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O 3.º/4.º milénio a.C. no povoado de São Pedro 
(Redondo, Alentejo Central): fortifi cação e povoamento 
na planície centro alentejana

■  Rui Mataloto1

0. O sítio arqueológico de São Pedro: 
localização e breve história do seu 
conhecimento arqueológico

O sítio arqueológico de São Pedro localiza-se no con-
celho de Redondo, dentro do perímetro urbano da vila 
sede de concelho, com as seguintes coordenadas cen-
trais M- 250550 P-187175 Gauss, na Carta Militar 451-1: 
25 000, com uma altimetria em torno aos 319m acima 
do nível do Mar.

O sítio de São Pedro, depois de ser identificado, e lar-
gamente prospectado, no âmbito das acções desenvol-
vidas por uma associação local de defesa do património 
(GEO), foi dado a conhecer na bibliografia arqueológica 
nos inícios da década de 90 pela mão de Manuel Calado 
(Calado, 1993a) através de uma breve menção à sua 
existência; pouco depois, a sua ocupação em tempos 

pré-históricos surge igualmente citada num pequeno 
artigo (Calado e Bairinhas, 1994), constituindo a publi-
cação do ano seguinte (Calado, 1995) a primeira grande 
abordagem à ocupação calcolítica de São Pedro, inte-
grando-o no quadro do povoamento neolítico e calcolí-
tico da área da serra d’Ossa. A quantidade e riqueza da 
informação disponibilizada pelos materiais de super-
fície conduziram a que se tornasse um sítio fulcral no 
âmbito deste trabalho (Calado, 1995 e 2001), tecendo-
se aqui uma avaliação da sua ocupação calcolítica que 
os trabalhos de escavação vieram apenas confirmar e 
aprofundar.

No âmbito da Carta Arqueológica de Redondo volta 
a ser mencionado e posto em relevo (Calado e Mata-
loto, 2001).

Foi então com esta base que se perspectivaram, como 
se verá, os futuros trabalhos de salvaguarda.

“O melhor seria escrever os acontecimentos dia a dia. Fazer um diário para 
considerar com clareza. Não deixar escapar as diferenças de pormenor, os factos 
miúdos, mesmo quando parecem insignificantes, e sobretudo ordená-los. 
Tenho de dizer como é que vejo esta mesa, a rua, as pessoas, a minha bolsa 
de tabaco, visto que foi isso que mudou. Tenho de determinar exactamente 
a extensão e a natureza dessa mudança.”
J-P. Sartre, A Náusea. Europa-América

R E S U M O  Trata-se aqui da primeira apresentação geral da intervenção arqueoló-
gica levada a efeito no sítio de São Pedro (Redondo), que possibilitou identificar ao 
menos duas grandes estruturas de fortificação e seis grandes momentos de ocupa-
ção, principalmente dos finais do 4.º e do 3.º milénio a.C.

A B S T R A C T   This is the first overall presentation of the intervention carried out in 
the archaeological site of São Pedro (Redondo), where we have identified at least two 
major structures of fortification and six great moments of occupancy, mainly from 
the end of IVth and IIIrd millennium BC.
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1. A planície e a Serra: território 
e paisagem vistos do alto de São Pedro

A paisagem, ou melhor, o sistema natural e ecológico, 
enquanto suporte da actividade e presença humana 
integrou o discurso arqueológico pelo menos desde os 
anos 70, com a disseminação das ideias processualis-
tas. O arrolamento “seco” e discriminativo da localiza-
ção, implantação, geologia, geomorfologia, pedologia, 
capacidade de uso de solos, exposição solar e pluvio-
metria gerava, por vezes, um discurso indecifrável, 
auto-justificativo e determinista, certamente distante 
da efectiva percepção antiga do terreno. 

As diatribes pós-processualistas marcaram, sem mar-
gem para dúvida, a abordagem ao sistema natural, aju-
dando a criar a paisagem enquanto espaço ecológico e 
mental da acção humana. Para muitos, a paisagem pas-
sou, então, a ser uma construção iminentemente sim-
bólica ou cenográfica, onde o quotidiano produtivo 
parecia assumir um papel marginal. Todavia, a Paisa-
gem e o Meio Natural, permaneceram como um marco 
essencial na abordagem a uma qualquer realidade 
arqueológica, enquanto instrumento de contextualiza-
ção, enquadramento e, inclusivamente, visualização do 
conjunto a analisar. 

Assim, a Paisagem, entendida como o resultado do 
Trabalho do Homem sobre o Meio Físico, e a percepção 
que dele se tem, carece de uma abordagem específica 

que permita apreender o objecto primordial da activi-
dade arqueológica, a acção Humana, individual e de 
grupo.

Nesse sentido, os trabalhos de avaliação da paleo-
paisagem e sua utilização estão já em curso, no que diz 
respeito às análises polínicas (A. Hernández –UEX) e 
antracológicas (D. Duque – UEX), sem que possamos, 
desde já, avançar qualquer resultado.

Se o trabalho Humano do Meio Natural é ainda de 
difícil percepção, já as características e possibilidades 
Oro-hidrográficas e geo-pedologicas permitem alguns 
considerandos. 

Uma primeira visão, poderíamos dizer “Googliana”, 
enquadra-nos o sítio de São Pedro em pleno Alentejo 
Central, entre as planícies de Évora e o vale encaixado 
do Guadiana, arrumado à margem Sul da serra d’Ossa, 
e integrado num extenso corredor natural que une o 
litoral atlântico do baixo Tejo e Sado às férteis “Vegas” 
da bacia média do rio grande do Sul (v. Fig. 1).

Se esta macro perspectiva nos proporciona as coor-
denadas gerais, só uma aproximação bastante maior, 
por vezes micro, nos permitirá compreender o sítio 
aqui em estudo.

São Pedro implanta-se sobre um cabeço de vertentes 
íngremes e topo aplanado, pontuado por irrupções 
rochosas, que seriam bastante mais vincadas na anti-
guidade; num destes casos, hoje o mais visível junto ao 
topo, insculpiram-se, possivelmente em época pré-his-

Fig. 1  Localização do São Pedro no Alentejo Central.



265TRANSFORMAÇÃO E MUDANÇA NO CENTRO E SUL DE PORTUGAL: O 4.º E O 3.º MILÉNIOS A.N.E. – P. 263-295

O 3.º/4.º MILÉNIO A.C. NO POVOADO DE SÃO PEDRO (REDONDO, ALENTEJO CENTRAL): FORTIFICAÇÃO E POVOAMENTO NA PLANÍCIE CENTRO ALENTEJANA � RUI MATALOTO

tórica, um conjunto de cerca de uma dezena de covi-
nhas, num painel vertical virado a SE. O cerro integra 
um conjunto de elevações, situadas na margem Nas-
cente da planície central de Redondo, onde se distende 
a vila actual. (v. Fig. 2)

A sua implantação num cabeço sobranceiro à planí-
cie confere-lhe uma grande capacidade de ver e ser 
visto de todos os quadrantes, excepto a Nascente, onde 
nos surge bastante mais dissimulado pelas restantes 
elevações do Redondo. Sendo este um factor a ter em 
linha de conta, a instalação concreta das estruturas de 
fortificação e de toda a ocupação, parece responder a 
outras condicionantes específicas para além do ser 
visto, tendo em conta que se distanciam das extremida-
des do topo, onde se incrementaria este factor. Na rea-
lidade, a área de ocupação situa-se, então, no espaço 
central do topo, onde a superfície regista ligeira depres-
são, face a qualquer daquelas.

A sua localização adjacente a solos agricultáveis, e a 
bons aquíferos, permitiria facilmente a instalação de 
uma comunidade humana estável. 

Sem que possamos registar locais precisos de aprovi-
sionamento, é de supor que as matérias-primas para a 
base artefactual lítica (granito, anfibolito e xisto jas-
póide, maioritariamente) estivessem disponíveis numa 
envolvente alargada. Na serra d’Ossa, conhecem-se 
filões de cobre (Calado, 2001, p. 102), eventualmente, 
exploráveis à superfície em época pré-histórica; este 
seria, com alguma certeza, também, um terreno cine-
gético favorável.

A inserção geográfica de São Pedro faz-se, essencial-
mente, atendendo aos limites visuais, que marcam um 
território provável de exploração e enquadramento. 
Assim, a planície e as elevações mais marcadas, ou mais 
evidentes, que a circundam constituem o cerne da rea-
lidade geográfica envolvente.

A planície desenvolve-se principalmente para Poente, 
num leve ondular apenas pontilhado por afloramentos 

graníticos; os solos, hoje de qualidade mediana, seriam 
certamente favoráveis a uma agricultura extensiva de 
sequeiro, acompanhada de um pastoreio oportunista, 
utilização que em grande parte mantêm. 

O horizonte cerceia-se a pouco mais de uma dezena 
de quilómetros, num conjunto de pequenas elevações 
que se desenvolve no sentido N-S, que deixam pontu-
almente ver as planícies e elevações envolventes a 
Évora; para Nascente, uma crista rochosa, de relevos 
veementes, rasga a planície no sentido N-S a escassos 
quilómetros, após a qual se desenvolve, para além da 
ribeira de Lucefécit, uma faixa de terreno bastante 
ondulado, de solos pobres e rochosos, que apenas deixa 
vislumbrar aqui e além serranias de além Guadiana. 
Para Sul os horizontes alargam-se bastante, até à serra 
de Portel, ainda que a cerca de uma dezena de quiló-
metros se desenvolva uma extensa faixa bastante ondu-
lada, de pequenas elevações, com solos argilosos e cas-
calhentos, de origem terciária, muito pobres e pesados 
em termos agrícolas. Para Norte, a paisagem surge-nos 
fortemente marcada pela presença do maciço verde 
denso da serra, elemento estruturante da orgânica da 
área, constituindo uma forte barreira visual. 

A disposição da serra d’Ossa, de sentido NW-SE, 
acaba por organizar as transitabilidades locais e regio-
nais, estruturando-se no seu sopé uma excelente via de 
transitabilidade natural Este-Oeste, de aproximação ao 
Guadiana, a escassos quilómetros da qual se situa o São 
Pedro; esta encontra-se interconectada com diversas 
portelas através das quais se transpõe facilmente a 
serra, no sentido S-N. Estes eixos S-N acabam por ser 
pouco valorizados em termos locais, face às desloca-
ções longitudinais à serra, de ligação entre o Guadiana 
e as planícies centrais de Évora.

2. PREC: Processo de uma escavação 
em curso

Quando boa parte deste texto se encontrava elabo-
rado tivemos a notícia da suspensão dos trabalhos de 
escavação, que se desenvolveram ininterruptamente ao 
longo de 21meses, de Março de 2004 a Novembro de 
2005, com equipas bastante variáveis e variadas. Os tra-
balhos foram coordenados pelos signatários, que dis-
puseram de uma equipa de cerca de cinco trabalhado-
res, em média, excepto no Verão, quando se via 
reforçada pela presença de alunos de Arqueologia, 
principalmente da Faculdade de Letras de Lisboa. 

O processo de escavação decorreu do projecto de 
construção, pela Câmara Municipal, da Circular Poente 
à vila do Redondo, que exigia o atravessamento do 
cabeço de São Pedro, afectando irremediavelmente o 

Fig. 2  Vista do cabeço de São Pedro, pelo lado Sul.
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sítio arqueológico. Desde o primeiro momento se defi-
niu, em coordenação com o Instituto Português de 
Arqueologia, a necessidade de avaliação dos impactes 
da obra no sítio arqueológico, pelo que se propôs ini-
cialmente um plano de sondagens que visasse um 
maior conhecimento efectivo da realidade a afectar, de 
modo a planearmos quer o futuro da intervenção, quer 
mesmo o futuro da própria obra.

Atendendo ao conhecido para a área meridional do 
país, ao longo do 3.º milénio a.C., eram fortes as possi-
bilidades de nos depararmos ante uma estrutura de for-
tificação. Esta hipótese, bem como a afectação pro-
funda e alargada do projecto a executar, determinaram 
a estratégia a seguir.

Decidiu-se, então, pela execução de duas valas de 
sondagem, uma perpendicular às curvas de nível e 
outra paralela a estas no topo, de modo a identificar os 
eventuais circuitos de muralhas.

Traçaram-se, então, dois eixos perpendiculares, a 
partir do topo, fronteiros à antena de telecomunicações 
móveis da Vodafone, cuja instalação havia já afectado 
consideravelmente o sítio arqueológico. Fez-se corres-
ponder com estes eixos duas valas de sondagem, uma 
genericamente N-S, perpendicular às curvas de nível, 
com cerca de 80 m de extensão (v. Fig. 3) e 1,5 m de lar-
gura, e uma outra, ao longo do topo, com 15 m de com-
primento e apenas 1m de largura. No lado Norte da 

antena da Vodafone, junto ao seu canto NE, abriu-se a 
Sondagem 1, numa área adjacente ao muro de conten-
ção de terras que delimita a propriedade, e onde se 
denotava uma aparente maior potência estratigráfica. 
Esta sondagem tinha 1,5 de largura por 3 m de 
comprimento.

Nesta primeira fase, os trabalhos desenvolveram-se 
ao longo do mês de Março de 2004, iniciando-se com a 
abertura das valas por meios mecânicos, verificando-se 
desde logo a presença de estruturas e estratigrafia con-
servada quase à superfície. Desde cedo se percepcio-
nou que, apesar das afectações antigas e recentes, exis-
tia alguma potência estratigráfica e uma grande 
diversidade de estruturas, que restava avaliar mais cor-
rectamente. Assim, na vala N-S, onde se verificou a pre-
sença de estratigrafia conservada nos primeiros 40m, 
identificaram-se as estruturas [7] e [26], passíveis de 
serem equacionadas como troços de muralhas; na son-
dagem aberta ao longo do topo, com orientação gene-
ricamente E-O, definiu-se uma estrutura em semicír-
culo, [12], entendida como um possível bastião, entre 
outras, situadas na intercepção das duas valas. Na Son-
dagem 1, o trabalho foi integralmente efectuado por 
meios manuais, não se tendo identificado a presença de 
estruturas, apesar da forte potência estratigráfica, par-
ticularmente do estrato superior, de formação recente, 
talvez desde o século XVIII. 

A progressão dos trabalhos, dentro do prazo equacio-
nado inicialmente, visou a avaliação mais pormenori-
zada destas realidades, com recurso a micro sondagens 
de diagnóstico, junto de cada um destes casos, continu-
ando-se a escavar na sondagem 1. 

No final de Março de 2004 contávamos, então, com os 
seguintes dados: 

• Presença de estratigrafia conservada, entre 0,25 m 
e 0,7 m de potência, nas três sondagens, sendo a de 
maior potência numa área concreta junto ao topo, 
na vala de sondagem E-O e Sondagem 1.

• Estruturas de fortificação bastante arrasadas, com 
0,3 m de altura, mas suficientemente conservadas 
para que nos tivesse sido possível identificá-las.

• Excelente conjunto material cerâmico, lítico e 
ósseo, bem estratigrafado.

Perante os resultados obtidos marcou-se uma reu-
nião com a Direcção do IPA, para, de comum acordo, se 
decidir sobre a eventual progressão dos trabalhos e da 
obra. Ficou então acordado que, apesar dos excelentes 
resultados, a presença muito afectada das estruturas de 
fortificação não constituiria um impeditivo à continua-
ção do projecto, devendo contudo salvaguardar-se as 
seguintes premissas: Fig. 3  Vista da vala de sondagem N-S.
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• Escavação integral da área a afectar.
• Desvio do traçado inicial, alguns metros para Nas-

cente, salvaguardando áreas onde os vestígios se 
encontravam melhor preservados. 

Assim, a área a escavar abarcaria uma faixa de terreno 
com cerca de 35m de largura e cerca de 50m de compri-
mento, para nascente e para Sul dos muros divisores de 
propriedade, perfazendo aproximadamente 1750m2 
(v. Fig. 4).

Os trabalhos decorreram, então, em continuidade, 
tendo-se feito uso de meios mecânicos para a remoção 
dos estratos superficiais. Não nos foi – desde o início – 
autorizado o arranque de oliveiras com mais de uma 
centena de anos, acompanhando-nos a maioria ao 
longo dos trabalhos, condicionando o registo no seu 
local de implantação; apenas se removeram as estrita-
mente imprescindíveis e unicamente por motivos de 
segurança.

Durante a acção de limpeza apenas se recolheram os 
materiais arqueológicos que permitiam reconstituição 
gráfica, sendo os restantes seleccionados e depositados 
junto da intersecção entre as duas propriedades adja-
centes, para Poente.

Implantou-se uma quadrícula de referência concor-
dante com as primeiras valas de sondagem, que se ajus-
taram igualmente à disposição do terreno a afectar, 
com uma orientação a NE. Esta malha fazia cruzar no 
canto das duas valas de sondagem iniciais o valor 100m, 

desenvolvendo-se, posteriormente, segundo os precei-
tos das coordenadas cartesianas (S-N e O-E). No canto 
da estrutura de implantação da antena de comunica-
ções móveis instalou-se o ponto de referência altimé-
trica (318.62 m). 

Os trabalhos de escavação propriamente dita inicia-
ram-se em Julho de 2004 fazendo-se uso de uma meto-
dologia de Área Aberta, segundo os preceitos sistema-
tizados por E. Harris (1991) e P. Barker (1982), com 
registo individual em planta (à escala 1: 20) e fotogra-
fia (Pentax digital – 3.1MP e diapositivos para as estru-
turas construídas) de todas as Unidades Estratigráfi-
cas, com descrição em folha individual das suas 
características e inter-relações estratigráficas. Para 
uma melhor definição das Unidades Estratigráficas a 
superfície era sempre humedecida, e posteriormente 
raspada com colherim, de modo a facilitar a diferen-
ciação dos estratos.

As estruturas, por vezes, atendendo a questões de 
maior percepção de conjunto, foram desenhadas em 
plantas compostas. Destas desenhou-se o alçado que se 
julgou mais significativo, sempre que disponível, regis-
tando-se apenas os limites do outro alçado. Nas estrutu-
ras negativas desenhou-se, ao menos, um corte. 

Por uma questão de organização e facilidade de lei-
tura da informação disponível dividiu-se a área a inter-
vencionar em cinco sectores, de A a E, que não são 
estanques nem apresentam leituras estratigráficas 
específicas. O Sector A situa-se dentro da linha de mura-
lha junto ao topo, definindo-se o B entre esta muralha 
e a seguinte; o Sector C localiza-se no exterior desta 
última, para Sul, enquanto o Sector D, se localiza na 
área virada a Norte, entre a Vala E-O e o muro de limite 
de propriedade, ficando o Sector E entre a antena da 
Vodafone e o muro de propriedade Oeste. 

A intervenção tem decorrido, desde então, segundo 
os preceitos metodológicos estipulados, visando prin-
cipalmente a escavação por fases de ocupação. Destas, 
como adiante se verá, duas foram já quase integral-
mente escavadas.

Os trabalhos incidiram durante os meses de Verão de 
2004 preferencialmente nos Sectores A e B; a partir de 
Setembro e até Novembro desse ano apostou-se na 
escavação do Sector C, ainda que se continuasse a esca-
vação no Sector B; de Novembro de 2004 a Julho de 
2005 os trabalhos desenvolveram-se principalmente no 
Sector D, escavando-se este em paralelo com o Sector 
B até finais de Novembro desse ano.

Até ao momento foram registadas cerca de 1600 Uni-
dades Estratigráficas.

Como se disse, as decisões iniciais previam a escava-
ção total da área, com o desmantelamento integral do 
conjunto edificado; todavia, até ao momento apenas 

Fig. 4  Implantação da área de escavação do São Pedro, com 
indicação das estruturas de fortificação.



268 TRANSFORMAÇÃO E MUDANÇA NO CENTRO E SUL DE PORTUGAL: O 4.º E O 3.º MILÉNIOS A.N.E. – P. 263-295

O 3.º/4.º MILÉNIO A.C. NO POVOADO DE SÃO PEDRO (REDONDO, ALENTEJO CENTRAL): FORTIFICAÇÃO E POVOAMENTO NA PLANÍCIE CENTRO ALENTEJANA � RUI MATALOTO

foram desmantelados pequenos troços de estruturas 
positivas, quando tal se afigurava como absolutamente 
imprescindível.

Os trabalhos foram suspensos dia 30 de Novembro de 
2005, dada a morosidade do processo de aprovação da 
obra, sendo reiniciados assim que necessário. Toda a 
área será coberta por geotêxtil e terra proveniente da 
escavação.

3. A sequência: breves considerandos 
tafonómico-estratigráficos

A estratigrafia de São Pedro, ainda que relativa-
mente pouco potente em boa parte da área escavada, 
apresenta-se bastante complexa, devendo resultar 
principalmente da sobreposição de estratos de ocupa-
ção e de derrubes, em geral pouco potentes, excepto 
em áreas concretas. A pedra deverá ter sido um dos 
principais materiais de construção, o que ficou bem 
patente ao longo da estratigrafia escavada pela sua 
ingente quantidade, maioritariamente de xisto, que se 
encontram dispersas pela área da escavação, sem 
organização aparente e sem que se possa associar ao 
derrube de qualquer estrutura. A presença de áreas 
com terras bastante argilosas poderá ter conduzido à 
disseminação de pedras, de modo a diminuir a plasti-
cidade do terreno, favorecendo igualmente a sua pre-
sença nos estratos. A dispersão do lixo doméstico 
deverá ter contribuído largamente para a formação da 
estratigrafia, dada a presença usual de barro de caba-
nas, disperso por vastas áreas da escavação, sem que 
todavia possamos associar a uma área de derrube “in 
situ”. 

Os estratos apresentam, na sua maioria, uma matriz 
cascalhenta, de xisto e quartzo, sendo os de coloração 
castanha escura e acinzentada, de aparência por vezes 
orgânica, maioritariamente associáveis à Fase IV; os 
estratos das fases mais antigas apresentam, geralmente, 
uma coloração castanha clara/avermelhada e uma tex-
tura mais argilosa.

Em geral, os estratos apresentam uma reduzida 
extensão e espessura, como seria de esperar numa área 
de forte dinamismo ocupacional, e logo deposicional, 
resultante de uma sucessão continuada de vivências 
quotidianas.

A presença frequente de estruturas negativas desem-
penhou, certamente, um papel tafonómico muito rele-
vante, que obrigará a uma aproximação bastante cau-
telosa às avaliações estatísticas das realidades materiais, 
particularmente as mais recentes, onde surgirão com 
alguma certeza abundantes materiais remobilizados de 
estratos mais antigos.

4. O Tempo e o Espaço no São Pedro: 
perspectiva geral e proposta de 
faseamento

Após 21 meses de trabalho é já possível traçar um 
faseamento geral, baseado essencialmente na sequên-
cia construtiva, sem que esteja, para já, disponível toda 
a matriz estratigráfica, bastante extensa por sinal. 

A estratégia de escavação adoptada favoreceu, na 
maioria das situações, uma abordagem por fases de 
ocupação, respeitando as grandes sequências estrutu-
rais. Por este motivo, deve-se, desde já, afirmar que as 
fases mais recentes se encontram particularmente bem 
representadas na informação disponível, ao invés das 
fases mais recuadas, naturalmente menos conhecidas. 

Atendendo ao estado ainda muito preliminar de aná-
lise da sequência estratigráfica registada em São Pedro, 
é com todas as cautelas necessárias que se avança com 
a proposta de seis grandes Fases de ocupação, que 
decorreram, segundo a realidade artefactual registada, 
entre os finais do 4.º milénio a.C. e grande parte do 3.º, 
com um último momento já de época histórica.

O faseamento proposto decorre, essencialmente, da 
presença ou ausência das grandes estruturas de fortifi-
cação (v. Fig. 6). 

O primeiro momento de ocupação, Fase I, situado, 
aparentemente, nos finais do 4.º milénio parece ante-
ceder a grande estrutura de fortificação que irá marcar 
a fase seguinte. Ainda que os dados disponíveis sobre a 
primeira instalação sejam bastante parcelares, a ocupa-
ção parece não estar associada a qualquer estrutura 
defensiva ou delimitadora, documentando-se, pontu-
almente, alguma estratigrafia, ou estrutura negativa, 
sob a primeira estrutura defensiva. 

A estrutura negativa [1000], que corta o troço da 
muralha [716=823], deixa bem patente que sob esta 
existe ainda uma razoável potência estratigráfica, sem 
se atingir a rocha base. Este facto, relacionado com uma 
área de acentuado declive, poderá indicar-nos a pre-
sença de alguma estrutura que permitisse a acumula-
ção do sedimento o que, todavia, não foi possível de 
modo algum confirmar. A Sondagem 1, igualmente na 
vertente virada a Norte, demonstrou alguma potência 
estratigráfica sem estar, contudo; relacionada com 
alguma estrutura; o escasso conjunto artefactual reco-
lhido nos estratos de base aparenta alguma antigui-
dade, pela ausência de formas espessadas, num con-
junto marcado pelas formas esféricas, por vezes com 
pegas, a par de algumas formas carenadas. A esta fase 
inicial poderão corresponder ainda algumas estruturas 
negativas, como as unidades [39] e [1597], localizadas 
sob a unidade [24], correspondente a um segundo 
momento da primeira muralha, como veremos. 
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O enchimento destas estruturas apresenta já bastantes 
formas espessadas, o que poderá corresponder já a um 
momento inicial do 3.º milénio a.C., mas ainda assim 
prévio à construção das fortificações. A estrutura [1596], 
apenas parcialmente escavada, encontrava-se clara-
mente sob o troço [575] da primeira muralha, eviden-
ciando com clareza a presença de estruturas do tipo 
silo, num momento anterior à mais antiga estrutura de 
fortificação detectada no São Pedro.

Na área Nascente, fronteiras ao torreão [777] detecta-
ram-se diversas estruturas e depressões escavadas na 
rocha, de planta trapezóidal e irregular (por exemplo, 
[1032], [797] ou [817]) com um conjunto artefactual de 
cariz antigo em termos regionais (Calado, 2001), carac-
terizado pela presença de abundantes formas fechadas 
com base na esfera, taças de bordo espessado, apla-
nado e largo, e principalmente várias dezenas de ele-
mentos de tear tipo placa, e raros “crescentes”; ainda 
que estratigraficamente a relação entre estas realidades 
e a estrutura de fortificação não fosse clara, a grande 
proximidade com o grande torreão, associada a um 
espólio aparentemente antigo, poderá indicar que se 
tratariam de vestígios de ocupação prévios ao amura-
lhamento do sítio.

Em síntese, este primeiro momento, anterior à cons-
trução da primeira linha de fortificação detectada, deve 
situar-se entre o final do 4.º milénio a.C. e os primeiros 
momentos do milénio seguinte, constituindo uma ocu-
pação aparentemente sedentária, dada a presença de 
silos, sem estruturas de fortificação, que se dispersaria 
já por grande parte do topo do cerro.

A Fase II surge-nos bastante melhor caracterizada, 
ainda que se tenha escavado apenas pontualmente os 
estratos a ela associados. Todavia, correspondem a este 
momento as grandes estruturas de fortificação detecta-
das, com algum faseamento interno, que explanaremos 
adiante. A construção da estrutura de fortificação 
deverá ter resultado num grande reordenamento da 
ocupação do sítio, não sendo, contudo, obrigatório que 
toda a ocupação se cingisse ao interior do espaço forti-
ficado. No interior da fortificação edificou-se pelo 
menos uma grande torre central, [345], de planta circu-
lar, com mais de 6m de diâmetro externo. Em comple-
mento a esta estrutura existiram, certamente, outras, 
como a [22] e a [702], ainda mal caracterizadas; a pri-
meira destas estruturas, [22], com uma espessura de 
cerca de 1m, poderia corresponder a uma subdivisão 
interna da área ocupada, eventualmente de tipo fortifi-
cado. O conjunto artefactual genericamente associado 
a este momento aparenta corresponder ao conhecido 
na região para os momentos mais recuados do 3.º milé-
nio a.C., tendo presença destacada as taças, mas tam-
bém pratos, de bordo espessado largo e aplanado, asso-

ciado a elementos de tear do tipo placa, queijeiras, 
coadores e cadinhos de fundição, ao menos num 
momento avançado desta fase; a par destes surgiu uma 
realidade extensa e variável de formas esféricas e hemis-
féricas, por vezes com pegas. Assim, como se vê, não 
deveria distinguir-se muito do que supostamente exis-
tiria no momento anterior, resultando a construção da 
estrutura fortificada de um processo aparentemente 
sem ruptura, desenvolvido pela mesma população que 
já aí habitava. Esta Fase II deverá corresponder a uma 
ocupação que poderíamos designar, genericamente, de 
Calcolítico inicial, ficando, então, marcada pela cons-
trução e utilização desta linha defensiva.

Ao desmantelamento da primeira estrutura defensiva 
parece suceder-se uma ocupação aberta, ainda pouco 
definida, mas claramente associada a estruturas em 
materiais perecíveis, correspondendo então à Fase III. 
Esta encontra-se bastante mal caracterizada, tendo sido 
apenas identificada com alguma clareza no Sector D, na 
área imediata à torre de comunicações móveis. Neste 
espaço foi escavada uma extensa estratigrafia, aparen-
temente sobreposta à muralha da Fase II e certamente 
anterior à muralha que irá caracterizar o seguinte 
momento construtivo; os escassos vestígios de edifica-
ções claramente atribuíveis a este momento resumem-
se a buracos de poste estruturados, como [1380]; toda-
via, outras estruturas poderão vir a associar-se a esta 
fase, como o muro [1017], na medida em que parece 
assentar em fortes estratos de derrubes, ainda não esca-
vados, que pertencerão certamente a uma fase anterior 
à muralha da Fase IV, eventualmente associáveis ao 
desmantelamento das estruturas da Fase II.

Por outro lado, cremos que os vestígios da Fase III, 
certamente pouco expressivos pela aparente escassez 
de grandes estruturas, tenham sido bastante afectados 
pelo processo de construção, e uso, da muralha da Fase 
IV. Na realidade, nos Sectores A e B, os primeiros estra-
tos claramente associados à muralha desta última fase 
são altimetricamente semelhantes ao topo conservado 
da muralha da Fase II, implicando obrigatoriamente a 
verdadeira desaparição de grande parte dos escombros 
resultantes do seu derrube, muito provavelmente reu-
tilizados na edificação das estruturas da Fase IV. Não 
nos é ainda possível atestar se algumas das estruturas 
negativas detectadas no sector B, fossa/silos e buracos 
de poste, poderão integrar esta Fase III ou correspon-
der aos primeiros momentos da fase seguinte. 

Esta clarificação poderá nunca ser efectivamente 
possível se considerarmos que este povoado nunca o 
deixou de ser totalmente, mesmo que possa ter conhe-
cido momentos pontuais de abandono integral.

Sem que seja possível isolar o tempo em que tal se 
processou, esta ocupação aberta (Fase III) termina com 
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a construção da segunda, e última, estrutura defensiva 
no topo da elevação, dando início à Fase IV.

Esta fortificação apresenta uma planta bastante mais 
reduzida que a anterior, não abarcando todo a área ocu-
pada, que se deveria desenvolver essencialmente no 
exterior da espaço muralhado, atendendo ao elevado 
número de vestígios de estruturas, aparentemente habi-
tacionais, construídas em pedra e em materiais perecí-
veis (buracos de poste), além de um elevado número de 
silos/fossas, de natureza diversa. Nota-se particular per-
sistência na presença deste tipo de estruturas sobre a 
fortificação antiga, o que nos evidencia o estado de arra-
samento em que esta tinha que se encontrar. Efectiva-
mente, algumas das estruturas negativas poderão resul-
tar de acções de saque de pedra para as estruturas mais 
recentes, enquanto outras, ao apresentarem um planta 
circular ou estarem cuidadosamente construídas, caso 
de [187], seriam certamente estruturas de apoio à habi-
tabilidade. No interior do espaço fortificado continua-
ram a erigir-se, nesta fase, grandes torres de planta cir-
cular, que se sucederam inclusivamente no tempo, ao 
longo desta fase. A estrutura de fortificação, ao que con-
seguimos apurar, manteve a muralha quase inalterada, 
apresentando sucessivas transformações nas edifica-

ções de reforço da função defensiva, neste caso os torre-
ões, que se dispersam na diacronia desta fase.

Apesar da dificuldade de caracterização cremos ser, 
desde já, possível balizar esta Fase IV num momento 
pleno do Calcolítico, próximo de meados do milénio, 
caracterizado em termos artefactuais pelo domínio das 
formas abertas – pratos e taças – de bordo “almen-
drado”, pelos elementos de tear “crescentes”, uma indús-
tria lítica dominada pela produção de pontas de seta, 
surgindo alguns artefactos metálicos e claros indícios 
de práticas metalúrgicas.

O processo de abandono da Fase IV não deverá ter 
sido traumático, antes progressivo ou planeado, não 
restando qualquer evidência de abandono repentino, 
que preservasse contextos terminais dentro das estru-
turas habitacionais. 

Certamente quando esta última estrutura defensiva 
se encontrava totalmente arruinada, mas ainda percep-
tível no terreno, desenrolou-se o último momento de 
ocupação do sítio de São Pedro – Fase V. Esta corres-
ponde, em termos construtivos, à edificação de uma 
estrutura maciça de contorno semi-circular, com cerca 
de 4 m de largura e mais de 30 m de comprimento, de 
tipo empedrado, com pedras de calibre muito diverso, 

Fig. 5  Vista parcial do empedrado da Fase V, na área do sector D.
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genericamente concêntrica à estrutura defensiva da 
Fase IV, estando seguramente sobre os derrubes desta 
(v. Fig. 5). Em termos crono-culturais esta fase caracte-
riza-se pela presença de cerâmica Campaniforme 
exclusivamente do tipo Inciso, com motivos claramente 
associados às realidades “Ciempozuelos”. Esta presença 
parece remeter para momentos já avançados do 3.º 
milénio a.C., provavelmente dentro do seu terceiro 
quartel. Não foram detectadas estruturas habitacionais 
que, de modo inequívoco, possam ser associadas a este 
momento; todavia, e tal como acontece em sítios como 
o Porto das Carretas (Silva e Soares, 2002) ou Monte do 
Tosco (Valera, 2000) as estruturas habitacionais pode-
riam estar numa área circunscrita do topo, já fora da 
área intervencionada. 

A Fase VI desenrola-se vários milhares de anos mais 
tarde, nos finais da época Moderna, mas também na 
contemporaneidade, sendo caracterizada pela utiliza-
ção pontual do topo de São Pedro como local de colheita 
de pedra para a construção da Igreja e dos longos muros 
delimitadores de propriedade. Esta utilização ficou 
marcada pela abertura de uma pedreira, [122], numa 
área perfeitamente marginal da antiga ocupação pré-
histórica. Da mesma época poderá ser uma grande vala 
aberta no topo, [99], que proporcionou um diminuto 
conjunto de cerâmica de roda e faiança. Eventualmente 
integráveis nesta fase seriam, igualmente, as grandes 
estruturas de delimitação de propriedade, uma das 
quais já posterior a esta vala [99]. Estas edificações mar-
caram severamente a topografia do topo e resultaram, 
com alguma certeza, no desmantelamento parcial das 
estruturas edificadas no São Pedro, principalmente das 
últimas fases construtivas.

Assim, pode-se afirmar que estamos perante um 
lugar de povoamento com um percurso heterogéneo, 
pontuado pela edificação de duas estruturas de fortifi-
cação distintas, mutuamente excluentes, de cariz bas-
tante diverso, demarcadas no tempo.

A densidade de estruturas, positivas e negativas, indi-
cam-nos que este foi um local de intensa ocupação 
humana ao longo de várias centenas de anos, jogando 
aqui a problemática do abandono (Valera, 2003) um 
papel relevante, mas que carece de análise atenta e de 
pormenor. No caso de São Pedro, apesar das oscilações 
no cariz habitacional, entre aberto e fechado, a imagem 
que fica é certamente a da constância ao longo de 
grande parte do 3.º milénio a.C., mesmo que tenha 
sofrido momentos pontuais de abandono. Cremos que 
as grandes oscilações ocupacionais deverão resultar de 
ajustes e reajustes territoriais, dentro das malhas de 
povoamento em que se insere, com reflexos evidentes 
na sua integração no conjunto envolvente, daí a própria 
alteração da natureza do povoado. A presença campa-

niforme que, com alguma certeza, se desenrolará após 
um momento de efectivo abandono, deverá resultar de 
propósitos um tanto distintos, até pela sua especifici-
dade estrutural.

No entanto, cremos ser de realçar que a separação 
entre o povoado aberto e o fechado não é simples e 
linear, na justa medida em que nem sempre o aberto o 
é no sentido estrito, nem o fechado existe sem vivência 
exterior. Ilustrativo desta situação é a Fase IV, onde a 
larga maioria dos vestígios de ocupação habitacional 
surge no exterior da exígua estrutura de fortificação, 
estando o interior em grande medida ocupado por duas 
torres circulares.

Por outro lado, será de evidenciar que, ao invés do 
que parece ser a tónica nas ocupações fortificadas do 
Centro-Sul do país, para a primeira metade do 3.º milé-
nio a.C., no São Pedro a ocupação apresenta claros 
momentos de descontinuidade estrutural e reorganiza-
ção completa do espaço habitado, eventualmente inter-
ceptada por momentos breves de abandono. Usual-
mente, estes momentos de abandono, seguidos da 
reorganização completa do espaço ocupado, associam-
se a momentos tardios, ficando dos principais povoa-
dos calcolíticos conhecidos (Leceia, Zambujal, Vila 
Nova de São Pedro), uma imagem de permanência das 
ocupações e uma perspectiva aditiva das estruturas de 
fortificação, sucessivamente reforçadas e remodeladas, 
respeitando um modelo inicial; todavia, e como foi já 
questionado (Valera, 2003), seria importante, à luz dos 
novos dados, rever criteriosamente os antigos resulta-
dos, com vista a uma avaliação efectiva não só dos 
momentos de abandono, mas igualmente do retomar 
das ocupações e das condições estruturais em que tal 
se verifica, não esquecendo que os processos constru-
tivos nem sempre são lineares e aditivos pois, como se 
verificou em Vila Nova de São Pedro, a muralha exterior 
é a mais antiga (Gonçalves, 1989, p. 428).

4.1. As fortificações de São Pedro 
e outras estruturas

O conjunto de estruturas construídas detectadas no 
São Pedro é bastante amplo, sendo apenas viável, neste 
momento, avançar uma leitura geral das suas caracte-
rísticas e do seu faseamento, este proposto com algu-
mas reservas, atendendo que não se encontra ainda 
elaborada a matriz estratigráfica global.

A apresentação das estruturas foi dividida em dois 
grandes grupos, sistemas de fortificação e estruturas 
habitacionais e de apoio à habitabilidade, sem contudo 
deixar de se apresentar em cada um deles uma visão 
integradora. 
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São conhecidas as resistências à designação das gran-
des estruturas arquitectónicas complexas do 3.º milé-
nio a.C., que cercam áreas ocupadas, como fortifica-
ções ou muralhas (Jorge, 1994; Jorge, 2003). Todavia, 
creio, na esteira de muitos outros autores, que a gene-
ralidade das grandes estruturas delimitadoras calcolíti-
cas sejam realmente dotadas de um efectivo valor 
defensivo e ofensivo, adequado às capacidades técni-
cas e de “poder de fogo” do 3.º milénio a.C.. Num traba-
lho recente, mas de certo modo já clássico, P. Moret 
(Moret, 1996) ao estudar a poliorcética proto-histórica 
do Sul peninsular, não deixa de inventariar e avaliar a 
“herança pré-histórica”. Neste estudo deixa bem patente 
o valor táctico e estratégico das fortificações calcolíti-
cas, na sua multiplicidade de soluções, revelando um 
verdadeiro dinamismo estratégico, de constante adap-
tação às condições de combate, não apenas nas suas 
capacidades defensivas, mas também ofensivas, como 
o parece evidenciar a importância do flanquemento, 
materializada na multiplicação dos corpos avançados 
(bastiões, portas em tenaz ou em cotovelo, etc.).

É claro que estes grandes corpos arquitectónicos, pela 
sua imponência, não deixariam de estar dotados de um 
simbolismo inerente à sua presença, tornando-se igual-

mente suporte cumulativo de conceptualizações e lin-
guagens visuais e mentais, integrados numa semântica 
da paisagem dinâmica e variável, que se desenvolve a 
par das comunidades que nela interagem. 

4.1.1. Os sistemas de fortificação

Existem pelo menos dois momentos, na nossa pers-
pectiva, em que a ocupação humana do São Pedro se 
dota de estruturas de fortificação, sem que se possa 
asseverar a inexistência de outros mais antigos, o que, 
contudo, cremos pouco provável e sem qualquer indí-
cio. Por este motivo, entendemos mais pertinente refe-
rir-nos aos circuitos de fortificação como o mais antigo 
e o mais recente, sendo mais conveniente que designá-
los de primeiro e segundo.

A separação de ambos conjuntos arquitectónicos, 
sendo bastante provável, não é absoluta, na medida em 
que, na área onde a sobreposição teria sido efectiva, 
implantou-se a antena de comunicações, eliminando 
os vestígios dessa situação; todavia, a análise estratigrá-
fica do sector D, com a escavação integral dos estratos 
associados à muralha mais recente, sem que tivesse 
sido possível documentar toda a extensão da muralha 

Fig. 6  Proposta geral de faseamento do conjunto fortificado do São Pedro.
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mais antiga neste sector, impõe a sua separação em 
duas fortificações distintas, separadas inclusivamente 
por um momento de ocupação com estruturas constru-
ídas sobre a área de desenvolvimento da muralha da 
Fase II, no lado Norte (sector D), junto à antena de 
comunicações. Por outro lado, o conjunto de estruturas 
fortificatórias correspondentes ao segundo momento 
da Fase II, apresentam um desenvolvimento apenas 
coerente com a substituição de parte da fortificação da 
Fase II, ao arrancarem, como se verá, do troço [148] da 
fortificação mais antiga, não tendo sido recolhidas 
quaisquer evidências do seu desenvolvimento inde-
pendente da estrutura de fortificação anterior.

Assim, é com alguma certeza que se pode avançar a 
leitura das fortificações do São Pedro como dois gran-
des complexos construtivos distintos e independentes 
(v. Fig. 6). 

Em termos construtivos, as muralhas deveriam 
desenvolver-se em altura com uma grande compo-
nente pétrea, atendendo aos derrubes detectados, em 
ambos os casos, ainda que nada inviabilize a utilização 
da terra, não só como ligante, mas também como mate-
rial construtivo, eventualmente aposto sobre um grande 
embasamento em pedra. A nível técnico foi possível 
detectar, também em ambas as fortificações, a técnica 
do duplo paramento preenchido com terra e pedras 
menores pelo interior, o que permitia uma estrutura 
relativamente robusta e simultaneamente mais leve; 
todavia, tal técnica não é facilmente perceptível em 
toda a sua extensão, podendo ser por vezes maciça; na 
muralha da Fase IV surgem pontualmente pedras em 
perpianho, para reforço da estrutura.

4.1.1.1.  O mais antigo circuito de fortificação
O mais antigo circuito de fortificação reconhecido no 

São Pedro corresponde a uma estrutura complexa, que 
apresenta uma clara diacronia interna, com diversas 
remodelações que alteraram a sua fisionomia (v. Fig. 6). 
No entanto, o primeiro momento construtivo apresenta 
um modelo bastante claro, aparentando seguir um plano 
pré-estabelecido, que se manteve grandemente ao longo 
de todo o período de existência desta fortificação.

Assim, a estrutura inicial apresentava, na área esca-
vada, uma planta poligonal irregular, aproximadamente 
trapezóidal, composta por diversos tramos de muros rec-
tilíneos, com cerca de 1,9m de largura, que se foram dis-
pondo de modo a fechar um espaço interior com cerca 
de 600m2. Em termos construtivos, utiliza-se principal-
mente a técnica de duplo paramento, com pedras maio-
res na base e no exterior, preenchendo-se o espaço entre 
estas com outras de calibre menor, ficando a sua utiliza-
ção patente principalmente no lado Sul. Utiliza-
-se como matéria-prima, maioritariamente, o xisto local, 

em lajes de distinto calibre, por vezes muito grande, 
acompanhado por blocos de quartzo e granito.

No lado Sul, a fortificação apresentava um pequeno 
troço, [148], que se prolongaria para fora da área esca-
vada, separado de um outro tramo – [26=342] – por uma 
pequena passagem com cerca de 0,7m de largura. Este 
último troço, com cerca de 14m de extensão, apresen-
tava pelo exterior um torreão semi-circular, [349], em 
avançado estado de desmantelamento, separando-se 
do troço seguinte, [752-757], com tamanho semelhante, 
por um vão de cerca de 1m de largura, dispondo-se de 
modo a formarem com [148] um ângulo bastante 
obtuso (v. Fig. 7).

A fortificação perfazia, em seguida, um outro ângulo, 
dando-se início ao seu lado Nascente/Sudeste, de que 
se conservaram unicamente dois pequenos troços, 
[354] e [358], justamente numa área de vão, igualmente 
com 1 m de largura. 

No lado virado a Norte apenas se detectou parte de 
um único troço da estrutura defensiva, [716=832], com 
características semelhantes à anterior, ainda que aqui 
a técnica do duplo paramento seja menos evidente. 
Este tramo apresentava, pelo exterior, na zona onde 
deveria ter existido o canto com a fachada Nascente, 
um grande torreão circular, [777], que desempenhava 
também funções de sustentação/contrafortagem e 
reforço do canto, numa área de acentuado declive. Este 

Fig. 7  Vista geral do lado Sul das estruturas de fortificação da 
Fase II.
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torreão era oco e constituído por um muro de largura 
semelhante à muralha, com um diâmetro máximo de 
cerca de 6 m. 

Pelo exterior desta linha de fortificação detectaram-
se algumas estruturas que deveriam ter funcionado em 
paralelo e em coordenação com esta; no lado Norte, 
registou-se uma estrutura pétrea, [483], que se desen-
volvia paralelamente ao troço de muralha [716=832], 
sem que nos fosse possível determinar os seus contor-
nos precisos, fechando, aparentemente, com o torreão 
[777]. Esta poderia ser efectivamente uma outra estru-
tura de fortificação secundária, a modo de barbacã, 
sendo, com alguma certeza, pelo menos parcialmente 
contemporâneas, na medida em que os derrubes da 
fortificação vieram parcialmente encostar a esta última, 
atestando a sua co-existência. No lado Sul registou-se a 
presença de apenas uma estrutura rectilínea, [375], mal 
conservada, aparentemente contemporânea do pri-
meiro momento desta linha de fortificação, que se 
desenvolvia próximo do seu canto SE, sem que tenha 
sido possível determinar a sua natureza.

Em determinado momento da Fase II, o lado Sul da 
fortificação conheceu um episódio de extensa destrui-
ção, que implicou a remodelação de parte do seu cir-
cuito, com a demolição ou queda dos troços [26=352] e 
[752=757], que se viram substituídos por um conjunto 
de construções de menor entidade e qualidade (v. Fig. 
6). Estas vêm sobrepor claramente os derrubes pétreos, 
não escavados, resultantes do desmantelamento da 
antiga fortificação. No entanto, o troço do muro [148] 
parece continuar activo, na medida em que uma destas 
estruturas se lhe adossa com toda a clareza. Assim, do 
muro [148] da antiga fortificação arrancava um outro, 
[24], com cerca de 1,2m de espessura, que se desenvol-
via aproximadamente em paralelo à muralha anterior, 
sobrepondo e eliminando o torreão, [349], pré-existente. 
A estrutura [24] desembocava num grande torreão 
maciço, de construção bastante tosca, [264], ao qual 
sucedia um vão, com cerca de um metro de largura, situ-
ado exactamente em frente do antigo vão entre os dois 
troços da muralha anterior, demonstrando a manuten-
ção de uma mesma forma de estruturar o espaço inte-
rior da fortificação. Imediatamente depois deste vão 
desenvolvia-se o muro [374], com cerca de 1,3m de lar-
gura, alargando-se, a modo de pequeno bastião maciço, 
na zona central; este acabava por sobrepor [375], elimi-
nando-o, ficando por saber como se estruturaria com a 
restante fortificação, visto o seu seguimento se encon-
trar completamente destruído. Esta estrutura apresenta 
uma base completamente desnivelada, assentando 
sobre o cone de derrubes de [752=757].

Numa zona central do espaço interior desta linha de 
muralhas erigiu-se uma grande torre de planta circular, 

[345], com uma porta aparentemente virada a NW. Era 
construída em pedras de xisto, de calibre diverso, e 
apresentava cerca de 1,3m de espessura, o que favore-
cia o seu desenvolvimento em altura; pelo exterior, e 
parcialmente concêntrica a esta, reconheceu-se uma 
outra estrutura de entidade bastante menor, [402], que 
poderia estar relacionada, eventualmente, com o emba-
samento de uma qualquer estrutura de acesso ao topo. 
Esta grande torre poderia ter desempenhado um papel 
relevante no conjunto fortificado ao situar-se no topo 
do povoado e ao poder apresentar, com alguma certeza, 
vários metros de altura, facilitando actividades de con-
trolo e vigilância; a esta hipótese nada obsta o facto de 
no seu interior se terem detectado indícios de activida-
des de cariz habitacional.

O modelo arquitectónico desta fortificação distancia-
se, razoavelmente, dos mais conhecidos no Ocidente 
peninsular, ao apresentar uma planta poligonal, bas-
tante distinta das muralhas de planta arredondada irre-
gular conhecida nos grandes povoados da Estremadura 
(Leceia, Vila Nova de São Pedro ou Zambujal), ou dos 
pequenos povoados do Sul como Monte da Tumba ( 
Silva e Soares, 1987) ou Santa Justa (Gonçalves, 1989). 
Todavia, o Porto das Carretas (Mourão) (Silva e Soares, 
2002, p. 177), relativamente próximo, deixa entrever uma 
solução arquitectónica basicamente semelhante; já num 
contexto algo distinto poderíamos realçar o caso da for-
tificação superior da Pedra do Ouro, aparentemente de 
planta poligonal com grandes torreões de canto (Leisner 
e Schubart, 1966). A fortificação do Cerro de los Vientos 
de la Zarcita, na província de Huelva, apresenta um 
esquema arquitectónico em parte semelhante, com 
grande tramos rectilíneos dispostos em ângulo, tendo-se 
detectado igualmente um grande torreão de canto, 
maciço neste caso (Piñon Varela, 1995, p. 173). Já no 
sudeste peninsular, e com base na planta apresentada 
pelos irmãos Siret (Leisner e Schubart, 1966, p. 19), apa-
rentemente confirmada por trabalhos posteriores (Mar-
tin Socas e Camalich Massieu, 1986, p. 178), é de referir 
o povoado de Campos (Cuevas del Almanzora, Almería), 
igualmente com uma pequena fortificação de planta 
poligonal, dotada de torreões nos ângulos.

A fortificação da Fase II de São Pedro, da qual apenas 
identificámos uma parte, com 600 a 700m2, apresenta 
uma dimensão certamente mais modesta que os gran-
des povoados estremenhos; no entanto, deveria apro-
ximar-se, ou talvez superar os mais de 1000m2 da forti-
ficação superior da Pedra do Ouro, excedendo 
largamente os cerca de 200m2 do Cerro de los Vientos 
ou de Santa Justa. Seria então uma fortificação intermé-
dia, ainda que a escassez de povoados fortificados con-
temporâneos impossibilite maiores considerandos ou 
precisões.
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4.1.1.2. A fortificação mais recente
A fortificação da Fase IV é, digamos, completamente 

distinta da anterior (v. Fig. 6). É composta, pelos muros 
[54]-[1595]-[7=30]-[470] maciços, com cerca de 0,9m de 
largura, construídos em lajes e blocos de xisto, princi-
palmente de pequeno e médio calibre, com algumas 
lajes de grande calibre na base. Em termos técnicos, o 
troço [470] parece diferenciar-se dos restantes ao apre-
sentar duplo paramento preenchido por pedra miúda. 
Esta estrutura de fortificação segue uma planta generi-
camente subcircular, podendo os muros [54] e [470] ter-
se entrosado em ligeiro ângulo com [7=30], ainda que o 
total desmantelamento que sofreram impeça a sua con-
firmação (v. Fig. 6 e 8). Seria ainda de assinalar que 
estes dois muros, [54] e [470], aparentam desenvolver-
se linearmente, contrariando a tendência circular de 
[7=30], numa associação igualmente constatada em 
Cerro de Los Vientos (Piñon Varela, 1995). A muralha, 
ao invés da anterior, não apresentava, na área interven-
cionada, qualquer vão de acesso ao interior, existindo a 
possibilidade de num momento avançado ter sido 
aberto um virado a Nascente.

Na área central edificou-se, logo no início desta fase, 
uma grande estrutura – [167] – de planta aparente-
mente circular/ovalada, podendo corresponder a uma 
torre interna, atendendo à espessura da parede (1,30m). 
Num segundo momenta, esta é substituída por duas 

outras grandes torres, que ocupavam grande parte do 
espaço interior, cumprindo uma função eventualmente 
relacionada com a vigilância, tal como a grande torre 
[345], da Fase II; estas deverão ter sido posteriormente 
amortizadas por uma outra, [56], aparentemente seme-
lhante, mas cujo desenvolvimento em planta e alçado 
é difícil de antever, dado o avançado estado de desman-
telamento na área intervencionada. Esta sucessão de 
estruturas poderá evidenciar não só uma intensa acti-
vidade construtiva, mas também destrutiva, quer por 
motivos técnicos (debilidade das estruturas no seu 
desenvolvimento em altura), quer por motivos exter-
nos, de eventual conflituosidade.

No exterior da fortificação funcionaram várias estru-
turas que se foram sucedendo no tempo, constituindo 
apenas reajustes ao esquema táctico e de funciona-
mento da fortificação, não implicando grandes remo-
delações (v. Fig. 6). 

Assim, num primeiro momento, a estrutura da forti-
ficação deveria apresentar apenas um ou dois torreões 
semicirculares, ocos, a modo de cubelos, [12=63] e 
[500], virados a Nascente e nordeste; num momento 
subsequente edificou-se o que parece ter sido um 
pequeno torreão maciço, [742], virado a Sudeste. Num 
período avançado da existência desta fortificação efec-
tuou-se a remodelação mais relevante, ou mais docu-
mentada, que registámos; no lado Sul edifica-se um 
novo torreão oco, [100=326], devendo coincidir com 
esta construção a amortização total de [742]; por outro 
lado, seria eventualmente coincidente com estes factos 
a abertura de um vão de acesso ao interior, onde se 
encontrava o torreão [12=63], sendo este substituído 
por uma estrutura avançada, [62], fronteira à porta, a 
modo de pequena torre albarrã, seguindo um modelo 
também registado nos fortins 1 e 6 de Los Millares (Arri-
bas, et. al., 1985). 

Esta fortificação apresenta uma área bastante cir-
cunscrita, da qual se escavou quase integralmente cerca 
de 200m2, devendo aproximar-se, no total, a cerca de 
250m2. Este conjunto arquitectónico acabaria por cor-
responder mais a uma grande torre ou fortim, que a um 
“povoado fortificado” em sentido estrito. São conheci-
dos outros casos semelhantes no Sudoeste peninsular, 
como os já referidos Cerro de los Vientos (Piñon Varela, 
1995) ou Santa Justa (Gonçalves, 1989), a qual foi já 
designada de “quinta fortificada”. O caso do Monte da 
Tumba parece corresponder a um patamar já distinto, 
razoavelmente maior, aproximando-se do milhar de 
metros quadrados (Silva e Soares, 1987). Os fortins de 
Los Millares, ao menos os 3, 4, 5 e 6 apresentam igual-
mente plantas simples e áreas semelhantes, com cerca 
de duas centenas de metros quadrados (Arribas, et. al., 
1985) (v. fig 9).

Fig. 8  Vista parcial da estrutura de fortificação da Fase IV.
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No entanto, a estrutura de fortificação teria que ser 
lida em conjunto com a restante área de ocupação, que 
se estruturaria principalmente no exterior da muralha, 

funcionando esta principalmente como reduto ou refú-
gio em momentos particulares, de ameaça ou ataque. 
Seria ainda importante assinalar que no interior desta 

Fig. 9  Fortificações do Sul peninsular. 
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fortificação não foi identificada qualquer estrutura de 
armazenagem, ao invés do que se passa na área exterior 
imediata, pelo que dificilmente se poderia interpretar 
como “celeiro fortificado” ou particularmente asso-
ciado à protecção das colheitas.

4.1.2. Estruturas habitacionais e apoio à habitação

Em S. Pedro são as grandes fortificações, reforçadas 
por bastiões e torres, que organizam o espaço defensivo 
e marcam o faseamento que se tem vindo a propor.

No entanto, a permanência das populações exigia 
outro tipo de construções que assegurassem as restan-
tes necessidades do quotidiano. Referimo-nos a estru-
turas de habitação e outras estruturas de apoio à habi-
tabilidade, nomeadamente fossas ou silos, buracos de 
poste, estruturas elaboradas com lajes em cutelo, de 
funcionalidade desconhecida, empedrados, lareiras, 
etc. (v. Fig. 10).

A leitura estratigráfica e a percepção da organização 
espacial são constrangidas por vários fenómenos pós-
deposicionais que destruíram e truncaram as realida-
des arqueológicas em análise; destas merecem desta-
que, pela sua intensidade, a já citada antena de 
telecomunicações móveis- [480]- no canto Nordeste da 
área de escavação, e respectivo estradão de acesso que 
corta transversalmente parte do povoado, ou o plantio 
de inúmeras oliveiras em todo o cabeço.

O xisto foi o elemento pétreo maioritariamente utili-
zado, tal como acontece nas estruturas de fortificação, 
o que é coerente com as características geológicas da 
área. Pontualmente, verifica-se a utilização do granito 
e do quartzo nalgumas estruturas.

Na construção dos diversos muros identificados veri-
fica-se um predomínio da utilização de pedras e lajes 
de média e grande dimensão, ainda que alguns exem-
plares divirjam, pela utilização de pedras de pequena 
dimensão e seixos de quartzito no miolo dos mesmos. 
O estado de deterioração da maioria dos muros encon-
trados, salvo algumas excepções, é relativamente avan-
çado, conservando-se apenas uma a duas fiadas de 
pedras. Genericamente, trata-se de estruturas de con-
torno circular, definindo espaços coerentes com a 
orientação das estruturas de fortificação. Foram identi-
ficados alguns estratos de derrube com frequentes frag-
mentos de barro de cabanas, o que poderá indicar que 
algumas destas estruturas se desenvolviam em altura 
com recurso a materiais perecíveis, certamente tam-
bém utilizados nas coberturas.

Em áreas concretas, nomeadamente do sector B, veri-
ficou-se a presença de estruturas de lajes em cutelo, 
eventualmente relacionadas com o embasamento de 
uma cabana edificada em materiais perecíveis.

O barro de cabanas é, digamos, omnipresente em 
toda a área da escavação, ainda que não tenhamos 
detectado qualquer grande derrube/concentração do 
mesmo, certamente por razões tafonómicas, quer por 
que não se conservou qualquer contexto de abandono 
intacto, ou pela ausência de um fogo generalizado que 
cozesse o barro de revestimento. Por outro lado, o pro-
vável desenvolvimento pétreo em altura de muitas 
destas estruturas reduziria a necessidade do revesti-
mento de barro, possivelmente apenas utilizado nas 
coberturas. 

Por vezes associados a estes muros identificaram-se 
diversos buracos de poste, estruturados com pedras e 
lajes de xisto e, mais raramente, seixos de quartzito, de 
pequena dimensão, dispostos na vertical, descrevendo 
contornos genericamente circulares e mais raramente 
quadrangulares. 

Ainda no que diz respeito às estruturas de apoio à 
habitação, há que destacar a ocorrência de pavimentos 
empedrados, realizados com lajes e pedras de xisto de 
pequena e média dimensão dispostas horizontalmente 
e com um aspecto ordenado, concentrado e denso.

As estruturas negativas do tipo fossa/silo têm carac-
terísticas morfológicas muito semelhantes, sendo algu-
mas escavadas no substrato geológico, enquanto outras 
o foram na estratigrafia arqueológica. Morfologica-
mente oscilam entre plantas circulares e ovais, de per-
fil em “U”, com o fundo por vezes aplanado; alguns des-
tacam-se pelo revestimento feito com pedras e lajes de 
xisto dispostas na horizontal – [187] (v. Fig. 10) e na ver-
tical –[1129]-; mais raramente, surgem-nos com planta 
poligonal, seguindo as fracturas do substrato xistoso.

Registaram-se unidades negativas abertas, aparente-
mente, com o objectivo concreto de deposição de reci-
pientes cerâmicos, caso das unidades [1542], [462], as 
quais apresentavam plantas de contorno circular, pos-
suindo a segunda a particularidade de ter sido delimi-
tada por elementos pétreos colocados na vertical.

Todavia, ainda que se reconheça um traço geral de 
união do conjunto, a diversidade é certa, quer pela 
variada dimensão, quer pela distinta capacidade. Algu-
mas são apenas depressões escavadas no solo, enquanto 
outras são claramente estruturadas e talhadas na rocha. 
A funcionalidade deste tipo de estruturas é geralmente 
adstrita à armazenagem, com um final muitas vezes 
associado à transformação em lixeira, extinta a sua uti-
lidade inicial. À falta de uma análise pormenorizada de 
cada uma, essencial para uma avaliação minimamente 
fundamentada, estamos conscientes das limitações e 
problemas associados a estas soluções ad hoc como já 
foram designadas (Márquez Romero, 2003, p. 273; 
Valera, 2001, p. 54); todavia, numa primeira imagem é 
possível mencionar que a diversidade é certamente a 
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Fig. 10  Estruturas diversas detectadas em São Pedro.
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tónica nos enchimentos, podendo algumas ser abertas 
certamente para serem tapadas (Márquez Romero, 
2003, 273), nomeadamente para a eventual amortiza-
ção, após rejeição, de produtos específicos, que não 
terão que ser obrigatoriamente considerados “lixo”; 
paradigmático deste caso é o sítio das Águas Frias, onde 
sistematicamente polidores e placas de xisto semi-tra-
balhadas foram amortizados em estruturas negativas, 
de modo a reservar, manter ou assegurar o seu valor 
simbólico (Calado e Rocha 2004). Por outro lado, estou 
certo que outras, após uma utilização inicial como 
eventual estrutura de armazenagem, foram colmatadas 
certamente com lixo doméstico, sendo outras verdadei-
ramente preenchidas com uma autêntica carapaça 
pétrea, que dificultava os abatimentos e favorecia uma 
boa utilização do espaço. 

Até o momento, apenas se escavou uma estrutura de 
combustão, [1389], podendo outros casos corresponder 
a estruturas deste tipo bastante desmanteladas. Inte-
gra-se num contexto doméstico mais complexo, uma 
vez que está relacionada com os buracos de poste [1388] 
e [1391], localizados a Este e a Oeste, respectivamente, 
da mesma. 

De acordo com o faseamento proposto, conclui-se, 
dentro da Fase I, a presença exclusiva de estruturas 
negativas, do tipo fossa ou silo ou correspondentes a 
depressões escavadas na rocha de base. No primeiro 
caso, englobamos as U.E. s [39], [1596] e [1597], situa-
das todas sob as construções de fortificação da Fase II.

As restantes estruturas negativas, [817], [818], [797], 
[1032], [1033] – todas localizadas no Sector D – foram 
escavadas no afloramento, diferenciando-se nas formas 
que apresentam, enquadrando-se na Fase I, atendendo 
ao conjunto artefactual e à possível anterioridade face 
às estruturas de fortificação.

Na Fase seguinte, apenas tivemos a oportunidade de 
identificar, com clareza, os buracos de poste [638] e 
[1594], tendo em conta que não se concluíram os traba-
lhos de campo. O segundo buraco de poste mencionado 
encontra-se em associação com uma torre central de 
grandes dimensões, [345], funcional e cronologicamente 
coeva da primeira fortificação do sítio. Todavia, é possí-
vel que algumas das estruturas negativas escavadas no 
sector B possam vir a ser associadas a esta Fase.

A Fase III, momento de entremeio dos dois grandes 
sistemas de amuralhamento do S. Pedro, caracteriza-se 
pela ocorrência de diversos tipos de estruturas negati-
vas – principalmente buracos de poste e fossas, como 
[1129], [1389], [1388], [1391], [1542] e de uma estrutura 
positiva –[1027]. São as realidades de cariz meramente 
habitacional ou de apoio à habitabilidade que marcam 
esta Fase, na qual parecem estar ausentes as estruturas 
defensivas.

No actual estado dos conhecimentos, esta fase sus-
cita ainda muitas dúvidas quanto à integração de dife-
rentes tipos de realidades arqueológicas, situação que 
possivelmente só será ultrapassada quando se finalizar 
a intervenção arqueológica. 

A Fase IV, marcada pela implantação da mais recente 
muralha, pauta-se pela presença de muitas e variadas 
estruturas habitacionais e de apoio à habitação. De 
entre as fossas e silos destacamos as U.E. s [293], [315], 
[353], [1000], [1282]; no que respeita às estruturas posi-
tivas, foram identificados os muros [468], [486], [491], 
[1131], [1039], [1040]; estes dois últimos encontram-se, 
possivelmente, em associação com o buraco de poste 
[1215]; correspondem igualmente a esta fase os empe-
drados [734=735] e [764].

Do último momento de ocupação pré-histórica do 
sítio, Fase V, depois da amortização da última fortifica-
ção e das realidades relacionadas com ela, registou-se 
uma estrutura pétrea de grandes dimensões, de planta 
algo irregular e paralela aos troços [7=30] da muralha 
da Fase IV- U. E. s [497], [510], [513], [514], [522], entre 
várias outras; a este momento pertence igualmente um 
muro bastante desmantelado [1171], situado sobre os 
derrubes de [54].

Podemos inserir com alguma facilidade estas realida-
des arqueológicas nesta Fase, tendo em conta que da 
sua escavação obtiveram-se fragmentos de cerâmica 
campaniforme com motivos incisos, bem como pelo 
facto de assentarem sobre estratos de derrube da última 
ocupação amuralhada do sítio.

Este faseamento termina com vestígios de uma pre-
sença moderna em S. Pedro, patente no registo de uma 
estrutura negativa escavada na rocha de base, [122], 
interpretada como uma pedreira, possivelmente rela-
cionada com a extracção de matéria-prima para a cons-
trução da igreja epónima e de uma depressão, [108], 
aberta nos estratos preexistentes, na qual foram reco-
lhidos fragmentos de faiança.

4.2. Aproximação ao conjunto material

Os longos meses de trabalho permitiram recolher um 
extenso acervo material, que se encontra actualmente 
numa fase inicial de tratamento e lavagem. Este com-
põe-se principalmente por uma ingente quantidade 
cerâmica que acaba por denunciar não só uma intensa 
actividade produtiva e de consumo, como igualmente 
uma estadia bastante prolongada, quotidiana, de um 
grupo humano certamente alargado. A par desta pre-
sença cerâmica surge uma importante indústria lítica, 
talhada, polida e afeiçoada, de cariz bastante distinto, 
presente em toda a extensão do povoado. A par deste 
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material recolheu-se um importante acervo de material 
analítico, constituído quer pelas presenças faunísticas, 
quer pelos macro restos vegetais (principalmente car-
vões), além de abundantes amostras de sedimento para 
análises diversas, estando as polínicas já em curso. As 
amostragens de sedimento não foram sistemáticas, 
procurando-se efectuá-las onde os potenciais resulta-
dos se evidenciassem mais prometedores, como fos-
sas/silos e unidades com abundante material orgânico 
(fauna e carvões).

4.2.1. O conjunto cerâmico

O conjunto cerâmico de São Pedro foi enquadrado, no 
primeiro trabalho de fundo sobre o sítio, no Calcolítico 
pleno, caracterizado então pela escassez de taças care-
nadas, pela redução acentuada das percentagens dos 
pratos de bordo almendrado largo, dos bordos extrover-
tidos e dos pesos de tear (Calado, 2001, p. 124).

Esta análise é globalmente acertada, face aos novos 
dados, no que diz respeito aos últimos momentos de 
ocupação do sítio, sendo, todavia, desde já possível tra-
çar um quadro algo distinto para as fases mais antigas.

Como já se referiu, o conjunto artefactual é com-
posto maioritariamente por cerâmica, que se encontra 
em larga medida ainda por tratar, sendo apenas pos-
sível traçar um primeiro quadro diacrónico, sob bas-
tantes reservas, que só a continuação dos trabalhos, de 
escavação e tratamento dos materiais, poderá confir-
mar ou infirmar. A estratégia de abordagem metodo-
lógica condicionou, igualmente, a amostra disponível, 
incidindo principalmente nos estratos correspondentes 
às unidades de ocupação mais recentes, relacionadas 
maioritariamente, como já se referiu, com a segunda 
fortificação.

Assim, as observações que se tecem de seguia estão 
imbuídas de um grande empirismo, decorrente dos tra-
balhos de escavação e da observação do conjunto já tra-
tado, sendo impossível, de momento, efectuar uma 
abordagem mais sistemática e fundada.

O conjunto cerâmico é marcado, essencialmente, por 
um elevado grau de fragmentação, resumindo-se a con-
tadas situações a possibilidade de reconstituir o perfil 
completo da peça, sendo raros os casos onde estas se 
encontravam fragmentadas em conexão. Assim, temos 
um quadro cerâmico resultante de uma actividade quo-
tidiana de ocupação de um espaço habitacional, sem 
que se conheça, como também já se referiu, qualquer 
processo aparentemente traumático de abandono que 
se traduzisse na rejeição da baixela cerâmica no seu 
contexto de uso.

A esmagadora maioria das cerâmicas de São Pedro 
inserem-se, genericamente, nas tipologias disponíveis 

para o interior do sudoeste peninsular (Calado, 2001), 
de que se destacam as formas abertas, pratos ou taças, 
em particular de bordo espessado, principalmente do 
tipo almendrado. A par destas surge um grande número 
de formas simples, em larga medida vasos e potes, com 
base na esfera, sem espessamento no bordo, sobre as 
quais se aplicam em muitos casos pequenas pegas 
mamilares, ligeiramente abaixo do bordo. Os potes de 
bordo espessado encontram-se bem atestados, ainda 
que sejam percentualmente discretos, perdendo, apa-
rentemente, alguma representatividade nos estratos 
mais recentes. 

O primeiro momento de ocupação parece efectuar-se 
ainda dentro do 4.º milénio a.C., atendendo a um apare-
lho cerâmico genericamente semelhante ao dos povoa-
dos regionais deste momento, caracterizado pelas taças 
carenadas, de carena simples, formas esféricas e globu-
lares, lisas ou com mamilos junto ao bordo, pela escas-
sez de pratos, sempre sem espessamento, e pela ausên-
cia ou escassez de pesos de tear. Este momento apenas 
foi documentado na base da Sondagem 1, em unidades 
como [32] e principalmente [35] (v. Fig. 11).

Creio ser possível estabelecer, desde já, e com base 
nas presenças da Unidade [1588], uma das últimas a ser 
escavadas, o conjunto-tipo das presenças cerâmicas 
correspondentes à Fase II, eventualmente similares às 
existentes no final da Fase I. Este é, então, composto por 
taças de bordo espessado interna e externamente, care-
nas, taça almagrada, formas lisas, esféricos e globula-
res, por vezes mamilados junto ao bordo, para além de 
elementos de tear exclusivamente placa (v. Fig. 12). São 
conhecidas outras unidades com um aparelho cerâ-
mico semelhante, como [975], de entre as que conse-
guimos já identificar, pertencente igualmente a uma 
fase antiga da ocupação do povoado. 

Na realidade, estas associações inserem-se, com 
alguma facilidade, nos conjuntos já descritos como 
caracterizadores do Calcolítico inicial alentejano (Silva e 
Soares, 1976-77, p. 263). Para momentos mais tardios, 
certamente já da Fase IV, encontra-se um grande número 
de unidades estratigráficas caracterizadas pela presença 
abundante de pratos de bordos simples e almendrados, 
principalmente médios e curtos (> 3,5 cm, seg. Calado, 
2001, p. 50), pelas formas lisas, esféricas e globulares, e 
os elementos de tear “crescentes” (v. Fig. 13).

A decoração cerâmica encontra-se pouco represen-
tada, tendo ficado a sensação, a confirmar, de que 
ganhava relevância ao longo da sequência estratigrá-
fica. Os motivos, escassos, são diversificados, mesmo 
sem contarmos com as decorações campaniformes que 
trataremos em seguida. O motivo mais recorrente, 
ainda que com algumas variações, é, sem dúvida, a 
designada “decoração simbólica” de linhas quebradas, 
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Fig. 11  Conjunto cerâmico de [35]. 
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Fig. 12  Conjunto cerâmico de [1588]. 
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Fig. 13  Conjunto cerâmico de diversas unidades estratigráficas da Fase IV. 
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por vezes duplas, com área em reserva, que delimitam 
triângulos decorados a pontilhado disperso, preen-
chido a pasta branca; foram documentadas, entre 
outras, nas unidades [816], [906], [969-971], associadas 
à Fase IV (v. Fig. 14). 

Foi ainda recolhido, na unidade [1417], eventual-
mente da Fase IV, um pequeno vaso com uma decora-
ção espinhada, preenchida a pasta branca, em banda, 
entre dois sulcos incisos paralelos, que apresenta algu-
mas semelhanças com motivos tipo “folha de acácia”, 
bem conhecidos da Estremadura (Sousa, 1998); não 
deixa, todavia, de apresentar paralelos mais próximos 
em sítios como o Pombal (Boaventura, 2001, p. 44 e 
180), Perdigões (Lago et al., 1998, p. 89: 9b) ou mesmo 
no Monte da Tumba (Silva e Soares, 1987, p. 60). 

A cerâmica campaniforme é muito escassa, tendo-se 
identificado, até ao momento, cerca de uma dezena de 
fragmentos, exclusivamente do estilo Inciso, com moti-
vos semelhantes às gramáticas típicas dos conjuntos 
“Ciempozuelos”. Excepto um fragmento de bordo de 
uma taça não espessada, [512], não foi possível deter-
minar a forma em qualquer dos casos, podendo corres-
ponder, atendendo à curvatura do bojo, a formas de 
tigela baixa carenada. Esta decoração encontra-se, 
principalmente associada ao grande empedrado circu-
lar da Fase V, num momento de avançado desmantela-
mento da última muralha (v. Fig. 14). 

As adjunções são frequentes, principalmente de 
forma cónica de pequena e média dimensão, sendo 
raras as de forma alongada, encontrando-se geralmente 
apostas junto ao bordo de formas fechadas e esféricas; 
a presença de adjunções múltiplas é rara, tendo sido 
referenciadas nas unidades [1518] e [1529], sem que 
tenha ficado perceptível qualquer organização especí-
fica. Foram ainda registados diversos casos de asa e 
adjunções perfuradas ou mesmo em cordão, transmi-
tindo um certo arcaísmo, dada a sua conhecida fre-
quência em contextos antigos do Neolítico.

A par da baixela surge toda uma gama de objectos 
relacionados com diversas actividades domésticas e 
produtivas, de que poderíamos referir as colheres, os 
coadores, as particularmente bem representadas quei-
jeiras, os cadinhos de fundição (que comentaremos 
com a análise dos restos metálicos e metalúrgicos) e os 
omnipresentes elementos de tear, de que contamos 
com um número elevadíssimo, o que deixa bem patente 
a relevância desta actividade no povoado.

Estes carecem de uma análise um pouco mais espe-
cífica, ainda que sejam observações obrigatoriamente 
preliminares. Pode-se afirmar que os elementos de tear 
são de três tipos, com algumas variantes: placas, “cres-
centes” e discos. Se os dois primeiros são bem conheci-
dos da bibliografia, já estes últimos, até pela sua atribui-

ção a elementos de tear ser problemática, o são menos. 
Trata-se, neste caso, de discos de cerâmica, com perfu-
ração central, e diâmetros inferiores aos 10cm, com 2-
3cm de espessura, de que se registaram cerca de uma 
dezena. Não foram recolhidos em associação a qual-
quer concentração de outros elementos de tear, sendo 
a sua atribuição a uma qualquer funcionalidade rela-
cionada com a tecelagem meramente hipotética, 
seguindo propostas conhecidas inclusivamente para 
contextos extra-peninsulares (Médard, 2003); não des-
cartamos qualquer outra possibilidade sobre estes 
objectos, nomeadamente a hipótese de se tratarem de 
pesos de redes de pesca, ainda que, pela ausência de 
contextos de utilização, dada a sazonalidade dos cau-
dais da quase totalidade das linhas de água da envol-
vente, hoje e provavelmente na Pré-História, se nos afi-
gure complexa esta possibilidade.

Os outros dois tipos de elementos de tear, placas e 
“crescentes”, comportam-se, ao longo da estratigrafia, 
de modo distinto. Assim, e acompanhando algumas 
propostas já avançadas (Silva e Soares, 1976-77), as pla-
cas dominam largamente nos contextos mais antigos, 
sendo exclusivas em muitas unidades estratigráficas; 
fica o exemplo do preenchimento da estrutura nega-
tiva/vala [1032] onde se recolheu cerca de uma centena 
de placas, por vezes completas, de diversos tamanhos e 
pesos, e em contraponto, apenas se identificou cerca de 
uma dezena de “crescentes”, muito fragmentados. 
Os elementos de tear “crescentes” dominam por com-
pleto nas unidades superiores da estratigrafia, princi-
palmente relacionadas com a segunda fortificação, 
onde surgem muitas vezes em total exclusividade, não 
sendo impossível que muitas das placas presentes nos 
estratos superiores resultem da sua remobilização de 
estratos mais antigos. É certo que a recente publicação 
da estratigrafia do preenchimento do fosso 2 de Porto 
Torrão revela um ganho de relevância das placas em 
momentos avançados da estratigrafia, já contemporâ-
neos da cerâmica campaniforme (Valera e Filipe, 2004, 
p. 45); todavia, poderá ser meramente conjuntural ou 
derivado de distintas tradições de tecelagem. É conve-
niente, contudo, lembrar que ambos os tipos não são 
mutuamente excluentes, nem diacronicamente exclu-
sivos, podendo antes revelar distintas tradições de tece-
lagem. Esta realidade também não invalida a maior 
aceitação de um processo em detrimento doutro, ao 
longo da diacronia de ocupação dos povoados, podendo 
esta variabilidade estar igualmente dependente da uti-
lização de métodos de tecelagem distintos, consoante 
o produto final que se pretende obter.

A distribuição dos elementos de tear abrange toda a 
área do povoado, sem que se possa, desde já, asseverar 
áreas produtivas concretas; no entanto, foi relativa-
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Fig. 14  Cerâmica decorada e artefactos metálicos e líticos de diversas unidades de São Pedro. 
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mente perceptível a sua escassez no sector C, a par de 
algumas concentrações, como a verificada no interior 
da grande torre [345], ou no enchimento da vala [1032], 
como já se referiu. Talvez venha a ser possível averiguar 
outras concentrações após o tratamento integral do 
conjunto cerâmico.

As formas especiais encontram-se atestadas com 
alguma frequência, sendo na maioria das situações de 
difícil tipificação morfológica, dado o estado de frag-
mentação; trata-se, em grande número de situações, de 
elementos eventualmente pertencentes a “ídolos de 
cornos”, pela sua aparência corniforme, caso dos ele-
mentos cerâmicos recolhidos nas unidades [857], 
[1149], [1221]. Estes “ídolos” encontram-se bem atesta-
dos, surgindo inclusivamente completos, caso do reco-
lhido na unidade [82], de forma cónica, com perfuração 
central, e sem “corno”, não apresentando qualquer indí-
cio de submissão ao fogo. Dentro desta mesma reali-
dade dos “idoliformes” poderíamos destacar a pre-
sença, na unidade [1487], de uma forma cilíndrica, de 
topo ligeiramente fendido e perfuração na base, 
podendo tratar-se do “corno” de um ídolo; o seu topo 
fendido apresenta grande semelhança com a base de 
um outro de Cabezo Juré, aqui incluído no conjunto das 
“terracotas ginemorfas” (Nocete, 2004, p. 163). Foram 
ainda recolhidas outras realidades cerâmicas, eventu-
almente correlacionáveis com estas, que apresentam 
traços zoomorfos, nomeadamente membros ou partes 
do tronco, que ainda não foram analisadas em 
detalhe.

4.2.2. Aproximação breve à utensilagem lítica

O conjunto artefactual lítico subdivide-se em três 
grandes categorias, segundo a tecnologia de fabrico: 
talhado, polido e afeiçoado. Tal como o conjunto cerâ-
mico este não se encontra ainda total e devidamente 
tratado, pelo que também aqui as observações são 
muito preliminares e genéricas (v. Fig. 14). 

O conjunto lítico talhado é vasto e pouco diversifi-
cado, sendo principalmente composto por uma utensi-
lagem à base de pontas de seta e lâminas, e escassos 
utensílios como os furadores, pontas alongadas/
punhais, foicinhas, lamelas e um grupo diverso dos 
designados artefactos de ocasião, como lascas retoca-
das, entalhes ou dentículados. O xisto jaspóide é a maté-
ria-prima esmagadoramente dominante, encontrando-
se claros indícios do seu talhe no local. O quartzo seria 
igualmente utilizado com frequência, ainda que perma-
neça por efectuar uma avaliação pormenorizada do seu 
uso. O sílex encontra-se igualmente presente, associado 
principalmente a suportes laminares, a escassas pontas 
de seta e apenas uma lamela; os restos de talhe são 

muito escassos, devendo este material ter chegado ao 
povoado principalmente sob a forma de utensílios 
semi-acabados. 

Os aprovisionamentos de xisto jaspóide parecem 
assinalar que os contactos com a região imediata do 
Guadiana, onde aflora (Calado, 2001, p. 100), a pouco 
mais de duas dezenas de quilómetros, eram frequentes, 
sendo trabalhado em ampla escala no povoado. Já o 
sílex integrar-se-ia numa gama de produtos transaccio-
nados a escala inter-regional, seguindo, provavelmente, 
a “rota do sal”, certamente existente, e que traria do lito-
ral, eventualmente da península de Setúbal, “carga 
parasitária” como o sílex, entre outras 

Estas presenças parecem seguir, genericamente, as 
tendências verificadas no Monte da Tumba, quer em ter-
mos de presenças artefactuais, com o domínio das pon-
tas de seta, quer em termos de matéria-prima, com o 
domínio absoluto do xisto jaspóide (Silva e Soares, 1987, 
p. 48). A organização dos processos produtivos parece 
ser, contudo, bastante distinta, tendo-se recolhido abun-
dantes subprodutos do talhe no São Pedro, principal-
mente de xisto e quartzo, enquanto que estes escasseiam 
no Monte da Tumba (Silva, e Soares, 1987, p. 48).

As pontas de seta são quase exclusivamente em xisto 
jaspóide, sendo o artefacto melhor documentado, com 
mais de centena e meia de exemplares, integráveis prin-
cipalmente na Fase IV, ainda que estejam bem docu-
mentados em momentos anteriores; encontrando-se 
presentes em todos os sectores, parecem concentrar-se 
principalmente no sector B. Em termos tipológicos são 
muito diversificadas, com dimensões e formas muito 
distintas, sendo a distribuição entre as de base recta e as 
de base côncava relativamente equitativa; por vezes, as 
bases apresentam grande concavidade podendo falar-se 
em aletas, assimiláveis em casos contados aos tipos alca-
larenses. Ao nível tecnológico, ainda que não tenha sido 
efectuado qualquer estudo de pormenor, as pontas de 
setas terão sido realizadas sobre lasca, com retoque mar-
ginal, invasor e principalmente cobridor (v. Fig. 14).

As lâminas, maioritariamente de secção trapezóidal, 
apresentam-se sobre diversos suportes, como o sílex e 
o chert, entre outros de classificação menos clara. Estas 
encontram-se principalmente fragmentadas em peque-
nos segmentos, podendo estar ou não retocadas.

Os artefactos de pedra polida, quase exclusivamente 
em anfibolito, estão bem documentados, encontrando-
se num estado de utilização muito diverso, entre os de 
gume intacto e os de gume exausto. Os machados pare-
cem dominar o conjunto, sendo as enxós frequentes, 
enquanto que os formões, tal como as goivas, são raros. 
A presença de blocos de anfibolito não trabalhado, a 
par de frequentes lascas poderão insinuar que seriam 
produzidos localmente. 
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Entre a pedra afeiçoada poderíamos definir três tipos 
distintos, os artefactos tecnómicos (mós, moventes, poli-
dores, percutores, etc.), os “simbólicos” (pedras com 
covinhas e placas de xisto com decoração geométrica) e 
os elementos de adorno (contas e pendentes) (v. Fig. 
14).

Os elementos de mó são frequentes, tanto dormentes 
como moventes, sendo quase exclusivamente em gra-
nito, encontrando-se em estado muito diverso, princi-
palmente muito fragmentado. Os polidores, por vezes 
com as marcas do gume, estão bem atestados, princi-
palmente em grauvaque. Os percutores são muito 
abundantes em quartzo, e raramente em quartzito ou 
outras rochas. Foram ainda detectados vários objectos 
discóides em pedra, principalmente xisto, de diversas 
dimensões, desde muito pequenas, com poucos centí-
metros de diâmetro, a outras com mais de 30 cm, sendo 
em raros casos perfuradas; a funcionalidade destes 
artefactos seria, com alguma certeza, variada, desde 
“peças de jogo” (?), a grandes tampas, como foi possí-
vel atestar no caso do exemplar recolhido sob o reci-
piente [1538], fragmentado em conexão sobre esta. 

As pedras com covinhas apresentam-se em grande 
número, distribuídas por toda a área do povoado, mui-
tas vezes incluídas nas estruturas das diversas fases, prin-
cipalmente das mais recentes. As covinhas, de dimensão 
muito diversa, insculpem-se em blocos de calibre tam-
bém diverso, sem organização aparente, reunindo-se em 
conjuntos de número variado, por vezes de mais de uma 
dezena, surgindo também com frequência isoladas. Ape-
nas num caso parecem organizar-se na extremidade de 
um bloco alongado, a modo de estela, que se encontra 
integrado na estrutura [429].

Os artefactos de adorno são raros, constando de con-
tas e pequenos pendentes em xisto subcirculares ou 
trapezóidais alongados; recolheram-se apenas duas 
contas de pedra verde, uma discóide de perfuração 
bicónica e uma outra tubular.

4.2.3. Minério, Metal e Metalurgia

O trabalho do metal encontra-se bem atestado em 
toda a área do povoado, podendo desde já afirmar-se 
que, segundo a opinião do Dr. Roland Muller, se teria 
aqui desenvolvido todo o processo metalúrgico, desde 
a redução do minério à elaboração de artefactos.

A presença de cobre na região, nomeadamente na 
serra d’Ossa, não seria alheia a este facto, ainda que não 
surjam notícias da sua ocorrência nas imediações do 
São Pedro. No livro de Registo de Minas de Redondo, 
referente ao ano de 1942, menciona-se a presença, à 
superfície, de minério de cobre no Alto da Cavalinha, 
apenas 5km para Norte do São Pedro, mas nas imedia-

ções de sítios com ocupação coeva deste, como o Monte 
do Outeiro, Argolia e Fonte Ferrenha. 

Na realidade, foram recolhidos diversos blocos de 
minério, além de frequente escória e pingos, a par de 
abundantes fragmentos de cadinho, por vezes com 
escorificações e metal. Os moldes são raros, podendo 
algumas depressões insculpidas em blocos de grauva-
que corresponder a moldes de furadores.

Os vestígios parecem associar-se às fases melhor 
caracterizadas, II e IV, sem que se possa assinalar a pre-
sença de áreas especializadas no tratamento de metal. 
Os indícios de práticas metalúrgicas são, até ao 
momento, nulos no interior da fortificação da Fase IV 
(sector A), estando bem representados nos restantes 
sectores. No sector D, em estratos associáveis ao início 
da Fase IV, detectaram-se abundantes blocos de barro 
cozido, disformes, que integravam escórias e claros ves-
tígios de exposição a altas temperaturas, indicadores da 
possível existência de uma estrutura de fundição, situ-
ada na área destruída pela antena de comunicações; os 
fornos metalúrgicos de Cabezo Juré parecem confirmar 
esta possibilidade, tendo em conta que se encontravam 
construídos em barro cozido, apresentando inclusões 
de escórias (Nocete, 2004, p. 281). 

Os exemplares de cadinhos identificados no São 
Pedro, apesar de muito fragmentados, seguem uma 
morfologia bastante usual no sudoeste peninsular, ao 
apresentarem uma forma rectangular/ovalada baixa e 
espessa, de cantos arredondados e fundo plano, de aca-
bamento muito tosco, tal como os registados em sítios 
como Santa Justa (Gonçalves, 1989, vol. II, p. 161) ou 
Cabeço Juré (Nocete, 2004, p. 284 e ss.). 

Os artefactos metálicos são escassos, cerca de duas 
dezenas, tratando-se principalmente de utensílios per-
furantes como os furadores/sovelas, tendo-se detectado 
também várias pequenas cunhas, duas lâminas (facas?), 
uma grande espátula e um artefacto de tipo indetermi-
nado, sem paralelos conhecidos. Este apresenta um 
longo pedúnculo, obtido por dobra e martelagem da 
folha de metal, na extremidade distal do qual surge uma 
pequena folha ovalada (v. Figura 13, SPD[1245]1). Em 
termos genéricos, assemelha-se, em primeiro lugar, com 
uma ponta tipo “Palmela”, pela folha ovalada e pedún-
culo, ainda que o facto deste se apresentar bastante 
longo e a folha curta, faça distanciar-se dos exemplares 
mais antigos, com folhas largas e pedúnculos curtos 
(Garrido Pena, 1995, 141); apresenta igualmente seme-
lhanças genéricas com um artefacto identificado na 
Quinta do Anjo (Soares, 2003) e no povoado de Chibanes 
(Carreira, 1998), também com um longo pedúnculo e 
uma extremidade distal em placa, de forma subtrapezói-
dal e cantos arredondados neste caso, tendo sido inter-
pretados como possíveis alfinetes de cabelo. 
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Fig. 15  Povoamento do 4.º/3.º milénio a.C. na serra d’Ossa e planície central do Redondo.
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Assim, a actividade metalúrgica, sendo prática prova-
velmente frequente, não apresenta qualquer indício de 
especialização, nem qualquer produção maciça, o que 
parece confirmado pela relativa escassez e monotonia 
dos artefactos recolhidos. 

5. Um território na margem da serra

A Planície Central do Redondo constitui o território 
natural e visual de São Pedro. 

Para o discernimento da ocupação humana nesta 
área natural serão utilizados conceitos/instrumentos 
de leitura, como território, povoamento, redes e estra-
tégias de povoamento, numa acepção muito próxima 
da já definida para outros contextos coetâneos do sudo-
este peninsular (Gonçalves, 1989, p. 354 e ss.).

Em torno deste espaço natural, na margem Sul da serra 
d’Ossa, organiza-se toda uma rede de povoamento 
(Calado, 1995; 2001) que começamos a poder melhor 
discernir no Tempo, à luz dos novos dados (v. Fig. 15). A 
informação disponível não é ainda muito alargada na 
maior parte dos casos, tendo em conta que apenas um 
(São Gens), além do São Pedro, foi objecto de interven-
ção, e ainda assim muito pontual (Mataloto, 2005). Toda-
via, creio que as intensas recolhas de superfície, em 
diversos destes sítios, entretanto já divulgadas (Calado, 
1995; 2001; Calado e Mataloto, 2001), forneceram uma 
primeira base diacrónica, eventualmente passível de afi-
nação com os dados recolhidos no São Pedro.

No topo da serra, em São Gens, uma pequena inter-
venção permitiu identificar, muito sumariamente, uma 
estrutura de fortificação com um vão de entrada que 
rodearia, possivelmente, uma área restrita do topo. O 
conjunto material recolhido foi escasso, apresentando 
características que podemos associar, genericamente, 
à Fase II de São Pedro, isto é, a um momento inicial do 
3.º milénio a.C.. Esta fortificação não só se instala no 
topo da serra, com todo o potencial de controlo visual 
da planície lá em baixo, como se associa ao domínio de 
duas importantes portelas, São Gens e Castelo, através 
das quais se processaria a transitabilidade Norte–Sul.

No quadrante Nascente da serra, virado a Sul, conhe-
cem-se outros povoados menos bem caracterizados, 
mas sobre os quais é possível tecer alguns comentários. 
Descendo a partir do São Gens, ao longo da crista da 
cerca do Convento, encontramos, num cerro bastante 
destacado, o povoado do Pica na Velha (Moita, 1965; 
Calado e Mataloto, 2001, p. 62), controlando um pequeno 
caminho natural de acesso ao interior da serra. Deste 
pouco se conhece, além de alguns escassos materiais 
como bordos espessados aplanados e um elemento de 
tear “placa”, o que poderá, eventualmente, indiciar uma 

ocupação contemporânea do São Gens. Mais para Nas-
cente, na primeira linha de cerros destacada da planície, 
detectou-se o povoado do Monte do Outeiro que, ao 
estar sobreposto por uma ocupação fortificada da Idade 
do Ferro, se encontra muito mal caracterizado (Calado e 
Mataloto, 2001, p. 64). Pouco depois, igualmente para 
Nascente, conhece-se, num esporão ligeiramente desta-
cado da planície, o povoado da Argolia (Calado e Mata-
loto, 2001, p. 65), onde as presenças cerâmicas se asse-
melham, uma vez mais, aos conjuntos da Fase II de São 
Pedro, com a presença de formas abertas de bordo espes-
sado aplanado e elementos de tear “placa”. 

Escassos quilómetros a sudeste deste último, e verda-
deiramente nas imediações de São Pedro, fica o povo-
ado do Caladinho, implantado na extremidade de uma 
destacada crista rochosa, que delimita, a Nascente, a 
planície central do Redondo. A ocupação, inferior a 
1ha, está amplamente documentada por materiais de 
superfície, parecendo corresponder a um momento 
avançado do 3.º milénio a.C., possivelmente coevo da 
Fase IV do São Pedro. Seguindo esta crista para Sul 
encontramos, a menos de meia dúzia de quilómetros, 
o povoado da Vinha, implantado num topo aplanado, 
igualmente bastante destacado da planície. A área de 
dispersão dos materiais parece resumir-se a cerca de 
0,5 ha, eventualmente fortificado, atendendo à pre-
sença de taludes, bem visíveis na vertente Sul. Os mate-
riais são escassos, mas a presença de pontas de seta, a 
par de algumas cerâmicas, parece remeter igualmente 
para um momento pleno do Calcolítico. Mais para Sul 
conhecem-se apenas algumas ocupações pré-históri-
cas, pouco documentadas.

Nas imediações do São Pedro, escassos dois quilóme-
tros para Norte, localiza-se, num interflúvio bastante 
aplanado, o povoado do Monte da Ribeira, o mais 
extenso de todos os conhecidos na planície central. Os 
materiais de superfície parecem abarcar uma área pró-
xima dos dois hectares. Apesar de nunca ter sido objecto 
de escavação, foi já alvitrado que poderia encontrar-se 
rodeado por fossos, atendendo às características do 
local e ao que se conhece destas estruturas pré-históri-
cas na região (Calado, 2001; Mataloto, 2005). O con-
junto artefactual é, em larga medida, coincidente com 
o atribuível à Fase II de São Pedro, devendo a ocupação 
ter arrancado ainda dentro do 4.º milénio a.C., prolon-
gando-se, eventualmente, até meados do milénio 
seguinte (Calado, 2001).

Alguns quilómetros a noroeste deste último, e a 
menos de 10 km de São Pedro, encontra-se o povoado 
das Pereiras, implantado numa elevação de suaves 
encostas, com alguma visibilidade envolvente, domi-
nando uma via natural que margina a vertente Sul da 
serra, ainda hoje conhecida como “Estrada Real”. 
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O conjunto artefactual é escasso e diverso, não permi-
tindo traçar com clareza um espectro diacrónico; assim, 
se um conjunto de taças carenadas e bordos espessa-
dos parece remeter a ocupação para a transição 4.º/3.º 
milénio a.C., já a recolha de uma ponta tipo “Palmela” 
(Calado, 2001, p. 103) assegura uma ocupação campa-
niforme. Deste modo, é possível que este sítio tenha 
acompanhado o São Pedro ao longo da sua diacronia.

A partir deste povoado, percorrendo para Poente o 
caminho natural que lhe passa no sopé chegamos ao 
povoado do Almo, o qual é conhecido apenas por um 
conjunto muito reduzido de materiais, sendo bastante 
difícil precisar a sua diacronia ao longo do 3.º milénio 
a.C.; no entanto, a sua implantação num cerro desta-
cado, no limite noroeste da planície central, associada 
a vestígios de taludes, eventualmente de muralhas, 
pode implicar uma diacronia próxima da reconhecida 
no São Pedro.

Estas são as principais ocupações conhecidas na pla-
nície e sua envolvente; todavia, a par destas encontram-
se várias dezenas de outras pequenas ocupações pré-
históricas implantadas principalmente em áreas baixas 
ou ligeiras elevações. Destas, algumas entregaram 
escassos materiais genericamente coincidentes com os 
reconhecidos na Fase II do São Pedro, como é o caso do 
sítio do Colmeeiro 2 (Calado, 2001) ou da Craveira 
(Calado e Mataloto, 2001, p. 97).

Perante a informação avançada creio possível tecer 
alguns comentários sobre a malha de povoamento da 
margem Sul da serra d’Ossa, entre os finais do 4.º milé-
nio a.C. e meados/finais do milénio seguinte.

O modo como se estrutura no espaço, ocupando e 
delimitando a planície envolvente do São Pedro, per-
mite equacionar a possibilidade de se tratar de um ter-
ritório único, com cerca de duas centenas de Km2. Ao 
longo da diacronia do São Pedro, os limites deste terri-
tório dificilmente se terão mantido estáveis e consoli-
dados por amplos períodos de tempo, antes devem ter 
oscilado, expandido e retraído, ou mesmo desapare-
cido, após integração noutros de maiores dimensões, 
tal como o dinamismo das estruturas fortificadas do 
São Pedro ou a aparente curta duração da fortificação 
do São Gens deixam entrever.

As ocupações de finais do 4.º milénio a.C. na área da 
planície central de Redondo são ainda escassas e pouco 
documentadas, sendo, todavia, possível que o povoado 
do Monte da Ribeira esteja já efectivamente activo neste 
momento, atendendo ao conjunto artefactual e às estra-
tégias de povoamento conhecidas na região. Assim, não 
deixa de ser bastante revelador que a par de instalações 
em áreas baixas se inicie a ocupação dos cerros mais 
destacados da planície, como parece acontecer no São 
Pedro, num movimento já devidamente assinalado 

para outras áreas alentejanas (Silva e Soares, 1976-77).
O início do 3.º milénio a.C. na planície central do 

Redondo parece corresponder a um momento de par-
ticular expansão demográfica e clara intensificação 
produtiva, conducente a um adensar das malhas de 
povoamento e à ocupação generalizada do território 
que, na sequência da subida às alturas iniciada no 
momento anterior, pela primeira vez se fortifica. É neste 
momento que parece erguer-se a mais extensa e robusta 
muralha do São Pedro, enquanto no Monte da Ribeira 
a ocupação atinge, aparentemente, a sua máxima 
expressão. Na planície envolvente surgem pequenas 
instalações como a Craveira ou o Colmeeiro 2, já nos 
contrafortes da serra. No limite do território, para Norte, 
a serra conhece um intensificar da ocupação, revela-
dora, eventualmente, da intensa exploração das áreas 
mais agricultáveis, sendo a fortificação do São Gens e o 
pequeno povoado da Argolia a expressão melhor 
conhecida deste fenómeno.

O modo como toda esta ocupação se parece ordenar 
em torno da planície central, ocupando as diversas uni-
dades de paisagem de um modo estruturado, contro-
lando os acessos e as mobilidades através dos cami-
nhos naturais, deverá ter-se traduzido na formação de 
um verdadeiro território humano e mental, estrategica-
mente ocupado, eventualmente coordenado a partir do 
maior destes povoados, o Monte da Ribeira. A consti-
tuição e organização deste território não deverá ter 
resultado de um movimento de coerção interna exer-
cido por um qualquer poder centralizado, que justifi-
casse a presença das fortificações que se têm vindo a 
identificar. O todo Humano compreendido neste terri-
tório, deveria estruturar-se em torno de factores ideo-
lógico-simbólicos, esses sim eventualmente centraliza-
dos nos grandes povoados abertos, conducentes a uma 
estabilidade interna, que produziriam uma sociedade 
coesa, funcionando como uma única realidade, com o 
propósito de se auto-reproduzir, de modo equilibrado.

Com efeito, cremos que a edificação de fortificações 
seria o resultado das pressões demográficas e produti-
vas exercidas por grupos externos, servindo de ele-
mento identitário, mas também demarcador e dissua-
sor de um território. Não será certamente um acaso que 
uma das principais ocupações e fortificações da mar-
gem Sul da serra seja o São Pedro, implantado nas ime-
diações do maior povoado da região. Assim, o aban-
dono da primeira fortificação do São Pedro, após um 
momento de remodelação e reconversão do circuito 
muralhado, não deve ser alheio ao aparente declínio 
registado no Monte da Ribeira, num momento mais 
avançado da primeira metade do 3.º milénio a.C. 
Na realidade, este será um dos claros indícios da desa-
gregação deste território na aba sul da serra, que procu-
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rará reordenar-se quando se aproximam os meados do 
milénio. 

Este momento de intensa reorganização do povoa-
mento deverá ter coincidido com a edificação da 
segunda fortificação do São Pedro, gerando uma insta-
lação relativamente distinta da anterior. A incapaci-
dade de um povoado da dimensão do Monte da Ribeira 
gerar uma suficiente força social e ideológico/identitá-
ria centrípta como para manter unido este território 
poderá ter resultado na alteração das estratégias de ins-
talação, gerando novas ocupações de altura, eventual-
mente fortificadas, no seu limite natural, como o Cala-
dinho ou a Vinha. A serra deixa aqui de ser um elemento 
estruturante em termos de povoamento, excepto, tal-
vez, a sua margem mais próxima da planície, pelo que 
se abandonam sítios como o São Gens ou a Argolia, 
independentemente de se poderem manter algumas 
ocupações de menor entidade. Mesmo os pequenos 
núcleos, como a Craveira ou o Colmeeiro 2, aparente-
mente desaparecem, para reforçar, com alguma proba-
bilidade, povoados de altura, como o São Pedro que, 
ainda que tenha conhecido uma considerável redução 
da área muralhada, continua com um contingente 
populacional considerável, habitando no exterior do 
espaço fortificado. No caso do São Pedro, a perda de 
perímetro muralhado poderá estar também relacio-
nada com o reforço da periferia do território, com a 
emergência de povoados como a Vinha e o Caladinho.

Neste sentido, o eventual abandono de algumas ocu-
pações poderá resultar não do esgotamento dos recursos 
ou da regressão demográfica, mas antes de uma mobili-
dade estratégica (Valera, 2003), dentro de um mesmo 
território que se organiza e estrutura de modo distinto, 
atendendo a novas condicionantes e pressões internas e 
externas (Gonçalves, 1989, p. 354), com reflexos mais que 
prováveis no seu modo de ocupação e exploração, 
gerando igualmente novos contextos cénicos, e prova-
velmente identitários, onde alguns dos antigos povoados 
podem continuar a jogar um papel relevante.

A possível centralidade de algum povoado é, por 
agora, mais difícil de determinar, não sendo inclusiva-
mente obrigatório que se encontre no espaço da planí-
cie central, atendendo ao poder aglutinador de outras 
entidades populacionais situadas a cerca de um dia de 
jornada, como os Perdigões, a Sul, ou San Blás, a Nas-
cente, sem contar com outras que possam vir a ser 
identificadas.

O processo de abandono da segunda estrutura de for-
tificação do São Pedro poderá ser, eventualmente, 
englobado num contexto mais vasto, esse sim de exaus-
tão e falência do modelo social e económico subjacente 
às comunidades camponesas de meados do 3.º milénio 
a.C., que parece anteceder a expansão do “fenómeno” 

campaniforme, algures no segundo quartel do milénio 
(Gonçalves, 2003, p. 216). 

 Não é, todavia, certo que o abandono tenha decorrido 
numa conjuntura geral de crise, podendo efectivamente 
resultar de mais uma alteração estratégica da organiza-
ção do povoamento. No entanto, o momento aparente-
mente avançado em que tal se terá processado, em con-
jugação com o abandono generalizado das estruturas de 
fortificação no sudoeste, coincidente, por sua vez, com 
as primeiras presenças campaniformes, de que o Porto 
das Carretas poderia ser um excelente exemplo na região, 
acaba por indiciar uma efectiva alteração do paradigma 
humano no espaço alentejano.

É também certo que nem todas as realidades dos 
meados do 3.º milénio a.C. tenham que ser fortemente 
marcadas pela presença das características cerâmicas 
campaniformes, dada a sua reduzida aceitação nos 
contextos alentejanos (Mataloto, n.p.).

Na aba Sul da serra as presenças campaniformes são 
escassas e, até ao momento, tardias, sendo o São Pedro 
o único contexto onde esta se encontra claramente 
documentada. No sítio das Pereiras, a presença de uma 
ponta tipo “Palmela” (Calado, 2001, p. 103) parece 
remeter, igualmente, para um momento avançado des-
tas presenças. No sítio da Fonte Ferrenha, já na margem 
Norte da serra, foi igualmente reconhecida a presença 
de cerâmica campaniforme do estilo Inciso (Calado, 
2001), indiciando um contexto cronologicamente avan-
çado para estas ocorrências.

A ocupação campaniforme do São Pedro deve ter-se 
processado num enquadramento humano e social 
sobejamente distinto, desenvolvendo-se com o propó-
sito iminentemente simbólico de monumentalização e 
reordenamento cénico da ruína, integrando-a num 
novo contexto semântico no âmbito do qual se vai cons-
truindo a nova paisagem territorial e identitária do 
grupo que ocupa o antigo território da aba Sul da serra. 
Assim, o São Pedro continuaria a ser um local social-
mente activo, através do prolongamento simbólico da 
sua existência (Valera, 2003, p. 140), materializado num 
conjunto de estruturas de “evidenciamento” dos vestí-
gios de antigas ocupações, provavelmente ainda bem 
patentes na memória colectiva.

6. O Alentejo Central e o Sudoeste 
peninsular visto de São Pedro: 
povoamento, fortificação e território

A ocupação humana do 4.º/3.º milénio a.C. do sudo-
este peninsular encontra-se em profunda reestrutura-
ção e revisão das perspectivas dominantes no último 
quarto de século, como resultado de uma ingente quan-
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tidade de nova informação, decorrente principalmente 
de extensos trabalhos de salvamento.

A identificação, em todo o Sul peninsular, de grandes 
aglomerações humanas concentradas em extensos 
povoados dotados de estruturas de fortificação perime-
trais, as designadas macro-aldeias (Zafra de la Torre, et 
al. , 1999), veio introduzir um profundo desequilíbrio 
nas malhas de povoamento conhecidas, tornando evi-
dente a obrigatória hierarquização do povoamento e a 
sua estruturação em amplas redes territoriais, de que o 
ensaio efectuado para Pijotilla (Hurtado, 1995) consti-
tuiu, no Ocidente peninsular, uma primeira tentativa. 

Efectivamente, a identificação no sudoeste peninsu-
lar de realidades como os Perdigões (Lago, et. al. , 1998), 
San Blás (Hurtado, 2004), Porto Torrão (Arnaud, 1982; 
Valera e Filipe, 2004) ou Alcalar (Móran e Parreira, 2004) 
impõe que o discurso se efectue não já ao nível do povo-
ado, mas se alargue ao território, lido como um todo a 
funcionar em uníssono. Para o espaço centro alente-
jano, a pressão exercida por duas destas massas huma-
nas, Perdigões e San Blás, certamente introduziu um 
factor de desequilíbrio regional, nos possíveis territó-
rios que se lhes encontravam contíguos, eventualmente 
traduzido no dinamismo das fortificações e na sua dis-
tribuição no espaço.

O processo de concentração populacional em amplos 
povoados delimitados por fossos teve o seu início, no 
Alentejo Central, mas também em todo o Sul peninsu-
lar, pelo menos durante a segunda metade do 4.º milé-
nio a.C. (Calado, 2000), vindo a conhecer a sua máxima 
expressão durante a primeira metade do milénio 
seguinte. A intervenção em povoados como Juromenha 
1 (Calado, 2000), Malhada das Mimosas e Águas Frias 
(Calado, 2004), ocupados ao longo da segunda metade 
do 4.º milénio a.C., permitiu constatar, para o Alentejo 
Central, a existência, neste momento, de amplas aglo-
merações humanas, aparentemente estáveis, dotadas 
de importantes estruturas colectivas, como os circuitos 
de fossos. Paralelamente a estas unidades de povoa-
mento, implantadas em áreas baixas, francamente favo-
ráveis em termos agrícolas, começam a surgir novas 
instalações localizadas em cerros destacados, anun-
ciando não só a necessidade de se resguardarem na 
altura, mas igualmente uma crescente pressão sobre os 
recursos e o território, ocupando-se áreas anterior-
mente menos propícias à estancia humana. 

Todavia, na transição do milénio, ou algo antes, as 
grandes unidades populacionais existentes parecem 
conhecer uma enorme reestruturação que conduzirá a 
abandonos generalizados, caso de Juromenha ou Águas 
Frias (Calado, 2004) dando, provavelmente origem, por 
processo de cinecismo, a unidades ainda maiores, as 
“macro-aldeias”, como os Perdigões ou San Blás, even-

tualmente já activas. O caso de Porto Torrão, no Baixo 
Alentejo, ainda que muito parcialmente documentado, 
parece efectivamente apontar neste sentido, atendendo 
à identificação de dois fossos com registos materiais 
distintos, mas relativamente sequenciais (Valera e 
Filipe, 2004).

O mesmo processo parece efectivamente suceder 
com as ocupações de altura, como foi possível registar 
no São Pedro, que permanece ocupado; todavia, tam-
bém estas, e talvez pela primeira vez, se dotam de estru-
turas perimetrais, mais ou menos complexas, em pedra 
ou em terra, com talude e fosso, como nos parece docu-
mentar a ocupação de Santa Vitória (Dias, 1996), nas 
imediações da fronteira com o Alentejo Central; esta 
ocupação patenteia não só a fortificação dos sítios de 
altura, como também a mobilidade estratégica dos gru-
pos, ao resultar, aparentemente, da transladação, ou 
expansão, de populações antes implantadas no pró-
ximo Cabeço do Cubo (Dias e Oliveira, 1981).

A força centrípeta gerada pelas “macro-aldeias”, de 
ordem económica, social, eventualmente política, mas 
certamente ideológica e simbólica, obrigará à estrutu-
ração de um território envolvente, mais ou menos 
amplo, fulcral para a manutenção e abastecimento das 
massas humanas aí concentradas. O enorme desfasa-
mento arquitectónico e Humano existente entre os 
grandes povoados e as pequenas instalações, mesmo as 
fortificadas, impossibilita que se possa considerar a sua 
existência independente, ao menos num aro bastante 
alargado em torno dos primeiros. Nesta medida, julgo 
que as malhas de povoamento da primeira metade do 
3.º milénio devem ser entendidas num sentido inter-
dependente, funcionando num todo coeso, estruturado 
sobre uma base ideológico-simbólica, evidente na 
abundância de artefactos relacionados com o sagrado 
nestas grandes unidades populacionais (Calado, 1995), 
como foi possível constatar em La Pijotilla (Hurtado, 
1995 ) ou Porto Torrão (Arnaud, 1993).

Assim, na margem dos territórios gerados em torno 
destas realidades surgiriam, tal como se propôs para La 
Pijotilla (Hurtado 1995), cinturas de fortificações que 
demarcariam uma fronteira, num acto demarcador e 
dissuasor, mas igualmente defensivo, que certamente 
reforçaria o carácter identitário do espaço por si delimi-
tado. Por outro lado, no interior deste território desen-
volver-se-ia um grupo diverso de ocupações, algumas 
estáveis e eventualmente fortificadas, enquanto outras 
seriam sazonais, relacionadas principalmente com a 
sua exploração agro-pecuária.

A par destas unidades territoriais estruturar-se-iam 
outras agregações humanas decorrentes da necessi-
dade de integração gerada pela pressão demográfica, 
produtiva e ideológica imanente dos grandes povoa-
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dos. O factor mimético jogará, igualmente, um papel de 
relevo na organização dos territórios e paisagens ime-
diatas àqueles, que mais não seja por resposta identitá-
ria das comunidades exteriores. Assim, os territórios 
não seriam apenas espaços de exploração mas igual-
mente paisagens identitárias.

Creio ser hoje possível, com base na informação dis-
ponível, começar a esboçar os eventuais territórios em 
que se organizaria boa parte da Paisagem centro alen-
tejana, ao menos para a primeira metade do 3.º milénio 
a.C.; estamos todavia, conscientes de que estes seriam 
espaços dotados de um grande dinamismo humano e 
territorial, em termos diacrónicos, cujo discernimento 
constituirá um dos grandes desafios da investigação 
regional nos próximos anos. 

O território associado a um povoado como os Perdi-
gões, situado menos de 30 km a Sul de São Pedro, orga-
nizar-se-ia, com grande probabilidade, principalmente 
em torno da planície granítica de Reguengos de Mon-
saraz, estruturada por um eixo vertebrador como a 
Ribeira do Álamo, eventualmente separadora de sub-
sistemas populacionais (Gonçalves, 1992) (v. Fig. 16). 
A presença de povoados como o Castelo do Azinhali-
nho (Gonçalves, 1992; Silva e Soares 1992) ou o Monte 
Novo dos Albardeiros (Gonçalves, 1988-89) ajudaria a 
estruturar a fronteira Nascente deste território. Na mar-
gem oposta do rio desenvolver-se-ia um novo espaço 
territorial, de paisagens abertas, que se poderia fazer 

corresponder à realidade geográfica constante entre o 
Guadiana, a Poente, a ribeira de Cuncos, a Norte e a 
ribeira de Alcarrache a Sul, tal como já se propôs 
(Valera, comunicação apresentada no Colóquio Era - 
Arqueologia 4). Este espaço, delimitado por unidades 
fortificadas como o Porto das Carretas (Silva e Soares, 
2002) ou o Monte do Tosco (Valera, 2000) estaria, 
segundo dados adiantados pelo mesmo autor, centrado 
no aparentemente extenso povoado de fossos Luz 20, 
apenas brevemente intervencionado, abarcando outras 
ocupações estáveis como o Mercador, situado, aliás, 
nas imediações do Porto das Carretas (v. Fig. 16).

A confirmar-se a suposição aqui avançada, os grandes 
povoados não controlariam, obrigatoriamente, “macro-
territórios”, mas sim áreas de grande fertilidade agrí-
cola, com bons aquíferos, que permitissem uma intensa 
exploração agro-pecuária, de que dependeria a manu-
tenção das massas populacionais aí concentradas.

A coexistência de territórios aparentemente estrutura-
dos, como os da margem esquerda do Guadiana no con-
celho de Mourão ou o da planície central de Redondo, na 
envolvente alargada de sítios como San Blás e Perdigões, 
parece efectivamente contribuir para uma imagem mais 
compartimentada do território alentejano, contrária à 
que numa primeira perspectiva se poderia supor, aten-
dendo à dimensão destes povoados.

Todavia, esta compartimentação não implicaria, cer-
tamente, uma estanquicidade dos territórios, nem o 

Fig. 16  Povoamento e territórios no espaço centro alentejano.
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seu imobilismo, pelo que o poder simbólico destes 
grandes povoados se faria sentir muito além do territó-
rio imediato e dependente, favorecendo eventualmente 
alguma mobilidade inter –territorial.

Entrada a segunda metade do 3.º milénio a.C. toda 
esta organização parece efectivamente em acelerada 
decomposição, com o abandono de alguns povoados, 
num ritmo de ainda difícil percepção (Mataloto, n.p.), 
resultando possivelmente na total segmentação do ter-
ritório, que se reorganizaria em pequenas unidades de 
povoamento, que prolongam ou retomam simbolica-
mente antigos povoados, num acto de reconstrução 
identitária da paisagem, como parece ser o caso verifi-
cado em São Pedro.

Redondo, Inverno de 2005/2006
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