemento do elemento decorativo externo interno

de preensão preensão

32 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

33 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

34 0 superfície fundo indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
destacado tijela?

35 0 superfície bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

36 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

37 0 superfície barro tijolo de — — — — — alisado —
cozido adobe?

38 0 superfície asa indeterm. asa cega bojo ? — — — tosco tosco

39 0 superfície bordo púcaro — — — — manual tosco tosco

40 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

41 8 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

42 0 superfície fundo indeterm./ — — — — manual tosco tosco
plano pote ?

43 0 superfície asa indeterm./ asa cega bojo — — — tosco tosco
talha ?

44 0 superfície parede indeterm. furo para bojo — — a torno alisado alisado
gatar

45 0 superfície fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
destacado

46 0 superfície arranque pote/panela — — — — a torno alisado alisado
de bordo

47 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

48 0 superfície fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
côncavo

49 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

50 0 superfície fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
destacado

51 0 superfície fundo indeterm./ — — — — manual tosco tosco
plano talha ?

52 0 superfície arranque pote meleiro — — — — a torno alisado alisado
de pestana

53 0 superfície parede indeterm. — — — — a torno alisado alisado

54 0 superfície parede indeterm. — — — — a torno alisado alisado

55 0 superfície fundo indeterm./ — — — — manual tosco tosco
plano pote?

56 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

57 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

58 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

59 0 superfície fundo indeterm./ — — — — a torno tosco tosco
destacado tigela?

60 0 superfície fundo indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
destacado tigela?

61 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

62 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

redutor regular cinzento escuro pouco compacta quartzo e muito muito escassos
acastanhado micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento escuro pouco compacta quartzo e muito muito escassos
acastanhado micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
acinzentado e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento escuro pouco compacta quartzo e muito muito escassos
acastanhado micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos escassos
e micas brancas

oxidante regular castanho claro pouco compacta xisto e quartzo frequentes frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
avermenlhado e micas pretas frequentes frequentes

redutor regular cinzento escuro pouco compacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
acastanhado e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento claro compacta micas brancas muito escassos inexistentes
frequentes

redutor regular cinzento escuro pouco compacta quartzo, feldspato muito muito escassos
e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito muito escassos
acinzentado claro e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho claro pouco compacta quartzo, feldspato muito muito frequentes
alaranjado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo e muito frequentes escassos
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta fe e mc muito frequentes inexistentes
avermelhado frequentes

redutor/oxidante regular castanho claro compacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
acinzentado micas brancas

oxidante regular castanho claro semicompacta feldspato e muito frequentes escassos
acinzentado micas brancas frequentes

redutor regular cinzento escuro pouco compacta quartzo e muito muito inexistentes
micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato frequentes escassos inexistentes
avermelhado e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho pouco compacta quartzo e muito muito escassos
avermelhado micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, micas muito frequentes inexistentes
avermelhado brancas e pretas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo e escassos escassos escassos
muito claro micas brancas

redutor/oxidante regular castanho compacta xisto, quartzo escassos escassos escassos
muito claro e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho pouco compacta feldspato, quartzo muito muito escassos
acinzentado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento escuro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acastanhado e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo muito escassos escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

irregular regular cinzento escuro pouco compacta quartzo, feldspato muito muito escassos
acastanhado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito frequentes escassos
micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta micas brancas muito escassos inexistentes
escuro e quartzo frequentes

redutor regular castanho pouco compacta quartzo e muito frequentes frequentes
cinzentado micas brancas frequentes

redutor regular cinzento pouco compacta quartzo e muito muito escassos
micas brancas frequentes frequentes
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tipo elemento do elemento decorativo externo interno

de preensão preensão

63 0 superfície fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
destacado

64 0 superfície fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
em ônfalo

65 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

66 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

67 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

68 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

69 0 superfície asa indeterm. — — — — manual alisado alisado

70 0 superfície bordo suporte? — — — — manual tosco tosco

71 0 superfície asa indeterm. asa de fita indeterm. — — — alisado alisado

72 0 superfície parede indeterm. — — — — a torno alisado alisado

73 0 superfície bordo ânfora — — — — a torno alisado alisado

74 0 superfície barro tijolo de — — — — — alisado —
cozido adobe?

75 0 superfície arranque pote meleiro — — — — a torno alisado alisado
de pestana

76 0 superfície arranque pote meleiro — — — — a torno alisado alisado
de pestana

77 0 superfície bordo púcaro — — — — manual tosco tosco

78 0 superfície barro tijolo de — — — — — alisado —
cozido adobe?

79 0 superfície asa indeterm. asa de rolo indeterm. — — — alisado alisado

80 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

81 0 superfície asa indeterm. asa de rolo indeterm. — — — alisado —

82 0 superfície asa indeterm. asa de rolo indeterm. — — — alisado —

83 0 superfície asa indeterm. asa de fita indeterm. — — — alisado —

84 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

85 0 superfície carena indeterm. — — — — a torno alisado alisado

86 0 superfície bordo ânfora — — — — a torno alisado alisado

87 0 superfície parede indeterm./ mamilo indeterm. — — — tosco tosco
talha? alongado

88 0 superfície cossoiro cilíndrico — — — — — tosco

89 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

90 0 superfície bordo tigela — — — — manual alisado alisado

91 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

92 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

93 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento pouco compacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
acastanhado e micas brancas frequentes

redutor regular castanho pouco compacta quartzo e muito frequentes frequentes
cinzentado micas brancas frequentes

oxidante/redutor regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
escuro micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato frequentes escassos inexistentes
escuro e micas pretas

redutor/oxidante regular castanho pouco compacta quartzo e muito frequentes frequentes
cinzentado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes frequentes inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho escuro pouco compacta feldspato e muito frequentes frequentes
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
avermelhado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta xisto, quartzo escassos escassos inexistentes
muito claro e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
avermelhado e micas frequentes

oxidante regular castanho claro pouco compacta xisto e quartzo frequentes frequentes frequentes
alaranjado

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, micas muito frequentes inexistentes
avermelhado brancas e pretas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, micas muito frequentes inexistentes
avermelhado brancas e pretas frequentes

redutor regular cinzento escuro semicompacta quartzo e muito frequentes inexistentes
acastanhado micas brancas frequentes

oxidante regular castanho claro pouco compacta xisto e quartzo frequentes frequentes frequentes
alaranjado

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
avermelhado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
escuro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito frequentes inexistentes
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito escassos inexistentes
micas brancas frequentes

redutor regular cinzento claro compacta micas brancas muito escassos inexistentes
frequentes

redutor regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
acinzentado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho claro pouco compacta feldspato, quartzo muito muito frequentes
alaranjado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento claro pouco compacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
acastanhado e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito frequentes escassos
avermelhado micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
avermelhado escuro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta micas brancas muito escassos inexistentes
claro e quartzo frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta micas brancas muito escassos inexistentes
claro e quartzo frequentes

redutor regular cinzento compacta micas brancas muito inexistentes inexistentes
claro e feldspato frequentes
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94 0 superfície asa indeterm. asa de fita indeterm. — — — alisado —

95 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

96 0 superfície fundo indeterm. — — — — a torno tosco alisado
destacado

97 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

98 0 superfície asa indeterm. asa de rolo indeterm. — — — alisado —

99 0 superfície asa indeterm. asa de rolo indeterm. — — — alisado —

100 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

101 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

102 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

103 0 superfície fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
plano

104 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

105 0 superfície fundo tigela? — — — — a torno alisado alisado
destacado

106 0 superfície asa indeterm. asa cega — — — — tosco tosco

107 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

108 0 superfície bordo tigela — — — — a torno polido alisado

109 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

110 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

111 0 superfície carena indeterm. — — — — a torno alisado alisado
´

112 1 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

113 4 piso bordo pote/panela asa de rolo, bordo — — a torno alisado alisado
tipo cesto

114 4 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

115 4 piso parede indeterm. — — — — a torno alisado alisado

116 4 piso fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
côncavo

117 4 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

118 4 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

119 4 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

120 6 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

121 6 derrube bordo pote/panela — — — — a torno polida alisado

122 6 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

123 6 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

124 6 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco
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redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito frequentes inexistentes
avermelhado escuro micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes inexistentes
escuro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato  muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho  semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado claro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado claro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato e micas frequentes escassos inexistentes
brancas e pretas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro compacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor e oxidante irregular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito muito inexistentes
escuro e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor regular cinzento claro compacta feldspato, quartzo escassos escassos inexistentes
acastanhado e micas brancas

redutor regular cinzento semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
escuro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato e frequentes escassos escassos
acinzentado micas brancas

oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito muito inexistentes
avermelhado e micas brancas frequentes frequentes

oxidante regular castanho compacta feldspato e frequentes escassos escassos
avermelhado escuro micas brancas

redutor regular cinzento compacta micas brancas muito inexistentes inexistentes
claro frequentes

oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito muito escassos
claro e micas brancas frequentes frequentes

oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes inexistentes
alaranjado e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento semicompacta micas brancas muito escassos inexistentes
e feldspato frequentes

oxidante regular castanho compacta feldspato e frequentes escassos escassos
avermelhado escuro micas brancas

redutor/oxidante regular castanho compacta micas brancas muito inexistentes inexistentes
e quartzo frequentes

redutor regular cinzento claro compacta micas brancas muito escassos inexistentes
acastanhado e quartzo frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes frequentes inexistentes
escuro micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
escuro micas brancas

redutor regular castanho semicompacta quartzo e muito frequentes inexistentes
acinzentado micas brancas frequentes
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125 8 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

126 8 derrube bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

127 8 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

128 8 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

129 8 derrube bordo bacia/alguidar — — — — a torno alisado alisado

130 8 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

131 8 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

132 8 derrube fundo indeterm./ — — — — manual tosco tosco
plano talha?

133 8 derrube fundo indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
destacado tigela?

134 8 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

135 8 derrube fundo indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
destacado tigela?

136 8 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

137 8 derrube fundo indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
saco ânfora?

138 8 derrube fundo indeterm./ — — — — a torno tosco tosco
destacado pote?

139 8 derrube carena indeterm. — — engobe parede a torno alisado alisado
vermelho externa

140 0 superfície percutor esferoidal — — — — — — —
em quartzo

141 8 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

142 8 derrube asa indeterm. — — — — — alisado —

143 8 derrube carena indeterm. — — engobe parede a torno alisado alisado
vermelho externa

144 8 derrube bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

145 8 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

146 8 derrube asa indeterm. — — — — — alisado —

147 8 derrube bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

148 11 derrube bordo bacia/alguidar — — — — a torno alisado alisado

149 11 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

150 6 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

151 6 derrube fundo tigela? — — — — a torno alisado alisado
destacado

152 6 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

153 4 piso fundo indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
destacado tigela?
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

redutor regular castanho escuro pouco compacta quartzo e muito muito escassos
acinzentado micas brancas frequentes frequentes

redutor regular castanho pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
acinzentado micas brancas frequentes

redutor regular castanho escuro pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
acinzentado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho e compacta feldspato e muito frequentes escassos
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito frequentes escassos
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito escassos escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito escassos escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

e pretas

redutor/oxidante regular castanho pouco compacta quartzo, feldspato muito muito frequentes
acinzentado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato e muito escassos inexistentes
escuro micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito escassos escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

e pretas

redutor/oxidante regular cinzento escuro compacta feldspato e muito escassos inexistentes
acastanhado micas brancas frequentes

redutor regular cinzento semicompacta quartzo, feldspato muito escassos escassos
acastanhado e micas brancas frequentes

e pretas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito escassos escassos
avermelhado micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
claro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

— — — — quartzo — — —

redutor/oxidante regular castanho  semicompacta quartzo e muito escassos inexistentes
avermelhado escuro micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho cinzento compacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento pouco compacta quartzo e muito muito frequentes
acastanhado micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato e muito frequentes inexistentes
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato e muito frequentes escassos
avermelhado micas brancas frequentes

redutor e oxidante irregular castanho pouco compacta quartzo e muito muito escassos
acinzentado micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos escassos
avermelhado escuro e micas brancas

redutor regular cinzento semicompacta feldspato e frequentes escassos escassos
escuro micas brancas

redutor/oxidante regular cinzento semicompacta feldspato e muito frequentes escassos
micas brancas frequentes

oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

oxidante regular cinzento compacta feldspato e muito frequentes escassos
escuro micas brancas frequentes

redutor/oxidante irregular castanho compacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
avermelhado e micas brancas



N.0 UE Estrato Tipo Forma Tipo de  Localização Tipo Localização Fabrico Tratamento Tratamento 
tipo elemento do elemento decorativo externo interno

de preensão preensão

154 4 piso bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

155 4 piso parede c/ indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
arranque pote?
de asa

156 4 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

157 4 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

158 13 enchimento fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
plano

159 13 enchimento fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
plano

160 13 enchimento fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
plano

161 13 enchimento bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

162 33 piso parede indeterm. — — — — a torno alisado alisado

163 33 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

164 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

165 33 piso carena indeterm. — — — — a torno alisado alisado

166 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

167 56 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

168 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

169 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

170 55 derrube carena indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
bacia?

171 55 derrube ombro ? indeterm. — — — — a torno alisado alisado

172 55 derrube bordo taça — — — — a torno alisado alisado

173 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

174 33 piso bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

175 56 piso bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

176 33 piso asa indeterm./ asa de fita indeterm. — — — alisado alisado
panela?

177 33 piso bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

178 41 enchimento bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

179 41 enchimento fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
destacado

180 33 piso bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

181 33 piso fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
destacado

182 33 piso bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

183 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

redutor regular cinzento escuro semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
acastanhado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular cinzento escuro semicompacta feldspato e frequentes escassos escassos
acastanhado micas brancas

redutor regular cinzento claro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acastanhado e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento claro semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
acastanhado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento claro semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
acastanhado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular castanho claro semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
acinzentado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento escuro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
acastanhado e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta micas brancas frequentes inexistentes inexistentes
alaranjado claro

redutor/oxidante regular cinzento semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
escuro micas brancas

oxidante regular cinzento compacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
acastanhado escuro micas brancas

redutor regular castanho semicompacta quartzo, feldspato frequentes frequentes escassos
escuro e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato frequentes escassos escassos
claro e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo e muito frequentes inexistentes
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular cinzento escuro semicompacta quartzo, feldspato  muito frequentes frequentes inexistentes
acastanhado e micas brancas

e pretas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito escassos inexistentes
avermelhado escuro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
escuro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato, micas frequentes frequentes escassos
avermelhado brancas e pretas

redutor regular cinzento compacta micas brancas, frequentes inexistentes inexistentes
quartzo e feldspato

oxidante regular castanho escuro compacta feldspato e muito escassos inexistentes
avermelhado micas brancas frequentes

redutor regular cinzento escuro pouco compacta quartzo e muito muito frequentes
acastanhado micas brancas frequentes frequentes

redutor e oxidante irregular cinzento pouco compacta quartzo e muito muito frequentes
acastanhado micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro compacta quartzo, feldspato frequentes escassos escassos
acinzentado e micas brancas

redutor regular cinzento pouco compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
escuro e micas brancas frequentes

redutor e oxidante regular castanho claro pouco compacta quartzo e muito muito frequentes
micas brancas frequentes frequentes

redutor e oxidante irregular cinzento escuro semicompacta feldspato e frequentes frequentes escassos
acastanhado micas brancas

redutor regular castanho pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
acinzentado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho claro semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
avermelhado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito muito escassos
claro micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
claro micas brancas



N.0 UE Estrato Tipo Forma Tipo de  Localização Tipo Localização Fabrico Tratamento Tratamento 
tipo elemento do elemento decorativo externo interno

de preensão preensão

184 33 piso fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
destacado

185 33 piso fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
plano

186 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

187 33 piso fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
côncavo

188 33 piso bordo pote/panela — — — — manual alisado alisado

189 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

190 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

191 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

192 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

193 33 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

194 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

195 55 derrube bordo ânfora — — — — a torno alisado alisado

196 55 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

197 55 derrube asa indeterm./ asa cega bojo — — — tosco tosco
talha?

198 55 derrube parede indeterm. — — — — a torno alisado alisado

199 55 derrube fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
plano

200 55 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

201 55 derrube bordo púcaro — — — — manual tosco tosco

202 90 piso bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

203 0 superfície bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

204 0 superfície bordo púcaro — — — — manual tosco tosco

205 18 interface bordo pote/panela — — — — a torno pol alisado
abandono

206 41 enchimento fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
plano

207 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

208 0 superfície fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
destacado

209 0 superfície machado secção oval — — — — — — —

210 0 superfície asa indeterm. asa de rolo indeterm. — — — alisado —

211 0 superfície fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
plano

212 0 superfície bordo pote/panela asa de rolo bordo/bojo — — a torno alisado alisado

213 0 superfície bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

214 126 enchimento fundo púcaro arranque parte inferior — — manual tosco alisado
plano de asa do bojo

215 90 piso parede indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
pote?
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado e micas brancas frequentes

redutor regular castanho semicompacta quartzo e muito muito escassos
acinzentado micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento compacta micas brancas frequentes inexistentes inexistentes
acastanhado

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
escuro e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento escuro semicompacta feldspato, quartzo frequentes frequentes inexistentes
acastanhado e micas brancas

redutor e oxidante irregular castanho avermelhado semicompacta quartzo e muito frequentes inexistentes
e castanho escuro micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
e micas brancas

redutor/oxidante regular cinzento semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
acastanhado escuro micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito escassos inexistentes
avermelhado e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor e oxidante irregular castanho avermelhado semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
e castanho escuro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato e frequentes frequentes escassos
avermelhado micas brancas

oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
claro e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho claro semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
avermelhado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento claro compacta micas brancas frequentes inexistentes inexistentes

redutor regular castanho semicompacta quartzo e muito muito frequentes
acinzentado micas brancas frequentes frequentes

oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito escassos escassos
escuro e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
escuro micas brancas frequentes

redutor regular castanho claro pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
acinzentado micas brancas frequentes

redutor regular cinzento semicompacta quartzo, feldspato muito escassos inexistentes
escuro e micas brancas frequentes

redutor regular castanho escuro e semicompacta quartzo e muito muito frequentes
cinzento acastanhado micas brancas frequentes frequentes

oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito frequentes escassos
avermelhado escuro micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento pouco compacta quartzo e muito frequentes frequentes
acastanhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito escassos inexistentes
avermelhado e micas brancas frequentes

— — — — anfibolito — — —

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho avermelhado pouco compacta quartzo, feldspato muito muito frequentes
e acinzentado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular castanho semicompacta feldspato e muito frequentes escassos
alaranjado micas brancas frequentes

redutor regular cinzento escuro pouco compacta quartzo e muito muito escassos
acastanhado micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante irregular castanho acinzentado pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
e castanho alaranjado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho claro compacta micas brancas muito inexistentes inexistentes
frequentes



N.0 UE Estrato Tipo Forma Tipo de  Localização Tipo Localização Fabrico Tratamento Tratamento 
tipo elemento do elemento decorativo externo interno

de preensão preensão

216 90 piso fundo pote/panela — — — — manual tosco tosco
plano

217 90 piso bordo taça — — — — manual tosco tosco

218 90 piso bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

219 90 piso bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

220 90 piso bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

221 90 piso bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

222 90 piso parede indeterm. — — engobe parede a torno alisado alisado
vermelho externa

223 12 interface bordo pote/panela — — — — a torno polido alisado
abandono

224 8 derrube fundo tigela? — — — — a torno alisado alisado
destacado

225 8 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

226 8 derrube parede indeterm. — — engobe parede a torno alisado alisado
vermelho externa

227 8 derrube fundo tigela? — — — — a torno alisado
destacado

228 8 derrube parede indeterm. — — engobe parede a torno alisado alisado
vermelho externa

229 8 derrube parede indeterm. — — engobe parede a torno alisado alisado
vermelho externa

230 8 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

231 120 interface perfil tigela — — — — a torno alisado alisado
abanbono completo

232 12 interface perfil tigela — — — — a torno alisado alisado
abandono completo

233 55 derrube bordo taça — — — — manual tosco tosco

234 55 derrube bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

235 55 derrube barro tijolo de — — — — — alisado
cozido adobe?

236 109 interface perfil tigela — — — — a torno alisado alisado
abandono completo

237 109 interface fundo pote/panela? — — — — manual tosco tosco
abandono plano

238 90 piso parede indeterm. — — engobe parede a torno alisado alisado
vermelho externa

239 90 piso bordo taça — — — — manual tosco tosco

240 90 piso carena indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
bacia?

241 90 piso fundo pote/panela? — — — — manual tosco tosco
plano

242 90 piso bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

243 90 piso bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

244 90 piso bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

redutor/oxidante irregular cinzento acastanhado pouco compacta quartzo muito muito frequentes
e castanho frequentes frequentes

redutor regular cinzento escuro pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
acastanhado micas brancas frequentes

redutor e oxidante irregular castanho pouco compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado e micas brancas frequentes

redutor regular castanho pouco compacta quartzo e muito muito escassos
acinzentado micas brancas frequentes frequentes

redutor regular castanho escuro pouco compacta quartzo e muito muito escassos
avermelhado micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento pouco compacta feldspato, quartzo muito muito escassos
escuro e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassas inexistentes
micas brancas

redutor/oxidante regular castanho compacta quartzo e frequentes inexistentes inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado e micas brancas frequentes

oxidante/redutor regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
acinzentado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
e micas brancas

redutor regular cinzento escuro pouco compacta quartzo e frequentes escassos inexistentes
acastanhado micas brancas

oxidante/redutor irregular castanho escuro semicompacta granito, feldspato muito frequentes escassos
avermelhado e e micas brancas frequentes
castanho avermelhado

redutor/oxidante irregular castanho escuro compacta feldspato e muito escassos inexistentes
avermelhado e micas brancas frequentes
castanho avermelhado

redutor/oxidante regular castanho claro pouco compacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
alaranjado e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho claro pouco compacta quartzo, feldspato muito muito frequentes
amarelado e micas brancas frequentes frequentes

oxidante regular castanho claro pouco compacta quartzo, feldspato frequentes frequentes escassos
amarelado e xisto

oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

oxidante/redutor irregular castanho alaranjado semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
e cinzento escuro e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
avermelhado e micas brancas

oxidante regular cinzento pouco compacta quartzo e muito frequentes inexistentes
acastanhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor regular castanho pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
acinzentado micas brancas frequentes

redutor regular cinzento pouco compacta quartzo, micas muito frequentes escassos
acastanhado brancas e feldspato frequentes

redutor regular castanho escuro pouco compacta quartzo e muito frequentes inexistentes
acinzentado micas brancas frequentes

redutor e oxidante irregular castanho escuro pouco compacta quartzo e muito frequentes inexistentes
acinzentado e micas brancas frequentes
cinzento escuro



N.0 UE Estrato Tipo Forma Tipo de  Localização Tipo Localização Fabrico Tratamento Tratamento 
tipo elemento do elemento decorativo externo interno

de preensão preensão

245 12 interface bordo taça asa cega bojo — — manual tosco tosco
abandono

246 73 enchimento bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

247 56 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

248 55 derrube parede indeterm. — — — — a torno alisado alisado

249 55 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

250 55 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

251 55 derrube asa indeterm. asa de fita indeterm. — — — alisado alisado

252 55 derrube bordo púcaro — — — — manual tosco tosco

253 55 derrube arranque pote/panela? — — — — manual tosco tosco
de bordo

254 55 derrube parede indeterm. — — engobe parede a torno alisado alisado
vermelho externa

255 55 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

256 55 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

257 55 derrube asa indeterm. asa de fita indeterm. — — — alisado alisado

258 55 derrube carena indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
bacia?

259 55 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

260 55 derrube bordo pote/panela — — — — manual alisado tosco

261 55 derrube carena indeterm. — — — — a torno alisado tosco

262 55 derrube parede pote/panela asa de fita bojo ziguezague parede a torno alisado alisado
inciso externa

263 55 derrube bordo pote/panela — — — — manual alisado alisado

264 0 superfície bordo bacia/alguidar asa cega junto ao — — manual tosco tosco
bordo

265 56 piso perfil betilo — — — — — tosco
completo

266 56 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

267 56 piso fundo tigela? — — — — a torno alisado alisado
destacado

268 56 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

269 98 fase I carena indeterm. — — — — a torno polido alisado

270 56 piso fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
côncavo

271 55 derrube parede pote/panela — — ziguezague parede a torno alisado alisado
inciso externa

272 73 enchimento bordo pote/panela asa de fita bordo/bojo — — a torno alisado alisado

273 73 enchimento bordo pote/panela — — — — a torno alisado polido

274 73 enchimento bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

redutor/oxidante irregular castanho alaranjado pouco compacta feldspato e muito frequentes escassos
e castanho escuro micas brancas frequentes
acinzentado

redutor — castanho semicompacta quartzo e frequentes escassos inexistentes
escuro micas brancas

oxidante regular castanho compacta feldspato, quartzo muito escassos inexistentes
alaranjado escuro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho claro compacta micas brancas frequentes inexistentes inexistentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
e micas brancas frequentes

redutor e oxidante irregular cinzento escuro semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
e castanho e micas brancas

oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento escuro pouco compacta quartzo e muito frequentes inexistentes
acastanhado micas brancas frequentes

oxidante regular castanho claro e semicompacta quartzo, feldspato frequentes escassos inexistentes
castanho acinzentado e micas brancas

redutor/oxidante regular cinzento claro semicompacta micas brancas frequentes escassos escassos
acastanhado e castanho e feldspato

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
e micas brancas

redutor regular cinzento escuro semicompacta quartzo e frequentes escassos inexistentes
acastanhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes frequentes inexistentes
avermelhado escuro micas brancas

oxidante regular castanho semicompacta micas brancas frequentes escassos inexistentes
avermelhado escuro e quartzo

oxidante regular castanho  claro semicompacta feldspato, quartzo muito muito inexistentes
alaranjado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular castanho acinzentado semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
e cinzento escuro e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta quartzo e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, micas muito frequentes escassos
avermelhado pretas e brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo e frequentes escassos inexistentes
avermelhado escuro micas brancas

oxidante e redutor irregular castanho alaranjado e pouco compacta feldspato, quartzo muito muito escassos
castanho acinzentado e micas brancas frequentes frequentes

redutor e oxidante irregular castanho claro e semicompacta feldspato e muito muito escassos
cinzento acastanhado micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
avermelhado e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

oxidante regular castanho compacta feldspato, quartzo frequentes escassos escassos
avermelhado e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado claro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e micas frequentes escassos escassos
avermelhado escuro brancas e pretas

oxidante regular castanho compacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

oxidante regular castanho compacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

oxidante regular castanho escuro compacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas



N.0 UE Estrato Tipo Forma Tipo de  Localização Tipo Localização Fabrico Tratamento Tratamento 
tipo elemento do elemento decorativo externo interno

de preensão preensão

275 55 derrube asa indeterm. asa de fita indeterm. — — — alisado alisado

276 55 derrube pestana pote meleiro perfuração pestana — — a torno alisado/ alisado
espatulado

277 2 derrube fundo pote/panela — — — — manual tosco tosco
plano

278 2 derrube bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

279 2 derrube fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado/
plano espatulado

280 2 derrube perfil betilo — — — — — alisado
completo

281 2 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

282 2 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

283 2 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

284 2 derrube bordo pote/panela asa de fita bordo — — a torno alisado alisado

285 2 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

286 2 derrube parede pote/panela mamilo bojo — — — alisado tosco

287 56 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

288 8 derrube parede indeterm. — — engobe parede a torno alisado alisado
vermelho externa

289 8 derrube asa indeterm. asa de fita indeterm. — — — alisado —

290 98 piso parede indeterm. — — engobe parede manual tosco tosco
externa

291 56 piso fundo indeterm./ — — — — manual tosco tosco
plano pote?

292 56 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

293 55 derrube parede indeterm. asa cega bojo — — — tosco tosco

294 55 derrube bordo tigela — — — — manual alisado alisado

295 0 superfície asa indeterm. asa de rolo indeterm. — — — alisado —

296 0 superfície ombro ânfora? — — — — a torno alisado alisado

297 0 superfície carena indeterm./ — — — — a torno alisado alisado
pote?

298 56 piso parede indeterm. mamilo bojo — — — tosco tosco

299 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

300 12 interface bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco
abandono

301 12 interface bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco
abandono

302 18 interface fundo pote/panela — — — — manual tosco tosco
abandono plano

303 18 interface bordo bacia/alguidar asa de fita bordo/carena ziguezague parede a torno polido polido
abandono inciso externa

304 100 enchimento perfil pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco
completo
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

oxidante/redutor irregular castanho escuro compacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado e micas brancas
castanho acinzentado

oxidante/redutor irregular castanho escuro  compacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado e micas brancas
castanho acinzentado

redutor/oxidante irregular castanho e cinzento pouco compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
escuro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular cinzento escuro pouco compacta quartzo e muito escassos inexistentes
e castanho micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor e oxidante irregular cinzento e castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
claro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e frequentes frequentes inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
avermelhado e micas brancas

redutor regular cinzento pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
acastanhado escuro micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
avermelhado e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho claro pouco compacta quartzo, feldspato muito muito escassos
amarelado e micas  brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
avermelhado escuro e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato e frequentes frequentes inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento pouco compacta feldspato e muito muito frequentes
claro micas brancas frequentes frequentes

redutor regular castanho claro semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
acinzentado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante irregular castanho compacta feldspato e muito escassos inexistentes
avermelhado micas brancas frequentes

oxidante/redutor irregular castanho escuro pouco compacta quartzo, feldspato frequentes muito escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento semicompacta feldspato, quartzo frequentes escassos inexistentes
escuro e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito frequentes escassos
micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta — — — —
avermelhado escuro

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato e muito frequentes escassos
micas brancas frequentes

oxidante regular castanho claro pouco compacta quartzo, feldspato muito muito escassos
amarelado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
claro e micas brancas frequentes frequentes

oxidante e redutor irregular cinzento escuro pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
e castanho micas brancas frequentes

oxidante e redutor irregular cinzento escuro e pouco compacta quartzo e muito muito escassos
castanho alaranjado micas brancas frequentes frequentes

oxidante regular castanho claro pouco compacta quartzo e muito muito muito 
amarelado micas brancas frequentes frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo e frequentes escassos muito 
avermelhado micas brancas escassos

oxidante e redutor irregular cinzento acastanhado pouco compacta quartzo e muito escassos inexistentes
e castanho micas brancas frequentes



N.0 UE Estrato Tipo Forma Tipo de  Localização Tipo Localização Fabrico Tratamento Tratamento 
tipo elemento do elemento decorativo externo interno

de preensão preensão

305 69 interface bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco
abandono

306 18 interface perfil púcaro asa bordo/bojo — — manual alisado alisado
abandono completo indeterm.

307 18 interface bordo bacia/alguidar asa fita bordo/carena — — a torno polido polido
abandono

308 124 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

309 106 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

310 18 interface bordo pote/panela asa de fita bojo — — a torno alisado alisado
abandono

311 124 derrube fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
plano

312 55 derrube carena indeterm. — — — — a torno alisado alisado

313 55 derrube bordo taça — — — — a torno alisado alisado

314 55 derrube carena indeterm. — — — — a torno alisado alisado

315 55 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

316 55 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

317 55 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

318 55 derrube fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
destacado

319 55 derrube parede indeterm. — — — — a torno alisado alisado

320 55 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

321 117 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

322 117 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

323 117 derrube fundo tigela? — — — — a torno alisado alisado
destacado

324 117 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

325 117 derrube bordo tigela — — — — manual tosco tosco

326 117 derrube fundo indeterm. — — — — manual tosco tosco
destacado

327 117 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

328 117 derrube bordo tigela — — — — manual tosco tosco

329 18 interface bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado
abandono e fundo 

côncavo

330 55 derrube bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

331 8(12?) derrube bordo pote/panela asa de rolo bordo/bojo — — a torno alisado alisado

332 138 enchimento bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

333 138 enchimento fundo indeterm. — — — — a torno alisado alisado
destacado

334 138 enchimento bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

335 124 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

oxidante e redutor irregular cinzento acastanhado pouco compacta quartzo e muito frequentes escassos
e castanho avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante irregular castanho acinzentado pouco compacta quartzo e muito muito escassos
e castanho alaranjado micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito muito escassos
avermelhado escuro e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo e muito frequentes inexistentes
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho muito compacta quartzo, feldspato frequentes frequentes frequentes
alaranjado e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito muito escassos
acinzentado e micas brancas frequentes frequentes

oxidante/redutor regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento compacta feldspato, quartzo muito escassos inexistentes
e micas brancas frequentes

oxidante/redutor regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado e micas brancas frequentes

oxidante/redutor regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito muito escassos
claro e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento compacta micas brancas frequentes inexistentes inexistentes

redutor regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito muito frequentes
e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro compacta feldspato e muito frequentes escassos
acinzentado micas brancas frequentes

oxidante regular cinzento pouco compacta quartzo e muito muito escassos
acastanhado micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento compacta feldspato e muito inexistentes inexistentes
micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor regular castanho claro pouco compacta feldspato, quartzo muito muito escassos
acinzentado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento claro pouco compacta feldspato, quartzo muito muito frequentes
acastanhado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular castanho claro compacta quartzo e muito frequentes escassos
acinzentado micas brancas frequentes

redutor regular castanho claro pouco compacta feldspato, quartzo muito muito escassos
acinzentado e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular castanho escuro compacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
acinzentado e micas brancas frequentes

redutor regular castanho escuro pouco compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor regular castanho claro pouco compacta feldspato, quartzo muito muito escassos
acinzentado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato e muito frequentes escassos
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta quartzo, micas muito frequentes inexistentes
avermelhado brancas e pretas frequentes



N.0 UE Estrato Tipo Forma Tipo de  Localização Tipo Localização Fabrico Tratamento Tratamento 
tipo elemento do elemento decorativo externo interno

de preensão preensão

336 2 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

337 2 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

338 2 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

339 2 derrube bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

340 2 derrube bordo púcaro — — — — manual alisado alisado

341 2 derrube asa indeterm. asa de rolo indeterm. — — — alisado alisado

342 2 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

343 82 piso bordo púcaro — — — — a torno alisado alisado

344 82 piso bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

345 82 piso parede indeterm. mamilo indeterm. — — manual tosco tosco

346 82 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

347 82 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

348 82 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

349 82 piso bordo pote/panela — — — — manual alisado alisado

350 82 piso parede indeterm. — — — — manual tosco tosco

351 0 superfície bordo bacia/alguidar asa de rolo bordo/bordo — — a torno alisado alisado

352 2 derrube bordo bacia/alguidar — — — — a torno alisado alisado

353 12 ? interface parede pote/panela — — — — manual tosco tosco
abandono?

354 124 derrube bordo suporte ? — — — — manual tosco tosco

355 153 enchimento carena pote/ânfora — — — — a torno alisado alisado

356 73 enchimento fundo pote/panela — — — — manual tosco tosco
plano

357 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

358 55 derrube bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

359 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

360 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno tosco tosco

361 55 derrube parede indeterm. mamilo bojo — — manual tosco tosco

362 33 piso bordo pote/panela — — — — a torno tosco tosco

363 33 piso bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

364 0 superfície parede indeterm. — — ziguezague parede a torno tosco tosco
inciso externa

365 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

366 33 piso parede indeterm. — — engobe parede a torno alisada alisada
vermelho externa
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

oxidante/redutor regular castanho vermelho compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

oxidante/redutor regular castanho vermelho compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
acinzentado e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes inexistentes
avermelhada e micas brancas frequentes

redutor regular castanho pouco compacta quartzo e muito muito escassos
acinzentada micas brancas frequentes frequentes

redutor e oxidante irregular castanho avermelhado pouco compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
e cinzento escuro e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento semicompacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
escuro e micas brancas frequentes

redutor regular cinzento compacta micas brancas muito escassos inexistentes
claro frequentes

oxidante regular castanho pouco compacta feldspato, quartzo muito muito frequentes
claro e micas brancas frequentes frequentes

oxidante regular castanho pouco compacta feldspato, quartzo muito muito frequentes
claro e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho semicompacta quartzo e muito frequentes escassos
micas brancas frequentes

redutor regular castanho compacta quartzo e muito frequentes inexistentes
acinzentado micas brancas frequentes

redutor regular castanho pouco compacta feldspato, quartzo muito muito frequentes
escuro e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato, quartzo muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho pouco compacta quartzo e muito muito frequentes
claro micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho pouco compacta feldspato e muito frequentes escassos
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho pouco compacta quartzo, feldspato muito muito escassos
avermelhado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, xisto escassos escassos inexistentes
claro e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho compacta quartzo, feldspato frequentes escassos inexistentes
escuro e micas brancas

redutor/oxidante regular castanho escuro compacta feldspato e frequentes escassos inexistentes
avermelhado micas brancas

redutor/oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito muito escassos
escuro e micas brancas frequentes frequentes

oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor regular castanho pouco compacta quartzo, feldspato muito muito escassos
escuro e micas brancas frequentes frequentes

oxidante regular castanho compacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
escuro e micas brancas frequentes

redutor regular castanho pouco compacta quartzo, feldspato muito muito escassos
escuro e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta quartzo, feldspato frequentes escassos inexistentes
e vermelho e micas brancas



N.0 UE Estrato Tipo Forma Tipo de  Localização Tipo Localização Fabrico Tratamento Tratamento 
tipo elemento do elemento decorativo externo interno

de preensão preensão

367 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

368 56 piso bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

369 0 superfície bordo pote/panela — — — — manual tosco tosco

370 33 piso bordo pote/panela — — — — a torno alisado tosco

371 0 superfície bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

372 62 enchimento bordo pote/panela — — — — a torno alisado alisado

373 33 piso bordo tigela — — — — a torno alisado alisado

374 56 piso bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

375 55 derrube bordo pote/panela — — incisão bordo manual tosco tosco

376 55 derrube parede pote/panela — — incisão parede a torno alisado alisado
externa

377 40 interface fundo pote/panela — — — — manual tosco tosco
abandono e parede

378 69 interface bordo ânfora — — — — a torno alisado tosco
abandono e parede
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Tipo de Regularidade Cor de superfície Homogeneidade Material E.N.P. E.N.P. E.N.P.
cozedura externa pequenos médios grandes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato e muito frequentes inexistentes
micas brancas frequentes

oxidante regular castanho pouco compacta feldspato, quartzo muito muito muito 
claro e micas brancas frequentes frequentes frequentes

redutor regular cinzento pouco compacta feldspato, quartzo muito muito frequentes
escuro e micas brancas frequentes frequentes

oxidante regular castanho semicompacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
avermelhado e micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro semicompacta feldspato e muito frequentes escassos
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta feldspato e muito frequentes escassos
avermelhado micas brancas frequentes

redutor/oxidante regular castanho compacta quartzo, feldspato muito frequentes escassos
avermelhada e micas brancas frequentes

oxidante regular castanho pouco compacta feldspato, quartzo muito muito frequentes
claro e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento pouco compacta feldspato, quartzo muito muito frequentes
escuro e micas brancas frequentes frequentes

redutor regular cinzento compacta micas brancas muito inexistentes inexistentes
acastanhado frequentes

redutor/oxidante regular castanho claro pouco compacta feldspato, quartzo muito muito frequentes
amarelado e micas brancas frequentes frequentes

redutor/oxidante regular castanho escuro compacta feldspato, quartzo muito frequentes frequentes
avermelhado e micas brancas frequentes





IV. Listagem de ocupações 
proto-históricas do Alentejo Central



Designação CMP N.0 Cronologia Concelho Coordenadas UTM Origem dos dados

S. Bartolomeu 411 1 Bronze Final Sousel X= 610.9 prospecção
Y= 4311.5

Padrão 411 2 Bronze Final Estremoz X= 617.5 prospecção
Y= 4306.5

Soeiros 410 3 Bronze Final Arraiolos X= 599.1 prospecção
e Idade do Ferro Y=4302.1

Coroados 427 4 Bronze Final Vila Viçosa X=652.2.5 prospecção
e Idade do Ferro Y=4297.1

Evoramonte 425 5 Bronze Final Estremoz X= 611.7 prospecção
Y=4292.4.5

Moroiços 426 6 Bronze Final Estremoz X= 623.3.5 prospecção
Y= 4294.2.5

Pero Lobo 441 7 Bronze Final Alandroal/Vila Viçosa X= 649.2.5 prospecção
Y= 4290.7.5

Coutada 439 8 Bronze Final Estremoz X= 615.0  prospecção
Y= 4289.7

Defesa 440 9 Bronze Final Redondo/Borba X= 628.8.5  prospecção
e Idade do Ferro Y= 4288.4

S. Gens 439 10 Bronze Final Estremoz/Redondo X= 623.2  escavação
e Idade do Ferro Y= 4289.0.5

Castelo 440 11 Bronze Final/ Redondo X= 626.8  prospecção
Idade do Ferro Y= 4288.8

Fonte Ferrenha 440 12 Bronze Final Borba/Redondo X= 630.2.5  prospecção
Y= 4286.8

S. Pedro de Arraiolos 437 13 Bronze Final Arraiolos X= 588.0.5  prospecção e sondagens
e Idade do Ferro Y= 4287.1

Comenda do Meio 338 14 Bronze Final Arraiolos X= 599.1.0  prospecção
e Idade do Ferro Y= 4288.4

Martes 439 15 Bronze Final Redondo X= 616.3.5 prospecção
Y= 4285.6.5

Sempre-Noiva 437 16 Bronze Final Arraiolos X= 589.3 prospecção
Y= 4282.5

Pomar de Vale 448 17 Bronze Final Évora X= 589.4.0 prospecção
de Sobrados 2 Y= 4280.7.0

Monte da Laje (Sobral) 450 18 Bronze Final Redondo X=615.9 prospecção
Y=4279.4.5

Monte Real 440 19 Bronze Final Redondo X= 624.8.5 prospecção
Y= 4283.6

Moinho do Lucas 451 20 Bronze Final Alandroal X=633.9 prospecção
Y=4279.1.5

Pomar dos Espinheiros 4 448 21 Bronze Final Évora X=590.8.5 prospecção
Y=4278.2

Penedo do Ouro 13 448 22 Bronze Final Évora X= 592.5.5 prospecção
Y=4274.1.5

Quinta da Cigana 5 448 23 Bronze Final Évora X=594.5 prospecção
Y=4276.7

Quinta da Cigana 3 448 24 Bronze Final Évora X= 594.4.5 prospecção
Y=4276.7

Monte do Gapete 450 25 Bronze Final Redondo X= 622.5.5 prospecção
Y= 4277.0.5

Castelo Velho 440 26 Bronze Final Alandroal X=635.2 prospecção e escavação
do Lucefécit e Idade do Ferro Y=4277.3

Mocissos 3 452 27 Idade do Ferro Alandroal X=650.4.5 prospecção
Y=4277.5.5

Alto do Castelinho 448 28 Bronze Final Montemor-o-Novo X=577.4 escavação
da Serra e Idade do Ferro Y=4275.3
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Descrição e materiais Bibliografia

Grande povoado fortificado de cumeada (8-10 ha); foi destruído em cerca de metade da área para Calado e Rocha, 1997.
a extracção de brita. Cerâmica manual, mamilos alongados, fundos planos.

Povoado de grandes dimensões (1-2 ha), instalado sobre um cabeço destacado. Cerâmica manual, Calado e Rocha, 1996-97.
mamilos alongados, fundos planos.

Pequena ocupação (0,5 ha) instalada num esporão, com destacados afloramentos graníticos.  Calado, Deus e Mataloto, 1999; 
Cerâmica manual e a torno, carenas, mamilos alongados e bordos extrovertidos; materiais Mataloto, 2002.
principalmente republicanos.

Povoado de cumeada, aparentemente fortificado, de grandes dimensões(> 2): Cerâmica manual, Louro, 1967; Calado, Barradas  
carenas de ombro, mamilos alongados, fundos planos; cerâmica a torno bordos extrovertidos e e Mataloto, 1999.
asas de rolo. A cerâmica do Bronze Final é dominante.

Grande povoado de cumeada (8-10 ha), com vestígios de fortificação. Cerâmica manual, carena Calado e Rocha, 1997; Calado, 
ombro, mamilos alongados, fundos planos. Barradas e Mataloto, 1999.

Povoado de cumeada, na margem da serra, com ampla visibilidade para Norte. Cerâmica manual, inédito; Calado, informação pessoal.
decoração de “ornatos brunidos”, mamilos alongados.

Povoado fortificado, de grandes dimensões (2 ha), implantado numa destacada cumeada. Cerâmica Calado, 1993
manual, mamilos alongados, fundos planos, martelo de mineração.

Pequeno povoado de cumeada (< 0,5 ha). Cerâmica manual, fundos planos. Calado, Barradas e Mataloto, 1999.

Pequeno povoado implantado numa crista, com grande domínio visual. Cerâmica manual, carenas  Calado e Mataloto, 2001; Manuel 
de ombro e fundos planos. Barradas, informação pessoal.

Povoado de cumeada, com cerca de 1 ha. Cerâmica manual, carenas de ombro, mamilos alongados, Calado e Rocha, 1997; Calado  
peso de tear “lúnula”; bordos extrovertidos, ânforas 10.1.2.1 de J. Rámon, decoração digitada. e Mataloto, 2000.

Grande povoado fortificado de cumeada (8-10 ha). Cerâmica manual, carenas, mamilos alongados,  Calado, Barradas e Mataloto, 1999; 
decoração “cepillada” e “ornatos brunidos”; cerâmica a torno, principalmente grandes contentores. Calado e Mataloto, 2001.
A cerâmica do Bronze Final é dominante.

Povoado de altura, possivelmente fortificado, com área inferior a 1ha e boa defensabilidade natural. Calado, 1995; Calado e Rocha, 1996-97;
Cerâmica manual de perfil em “S”, taças carenadas, “ornatos brunidos”, mamilos alongados, Calado, Barradas e Mataloto, 1999; 
cadinhos de fundição. Calado e Mataloto, 2001.

Grande povoado de cumeada, situado sob a fortaleza medieval da vila. Vestígios diversos de objectos Correia, 1988; Coffyn, 1995; Calado, 
de bronze (fíbula dupla mola, punhal); carenas de ombro, mamilos alongados; cerâmica a torno, Barradas e Mataloto, 1999.
bordos extrovertidos.

Povoado de altura (0,5-1 ha), possivelmente fortificado, instalado sobre esporão destacado. Cerâmica Calado, 1995.
manual, carenas e mamilos alongados; cerâmica a torno, bordos extrovertidos.

Cerâmica manual, carenas, mamilos alongados, fundos planos. Calado, 1995; Calado e Mataloto, 
2001.

Pequeno povoado aberto, instalado sobre ligeira elevação, com menos de 0.5ha; cerâmica manual, Calado, Barradas e Mataloto, 1999; 
mamilos alongados e fundos planos. Silva e Perdigão, 1998.

Povoado aberto, implantado numa área muito plana.Cerâmica manual de perfil em “S”, mamilos Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
alongados, carenas de ombro, percutores e mós manuais.

Pequeno povoado aberto, com uma área inferior a 0,5 ha; implanta-se em torno de afloramentos Calado, Barradas e Mataloto, 1999;
graníticos, numa área muito aplanada. Cerâmica manual, incluindo mamilo alongado, percutores. Calado e Mataloto, 2001.

Pequena ocupação de planície, com área inferior a 0,5 ha. Cerâmica manual, incluindo taça carenada Calado, Barradas e Mataloto, 1999;
de superfícies brunidas. Calado e Mataloto, 2001

Pequeno povoado aberto, com área inferior a 0,5 ha, implantado num esporão sobre a ribeira do Calado, 1993; Calado, Barradas 
Lucefécit. Cerâmica manual de perfil em “S”, fundos planos, percutores e elementos de mós manuais. e Mataloto, 1999.

Pequena instalação aberta, situada numa ligeira elevação, com ampla visibilidade para nascente. Calado, 2003.
Cerâmica manual, fundos planos e mamilos alongados.

Pequena instalação, em área aplanada, junto de afloramentos graníticos.Cerâmica manual, Calado, 2003.
incluindo grande mamilo alongado.

Pequena instalação, em área aplanada, junto de afloramentos graníticos. Cerâmica manual de perfil Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
em “S” e mamilo alongado.

Pequena instalação, em área aplanada, junto de afloramentos graníticos. Cerâmica manual, incluindo Calado, 2003.
uma carena.

Povoado aberto, com cerca de 1ha, implantado numa área muito plana, em ambas as margens de Calado e Mataloto, 2001.
uma linha de água. Cerâmica manual de perfil em “S”, mamilos alongados e fundos planos.

Povoado fortificado, de cerca de 1 ha, instalado num esporão rochoso, sobre a Ribeira do Lucefécit. Calado, 1993.
Abundante conjunto de materiais, cerâmica de “ornatos brunidos”, carenas; cerâmica a torno, 
com decoração de matrizes estampilhada e pintada.

Pequeno povoado, instalado num terraço do Guadiana. Cerâmica manual, incluindo mamilo EDIA, 1996; Calado, 1993.
alongado, fundos planos e elementos de mós manuais.

Povoado de cumeada, com cerca de 1 ha e muralha de época indeterminada. Ocupado em diversos Gibson, Correia e Burgess, 1998.
momentos do I milénio a.C.: cerâmica de tipo “Carambolo”, “ornatos brunidos”, decoração de 
matrizes estampilhadas, cerâmica ática e ânforas.



Designação CMP N.0 Cronologia Concelho Coordenadas UTM Origem dos dados

Vale Maria do Meio 12 448 29 Bronze Final Évora X=586.6 prospecção
Y=4274.9.5

Vale Maria do Meio 8 448 30 Bronze Final Évora X= 586.3.5 prospecção
Y= 4274.9

Vale Maria do Meio 1 448 31 Bronze Final Évora X=586.3 prospecção
Y=4274.6

Jarro 448 32 Bronze Final Évora X= 585.6  prospecção
Y= 4274.9.0

Vale Maria de Baixo 2 448 33 Bronze Final Évora X= 586.3.5    prospecção
Y= 4273.1

Valada 4 448 34 Bronze Final Évora X= 586.2  prospecção
Y= 4274.6

Valada 6 448 35 Bronze Final Évora X= 586.2 prospecção
Y= 4274.4.5

Valada 8 448 36 Bronze Final Évora X=586.3.5 prospecção
Y= 4274.9

Moinho do Freixial 460 37 Bronze Final Évora X=600.6 prospecção
Y=4271.5

Coroa do Frade 459 38 Bronze Final Évora X=684.0 escavação
Y=4267.9.5

Castelo do Giraldo 459 39 Bronze Final Évora X=684.4 escavação
e Idade do Ferro Y=4266.1.5

Zambujal do Conde 2 471 40 Bronze Final Évora X= 591.8.0 prospecção
Y= 4259.5.5

Cocos 12 474 41 Bronze Final Alandroal X=646.8 escavação
Y=4258.7

Monte dos Calvinos 5 474 42 Bronze Final Alandroal X=645.8.5 prospecção
Y=4257.0

Calvinos 2 474 43 Bronze Final Alandroal X= 645.0 prospecção
Y= 4256.7.5

Calvinos 7 474 44 Bronze Final Alandroal X= 645.2     prospecção
Y= 4256.2

Calvinos 6 474 45 Bronze Final Alandroal X= 645.0.5   prospecção
Y= 4255.8

Barrocalinho 14 473 46 Bronze Final Reguengos X= 636.1 prospecção
de Monsaraz Y= 4255.9

Barrocal 2 473 47 Bronze Final Reguengos X= 636.7.5 
de Monsaraz Y= 4256.0.5 prospecção

S. Gens 474 48 Bronze Final Reguengos X= 642.9.5 prospecção
e Idade do Ferro de Monsaraz Y= 4255.2.5

S. Cristóvão 2 474 49 Bronze Final Reguengos X= 641.3 prospecção
de Monsaraz Y=4256.2.5

Monte Sousel 474 50 Bronze Final Reguengos X= 640.9 prospecção
de Monsaraz Y=4254.9.5

Monte do Outeiro 2 473 51 Bronze Final Reguengos X= 635.3 prospecção e escavação
de Monsaraz Y= 4252.3

Rocha do Vigío 483 52 Bronze Final Reguengos X= 640.0.5 escavação
de Monsaraz Y= 4249.4

Pipas 1.0 482 53 Bronze Final Reguengos X= 639.3.5 prospecção
de Monsaraz Y= 4249.2.5

Pedra do Grifo 480 54 Bronze Final Évora X=595.9 prospecção
Y=4248.2

Lentisca 3 480 55 Bronze Final Portel X=599.0.5 prospecção
Y=4245.8
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Pequena instalação, detectada na envolvente de grande afloramento granítico. Cerâmica manual, Calado, 2003.
carena e fundos planos.

Pequeno povoado aberto, com menos de 0,5 ha, implantado numa área aplanada em torno de Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
grandes afloramentos graníticos. Cerâmica manual, incluindo carena de ombro e fundo plano.

Pequeno povoado aberto, com menos de 0,5 ha, implantado numa área aplanada em torno de grandes Calado, 2003.
afloramentos graníticos. Cerâmica manual, incluindo carena de ombro, fundo plano e bordo denteado.

Pequeno povoado de altura, com área inferior a 0,5 ha, sem vestígios de fortificação. Cerâmica Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
manual, incluindo decoração de “ornatos brunidos”, mamilos alongados.

Pequeno povoado aberto, com área inferior a 0,5 ha, implantado numa suave elevação, entre Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
afloramentos graníticos. Cerâmica manual de perfil em “S”, fundos planos e denticulado de quartzito.

Pequena instalação, com área inferior a 0,5 ha, implantado entre afloramentos graníticos numa Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
suave encosta. Cerâmica manual, fundo plano decorado com “ornatos brunidos” pelo interior.

Pequena instalação, em ligeira pendente, com área bastante reduzida, que se desenvolve em torno Calado, 2003.
de afloramentos graníticos. Cerâmica manual, incluindo bordos simples e carena média.

Pequena instalação, em ligeira pendente, com área bastante reduzida, que se desenvolve em torno Calado, 2003.
de afloramentos graníticos. Cerâmica manual, incluindo carena média.

Pequeno povoado (< 0,5 ha) implantado num esporão sobre o Degebe. Cerâmica manual de perfil Calado e Rocha, 1996-97.
em “S”, fundos planos e mamilo alongado.

Povoado fortificado, com 1-2 ha, implantado numa destacada elevação. Cerâmica manual, incluindo Arnaud, 1979.
decoração de “ornatos brunidos”, cerâmica “cepillada”, mamilos alongados, molde de fundição, 
contas de colar em cornalina, fíbula de dupla mopla.

Pequeno povoado implantado sobre um destacado esporão sobre a Ribeira de Valverde. Cerâmica Schubart, 1975; Mataloto, 1999.
manual e de roda, incluindo decoração de “ornatos brunidos”, cerâmica “cepillada”, mamilos 
alongados, bordos extrovertidos, cerâmica em bandas.

Pequeno povoado (< 0,5 ha), instalado junto de grandes afloramentos graníticos. Cerâmica manual, Calado, 2003.
peso de tear “lúnula”.

Pequena instalação (< 0,5 ha), localizado num ligeiro esporão sobre uma discreta linhas de água. Calado, 2002.
Foram identificados um conjunto de buracos de poste, sem organização aparente. Cerâmica manual, 
carenas e mamilos alongados, elementos de mó manual.

Povoado com cerca de 1 ha, disperso pelo topo e esporões adjacentes, de uma elevação sobranceira ao Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
Guadiana. Cerâmica manual, mamilos alongados, fundos planos, denticulado em quartzito e peso  
com perfuração bicónica.

Povoado aberto, implantado em destacada elevação junto à ribeira do Azevel. Os vestígios de ocupação Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
dispersam-se pelo topo, vertente Sul e principalmente vertente Norte. Cerâmica manual, mamilos 
alongados, fundos planos e bico de “biberão”.

Povoado aberto, com cerca de 1 ha, implantado numa elevação junto ao Guadiana, dispersando-se Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
pelo topo e vários esporões sobre o rio. Cerâmica manual e de roda, fundos planos, bordos simples.

Povoado aberto, com cerca de 1 ha, implantado numa elevação junto da confluência da ribeira do Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
Azevel com o Guadiana. Os vestígios dispersam-se pelo topo e esporões sobre a ribeira. Cerâmica 
manual de perfil em “S”, fundos planos, bordos simples.

Pequena instalação, localizada numa área aplanada, de férteis solos agrícolas. Cerâmica manual, inédito; Calado, informação pessoal.
incluindo carenas, mamilos alongados, fundos planos e queijeira.

Pequena instalação (< 0,5 ha), situada numa zona baixa, junto de afloramentos graníticos. Cerâmica inédito; Calado, informação pessoal.
manual, carena e bordos simples.

Povoado de cumeada, aparentemente fortificado, com 1-2 ha. Cerâmica manual, incluindo carenas Silva, 1999.
e mamilos alongados; cerâmica a torno, asa de secção circular. Ocupação Bronze Final dominante.

Povoado de cumeada, de área indeterminada, associado a gravuras rupestres. Cerâmica manual, Silva, 1999.
bordos simples, carenas, mamilo alongado.

Pequena instalação localizada sobre ligeira elevação. Cerâmica manual, incluindo mamilos alongados Silva, 1999.
e fundos planos.

Pequena instalação implantada numa suave encosta junto da ribeira do Álamo. Cerâmica manual, Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
mamilos alongados, carenas e fundos planos; fragmentos de mó manual.

Pequeno povoado (0,5 ha), instalado sobre um esporão rochoso, junto da foz da Ribeira do Álamo. Calado, 2002.
Cabanas sobrepostas de planta ovalada. Cerâmica manual, carenas, mamilos alongados e objecto 
de ferro.

Povoado de altura, aberto, implantado no ponto mais elevado de importante linha de cumeada. Silva, 1999.
Cerâmica manual de perfil em “S”, mamilos alongados e fundos planos.

Pequeno povoado instalado numa zona baixa, junto de grandes afloramentos. Cerâmica manual, Calado, 2003.
incluindo uma carena e fundos planos, cadinho de fundição, movente de mó manual e percutor 
de quartzo.

Povoado (0,5-1 ha) instalado num destacado esporão rochoso, com amplo domínio visual para Sul; inédito; Calado, informação pessoal.
são visíveis vários taludes, possivelmente de contenção de terras. Cerâmica manual, mamilos 
alongados, carenas, fundos planos e conta de colar em cornalina.
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S. Bartolomeu do Outeiro 480 56 Bronze Final Portel X=595.5 prospecção
Y=4245.7

Outeirão 480 57 Bronze Final Portel X=605.5 prospecção
Y=4245.4

Monte Murado 481 58 Bronze Final X= 613.1.5 prospecção
e Idade do Ferro Portel Y= 4244.2.5

Mendro 489 59 Bronze Final Portel X= 607.6 prospecção
Y= 4235.5

Pardieiros 501 60 Bronze Final Portel X=631.1.5 prospecção
Y= 4228.7.5

Monte da Têra 409 61 Idade do Ferro Mora X= 590.3  prospecção
Y= 4305.3

Claros Montes 410 62 Idade do Ferro Arraiolos X= 594.7  prospecção
Y= 4305.2

Monte dos Leitões 427 63 Idade do Ferro Vila Viçosa X= 549.3 prospecção
Y= 4294.6

Castelão das Nogueiras 440 64 Idade do Ferro Borba X= 632.9.5  prospecção
Y=4290.6

Monte do Cabaço 440 65 Idade do Ferro Redondo X= 625.8.5 prospecção
Y= 4284.9.0

Balanqueirinha 1 437 66 Idade do Ferro Arraiolos X= 588.1 prospecção
Y= 4284.2.5

Quinta do Freixo 439 67 Idade do Ferro Redondo X= 614.7 prospecção
Y= 4282.6

Pericoto 2 440 68 Idade do Ferro Alandroal X= 635.6.5  prospecção
Y= 4283.3

Horta da Ribeira/Silveira 440 69 Idade do Ferro Redondo X= 627.3.5 prospecção
Y= 4282.1

Monte do Salvado 441 70 Idade do Ferro Alandroal X= 650.4 prospecção
Y= 4286.8

Fontanas 451 71 Idade do Ferro Alandroal X= 629.7 prospecção
Y= 4281.3

Vendinha 450 72 Idade do Ferro Redondo X= 619.0.5 prospecção
Y= 4279.1.5

Faia 451 73 Idade do Ferro Redondo X=625.9 prospecção
Y=4278.6.5

Pachola 448 74 Idade do Ferro Évora X= 594.7.8 prospecção
Y= 4277.1

Lucas 7 451 75 Idade do Ferro Alandroal X= 633.8.5 prospecção
Y= 4277.9

Moinho de Entre Águas 451 76 Idade do Ferro Alandroal X= 637.2.5 prospecção
Y= 4277.2.5

Pomarinho 451 77 Idade do Ferro Redondo X=624.6 prospecção
Y=4277.0.5

Mocissos 452 78 Idade do Ferro Alandroal X=651.1.5  prospecção
Y=4276.4

Gordez 450 79 Idade do Ferro Redondo X=619.3.5  prospecção
Y=4273.4.5

Barrocalinho 450 80 Idade do Ferro Évora X= 607.7.5 prospecção
Y= 4274.4.5

Lameira 4 463 81 Idade do Ferro Alandroal X= 649.0.5 prospecção
Y=4271.0

Outeiro do Castelinho 2 452 82 Idade do Ferro Alandroal X= 644.0.5 escavação
Y=4273.7.5
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Grande povoado de cumeada, possivelmente fortificado. São conhecidos materiais diversos do final Berrocal-Rangel, 1992.
da Idade do bronze e da Idade do Ferro, incluindo importações do período republicano.

Povoado (0,5-1 ha) possivelmente fortificado, instalado sobre destacada elevação. Cerâmica manual, Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
carenas, mamilos alongados, fundos planos, conta de colar em cornalina.

Grande povoado fortificado de cumeada (8-10 ha). Cerâmica manual, mamilos alongados, carenas, Berrocal, 1992; Calado, Barradas 
fundos planos; cerâmica a torno, bordos extrovertidos, ânforas republicanas. e Mataloto, 1999.

Pequeno povoado de altura, sem vestígios de fortificação e com menos de 1 ha de área. Cerâmica Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
manual de perfil em “S” e fundos planos.

Povoado de altura, com cerca de 4 ha. Berrocal-Rangel, 1992; Lima, 
1992; Silva, 1999.

Pequena instalação, com uma área total inferior a 0,5 ha, implantada em estreitas rechãs definidas Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
por grandes afloramentos graníticos, na margem direita da ribeira de Têra. Cerâmica manual e de 
roda, bordos extrovertidos, taças e fundos planos.

Pequena instalação (< 0,5 ha), localizada numa pequena rechã. Cerâmica manual e de roda, Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
incluindo bordos extrovertidos.

Pequena instalação localizada numa extensa rechã junto da ribeira de Mures. Cerâmica de roda, Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
incluindo bordos extrovertidos, mó de “sela”.

Povoado fortificado, com cerca de 1 ha de área, implantado numa zona pouco declivosa. Cerâmica Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
de roda, principalmente grandes contentores de armazenamento, asas de secção circular, ânforas 
de produção regional, mós de “sela”.

Pequeno instalação, com área inferior a 0,5 ha, implantada numa extensa rechã. Cerâmica manual Calado, Barradas e Mataloto, 1999; 
e de roda, incluindo bordos exvertidos, asas de secção circular, asas de fita, fundos planos, Calado e Mataloto, 2001.
percutores e elementos de mós manuais.

Pequena ocupação rural implantada numa suave encosta. Silva e Perdigão, 1998.

Pequena instalação rural, implantada numa rechã junto da ribeira da Palheta. No mesmo local situa-se Calado e Mataloto, 2001.
uma grande “villa” romana. Cerâmica de roda incluindo bordos exvertidos e asas de secção circular.

Pequena instalação rural, implantada na encosta de uma elevação suave, com vestígios de estruturas. Calado, 1993; Calado, Barradas
Cerâmica manual e de roda, percutores e elementos de mó. e Mataloto, 1999.

Pequena instalação, com área inferior a 0,5 ha, implantado numa área aplanada junto da ribeira do Calado e Bairinhas, 1995; Calado
Calado. Estrutura de planta quadrangular, com 16 m lado e cerca de 1 m de altura visível. Cerâmica e Mataloto, 2001.
de roda, bordo extrovertido, cossoiro asas de secção circular.

Pequena instalação rural situada numa ampla rechã, junto à Ribeira da Asseca. Cerâmica Manual Manuel Barradas, informação pessoal.
e a torno, incluindo bordos extrovertidos e asas de secção circular.

Pequena instalação rural, implantada numa extensa rechã, junto de uma linha de água. Cerâmica inédito.
manual e de roda, bordos extrovertidos, mós de “sela”.

Pequena ocupação, mal caracterizada, implantada numa área muito plana. Cerâmica de roda, Calado e Mataloto, 2001.
incluindo bordos exvertidos.

Pequena instalação, situado numa área muito plana onde se detectou uma possível villa romana. inédito; Calado, informação pessoal.
Cerâmica manual e de roda, fundo côncavo, bordo extrovertido, carena com superfícies brunidas.

Pequena instalação numa área aplanada entre duas linhas de água. Cerâmica manual e de roda, Calado, 2003.
fundos planos e bordos extrovertidos.

Pequena instalação rural, implantada numa rechã junto da ribeira do Alfardagão. Notam-se no local Calado, 1993.
vestígios de construções em xisto. Cerâmica manual e de roda, elementos de mós manuais e percutores.

Pequena instalação rural, localizada numa área bastante aplanada, nas imediações da Ribeira do inédito; Calado, informação pessoal.
Lucefécit. Cerâmica manual e de roda, “ornatos brunidos, cerâmica de engobe vermelho regional, 
bordos extrovertidos.

Pequena instalação rural, implantada numa suave ondulação do terreno. Cerâmica manual e de roda, Calado e Mataloto, 2001.
carenas, bordos extrovertidos, cerâmica decorada com digitações e incisões, asas de rolo e ânforas 
de produção regional.

Pequeno povoado de altura, aberto, bastante afectado pela mineração de cobre, o que impede a Calado, 1993; Calado, Barradas
determinação da sua área. Cerâmica manual e de roda, incluindo bordo exvertido com decoração e Mataloto, 1999.
incisa, elementos de mós manuais.

Pequena instalação rural, situado numa ampla rechã junto de uma linha de água. Cerâmica manual inédito.
e de roda, bordos extrovertidos, fundos planos, grandes moventes e dormentes de mós de “sela”. 
Laje com covinhas.

Pequena instalação, situada junto a afloramentos graníticos. Cerâmica manual e de roda, asas de inédito; Calado, informação pessoal.
secção circular.

Pequena instalação rural, implantada num esporão nas proximidades do Guadiana. Um ligeiro inédito; Calado, informação pessoal.
micro-relevo, associado a pedra abundante, indiciam a presença de estruturas. Cerâmica de roda, 
incluindo fundo plano e asa de rolo.

Pequena instalação rural, implantada sobre ampla rechã junto ao Lucefécit. Cerâmica manual e de Gomes, Brazuna e Macedo, 2002.
roda, bordos incisos, bordos extrovertidos, grafitos com caracteres pré-romanos.



Designação CMP N.0 Cronologia Concelho Coordenadas UTM Origem dos dados

Herdade da Sapatoa 462 83 Idade do Ferro Redondo X= 623.8.5 escavação
Y=4269.0.5

Herdade da Sapatoa 2 462 84 Idade do Ferro Redondo X= 623.6.5 prospecção
Y=4268.9

Herdade da Sapatoa 3 462 85 Idade do Ferro Redondo X= 623.5.5 escavação
Y=4268.8.5

Ramo Alto 2 462 86 Idade do Ferro Alandroal X= 629.3.5 prospecção
Y= 4265.8.5

Nossa Senhora 460 87 Idade do Ferro Évora X= 607.3 prospecção
de Machede Y= 4267.7

Moinho da Cinza 463 88 Idade do Ferro Alandroal X=647.9.5 escavação
Y=4266.0.5

Moinho da Cinza 6 463 89 Idade do Ferro Alandroal X=647.8.5 prospecção
Y=4265.9

Espinhaço de Cão 463 90 Idade do Ferro Alandroal X= 647.4.0 escavação
Y= 4265.0.5

Outeiro das Pocilgas 463 91 Idade do Ferro Alandroal X=647.0.5 prospecção
Y=4264.8

Moinho Novo de Baixo 463 92 Idade do Ferro Alandroal X= 646.7.5 escavação
Y=4262.5

Fonte da Calça 463 93 Idade do Ferro Alandroal X= 646.7.5 escavação
Y= 4263.4.0

Casa da Moinhola 3 463 94 Idade do Ferro Alandroal X= 646.5.5   escavação
Y=4262.4

Casa da Moinhola 5 463 95 Idade do Ferro Alandroal X= 646.7     prospecção
Y= 4262.7

Miguens 10 474 96 Idade do Ferro Alandroal X= 646.3.5  escavação
Y=4261.8.5

Malhada das Taliscas 4 474 97 Idade do Ferro Alandroal X= 647.5     escavação
Y= 4258.9

Malhada das Taliscas 8 474 98 Idade do Ferro Alandroal X= 647.9     prospecção
Y= 4259.0

Calvinos 4 474 99 Idade do Ferro Alandroal X= 645.4.5 prospecção
Y= 4256.4.5

Ponte do Albardão 1 472 100 Idade do Ferro Reguengos X= 615.6 prospecção
de Monsaraz Y= 4257.7

Cabeços da Rainha 5 474 101 Idade do Ferro Reguengos X= 643.9.5 prospecção
de Monsaraz Y= 4261.6

Belhoa 474 102 Idade do Ferro Reguengos X= 641.3 prospecção
de Monsaraz Y= 4258.6

Monte da Anta 472 103 Idade do Ferro Évora X= 609.8 prospecção
Y= 4255.5

Monte do Gato 3 474 104 Idade do Ferro Reguengos X= 643.6.5 prospecção
de Monsaraz Y= 4255.7

Gato 474 105 Idade do Ferro Reguengos X= 644.4 escavação
de Monsaraz Y= 4255.0

Monte dos Frades 2 471 106 Idade do Ferro Idade do Ferro X= 597.7 prospecção
Y= 4235.7.5

Carrapateira 8 471 107 Idade do Ferro Évora X= 598.5 prospecção
Y= 4235.7.5

Monte Novo 2 482 108 Idade do Ferro Reguengos X= 628.8 prospecção
de Monsaraz Y= 4249.5
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Pequena instalação do tipo “monte”, situada numa ampla rechã junto de linha de água. A escavação Mataloto, no prelo.
detectou um conjunto de compartimentos de planta quandrangular. Recipientes manuais e de roda, 
potes e taças, ânforas de produção regional.

Pequena instalação, localizada num esporão sobre a ribeira de Vale de Vasco. Cerâmica manual e de inédito.
roda, bordos extrovertidos, asas de secção circular, elementos de mó manual.

Pequena instalação do tipo “monte”, implantada numa rechã sobre a ribeira de Vale de Vasco; inédito.
a escavação permitiu identificar um conjunto arquitectónico composto por diversos compartimentos 
de planta quadrangular. Cerâmica manual e de roda, ânforas de produção regional, grandes 
contentores manuais com decoração incisa no bordo.

Pequena instalação rural, implantada numa rechã pouco elevada, com declive suave.Cerâmica Calado,1993.
manual e de roda, peso de tear e mó manual do tipo “sela”.

Pequeno povoado fortificado (0.5-1 ha), instalado em suave esporão de vertentes vigorosas sobre o rio Berrocal, 1993; Calado, Barradas 
Degebe. Cerâmica manual e de roda, bordos extrovertidos, asas de rolo, fundos em anel. e Mataloto, 1999.

Pequena instalação, implantada sobre suave elevação junto ao Guadiana. Detectaram-se estruturas Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
escavadas na rocha, possivelmente um silo. Cerâmica manual e de roda, carenas, bordos extrovertidos,
cerâmicas de importação, asas bífidas.

Pequena instalação rural, numa elevação sobre o Guadiana. Cerâmica de roda, incluindo fundo plano inédito; Calado, informação pessoal.
e em anel, asa de rolo e bordo extrovertido.

Instalação rural, do tipo “monte”, situada numa encosta junto ao Guadiana. Edifício de compartimentos Calado, 2002.
quadrangulares dispostos em torno de pátios. Recipientes de roda e manuais, decoração digitada e 
incisa, engobe vermelho regional, escassas importações.

Pequena instalação situada numa elevação sobre o Guadiana. Cerâmica manual e de roda, incluindo inédito; Calado, informação pessoal.
bordo extrovertido.

Pequena instalação do tipo “monte”, situada num esporão junto ao Guadiana; identificaram-se Calado, 2002.
estruturas em xisto, constituídas por um muro com um canto. Cerâmica manual e de roda, 
incluindo bordos extrovertidos.

Pequena instalação do tipo “monte”, situada num esporão junto ao Guadiana; identificou-se um Calado, 2002.
único compartimento quadrangular. Cerâmica de roda, incluindo bordo extrovertido, cossoiro.

Pequena instalação do tipo “monte”, junto ao Guadiana. O complexo arquitectónico, de Calado, 2002.
compartimentos quadrangulares, dispersa-se pela encosta Sul. Cerâmica manual e de roda, incluindo 
bordos exvertidos, asas de rolo, decoração de matrizes estampilhadas.

Pequena instalação de dimensões exíguas, implantado num pequeno esporão junto ao Guadiana. Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
Cerâmica de roda com decoração digitada.

Pequena instalação do tipo “monte”, implantada numa elevação junto ao Guadiana. Foram, detectados Calado, 2002.
dois compartimentos de planta quadrangular. Cerâmica manual e de roda, fundos planos, conta de  
colar em cerâmica, seixos talhados.

Pequena instalação do tipo “monte”, situada numa ampla rechã junto ao Guadiana. Conjunto Calado, 2002.
arquitectónico com duas áreas, uma, de vários espaços dispostos em L, e outra composta por um 
grande edifício quadrangular. Recipientes de roda e de vidro policromo.

Pequena instalação implantada em ampla rechã, junto ao Guadiana. Cerâmica manual e de roda, Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
bordos extrovertidos, asas de rolo.

Pequena instalação em destacada elevação sobranceira ao Guadiana. Cerâmica manual e de roda, Calado, 1993.
fundos planos, carenas, asa de rolo, elementos de mó.

Pequena instalação em destacada elevação sobranceira ao Rio Degebe. Silva, 1999.

Pequena instalação rural, implantada na vertente de suave elevação. Cerâmica de roda, bordos Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
exvertidos, asas de secção circular horizontais, dormentes de mó do tipo “sela”. Abundante pedra 
solta denuncia a presença de estruturas.

Pequena instalação situada numa ligeira elevação, nas imediações da necrópole da Belhoa Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
(Gomes, 1997). Cerâmica de roda, incluindo bordos exvertidos, asas de secção circular e conta de 
colar de pasta vítrea azul.

Povoado de pequenas dimensões (0,5-1 ha), implantado em suave encosta junto de uma linha de água. Calado, 2003.
Cerâmica manual e de roda, incluindo bordos extrovertidos, asas de rolo e fundos planos.

Pequena instalação situado numa pequena elevação junto de uma linha de água. Cerâmica manual inédito; Calado, informação pessoal.
e de roda, incluindo bordo extrovertido e asa de rolo.

Pequena instalação do tipo “monte”, situado na vertente de uma elevação junto ao Guadiana. Calado, 2003.
Conjunto arquitectónico com diversos compartimentos quadrangulares. Recipientes a torno  
e manuais, cerâmica cinzenta, asas de secção circular.

Pequena instalação rural, implantada numa suave pendente. Cerâmica manual e de roda, incluindo Calado, 2003.
bordos extrovertidos, fundos e cerâmica com decoração incisa; percutores e dormente de mó manual.

Pequena instalação situada numa zona baixa. Cerâmica de roda, incluindo asa de rolo. Calado, 2003.

Pequena instalação, localizada numa área muito plana entre grandes afloramentos de granodioritos. Gonçalves, Calado e Rocha, 1992.
Cerâmica de roda, incluindo bordos exvertidos e percutores.
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Monte da Estrada 2 473 109 Idade do Ferro Reguengos X= 634.8 escavação
de Monsaraz Y= 4252.3

Monte Coimbra 6 473 110 Idade do Ferro Reguengos X= 634.6.5 prospecção
de Monsaraz Y= 4252.2

Monte Coimbra 7 473 111 Idade do Ferro Reguengos X= 634.8 prospecção
de Monsaraz Y= 4252.1.5

Chaminé 18 482 112 Idade do Ferro Reguengos X= 635.5 escavação
de Monsaraz Y= 4253.0.5

Chaminé 13 482 113 Idade do Ferro Reguengos X= 635.6 prospecção
de Monsaraz Y= 4251.8

Chaminé 6 482 114 Idade do Ferro Reguengos X= 636.3 prospecção
de Monsaraz Y= 4250.2

Capelinha 2 482 115 Idade do Ferro Reguengos X=637.0.5 prospecção
de Monsaraz Y= 4250.6

S. João 5 482 116 Idade do Ferro Reguengos X= 638.3 prospecção
de Monsaraz Y= 4250.6.5

Pipas 1 482 117 Idade do Ferro Reguengos X= 639.3.5 prospecção
de Monsaraz Y= 4250.2.5

Monte do Roncanito 2A 491 118 Idade do Ferro Reguengos X= 637.5 escavação
de Monsaraz Y=  4238.4.5

Espinhaço 9 491 119 Idade do Ferro Reguengos X= 636.1.5 escavação
de Monsaraz Y=  4237.9

Monte do Roncanito 4 491 120 Idade do Ferro Reguengos X= 637.3.5 escavação
de Monsaraz Y=  4237.9

Monte de Musgos 10 491 121 Idade do Ferro Reguengos X= 632.7 escavação
de Monsaraz Y=  4232.7

Castelo Velho de Veiros 412 122 Idade do Ferro Estremoz X= 630.1  escavação
Y=  4311.0

Granja 411 123 Idade do Ferro Estremoz X= 617.7 prospecção
Y=  4306.1

Serra Murada 411 124 Idade do Ferro Estremoz X= 617.7  prospecção
Y=  4306.8

Castelão de Rio 426/440 125 Idade do Ferro Borba X= 611.7 escavação
de Moinhos Y=  4292.0

Malhada das Mimosas 441 126 Idade do Ferro Alandroal X= 650.5.5 escavação
Y= 4287.9.5

Vale do Pereiro 438 127 Idade do Ferro Évora X= 602.2.5 prospecção
Y= 4289.6

Monte do Outeiro 440 128 Idade do Ferro Redondo X= 627.8  prospecção
Y= 4284.2

Rocha da Mina 451 129 Idade do Ferro Alandroal X= 632.7.5 prospecção
Y= 4280.7

Milreu 452 130 Idade do Ferro Alandroal X= 650.5.5 prospecção
Y= 4272.5

Forno da Cal 474 131 Idade do Ferro Alandroal X= 646.4 escavação
Y= 4261.8.5

Miguens 6 474 132 Idade do Ferro Alandroal X= 646.3.5 prospecção
Y= 4261.6.5

Castelos do Monte Novo 461 133 Idade do Ferro Évora X= 613.5 prospecção
Y= 4261.7

Serra Pedrosa 459 134 Idade do Ferro Évora X=683.9 prospecção
Y=4265.5

Nossa Sr.a da Esperança 478 135 Idade do Ferro Viana do Alentejo X= 570.4.5 prospecção
Y= 4251.1.5
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Pequena instalação rural, implantada numa rechã de suave elevação, junto da Ribeira do Álamo. Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
Foram detectadas estruturas em pedra. Cerâmica manual e de roda, carenas, fundos, bordo 
extrovertidos, cerâmica cinzenta, asas de secção circular.

Pequena instalação, implantada numa área plana, junto da Ribeira do Álamo. Cerâmica de roda, Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
bordos extrovertidos, asa de rolo.

Pequena instalação, implantada junto de afloramentos graníticos. Cerâmica de roda, asa de secção Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
circular.

Pequena instalação situada numa plataforma junto da ribeira do Álamo. Cerâmica de roda, incluindo Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
bordos exvertidos, asas de secção circular, asa de secção circular de ânfora de importação, cossoiro 
e percutores.

Pequena instalação rural situada numa rechã suave; notam-se vestígios de estruturas e abundante Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
pedra solta. Cerâmica de roda, incluindo bordos exvertidos e asa de secção circular.

Pequena instalação rural situada numa rechã suave, junto de uma linha de água. Cerâmica manual Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
e de roda, asa de secção circular e asa bífida.

Pequena instalação localizada num esporão junto à Ribeira do Álamo. Cerâmica manual e de roda, Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
incluindo bordos exvertidos.

Pequena instalação localizada numa rechã suave junto de uma linha de água. Cerâmica de roda, asas Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
de secção circular e asa horizontal, percutores, machado de pedra polida, seixo afeiçoado de forma fálica.

Pequena instalação situada numa pequena elevação junto da ribeira do Álamo. Cerâmica manual Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
e de roda, asa de secção circular.

Pequena instalação, eventualmente do tipo “monte”, situada numa suave vertente virada a Norte. Marques, 2002.
Materiais apontam para uma “cronologia da I.a Idade do Ferro”.

Pequena instalação do tipo “monte”, situada num esporão sobre uma linha de água. Foi detectado um Marques, 2002.
único compartimento quadrangular com cerca de 19 m2. Uma cronologia provável da I.a Idade do Ferro.

Pequena instalação do tipo “monte”, onde foi detectado e escavado um compartimento quadrangular, Marques, 2002.
que fazia parte de um complexo arquitectónico maior, com cerca de 2000m2. Cronologia provável 
da I.a Idade do Ferro.

Pequena instalação do tipo “monte”, situada em ampla rechã, junto de um pequeno ribeiro.Foram Calado, 2002.
detectadas várias estruturas em pedra que indiciam a presença de compartimentos quadrangulares. 
Cerâmica manual e de roda, alguma de importação, pesos de tear.

Grande povoado fortificado, implantado num esporão, com grande defensabilidade, entre duas ribeiras. Arnaud, 1970.
Cerâmica manual e de roda, decoração por matrizes estampilhadas, importantes materiais 
tardo-republicanos.

Povoado fortificado, com cerca de 1 ha, instalado num cabeço do Maciço Calcário de Estremoz, com Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
alguma defensabilidade e amplo domínio visual Sul. Cerâmica manual e de roda, decoração digitada 
e por matrizes estampilhadas, materiais tardo-republicanos.

Pequena instalação (0,5 ha) implantada num cabeço destacado do Maciço Calcário de Estremoz. Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
Cerâmica de roda, incluindo bordos extrovertidos e materiais republicanos.

Povoado fortificado, com cerca de 2,5 ha, ocupado entre os séc. IV-II a.C.. Foram detectadas duas Calado, 1991; Calado, Barradas 
grandes fases de construção/remodelação do sistema defensivo. Cerâmica manual e de roda,  e Mataloto, 1999.
cerâmica pintada e com decoração estampilhada, contas colar em vidro.

Povoado aberto, implantado numa pequena plataforma na margem esquerda da ribeira da Asseca. Calado e Rocha, 2000.
Foram detectadas diversas estruturas pétreas, um forno e um fosso. Cerâmica de roda incluindo 
bordos extrovertidos, fundos em anel.

Pequeno povoado fortificado (0,5-1 ha), implantado num cabeço muito destacado. Cerâmica manual Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
e de roda, bordos extrovertidos, fundos planos e materiais de importação, aparentemente de período 
republicano.

Povoado fortificado, com cerca de 1 ha, implantado numa crista nas estribações da serra d’Ossa. Calado e Mataloto, 2001.
Cerâmica manual e de roda, decoração estampilhada e de carretilha, conta de colar em vidro.

Povoado/santuário (< 0,5 ha), situado num esporão sobre a ribeira do Lucefécit. Altar e escadarias Calado, 1993.
talhados na rocha sobre penhasco. Foram detectadas diversas estruturas habitacionais. Bordos 
extrovertidos, cerâmica campaniense e ânforas de produção bética.

Pequeno povoado fortificado implantado num esporão sobre o Guadiana. Cerâmica manual e de Calado, 1993.
roda, incluindo bordos extrovertidos e fundos planos.

Pequena instalação do tipo “monte”, situada num esporão baixo junto ao Guadiana. Foram Calado, 2002.
detectadas estruturas pétreas e diversos buracos de poste. Cerâmica de roda, cossoiro.

Pequena instalação localizada numa pequena rechã junto ao Guadiana. São visíveis vestítigios de Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
estruturas à superfície. Cerâmica de roda, incluindo bordo exvertido de pasta alaranjada.

Grande povoado fortificado (> 5 ha), situado numa elevação junto ao Rio Degebe; são visíveis várias Berrocal, 1992; Gibson, Correia 
linhas de fortificação uma das quais vitrificada. Cerâmica manual e de roda, decoração de matrizes e Burgess, 1998.
estampilhadas, ânforas de produção itálica.

Grande povoado de altura, aparentemente não fortificado. Cerâmica de roda, principalmente Calado, 2003.
grandes contentores de bordo extrovertido, cerâmica pintada em bandas, artefactos de metal.

Grande povoado fortificado (> 5 ha) implantado em cerro destacado. É visível uma possível Gibson, Correia e Burgess, 1998.
estrutura de fortificação no corte da estrada.



Designação CMP N.0 Cronologia Concelho Coordenadas UTM Origem dos dados

Malhada dos Gagos 13 483 136 Idade do Ferro Reguengos X= 640. 7 prospecção
de Monsaraz Y= 4250.9

Malhada dos Gagos 14 483 137 Idade do Ferro Reguengos X= 640.6 prospecção
de Monsaraz Y= 4250.6.5

Castelo Velho do Degebe 481 138 Idade do Ferro Reguengos X= 622.9 prospecção
de Monsaraz Y= 4247.5

Aguiar 479 139 Idade do Ferro Viana do Alentejo X= 589.3  prospecção
Y= 4248.7

Cabeço Alto 480 140 Idade do Ferro Portel X= 595.7  prospecção
Y= 4245.2

Cabeço de S. Vicente 479 141 Idade do Ferro Viana do Alentejo X= 587.1  prospecção
Y= 4242.3

Monte da Tapada 39 501 142 Idade do Ferro Portel X= 630.2  escavação
Y= 4230.9
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Descrição e materiais Bibliografia

Pequena instalação rural, implantada num terraço do Guadiana. Foi detectado um forno e recolhida Calado, 2002.
abundante cerâmica manual e de roda, com decoração digitada e estampilhada, além de várias contas 
de vidro.

Pequeno povoado aberto, implantado  numa elevação sobre o Guadiana. Cerâmica manual e de roda, Calado, Barradas e Mataloto, 1999.
dormente de mó do tipo “sela”.

Grande povoado fortificado, implantado num esporão rochoso sobre o Guadiana. Foi largamente Gonçalves e Paço, 1968; Silva, 1999.
afectado por surriba para plantio de eucaliptos.Cerâmica manual e de roda, cerâmica estampilhada 
e pintada, materiais tardo-republicanos.

Pequeno povoado “provavelmente sem fortificações” (0,5-1 ha); implanta-se numa lomba destacada, Berrocal, 1992.
que lhe proporciona alguma defensabilidade natural.

Pequena instalação, implantada sobre destacado cabeço; são visíveis fortes taludes de origem natural, Lima, 1992.
com indícios de explorações mineiras. Cerâmica de roda e materiais republicanos.

Povoado de cumeada, provavelmente fortificado. Berrocal, 1992.

Pequena instalação rural, situada numa encosta e rechã junto de uma linha de água. Cerâmica Calado, 2002.
de roda, bordos exvertidos, decoração pintada e de pequenas matrizes estampilhadas.
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ESTAMPA I

1. Localização da Herdade da Sapatoa na Península Ibérica; 2. Localização da Herdade da Sapatoa no Alentejo Central.

1

2
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ESTAMPA II

1. Localização da Herdade da Sapatoa nas CMP-1:25 000, 461 e 462; 2. Localização do sítio da Herdade da Sapatoa sobre
ortofotomapa, voo de 1999.

1

2
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ESTAMPA III

Planta geral da área escavada na Herdade da Sapatoa.
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ESTAMPA IV

Planta geral de estruturas da Fase II da Herdade da Sapatoa.
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ESTAMPA V

Planta geral da Fase II da Herdade da Sapatoa.
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ESTAMPA VI

Herdade da Sapatoa. Matriz da Fase II – Ambiente I.



245
V. ESTAMPAS

ESTAMPA VII

Herdade da Sapatoa. Matriz da Fase II – Ambiente II.
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ESTAMPA VIII

Herdade da Sapatoa. Matriz da Fase II – Ambiente III.
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ESTAMPA IX

Herdade da Sapatoa. Matriz da Fase II – Ambiente IV.
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ESTAMPA X

Herdade da Sapatoa. Matriz da fase II – Ambiente V.
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ESTAMPA XI

Herdade da Sapatoa. Matriz da fase II – Ambiente VIII.
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ESTAMPA XII

Herdade da Sapatoa. Matriz da Fase II – Ambiente IX.
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ESTAMPA XIV

Planta geral da Fase I da Herdade da Sapatoa.
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ESTAMPA XV

Herdade da Sapatoa. Matriz da Fase I.
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ESTAMPA XVI

Planta de distribuição, por Ambientes, das cerâmicas do momento de abandono da Fase II.
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ESTAMPA XVII

Tabela morfológica dos recipientes cerâmicos da Fase II da Herdade da Sapatoa.
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ESTAMPA XVIII

ESTAMPA XIX
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ESTAMPA XX

ESTAMPA XXI



258
UM “MONTE” DA IDADE DO FERRO NA HERDADE DA SAPATOA: RURALIDADE E POVOAMENTO NO I MILÉNIO A.C. NO ALENTEJO CENTRAL

ESTAMPA XXII

ESTAMPA XXIII
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ESTAMPA XXIV

ESTAMPA XXV
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ESTAMPA XXVI

ESTAMPA XXVII
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ESTAMPA XXVIII

ESTAMPA XXIX
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ESTAMPA XXX

ESTAMPA XXXI
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ESTAMPA XXXII

ESTAMPA XXXIII
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ESTAMPA XXXIV



265
V. ESTAMPAS

ESTAMPA XXXV
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ESTAMPA XXXVI
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ESTAMPA XXXVII
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ESTAMPA XXXVIII

ESTAMPA XXXIX
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ESTAMPA XL
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ESTAMPA XLI
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ESTAMPA XLII
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ESTAMPA XLIII
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ESTAMPA XLIV
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ESTAMPA XLV
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ESTAMPA XLVI
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ESTAMPA XLVII
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ESTAMPA XLVIII
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ESTAMPA XLIX
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ESTAMPA L
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ESTAMPA LI
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ESTAMPA LII

ESTAMPA LIII
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ESTAMPA LIV
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ESTAMPA LV
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ESTAMPA LVI
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ESTAMPA LVII
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ESTAMPA LVIII

Materiais cerâmicos recolhidos no sítio do Moinho de Entre Águas, Terena (v. n.0 76 do Inventário de povoamento).
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ESTAMPA LIX

Materiais cerâmicos recolhidos no sítio do Pomarinho, Redondo (v. n.0 77 do Inventário de povoamento).
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ESTAMPA LX

Materiais cerâmicos recolhidos no sítio do Pomarinho, Redondo (v. n.0 77 do Inventário do povoamento).
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ESTAMPA LXI

Materiais cerâmicos recolhidos no sítio do Monte do Cabaço, Redondo (v. n.0 65 do Inventário do povoamento).
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ESTAMPA LXII

Materiais cerâmicos recolhidos no sítio de Nossa Senhora de Machede, Évora (v. n.0 87 do Inventário de povoamento).
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ESTAMPA LXIII

Materiais cerâmicos recolhidos no sítio do Castelão das Nogueiras, Borba (v. n.0 64 do Inventário de povoamento).
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ESTAMPA LXIV

Materiais cerâmicos recolhidos no sítio do Castelão das Nogueiras, Borba (v. n.0 64 do Inventário de povoamento).
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ESTAMPA LXV

Mapa do povoamento do final da Idade do Bronze no Alentejo Central.
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ESTAMPA LXVI

Mapa do povoamento da Idade do Ferro em meados do I milénio a.C.
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ESTAMPA XLVII

Mapa do povoamento da segunda metade do I milénio a.C. no Alentejo Central.
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1. Placa toponímica da Herdade da Sapatoa; 2. Vista geral da implantação do sítio da Herdade da Sapatoa; 3. Vista geral de
Oeste do sítio da Herdade da Sapatoa.
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1

2

3
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II

1. Vista geral do Ambiente I da Herdade da Sapatoa; 2. Vista geral do Ambiente II da Herdade da Sapatoa.

1

2
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III

1. Vista geral do Ambiente III da Herdade da Sapatoa; 2. Vista geral do Ambiente V da Herdade da Sapatoa.

1

2
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IV

1. Vista geral do Ambiente VIII da Herdade da Sapatoa; 2. Vista geral do Ambiente IX da Herdade da Sapatoa.

2

1
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V

1. Lareira detectada no Ambiente III da Herdade da Sapatoa; 2. Lareira detectada no Ambiente IX da Herdade da Sapatoa.

1

2
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VI

1. Vista geral da estrutura circular [127] situada no Ambiente IX; 2. Estrutura de combustão [141], da Fase I da Herdade da Sapatoa.

2

1
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VII (1)

Recipientes fracturados em conexão no interior do Ambiente I: 1. Sap [12]300 e 301; 2. Sap[12]232 e 331 (página seguinte) 
3. Sap[40]377; 4. Sap[12]223 e 245.

1

2
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VII (2)

3

4
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VIII (1)

1. Recipiente fracturado em conexão no interior do Ambiente III, sob o piso [90]; 2. Recipientes fracturados em conexão no
interior do Ambiente III; (página seguinte) 3. Recipiente detectado no interior do Ambiente IV; 4. Recipiente fracturado em
conexão no interior do Ambiente VIII.
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1
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VIII (2)

E

3

4
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IX

Recipientes detectados na Herdade da Sapatoa, após restauro: Sap[40]377 (à esquerda) e Sap[100]304 (à direita).
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X

Recipientes detectados na Herdade da Sapatoa, após restauro: Sap[18]306 (em cima) e Sap[120]231 (em baixo).
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XI

Conjunto de recipientes detectados na Herdade da Sapatoa.
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XII

Povoamento do final da Idade do Bronze e da Idade do Ferro no Alentejo Central: 1. Castelo (n.o inv. 11); 2. Martes (n.o inv. 15);
(páginas seguintes) 3. Monte da Laje (n.o inv. 18); 4. Herdade da Sapatoa 3 (n.o inv. 85); (p. 312) 5. Nossa Senhora de Machede
(n.o inv. 87); 6. Castelão das Nogueiras (n.o inv. 64); (p. 313) 7. Castelão de Rio de Moinhos (n.o inv. 125); 8. Monte do Outeiro
(n.o inv. 128).

1
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3
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XII (2)
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XIII

Reconstituição tridimensional do “monte” da Herdade da Sapatoa. Vista parcial de Sul (gentilmente elaborada por Pedro
Barros).
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