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RESUMO

O Plano de Minimização de Impactes Arqueológicos do regolfo de Alqueva conduziu à intervenção de um conjunto
alargado de pequenas ocupações rurais da Idade do Ferro na margem direita do Guadiana no Alentejo Central. O pre-
sente trabalho visa apresentar as ocupações mais significativas dos sécs. VI-V a.C. intervencionadas no âmbito do Plano
de Minimização, perspectivando-se, em seguida, e desde o Guadiana, as dinâmicas do povoamento post-orientalizante
no Alentejo Central.

RESUMEN

El Plan de Minimización de Impacto Arqueológico de la Presa de Alqueva conllevó la intervención de un amplio
conjunto de pequeñas estaciones rurales de la Edad del Hierro en la margen derecha del Guadiana, en el Alentejo Cen-
tral. En este trabajo se presentan los asentamientos más significativos de los siglos VI-V a. C. excavados dentro de
dicho Plan, planteándose seguidamente, y desde la perspectiva del Guadiana, las dinámicas del poblamiento post-orien-
talizante en el Alentejo Central.

ABSTRACT

The Project of Archaeological Rescue due to the construction of the Alqueva Dam, the biggest water reservoir in
Western Europe, implied the excavation of an important number of small country Iron Age sites on the right riverside
of Guadiana, in the region of Central Alentejo, in Portugal. This paper wants to show the most important of these sites,
which can be dated between the 6th and 5th centuries BC, into the general frame of the regional Post-Orientalizing set-
tlement dynamics.
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1. ALQUEVA: TRABALHOS E
CONDICIONANTES

Quando, em 1998, demos início aos trabalhos
de prospecção e escavação na margem direita do
Guadiana, no âmbito do Plano de Minimização de
Impactes (PMI) do Regolfo da barragem de Al-
queva, os dados disponíveis sobre a proto-história
na área da futura barragem, reunidos no chamado
Quadro Geral de Referência (QGR), eram “algo

inesperadamente” (Edia 1996: 18), muito escassos
e insuficientemente caracterizados.

Por outro lado, mesmo fora da área do Regolfo
do Alqueva não tinha sido, até então, identificada
nenhuma evidência clara de povoamento da 1ª
Idade do Ferro. Os raros exemplares conhecidos
nunca haviam sido objecto de trabalhos de escava-
ção e limitavam-se, quase todos, a um resumido
conjunto de fragmentos cerâmicos (Calado 1993:
22, 111, 112, 123). O conhecimento da Proto-his-
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tória regional resumia-se, de facto, aos grandes po-
voados de cumeada, atribuíveis ao Bronze Final e
aos chamados “castros de ribeiro” (Berrocal-Ran-
gel 1992), atribuíveis à segunda Idade do Ferro
(Calado e Rocha 1996-1997; 1997; Calado et al.
1999).

Perante um quadro inicial tão resumido foi de-
cidido levar a efeito um programa abrangente de
prospecções, com o objectivo de rever, na genera-
lidade, a base dados disponível e, eventualmente,
colmatar algumas presumíveis lacunas. Note-se que
o Quadro Geral de Referência (QGR) tinha sido o
resultado cumulativo de várias campanhas de pros-
pecção, desenvolvidas intermitentemente, na área
do Alqueva, ao longo de cerca de 10 anos e dadas
como concluídas em 1996.

A revisão que efectuámos teve uma duração de
cerca de três meses —de Setembro a Novembro de
1998— e foi levada a cabo por uma pequena
equipa de três elementos: Manuel Calado, Rui Ma-
taloto e Manuel Pisco, com uma ou outra colabo-
ração pontual.

As prospecções centraram-se quase exclusiva-
mente nas áreas abaixo da cota 152 e tiveram um
carácter mais sistemático a Norte da Ribeira do
Álamo.

Atendendo ao elevado número de sítios proto-
históricos descobertos nas prospecções de revisão,
e ao facto de os orçamentos para a fase da escava-
ção terem sido previamente decididos em função
dos sítios registados no QGR, deparámo-nos com
uma significativa escassez de recursos financeiros
para estudar convenientemente o manancial de
dados novos.

Deste modo, decidiu-se intervencionar os sítios
arqueológicos com ocupação exclusivamente sidé-
rica, encetando em seguida um programa de son-
dagens mecânicas com o objectivo de avaliarmos
o potencial arqueológico de cada um. Estas permi-
tiram verificar o total arrasamento de alguns dos sí-
tios, e o grande potencial de outros.

Em escavação privilegiámos a decapagem su-
perficial, na maior extensão possível, tendo em
vista o registo das estruturas murárias conservadas
logo abaixo da camada superficial, seguida de es-
cavação pontual, em áreas mais restritas, em fun-
ção de problemas concretos de interpretação de
relações estratigráficas das estruturas detectadas ou
outros.

Esta estratégia, imposta pela escassez de recur-
sos, condicionou e limitou bastante o conhecimento
aprofundado de cada sítio, ficando-se, em vários
casos, apenas pela caracterização genéricas das
ocupações.

Os trabalhos efectuados no âmbito do Bloco 8
do Plano de Minimização de Impactes foram já ob-
jecto de uma primeira síntese, dada recentemente à
estampa (Calado et al. 2007)

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO

A nossa área de intervenção correspondeu a um
troço da margem direita do vale do Guadiana, com
cerca de oitenta quilómetros de comprimento, coin-
cidindo os limites, aproximadamente, a Norte, com
a região em que a falha da Messejana (conhecida
com falha de Plasencia, em Espanha) cruza o Gua-
diana, enquanto que a Sul, limitada pelo o paredão
da barragem, se implanta sobre o sistema de falhas
da Vidigueira (Fig. 1).

Para além do Vale do Guadiana, a área prolon-
gava-se pelos vales dos principais afluentes, com
destaque para o Lucefecit, o Álamo e o Degebe.

Na verdade, os limites do Regolfo do Alqueva,
definidos pela cota 152, balizam uma área que se-
para artificialmente, sobretudo a montante de Mon-
saraz, o rio dos territórios que, historicamente, lhe
estariam necessariamente associados. Trata-se, por-
tanto, de uma paisagem incompleta, onde alguns
dos elementos que a compunham, em diversos pla-
nos, a estrutura do povoamento proto-histórico, fi-
caram fora do território estudado. Este facto irá
marcar e limitar, de sobremaneira, as leituras pos-
síveis das realidades antigas, condicionando o en-
tendimento ao território imediato ao rio.

A nível geológico, a maior parte da área coin-
cide com o substrato metamórfico do complexo
xisto-grauváquico da zona Ossa-Morena, inter-
rompido, entre a ribeira das Velhas e a do Álamo,
junto a Monsaraz, por uma mancha de rochas gra-
nitoides (sobretudo tonalitos) que correspondem à
extremidade oriental do Maciço Cristalino de
Évora; perto do limite setentrional do Regolfo do
Alqueva, junto a Juromenha, desenvolve-se, por
outro lado, uma pequena mancha de depósitos ter-
ciários, relacionada com a falha da Messejana.

Estas três realidades geológicas determinam,
naturalmente, diferenças significativas, em termos
topográficos e pedológicos, com incidências im-
portantes, em termos de recursos disponíveis.

As áreas de substrato metamórfico são aquelas
que, em geral, oferecem menor potencial de uso
agrícola, com recursos aquíferos subterrâneos muito
limitados; no entanto, é nessas áreas, sobretudo no
troço entre Monsaraz e Juromenha que existem re-
cursos mineiros significativos (cobre e ferro) e, si-
multaneamente, indícios de mineração antiga.
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Nas áreas graníticas, embora o aquífero subter-
râneo seja igualmente pouco significativo, os solos
são, por regra, mais aptos para a actividade agrí-
cola.

À partida, os melhores solos agrícolas coinci-
dem com os terrenos de depósitos detríticos terciá-
rios (paleogénicos), topograficamente muito
aplanados ou com pendentes suaves. Existem
ainda, nas margens do Guadiana, terraços quater-
nários com alguma expressão, mas cuja importân-
cia económica é pouco relevante.

Porém, convém sublinhar o elevado potencial
económico de alguns troços do rio, sobretudo na
área, agricolamente pouco dotada, onde existe uma
maior densidade de sítios da 1ª Idade do Ferro,
entre o Moinho da Cinza e a Malhada das Taliscas
4. De facto, a existência de um leito muito amplo e
aplanado que, no período estival se encontra maio-
ritariamente emerso, formando ilhotas ou margens
onde a pastagem se conserva, implica condições
muito privilegiadas em termos de criação de gado,
actividade em que grande parte dos sítios se poderá,
eventualmente, ter especializado.

Em diversas épocas, no contexto mais amplo do
Alentejo Central, que corresponde mais ou menos,
em termos administrativos, ao distrito de Évora, o
Guadiana parece constituir um limite físico estru-
turante e persistente: nessa perspectiva, a margem
direita do Alqueva seria um território marginal,
cujos nexos determinantes deveriam ser procura-
dos algures no eixo Serra de Monfurado/Serra
d’Ossa, por onde passam as grandes vias naturais
de trânsito da região, constituídas pelos festos prin-
cipais (as linhas que separam as bacias hidrográfi-
cas do Tejo, do Sado e do Guadiana).

3. AGÉNESE DAS MALHAS DE
POVOAMENTO PÓS-ORIENTALIZANTE
DEALQUEVA

O povoamento dos sécs. VI e V a.C. resulta de
um movimento de ocupação do espaço rural das
margens do Guadiana que arrancou no início do Iº
milénio a.C., o qual nos foi possível reconhecer
apenas muito pontualmente, com a intervenção em
sítios como a Rocha do Vigio 2, ocupada ainda du-

Fig. 1.– O regolfo de Alqueva no Alentejo Central.
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rante o Bronze final, ou o Moinho da Cinza e Mi-
guens 10, já do início da Idade do Ferro.

Destes, o sítio da Rocha do Vigio 2 foi aquele
que maior informação proporcionou, permitindo
documentar um momento imediatamente anterior
às grandes transformações que se fizeram sentir
após a divulgação de um conjunto de novidades
técnicas introduzidas no litoral pelas presenças co-
loniais (roda de oleiro, construção ortogonal, me-
talurgia do ferro…) Já os sítios do Moinho da Cinza
e Miguens 10 parecem traduzir o momento em que
este fenómeno se encontrava em curso.

O sítio da Rocha do Vigio 2 implanta-se sobre
um esporão rochoso, pouco destacado na paisagem
envolvente, sobranceiro à ribeira do Álamo, na sua
margem direita, perto da foz. As vertentes bastante
declivosas e os afloramentos rochosos abruptos de-
terminaram que a ocupação, de cerca de 0, 5ha, se
estruturasse em pequenas plataformas a partir de
um espaço central, de maiores dimensões.

A intervenção permitiu identificar a presença de
estruturas de planta ovalada, para além de um edi-
fício complexo, de planta quadrangular (Fig. 2).

As estruturas de planta ovalada correspondem a
duas ou três cabanas sobrepostas, registadas em
apenas metade da sua extensão. A primeira destas
encontrava-se indiciada por uma linha de pequenas
lajes de xisto, dispostas em cutelo, reforçando, apa-
rentemente, o embasamento de uma possível com-
ponente aérea em materiais perecíveis. Sobre esta
ergueu-se uma outra, de construção mais elaborada,
composta por uma estrutura de planta arredondada,
elaborada em pedras de xisto, dispostas na hori-
zontal, à qual se adossaram, em dado momento,
grandes lajes dispostas em cutelo. Pode tratar-se,
aparentemente, de um murete ou banco encostado
à face interna da parede da cabana, feita certamente
em materiais perecíveis, a qual, por sua vez, era
protegida, pelo exterior, junto à base, pelas referi-
das lajes em cutelo. Os bancos corridos, no interior
das cabanas são, como se sabe, conhecidos na Me-
seta norte, em cabanas circulares de adobe (Enrí-
quez et al. 2001: 61).

Na fase mais recente, um pequeno muro, tam-
bém construído em lajes de xisto dispostas na ho-
rizontal, segmentou o espaço interior; este detalhe
pode, eventualmente, articular-se com a comparti-
mentação do espaço que se tornará patente, em
construções ortogonais, ao longo da Idade do Ferro.
Os alçados destas cabanas, feitos com materiais pe-
recíveis, eram provavelmente rebocados com ar-
gila, uma vez que foi registada a presença de um
derrube de blocos de barro cozido com os caracte-
rísticos negativos de ramagens; aparentemente no

centro do espaço interior, surgiram estruturas de
combustão, com solos de barro cozido, sobre leitos
de fragmentos cerâmicos.

O barro de cabanas, com negativos de caules,
tem sido atestado em várias estações do Bronze
Final da Extremadura, nomeadamente Los Corvos,
Atalaya de Zarza, La Oliva e Alanje, (Enríquez
1990: 46-47).

As estruturas de planta quadrangular encontra-
vam-se relativamente muito bem conservadas, atin-
gindo ainda, nalguns pontos, mais de um metro
acima do solo; trata-se de uma construção robusta,
em que foram utilizadas grandes lajes de xisto, tra-
vadas nos cantos, e adaptada às irregularidades do
afloramento rochoso, sobre o qual assenta parcial-
mente. Constava, efectivamente, de dois edifícios
geminados; cada um deles apresentava uma porta,
virada a Norte, com cerca de 1 m de largura, so-
brelevada em relação ao solo actual e com o interior
segmentado em, pelo menos, dois compartimentos.

Infelizmente, a sua atribuição a momentos
proto-históricos não é clara, ainda que a escassez de
materiais medievais, também atestados, e a sua au-
sência nos estratos mais profundos do enchimento
da estrutura deixe em aberto esta possibilidade.

Os espaços habitacionais de planta circular ou
ovalada apresentam uma longa tradição no Su-
doeste peninsular, aspecto que apenas parece ter
sido alterado como consequência do impacto colo-
nial. Na verdade, nos primeiros séculos da Idade do
Ferro, persistiram ainda alguns espaços habitacio-
nais construídos aparentemente com materiais pe-
recíveis, e referidos, geralmente, na bibliografia,
como “fundos de cabanas” (Izquierdo 1998).

As construções de planta ovalada, em contex-
tos do final da Idade do Bronze, são conhecidas em
contadas situações no Centro-Sul do actual territó-
rio português, tendo sido registadas quer em po-
voados de altura, como o dos Alegrios (Vilaça
1995: 260), quer em povoados abertos como Neves
II (Castro Verde) (Maia e Maia 1986: 29) ou a Ta-
pada da Ajuda (Lisboa) (Cardoso e Silva 2004:
179). Estas encontram-se, no entanto, melhor do-
cumentadas no território extremenho e andaluz,
quer no final da Idade do Bronze, quer mesmo nos
momentos iniciais da Idade do Ferro, veja-se por
exemplo em El Risco (Cáceres) (Enríquez et al.
2001), na Extremadura, ou Cerro de la Encina,
Cerro del Real, Cerro de los Infantes, durante o
Bronze Final da Andaluzia (Vilaça 1995: 261), ou
já da Idade do Ferro, contemporâneas das primeiras
realidades coloniais, na Colina de los Quemados,
Monturque, Acinipo, Montemolín, Cerro Mariana,
Quebrantahuesos (Izquierdo 1998: 280).
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Fig. 2.– Planta geral de estruturas da Rocha do Vigio 2 (em cima); planta da sobreposição de cabanas (em baixo).
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Apesar de se conhecerem diversos casos de es-
truturas de planta quadrangular no final da Idade
do Bronze peninsular (Vilaça 1995: 261), docu-
mentadas, aliás, ocasionalmente, também no cal-
colítico, como acontece em Los Millares (Arribas
et al. 1985), a introdução do modelo ortogonal mo-
dular nos inícios da Idade do Ferro, principalmente
na sequência dos contactos coloniais, representa,
segundo alguns autores, uma clara ruptura na con-
cepção do espaço habitacional e eventualmente
também no modelo económico e social que lhe está
subjacente (Ruiz y Lorrio 1986: 99).

Note-se que, por um lado, as estruturas qua-
drangulares geminadas da Rocha do Vigio 2, cuja
atribuição cronológico-cultural, como se disse, é
problemática, apresentam uma planta bastante sim-
ples, bipartida, coerente com uma fase inicial da
implantação do modelo ortogonal; em contrapar-
tida, a qualidade da construção, com travamento de
grandes blocos nos cantos, não deixa de causar al-
guma perplexidade em estruturas proto-históricas,
quando tal não se registou em edifícios quadrangu-
lares “orientalizantes”, de grande dimensão e qua-
lidade construtiva, como Montemolín (Bandera e
Chaves 1995) ou mesmo em Abul A (Mayet e Silva
2001).

Esta ocupação da Rocha do Vigio 2 proporcio-
nou um amplo conjunto cerâmico, quase exclusi-
vamente manual (as únicas cerâmicas a torno são
atribuíveis à ocupação medieval), bem preservado,
permitindo reconstituição de um número elevado
de recipientes; está presente uma gama de formas
bastante diversificada, desde as pequenas taças ca-
renadas, de superfícies polidas, até aos grandes re-
cipientes de armazenagem de perfil em “S”; os
elementos de preensão são frequentes, desde os pe-
quenos aos grandes mamilos alongados; em termos
decorativos, os motivos resumem-se a digitações
simples e digitações sequenciais repuxadas, criando
o efeito de um cordão digitado, raras incisões sobre
o bojo, além de superfícies “cepilladas” e brunidas
(Fig. 3).

Em termos gerais, as cerâmicas da Rocha do
Vigio 2 têm paralelos na maioria dos povoados do
Bronze Final do Sudoeste peninsular e noutras
áreas contíguas. Estão neste caso as carenas de
ombro, um dos fósseis-directores mais característi-
cos, que surgem, com ou sem ornatos brunidos, em
inúmeros sítios, (Calado 1993: 76; Parreira e Soa-
res 1980; Parreira 1995; Calado e Rocha 1996-
1997: 47); Calado et al. 1999; Soares 2005: 120).
Note-se, porém que na Rocha do Vigio 2, não
foram registados quaisquer exemplares desta ca-
racterística decoração.

Um dos esquemas decorativos melhor repre-
sentados nas cerâmicas da Rocha do Vigio 2 é o das
digitações em banda. Em termos gerais, trata-se de
decorações realizadas, quer por impressão digital
simples quer por compressão do polegar e do indi-
cador, que envolvem, horizontalmente, todo o pe-
rímetro da peça.

Aparentemente, as digitações repuxadas que
ocorrem na Rocha do Vigio 2 distinguem-se das va-
riantes de motivos digitados que estão presentes
nos sítios mais tardios, Espinhaço de Cão 1, no
Monte da Estrada 2, Casa da Moinhola 3 ou Mi-
guens 10, evidenciando uma óbvia conotação cro-
nológica. Na Andaluzia, onde este motivo
decorativo é bastante frequente, parecendo a sua
cronologia oscilar entre meados/finais do séc. VIII
a.C. e finais do séc. VI a.C., tendo conhecido um
momento de apogeu no séc. VII a.C. (Ladrón de
Guevara 1994: 329-333, 341).

Em território português, é notória a escassez de
decorações digitadas na Beira Interior, área onde,
nos últimos anos, têm sido escavados e publicados

Fig. 3.– Conjunto cerâmico, metálico e lítico da Rocha
do Vigio 2.
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diversos povoados do Bronze Final; uma das ex-
cepções é precisamente o povoado de Alegrios
(Castelo Branco), (Vilaça 1995: lâm. CCXLIV, nº
2). Perto de Évora, no Castelo do Giraldo, um po-
voado de altura com várias ocupações, entre as
quais uma do Bronze Final, existem algumas cerâ-
micas com digitações repuxadas que, provavel-
mente, podem ser atribuídas a essa época (Paço
1962: 16, 18; Mataloto 1999). Também na Quinta
do Marcelo (Almada), em contextos do Bronze
Final, foi recolhido um exemplar, em vaso baixo,
de perfil em S (Barros 1999: 42).

No entanto, este motivo encontra-se igualmente
documentado em sítios de claro fundo colonial,
como Abul A (Mayet e Silva 2000: 58).

Na Rocha do Vigio 2, registou-se a presença de
artefactos relacionados com o processo metalúrgico,
nomeadamente dois moldes, um deles para esco-
pros, bivalve, em grauvaque (Fig. 3, RV2 [59]
1108), um soprador e escórias de fundição. Os arte-
factos metálicos resumem-se a um escopro em ferro
(RV2 [59]1107) e um provável fuzilhão de fíbula.

Os moldes de fundição são igualmente conhe-
cidos noutros povoados do Bronze Final do Cen-
tro-Sul de Portugal, como a Corôa do Frade
(Évora), onde se encontrou um molde de fundição,
em gneiss, com negativos para quatro peças dife-
rentes (Arnaud 1979: 68), o Castelejo (Castelo
Branco) (Vilaça 1995: lâms. XIX e XXII) ou o
Monte do Frade (Castelo Branco) (Vilaça 1995: lâ-
minas LXXXII e XC).

No que diz respeito ao escopro de ferro, trata-
se, certamente, de um artefacto exógeno, reme-
tendo para eventuais contactos de longa distância,
relacionados presumivelmente com os circuitos
mediterrânicos anteriores à coloniazação fenícia,
ou já contemporâneo dos primeiros momentos das
sua presença. Este mesmo artefacto estaria, com
certeza, a ser copiado localmente em bronze, aten-
dendo ao molde identificado para produzir artefac-
tos semelhantes.

Na realidade, conhecem-se, cada vez em maior
número, diversos artefactos de ferro (geralmente
facas, ou outros de cariz funcional quotidiano), em
contextos peninsulares do Bronze Final (Vilaça
2006), nomeadamente, em território nacional, em
diversos sítios do interior beirão como Monte do
Frade, Moreirinha, Monte do Trigo ou no Outeiro
dos Castelos de Beijós, com datas de C14 que, ca-
libradas a dois sigmas, apontam para o intervalo
entre o séc. XIII e os finais do séc. X a.C. (Vilaça
2006; Senna-Martinez 2000: 54). Também na
Quinta do Marcelo (Almada), se recolheu uma pe-
quena faca, datada entre o séc. XII e o séc. VIII a.

C. (Vilaça 2006; Senna-Martinez 2000: 54), es-
tando eventualmente associada aos primeiros con-
tactos com as realidades fenícias.

Tal como já foi constatado (Vilaça 2006), os ar-
tefactos de ferro em contextos do final da Idade do
Bronze são maioritariamente utilitários, de traba-
lho, como acontece com o instrumento da Rocha
do Vigio 2, um escopro. Estas presenças resultam,
provavelmente, da importação de artefactos ou de
lingotes, não se encontrando atestada a metalurgia
do ferro, ao invés da do bronze, que se encontra
bem documentada em todos os contextos onde se
conhecem artefactos naquele metal.

Quanto ao escopro, quer os que se teriam sido
produzidos através do molde detectado, quer o de
ferro propriamente dito, encontra-se bem docu-
mentado na metalurgia do Bronze Final, em bronze
(Vilaça 1995: 338; n.p.), apresentando também pa-
ralelos directos em outras peças de bronze mais tar-
dias, por exemplo em contextos pós-orientalizantes
como Cancho Roano (Kurtz 2003: 331-332).

Para a Rocha do Vigio 2 obteve-se uma datação
de C14 (Wk18496: 2645±33BP – 900-770 calBC
a 2σ, com um intervalo de 95,4%), que nos situa a
ocupação da última cabana entre o final do séc. X
e o início do séc. VIII a.C., anterior, portanto, ao
impacto da colonização fenícia na fachada atlân-
tica. No entanto, e atendendo às cautelas a ter com
as datações radiométricas, que parecem efectiva-
mente envelhecer as datações históricas (Arruda
2005), cremos que a ocupação da Rocha do Vigio
se terá desenrolado algures entre os finais do século
IX e quanto muito a primeira metade/meados do
séc. VIII a.C., o que não inviabilizaria, por com-
pleto, que as novidades arquitectónicas (construção
ortogonal) e metálicas (ferro) correspondessem já à
disseminação das primeiras influências coloniais
fenícias, chegadas num contexto ainda profunda-
mente enraizado nas realidades do final da Idade
do Bronze.

Todavia, o processo de transformação que a in-
trodução destas novidades tecnológicas parece
acompanhar deverá ter-se desenrolado rapidamente,
gerando uma nova realidade nos campos alenteja-
nos, que irá marcar os séculos subsequentes.

A paisagem alentejana conhecerá profundas al-
terações no arranque da Idade do Ferro, resultantes
de um forte incremento da ocupação rural. No ter-
ritório de Alqueva, mesmo quando o terreno se tor-
nava mais áspero e agreste, foi possível documentar,
em sítios como o Moinho da Cinza, Espinhaço de
Cão, Miguens 10 ou Monte da Estrada 2, pequenas
ocupações de cariz rural desde um momento relati-
vamente precoce da Idade do Ferro.
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Estas ocupações apresentam, desde logo, as ca-
racterísticas que veremos posteriormente consoli-
dadas, quer ao nível das estratégias de ocupação,
quer ao nível das soluções arquitectónicas. A infor-
mação recolhida é bastante parcelar, todavia, os
conjuntos artefactuais patenteiam ainda uma forte
proximidade com a realidade do final da Idade do
Bronze, encontrando-se ainda dominada pelas pro-
duções manuais. No entanto, surgem já novas for-
mas cerâmicas, produzidas a torno, por vezes de
importação, caso do pithos recolhido no Moinho da
Cinza (Fig. 4). A cerâmica cinzenta, dominante nos
contextos do litoral, encontra-se também docu-
mentada nestas mais antigas ocupações, caso do
Monte da Estrada ou Espinhaço de Cão, indiciando
contactos claros com as regiões litorais. Ainda que
não seja fácil isolar este momento, o arranque da
ocupação rural sidérica alentejana parece decorrer,
com alguma segurança, ao longo do séc. VII a.C.
Neste sentido parece apontar a datação obtida sobre
carvões, provenientes do enchimento de uma es-
trutura negativa, do Moinho da Cinza, mesmo aten-
dendo às já enunciadas reservas do C14: Wk18502:
2577±31BP – 820-590 cal BC, para um intervalo
de 94,3% de probabilidade.

Em termos arquitectónicos, parece dar-se uma
evolução rápida, de modo que em sítios como o
Moinho da Cinza estejam ainda presentes relevan-
tes estruturas perecíveis, indiciadas pelos buracos
de poste, e um silo escavado na rocha, enquanto em
Miguens 10, Espinhaço de Cão e Monte da Estrada
2 já se encontrem estruturas de planta ortogonal,
particularmente toscas e de cantos um tanto arre-
dondados no primeiro caso, ou mesmo conjuntos
arquitectónicos já mais elaborados, caso do Espi-
nhaço de Cão.

O período entre os finais do séc. VIII e os iní-
cios do séc. VI a.C. caracteriza-se, então, no terri-
tório de Alqueva nas margens do Guadiana, pelo
arranque de uma nova realidade de povoamento,
estruturada em torno de pequenas unidades de pro-
dução, que se irão consolidar e expandir em mo-
mentos subsequentes. Ainda que se reconheça um
cariz fortemente local, não é despicienda a inte-
gração de novidades introduzidas no litoral pela
colonização fenícia, caso das novas técnicas cons-
trutivas e de organização do espaço, com a arqui-
tectura de planta ortogonal ou do torno de oleiro.
Deste modo, cremos que, apesar de nos encontrar-
mos perante um território agreste e marginal, as
inovações eram rapidamente apreendidas e inte-
gradas no quotidiano destas pequenas comunida-
des.

4. AOCUPAÇÃO POST-ORIENTALIZANTE
DAMARGEM DIREITADEALQUEVA

O período post-orientalizante é, por assim dizer,
completamente indiferenciado do momento prévio,
caracterizando-se pelo consolidar das tendências re-
conhecidas no século anterior. Deste modo, utiliza-
se aqui o conceito desde uma perspectiva
exclusivamente cronológica, abarcando então a ocu-
pação dos séculos VI e V a.C. A estrutura do po-
voamento mantém-se por completo, ainda que se
possa assinalar a solução de continuidade de alguns
sítios e o arranque de outros, a par da manutenção de
alguns, como o Espinhaço de Cão, que acaba por se
transformar num grande complexo arquitectónico.

Este período não será, certamente, de estagna-
ção, antes de evolução, o que acabará por se reve-
lar quer ao nível da baixela cerâmica quer dos
conjuntos arquitectónicos.

A maior parte dos sítios intervencionados es-
teve ocupado durante o período aqui em causa, to-
davia, por questões de espaço, incidiremos
principalmente na apresentação dos dois casos mais
emblemáticos das ocupações rurais por nós inter-
vencionados nas margem direita do regolfo de Al-
queva: o Espinhaço de Cão e a Malhada das
Taliscas 4.

Estes encontravam-se acompanhados de sítios
como Moinho Novo de Baixo, Casa da Moinhola 3,
Gato, ou Chaminé 18, de entre os intervenciona-
dos, ou mesmo Moinho da Cinza 6, Outeiro das Po-
cilgas, Casa da Moinhola 5, entre muitos outros,
que se encontram fora do regolfo, mas imediatos
aos restantes, deixando entrever que os séc. VI e V
a.C. deveria ter conhecido, no Guadiana, e mesmo
no Alentejo Central, o optimum da ocupação rural.

O Espinhaço de Cão implanta-se sobre o topo e
encosta Sul de um destacado esporão, sobranceiro
ao Guadiana, apresentando grande controlo visual
sobre o curso do rio a jusante. Integra-se numa área
particularmente pobre, em termos agrícolas.

O conjunto arquitectónico detectado apresenta-
se bastante amplo e complexo, contando com vá-
rias centenas de metros quadrados de área
construída e mais de uma dezena de compartimen-
tos de planta ortogonal, distribuídos aparentemente
em torno de dois pátios interiores; definiram-se um
total de 55 Ambientes, delimitados total ou apenas
parcialmente (Fig. 5). O edificado apresenta um
complexo faseamento interno, com destruição e
aproveitamento parcial das estruturas mais antigas.
Todavia, o processo aditivo das construções parece
denunciar a sua consolidação e expansão ao longo
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Fig. 4.– Conjunto cerâmico do Moinho da Cinza (MCZ), Miguens 10 (MIG10) e Monte da Estrada 2 (ME2).
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da diacronia de ocupação. Identificaram-se grandes
compartimentos rectangulares (Ambiente 25, 29 e
33), com mais de uma dezena de metros quadrados,
abertos a nascente, a par de outros de planta qua-
drada, nos quais surgem claros indícios de diferen-
ciação arquitectónica. Um destes compartimentos
(Ambiente 5) possui uma caleira central e pavi-
mento em grandes lajes de xisto; no outro caso, o
edifício quadrado (Ambiente 2) apresenta numa
primeira fase um amplo vão, orientado a nascente.
Foi registado apenas um compartimento de planta
subcircular.

Identificaram-se diversos equipamentos cons-
truídos no interior e exterior dos compartimentos,
como bancos/poiais, escadarias, caleiras de escoa-
mento de água, lareiras, entre outras funcional-
mente indefinidas.

O intrincado faseamento interno resulta, como
já se afirmou, bastante difícil de discernir, em par-
ticular porque se escavou apenas muito parcial-
mente dentro de alguns dos Ambientes
identificados. Assim, apenas nos é possível efec-
tuar uma reconstituição parcelar em dois grandes
momentos de construção, sequenciais, com várias

Fig. 5.– Conjunto arquitectónico do Espinhaço de Cão.
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sub-fases, embora estas sejam difíceis de isolar e
caracterizar.

O primeiro grande momento construtivo com-
põe-se, principalmente, de um conjunto de com-
partimentos de média a grande dimensão (em torno
dos 15 m2 de área coberta), de planta rectangular
(Ambientes 33, 25 e 29), edificados de modo fa-
seado, na meia encosta, estruturando entre si um
pátio interior; este relacionava-se com o exterior
através de um corredor (Ambiente 23/43/44/46).

No lado Norte, subindo a encosta, detectaram-
se, além do já referido Ambiente 48, outros de di-
mensão variada, como o Ambiente 45, que se lhe
adossa, no lado Poente; a presença de diversas es-
truturas, por vezes bastante desmanteladas, poderá
indiciar a presença de uma área edificada bastante
superior àquela que foi possível registar, podendo
inclusivamente estender-se até ao topo, onde se
situa o Ambiente 1 (definido apenas pelos restos de
um muro assente sobre a rocha).

Ainda nesta fase, e dentro do Ambiente 48, que
corresponderia aparentemente a um alpendre aberto

a nascente, identificou-se uma estrutura de planta
subcircular [248], com cerca de 2,5 m de diâmetro,
maciça, constituída por blocos de média e grande
dimensão, sobreposta por um piso em seixos de
quartzito e uma cobertura aérea, eventualmente em
cúpula, de barro cozido (Fig. 6).

Este tipo de estrutura regista vários paralelos
um pouco por todo o Sudoeste peninsular, sem que
a sua função esteja ainda clarificada. Os paralelos
mais imediatos encontram-se nos sítios da Herdade
da Sapatoa 1 e 3, embora de dimensões ligeira-
mente menores (2 m de diâmetro), ambas situadas
em áreas aparentemente exteriores (Mataloto
2004a: 52).

Mais a Sul, no sítio do Porto das Lages (Ouri-
que) registou-se igualmente uma estrutura de planta
circular, de dimensões semelhantes à conhecida no
Espinhaço de Cão 1, adossada, pelo exterior, à pa-
rede de um compartimento de planta rectangular
(Correia 1988-89: 83).

Este tipo de estruturas tem vindo igualmente a
ser registado em diversos sítios da área extreme-

Fig. 6.– Estrutura de planta circular do Espinhaço de Cão.
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nha, de cronologia genericamente semelhante ao
Espinhaço de Cão 1. No extenso povoado, com ca-
racterísticas urbanas, de El Palomar (Oliva de Mé-
rida) foram registadas diversas estruturas deste
género, oito no total, de dimensões semelhantes, as-
sociadas a estruturas de habitação (Jiménez Ávila e
Ortega 2001: 231).

Recentemente, foi identificada uma verdadeira
“bateria” de 4 estruturas de planta circular, com diâ-
metros entre 1,8 m e 2, 5 m, no sítio de El Chapar-
ral (Mérida), genericamente enquadrado no séc. V
a.C.; estas, localizavam-se num espaço exterior,
aparentemente numa área periférica de um povoado
aberto, com cerca de 3 ha (Jiménez Ávila et al.
2005)

A funcionalidade deste tipo de construções não
é consensual, sendo geralmente equacionadas duas
hipóteses alternativas, que se excluem mutuamente:
fornos domésticos ou estruturas aéreas de armaze-
nagem (silos). A possibilidade de se tratar de fornos
resulta, sobretudo, da forma do embasamento e de
alguns vestígios de combustão, geralmente dema-
siado ténues, se atendermos a uma provável utili-
zação continuada destes equipamentos.

A possibilidade de se tratar de estruturas de ar-
mazenagem aérea foi lançada na sequência das in-
vestigações de Tejada la Vieja (Fernández Jurado
1987: 112), e retomada recentemente na sequência
da escavação do povoado de El Palomar, em que
foram relacionadas com a armazenagem de cereais
ou outros produtos agrícolas (Jiménez Ávila e Or-
tega 2001: 232); estes autores, que preferem designá-
las de “hórreos”, realçam algumas semelhanças com
estruturas conhecidas no Antigo Egipto, tendo adi-
cionado recentemente alguns paralelos etnográficos
no Próximo Oriente ou na África subsaariana (Jimé-
nez Ávila et al. 2005).

Os dados do Espinhaço de Cão 1 permitem, até
certo ponto, levantar dúvidas sobre qualquer uma
das atribuições funcionais propostas; de facto, a
presença de uma camada de barro cozido assegura-
nos que, em algum momento, existiu no local uma
actividade de combustão, aspecto que se conjuga
com a presença de um solo de seixos de quartzito,
bons acumuladores térmicos; no entanto, o certo é
que são muito escassas as evidências de uma acti-
vidade frequente de combustão, no local e área en-
volvente. O facto de se encontrar sob um alpendre,
um espaço aberto, poderia reforçar a hipótese de
tratar de uma estrutura relacionada com activida-
des de combustão.

O segundo grande momento de construção po-
derá resultar apenas do alargamento da área edifi-
cada para Norte, assim como da remodelação e

reaproveitamento de parte das estruturas anteriores.
Nesta fase assistiu-se à subdivisão de alguns espa-
ços existentes, gerando compartimentos com menos
de uma dezena de metros quadrados, e à construção
de um novo grupo edificado, para Poente, estrutu-
rado em torno a um novo pátio exterior, de planta
genericamente trapezoidal. Este alargamento poderá
ter implicado o desmantelamento de algumas estru-
turas anteriores, muito mal caracterizadas.

No novo conjunto edificado salienta-se um
amplo compartimento, com cerca de 30 m2 e planta
sensivelmente quadrada (Ambiente 2), em posição
dominante, que se abre a Nascente, sobre o pátio.

Num primeiro momento de utilização, existia,
no interior, um piso de cor avermelhada, com um
banco em adobe, adossado à parede Sul; em frente
deste, encontrava-se, relativamente descentrada em
relação ao eixo do edifício, uma pequena estrutura,
igualmente em adobe, de planta quadrangular e
cerca de 0,70 m de lado, que se elevava não mais de
0,20 m acima do piso; esta estrutura apresentava
ainda o topo revestido de uma argila ruborescida,
provável indício de actividades de combustão.
Apresentava um amplo vão orientado a nascente.

Numa fase subsequente, estas estruturas foram
eliminadas, alteando-se o piso, que permaneceu de
cor avermelhada, mas menos intensa, edificando-
se uma larga escadaria de acesso, com pelo menos
três degraus.

Pelo lado Sul deste edifício, adossou-se um
outro compartimento, de planta rectangular e de
funcionalidade desconhecida, não tendo sido iden-
tificado o vão de acesso.

No lado Sul do pátio extenso pátio trapezoidal
ergueu-se um compartimento, o Ambiente 5, cor-
respondente a um amplo compartimento de planta
quadrangular, com cerca de 28 m2, pavimentado
com grandes lajes de xisto, sob as quais, no sentido
da pendente, foi construída uma caleira que permi-
tia o escoamento das águas pluviais para o exterior
da área habitacional.

No lado Norte desta nova área edificada, er-
gueu-se um grande compartimento de planta rec-
tangular, o Ambiente 17, aparentemente de
funcionalidade habitacional, dada a sua lareira cen-
tral. Entre este e o pátio deverá ter existido um pe-
queno corredor, compartimentado em dois espaços
menores (Ambiente 20 e 21). Um muro, [19], cons-
truído entre o Ambiente 21 e o Ambiente 2, deli-
mitava, a NW, o pátio; apresentava uma pequena
interrupção para escoamento da água, proveniente
do topo, que escorreria através do pátio, sumindo-
se sob o Ambiente 5. Adossada ao lado Oeste do
Ambiente 17, edificou-se uma estrutura de planta



Anejos de AEspA XXXIX O POST-ORIENTALIZANTE DA MARGEM DIREITA DO REGOLFO DE ALQUEVA 197

ovalada, com 3,8 m de diâmetro máximo, uma
abertura virada a nordeste e o interior parcialmente
maciço; afigura-se, de momento, bastante difícil
avançar qualquer tentativa de interpretação funcio-
nal dessa estrutura, podendo ser o embasamento de
uma estrutura elevada do tipo forno, atendendo à
diminuta área interior e às reduzidas dimensões da
abertura de entrada.

A remodelação das estruturas efectuada na se-
gunda grande fase de construção implicou a subdi-
visão em espaços menores do Ambiente 33
(Ambiente 7 e 9) e a criação de novos comparti-
mentos (Ambientes 6 e 8), na área do Ambiente 48,
o alpendre da primeira fase. Neste, a estrutura cir-
cular foi eliminada, abrindo-se uma porta para o
Ambiente 45, a Poente, que perdeu o acesso pelo
lado Norte, onde se edificou o Ambiente 36. Assim,
sobre o Ambiente 45 definiu-se o Ambiente 27, que
parece acolher uma função relacionada com a ar-
mazenagem quotidiana, tendo em conta os reci-
pientes fracturados em conexão sobre o piso [183].

Os restantes edifícios, situados mais a Sul, de-
verão ter permanecido relativamente inalterados,
ainda que se tenham registado intervenções pon-
tuais, como a reconstrução do edifício rectangular
alongado no extremo Este (o Ambiente 10 substitui
o Ambiente 24), ou a construção de uma escada de
ligação entre o Ambiente 23 e o pátio Sul (Am-
biente 11); no limite Sul da área intervencionada,
registaram-se certamente algumas remodelações
nas estruturas detectadas, que não foi possível ca-
racterizar convenientemente.

No geral, esta ampliação do conjunto arquitec-
tónico visa principalmente dotar o local de dois
grandes espaços diferenciados, Ambiente 2 e 5
como veremos, que irão progressivamente recen-
trar o espaço habitado num ponto mais elevado da
encosta. Por outro lado, estas construções irão ditar
um progressivo encerramento do espaço exterior
mais a Norte, gerando uma gradual privatização do
espaço superior, ditando um maior isolamento dos
compartimentos diferenciados, de que poderia de-
rivar uma maior restrição de acesso à área de maior
prestígio e valor arquitectónico; este facto coincide
com um momento onde o espaço habitado se en-
contra mais densamente ocupado, como o parece
indiciar a subdivisão dos amplos compartimentos
anteriores (caso dos Ambiente 7 e 9, gerados a par-
tir da compartimentação do Ambiente 33). Este
processo de privatização dos espaços de prestígio
encontra-se bastante melhor documentado, para o
período em questão, no Médio Guadiana, tal como
bem observou J. Jiménez para sítios como Cancho
Roano (Jiménez Ávila 2005)

A realidade arqueográfica não permite qualquer
atribuição funcional directa aos diversos espaços
individualizados, ainda que se equacione a hipótese
dos Ambientes 4 e 11 corresponderem a dois espa-
ços não cobertos do tipo pátio, enquanto o Am-
biente 27 se poderia relacionar com actividades de
armazenagem; o alpendre, Ambiente 48, poderia,
por outro lado, estar relacionado com actividades
domésticas ou de armazenagem, dependendo da
funcionalidade da estrutura circular que alberga; o
Ambiente 23, e os que o antecedem, cumpriram
sempre funções de espaço de passagem (corredor).
O Ambiente 17 deveria estar associado a activida-
des habitacionais, dada a presença de uma estrutura
de combustão numa área central, tal como o deve
ter estado o Ambiente 33 ou o 7 e 9 que lhe suce-
deram.

Os grandes compartimentos de planta quadrada,
caso dos Ambiente 2 e 5) parecem desempenhar
funções não domésticas, ao invés dos de planta rec-
tangular, acompanhando uma tendência igualmente
registada em diversos povoados da área catalã (Be-
larte e Barberà 1994: 45). Os dois grandes com-
partimentos quadrados, que ladeiam a Sul
(Ambiente 5) e Oeste (Ambiente 2) o pátio supe-
rior (Ambiente 4), parecem corresponder a espaços
diferenciados dos restantes, evidenciando caracte-
rísticas arquitectónicas de destaque, nomeadamente
uma superior qualidade construtiva, com muros
mais espessos, e áreas acima dos vinte metros qua-
drados. O Ambiente 2 apresenta ainda, como ele-
mentos diferenciadores, um pavimento em argila
vermelha, um banco em adobe, um “altar” de fogo
igualmente em adobe, de planta quadrangular,
único no contexto centro-alentejano, e uma esca-
daria de acesso; o Ambiente 5 apresenta um pavi-
mento em grandes lajes de xisto, além de uma
caleira central.

A simplicidade da planta do Ambiente 2 não fa-
vorece uma interpretação funcional clara, quando
procuramos paralelos no espaço peninsular; toda-
via, não deixa de ter sugestivas semelhanças com o
templo B-inferior de Illeta dels Banyetes (Cam-
pello, Alicante) (Llobregat 1988: 140 e 145) e com
o edifício quadrangular de El Palomar (Jiménez
Ávila e Ortega 2001: 233), apesar de ser de dimen-
sões mais modestas. Refira-se ainda, e a título de
exemplo, que são conhecidos edifícios cultuais com
plantas quadrangulares, deste tipo, com dimensões
semelhantes às do Espinhaço de Cão 1, em contex-
tos urbanos na faixa Sírio-palestiniana, por exem-
plo em Hazor ou Tell Qasile (Mazar 1980: 63).

O facto de se tratar de um edifício claramente
diferenciado no contexto das ocupações rurais alto



Anejos de AEspA XXXIXMANUEL CALADO - RUI MATALOTO198

alentejanas, com as características descritas e os pa-
ralelos avançados, pode, naturalmente, denunciar a
respectiva função cultual ou, de algum modo, rela-
cionado com o sagrado, ainda que não tenhamos
identificado qualquer alfaia relacionada com o
culto.

Todavia, convém assinalar que, em outros sítios
rurais da Idade do Ferro do Sul do território portu-
guês se registaram edifícios de clara função cultual,
com plantas rectangulares alongadas, como acon-
tece em Neves I (Fabião 1998; Arruda 1999-2000).
Por outro lado, também os contextos cultuais de
âmbito urbano, no Próximo Oriente e mesmo na pe-
nínsula, não apresentam, em muitas situações, di-
mensões ou características arquitectónicas que os
distingam, claramente, das restantes construções
(Díes 2001: 75).

O piso de grandes lajes de xisto do Ambiente 5
é semelhante ao detectado no pequeno Ambiente 8,
também no Espinhaço de Cão 1; note-se que no sítio
da Malhada das Taliscas 4, situado, como veremos,
poucos quilómetros a Sul, foram igualmente detec-
tados dois pisos de grandes lajes, um interior e outro
exterior, associados a um grande edifício de cons-
trução cuidada localizado na zona mais baixa da
área ocupada. Ainda no que diz respeito ao Am-
biente 5, é importante realçar a presença da referida
caleira central, [22], estrutura de escoamento das
águas pluviais. Este tipo de detalhe arquitectónico,
de marcado carácter urbano, foi identificado igual-
mente no palácio-santuário de Cancho Roano (Ce-
lestino e Jiménez Ávila 1993: 34-35; Celestino
1996: 60), ou em Abul (Mayet e Silva 2000). Esta
solução encontra-se estreitamente relacionada com
a presença de espaços abertos interiores, onde a acu-
mulação das águas pluviais era, naturalmente, um
problema a solucionar. Por outro lado, esta necessi-
dade poderia ter determinado o tipo de piso do Am-
biente 5, ainda que não constituísse a única solução,
como é possível constatar em Cancho Roano.

O conjunto edificado do Espinhaço de Cão 1
não é particularmente rico e diversificado em es-
truturas domésticas de apoio à habitabilidade, ao
contrário do que acontece no sítio da Herdade da
Sapatoa (Mataloto 2004a: 50), encontrando-se, no
entanto, dotado de importantes estruturas como as
escadarias ou a já citada caleira; os bancos ou
poiais, tão frequentes em outros locais, são aqui
quase desconhecidos sendo também raras as larei-
ras, constituídas por simples covachos preenchidos
com acumuladores térmicos (quartzo ou quartzito)
e solos de barro cozido.

O conjunto artefactual recolhido no Espinhaço
de Cão é bastante amplo e diversificado, sendo

composto maioritariamente por cerâmica, 63% da
qual produzida a torno. A gama de formas apre-
senta-se variada, destacando-se, entre as formas
abertas, as taças de bordo simples ou engrossado,
por vezes carenadas, e os potes de colo e bordo ex-
trovertido.

Na sua esmagadora maioria a baixela cerâmica
resulta de uma produção de âmbito regional ou
local, repartida pelos mais diversos morfótipos,
desde as taças simples aos mais raros contentores
anfóricos.

De entre os artefactos de importação destaca-
se, no Espinhaço de Cão 1, um conjunto relativa-
mente restrito de cerâmicas com engobe vermelho,
ausentes, em contrapartida, nos espólios dos res-
tantes sítios escavados no âmbito do Bloco 8. Este
engobe aparece quase exclusivamente (com uma
única excepção) em peças de roda, de pastas mé-
dias e boas, de cozeduras maioritariamente reduto-
ras-oxidantes.

Dentro do conjunto de fragmentos com engobe
vermelho, e no contexto das peças cuja forma é re-
cuperável, refira-se a presença de um bordo de
prato, elaborado a torno (Fig. 7, EC[86] peça 4), de
perfil carenado aberto, de média dimensão. Apre-
senta uma carena média simples e um perfil ligei-
ramente côncavo, na parte superior, com pasta fina
e com engobe vermelho, no exterior. Este apresenta
paralelos em Cancho Roano (Badajoz), com estra-
tigrafia datável do séc. V a.C. (Celestino 1996:
100); en La Mata (Badajoz), ocorre uma forma se-
melhante, embora em cerâmica cinzenta (Rodrí-
guez Díaz 2004: 253). No território hoje português
surge uma forma semelhante no Claustro da Sé, em
Lisboa (Arruda 1999-2000: 119), assim como em
Abul, no horizonte C, embora, neste caso, sem en-
gobe (Mayet e Silva 2000: 92).

Destaca-se também, neste mesmo grupo, um
prato de engobe vermelho, com o lábio canelado
(Fig. 8, EC[20]978), a única peça deste tipo reco-
lhida no âmbito dos trabalhos do Bloco 8; trata-se
de uma forma com paralelos em diversos contex-
tos orientalizantes e pós orientalizantes, conside-
rado como uma “forma caracteristica do Tartéssico
final” (625-550 a.C.) (Rufete 1988-1989: 33) e
cuja produção parece iniciar-se, esporadicamente,
no séc. VIII a.C. ―fase B.1 do Morro de la Mez-
quitilla (Ramón 1999; Mass-Lindemann 1999)―
tornando-se mais importante nas fases posteriores.
Para além da Andaluzia Oriental, onde ocorre tam-
bém no Cerro del Vilar, em níveis datados do úl-
timo quartel do séc. VII a.C. (Mass-Lindemann
1999: 61; Arribas e Arteaga 1975: 59; Aubet et al.
1999: 91), em Toscanos (Schubart e Maass-Linde-
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Fig. 7.– Conjunto cerâmico do Espinhaço de Cão.
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mann 1984: 105, 108), aparece também ampla-
mente representado na área de Huelva, nomeada-
mente em Puerto 6 e Puerto 9, (Fernández Jurado
1988-1989: 81, 197), assim como na cidade de
Cádiz, (Ramón 1999: 167 a 171).

No território actualmente português, encontra-
se registado em Almaraz (Almada) (Barros 1999:
102 e 103), havendo notícia de outro no pequeno
casal agrícola de Chões (Figueira da Foz), inte-
grado aparentemente num esquema de povoamento
centrado em Santa Olaia e Crasto de Tavarede;
trata-se, neste caso, de um contexto datado, se-
gundo a autora, inequivocamente, do séc.VI a.C.
(Pereira 1993-1994: 83).

Esta forma encontra-se bem documentada em
Castro Marim, forma II.B.3 (Freitas 2005: 31), es-
tando registada nas fases III e IV, centradas entre
os meados do séc. VII a.C. e todo o séc. VI a.C.

A cerâmica cinzenta constitui uma família ce-
râmica que evidencia uma clara diversidade regio-
nal (Arruda et al. 2000: 49; Vallejo 1999), presente
na maioria dos contextos sidéricos antigos do Sul
peninsular.

A cerâmica cinzenta detectada no Espinhaço de
Cão 1 é constituída, essencialmente, por produções
de pasta fina e muito fina, quase sem elementos não
plásticos, geralmente de tonalidade cinzenta clara
ou, com menos frequência, acastanhadas claras.
Estas distinguem-se de outras produções redutoras,
realizadas em pastas aparentemente locais, de
menor qualidade, mas também depuradas, que
foram preferencialmente analisadas na cerâmica
comum. Será ainda de referir que as cerâmicas cin-
zentas se integram num grupo mais alargado de ce-
râmicas finas, morfologicamente afins, mas com
produções distintas, muitas vezes com tonalidades
muito claras e cozeduras bastante oxidantes, pro-
vavelmente de origem externa.

Em termos tipológicos, as formas identificáveis
são escassas, resumindo-se a taças de bordo sim-
ples ou engrossado, integráveis dentro da designada
forma 1 de Santarém (Arruda 1999-2000: 196).
Seria importante destacar um recipiente que pode-
ríamos designar de cerâmica cinzenta de paredes
finas (Fig. 7, EC[123]1348), sem paralelos direc-
tos, mas que remete para um tipo de produção
igualmente reconhecido no Alentejo Central, na
Herdade da Sapatoa 1 (Redondo) (Mataloto 2004a:
90).

Algumas das cerâmicas de pastas depuradas
claras, muitas vezes acastanhadas e afins das cin-
zentas, como os pratos carenados EC[96]-peça 30
e EC[175]1806 (Fig. 7) respectivamente, apresen-
tam bons paralelos junto das tipologias de cerâmi-

cas cinzentas de Abul A e B, na forma I.C.2 (Mayet
e Silva 2000: 47), sendo importante notar maior
proximidade com os exemplares de carena mais
vincada, presentes apenas em Abul B. Apresenta
também semelhanças notáveis com a forma 3 A1a
da necrópole de Medellín, que se encontra atestada
nas duas fases identificadas (Lorrio 1988-89: 292).

Note-se que a cerâmica cinzenta é o grupo mais
significativo, dentro das produções presentes na ne-
crópole de Medellin, representando mais de 50%
do total, estando bem atestadas em ambas as Fases
identificadas, que se desenvolvem entre meados do
séc. VII e finais do séc. VI a.C.

Os recipientes de grandes dimensões encon-
tram-se pouco atestados no Espinhaço de Cão, no-
meadamente os tipos anfóricos, de que se regista
apenas um exemplar, que ainda assim foge às tipo-
logias disponíveis ao nível do bordo, apresentando-
se aqui de lábio perolado e de colo relativamente
desenvolvido (Fig. 8-EC peça 62), contrariando as
tendências reproduzidas pelas “ânforas de saco” de
origem fenícia ou derivadas destas; detectou-se um
paralelo muito próximo deste, escassos quilóme-
tros a jusante, no sítio do Gato. Foi Igualmente de-
tectado um outro exemplar no Alentejo Central no
sítio 3 da Herdade da Sapatoa. Já no território ex-
tremenho foi possível identificar a presença de um
exemplar de colo desenvolvido em La Mata (Ro-
dríguez Díaz 2004: 230)

Um outro recipiente, eventualmente de dimen-
sões consideráveis, com o número de registo
EC[161]1690 (Fig. 8), pode corresponder a um bar-
ril, atendendo ao seu bordo recto e estreito, com um
arranque praticamente horizontal das paredes do
bojo; a presença de uma asa de cesto é, todavia,
pouco abonatória desta possibilidade. Os barris
estão atestados em contextos interiores de meados
do Iº milénio a.C., como Cancho Roano (Celestino
1996: 246) e La Mata (Rodríguez Díaz 2004: 230),
ainda que as asas sejam sempre apostas sobre o
bojo e não sobre o bordo. Em trabalhos recentes foi
identificado no povoado do Castelo das Juntas um
barril, integrado num contexto tardio da Idade do
Ferro (Albergaria et al. 2000: 48); no sudoeste pe-
ninsular são conhecidos outros barris, igualmente
inseridos em contextos aparentemente tardios, em
sítios como Vaiamonte, Segóvia, Badajoz ou Ca-
pote (Fabião 1998); o exemplar da Azougada, ao
desconhecer-se o contexto de recolha, ser pode
efectivamente mais antigo, dada a conhecida pre-
sença de cerâmica grega no local.

A cerâmica manual encontra-se representada
no Espinhaço de Cão 1 principalmente por formas
destinadas à armazenagem e confecção de alimen-
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Fig. 8.– Conjunto cerâmico do Espinhaço de Cão.
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tos. A decoração sobre recipientes manuais é di-
versificada, constando de linhas incisas pré-coze-
dura, com motivos reticulados ou linhas quebradas;
as incisões apõem-se sobre o bordo, sobre o bojo e
sobre cordões plásticos; estão igualmente presen-
tes digitações em linha e em banda (Figs. 8 e 9).

Um dos grupos melhor representados no Espi-
nhaço de Cão 1 é o dos bordos incisos, quer no topo
do lábio (a versão mais frequente) quer no lado ex-
terior.

Este tipo de decoração surge, no contexto que
aqui nos interessa, exclusivamente em peças de fa-
brico manual, com pastas de qualidade média, com
alguns elementos não plásticos de grande calibre.
As formas mais comuns são os vasos de colo es-
trangulado, embora existam também formas aber-
tas.

Têm paralelos muito próximos na Herdade da
Sapatoa 1 (Redondo), um “monte” com ocupação
dos finais do séc. VI a.C. aos inícios do séc. V a.C.,
onde os bordos incisos, além de bem representados,
são o motivo decorativo quase exclusivo (Mataloto
2004a). É ainda de referir que, no sítio de São Gens
(Redondo/Estremoz), se recolheu apenas um exem-
plar, enquadrado nos primeiros momentos da Idade
do Ferro, eventualmente em meados do séc. VII
a.C. (Mataloto 2004b).

Porém, nos sítios da Iª Idade do Ferro da Extre-
madura espanhola, este tipo de decoração tem es-
cassa representatividade; se em La Mata (Badajoz),
com datas do séc. V a.C., não existe nenhum exem-
plar (Rodríguez Díaz 2004), em Cancho Roano
(Badajoz), por exemplo, existe apenas um único
bordo inciso, no sector Norte, e pertencente à de-
signada fase “B” (Celestino e Jiménez Ávila 1993:
75). Também em Medellin, na denominada Cata
Este do Teatro, ocorreu apenas um exemplar estra-
tigrafado no estrato VIII (Almagro-Gorbea 1977:
427).

Em território português, os bordos incisos apa-
recem muito bem representados em contextos do
Bronze Final, nomeadamente, na Beira Baixa, nos
povoados do Castelejo, Monte do Frade, nos Ale-
grios, na Moreirinha e em S. Gens (Idanha a Nova)
(Vilaça 1995: 276, 278, lâminas, passim).

Estão igualmente representados em alguns sí-
tios sidéricos do litoral, que sofreram claramente o
impacto da colonização fenícia, como Santa Olaia
(Figueira da Foz) (Rocha 1975: est. IX, XXXII; Ar-
ruda 1999-2000: 230), ou a Alcáçova de Santarém,
onde surgem em peças com marcas de fogo, nos ní-
veis inferiores, onde a presença da cerâmica ma-
nual oscila entre os 86 e os 96% (Arruda
1999-2000: 173-175).

No entanto, nos sítios de Abul A e Abul B (Se-
túbal), este tipo de bordos encontra-se documen-
tado em toda a diacronia, de finais do séc. VII a.C.
a finais do séc. V a.C. (Mayet e Silva 2000).

No território andaluz os bordos incisos encon-
tram-se bem documentados em vários contextos do
início da Idade do Ferro (Ladrón de Guevara 1994),
em particular na Andaluzia Ocidental, caso de Te-
jada la Vieja (Fernández Jurado 1987: 56, 101).

Mesmo em contextos mais distantes, como
Lixus, se documentou um exemplar de bordo in-
ciso, com as incisões aplicadas na parte exterior do
topo do lábio (Belén et al. 1996: 346), datado dos
fins do séc. VIII a.C e dos inícis do séc. VII a.C.

As decorações digitadas parecem seguir um
percurso relativamente semelhante, ainda que se
encontrem aparentemente melhor documentadas no
final da Idade do Bronze (Vilaça 1995); assim,
como foi possível constatar no Espinhaço de Cão,
e atendendo aos dados conhecidos no sudoeste pe-
ninsular, a sua presença, associada ao barroquismo
de algumas composições, parece caracterizar mo-
mentos relativamente antigos dentro da Idade do
Ferro, traduzindo-se num progressiva rarefacção
até aos finais do séc. V a.C., podendo ressurgir em
alguns contextos da segunda metade do Iº milénio
a.C., principalmente sobre cordões plásticos.

Outro tipo de decoração presente no Espinhaço
de Cão 1, com vários exemplares, é o das linhas
quebradas incisas (Fig. 9).

Na Herdade da Sapatoa (Redondo), apesar da
relevância da cerâmica manual com decoração in-
cisa, este tipo decorativo apenas surge na cerâmica
a torno (Mataloto 2004a). Por outro lado, no Alto
de São Gens (Redondo), num contexto possivel-
mente da segunda metade do séc. VII a.C. foi do-
cumentado um exemplar com esta decoração,
associada a incisões no bordo (Mataloto 2004b:
160), tal como também se regista no Espinhaço de
Cão.

Em Sevilha, no Cerro Macareno, existem tam-
bém decorações em zig-zag, nos níveis 25 a 20
(700 a.C. a 600 a.C.) que “aparecem com o impacto
colonial” e estão “presentes em toda a bacia medi-
terrânica ocidental, desde sul de França ao Norte
de Africa” (Pellicer et al. 1983: 68).

Aparecem também, em diversos outros sítios
andaluzes, associados a digitações (Ladrón de Gue-
vara 1994: 266-269, 278-280, 319-321).

A decoração sobre recipientes a torno é rara, es-
tando presente no interior de formas abertas, com
motivos aparentemente vegetais ou “arbóreos”,
com paralelos directos em Santa Olaia (Arruda
1999-2000: 237), ou, já na Andaluzia, em Huelva,
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Fig. 9.– Conjunto cerâmico e metálico do Espinhaço de Cão.
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em estratos datados da primeira metade do séc. VI
a.C., onde nos surgem valorizados conjuntamente
com os grafitos fonéticos, ainda que se assinalem
grandes reservas sobre esta possibilidade (Fernán-
dez Jurado 1988-89: 129). Os mesmos autores
mencionam a sua presença em El Carambolo, em
cronologia eventualmente semelhante, ou algo an-
terior, tendo em conta o abandono, ao menos de Ca-
rambolo Alto, na transição para o séc. VI a.C.
(Fernández Flores e Rodríguez Azogue 2005: 115).
Igualmente na Andaluzia ocidental, em Tejada la
Vieja (Huelva), foi recolhido um fundo com um
motivo semelhante (Fernández Jurado 1987, Lam.
LV), enquadrado no nível IVb, de finais do séc. VI
a.C. ou inícios do seguinte (Fernández Jurado 1987:
164).

Os materiais não cerâmicos são relativamente
escassos; destacam-se várias peças metálicas, no-
meadamente elementos de xorca (sanguessugas)
(Fig 9, EC[0] 895 e 1428) e pequenos rolos de
chumbo; recolheu-se igualmente um pendente de
cornalina. Este apresenta-se como um tronco de
cone facetado de base cónica invertida, com um pa-
ralelo directo na necrópole do Pardieiro (Ourique),
enquadrada dentro do séc. VII a.C. (Beirão 1990:
118), ainda que esta cronologia tenha sido já posta
em causa, por excessivamente recuada (Jiménez
Ávila 2001: 116); as contas de cornalina, lato
sensu, encontram-se bem atestadas em contextos
funerários e habitacionais da Idade do Ferro do su-
doeste peninsular, como a necrópole do Gaio ou
Cancho Roano (Jiménez Ávila 2001: 118), enqua-
dráveis neste caso dentro do séc. V a.C., estando
inclusivamente documentadas, no Alentejo Central,
em momentos mais avançados da Idade do Ferro
no Castelão de Rio de Moinhos; fazem igualmente
parte, com alguma frequência, dos conjuntos arte-
factuais do final da Idade do Bronze da área centro
alentejana, como se documentou no Monte do Ou-
teiro 2 (Reguengos de Monsarz), igualmente inter-
vencionado no âmbito do PMI de Alqueva.

Quanto aos elementos de xorca, elementos me-
tálicos em forma de crescente lunar, muito fechado,
e com a secção transversal circular, parecem ter
uma distribuição centrada na metade ocidental da
Península Ibérica (Gomes e Domingos 1983: 297),
encontrando-se bem representada no Sul de Portu-
gal e na Extremadura espanhola, relacionáveis com
as ocupações do séc. da primeira metade do Iº mi-
lénio a.C.

Na necrópole do Olival do Senhor dos Márti-
res, em Alcácer do Sal, foi recolhido na sepultura
22/80 um colar completo, com 10 “sanguessugas”
semelhantes às aqui recolhidas, acompanhado entre

outro espólio, por duas pontas tipo “Alcácer”,
usualmente integradas dentro do séc. V a.C. (Pai-
xão 1983: 284).

Ainda a Sul do Tejo, foram referenciadas em
Monte Redondo (Alter do Chão), Azougada
(Moura), Cruzes (Ourique), Mértola, Terras Frias
(Beja) e Lagoa (Algarve) (Gomes e Domingos
1983: 296). Também na necrópole do Monte da A
da Mealha Nova (Ourique), foram recolhidos três
exemplares de sanguessugas de bronze/cobre e um
possível fragmento de um quarto (Dias et al. 1970:
177; Beirão e Gomes 1983: 250).

Na Andaluzia ocidental, ocorrem, por exemplo,
nos povoados de Tejada La Vieja (Huelva), no nível
V – atribuído aos fins do séc. VI e ao séc. V a.C.
(Fernández Jurado 1987: 149) e de El Castañuelo
(Huelva) (séc.V a.C. e séc. IV a.C), ainda que aqui
no tipo “bolsiforme”, aparentemente mais tardio
(Pérez Macías 1991: 23), assim como na necrópole
fenícia do Cortijo de las Sombras (Málaga) (séc.VII
a.C.) (Beirão e Gomes 1983: 224, 250).

Com uma cronologia geralmente integrada no
final da Idade do Bronze (Coffyn 1985), estes ele-
mentos de adorno parecem perdurar até aos mea-
dos do Iº milénio a.C., como o atestam os
exemplares de La Mata (Rodríguez Díaz 2004:
285) e os já referidos de Alcácer.

O Espinhaço de Cão surge-nos, então, como um
complexo rural dotado de um amplo conjunto ar-
quitectónico, que se consolidou e expandiu ao
longo de pouco mais de um século de existência,
indiciando a crescente complexização do tecido hu-
mano e social que o compôs. A ocupação deverá
ter-se desenvolvido entre os finais do séc. VII a.C.
e inícios do séc. V a.C.

A grande proximidade com diversos outros sí-
tios rurais, identificados nas imediações (Casa da
Moinhola 3 e 5, Moinho Novo de Baixo, Moinho
da Cinza 1 e 6, etc …), de menor entidade, poderá
indiciar a sua integração numa malha complexa de
povoamento, que se estrutura e hierarquiza entre si.
Por outro lado, o Espinhaço de Cão constituiu uma
instalação de sucesso, ao manter-se e expandir-se,
enquanto outras, caso de Miguens 10 ou Moinho
da Cinza, soçobram.

A ocupação da Malhada das Taliscas 4 apre-
senta características substancialmente distintas da
instalação anterior, afigurando-se, todavia, como
um sítio claramente destacado, num contexto rural.

Localiza-se numa ampla rechã adjacente ao
Guadiana, com escasso controlo visual sobre a área
envolvente, caracterizada pelos solos mediterrâ-
neos pardos e solos esqueléticos de xisto, com re-
duzido potencial agrícola.
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A intervenção permitiu detectar dois edifícios,
de planta ortogonal, num total de mais de uma cen-
tena de metros quadrados de área coberta. Implan-
tados numa área muito aplanada, ligeiramente
balançada para Sul. Os edifícios dispunham-se em
dois conjuntos, separados por cerca de uma dezena
de metros, com o eixo maior no sentido Norte-Sul,
aparentando corresponder a um plano pré-estabe-
lecido e resultar de um único momento de constru-
ção (Fig. 10).

Os embasamentos dos edifícios são construídos
em lajes de xisto, disponível no local, de médio e
grande calibre, dispostas na horizontal, apresen-
tando, por vezes, uma construção bastante cuidada,
em particular no edifício composto pelos Ambien-
tes 6 e 7.

O edifício de maiores dimensões, construído no
ponto mais elevado do local, compõe-se, de dois
blocos que se dispõem perpendicularmente, em
“L”. O maior destes edifícios apresenta um grande
compartimento alongado, com uma porta virada a
Sul, e, dispostos perpendicularmente a este, dois,
ou provavelmente três outros compartimentos alon-
gados, um dos quais aparentemente relacionado
com a armazenagem, atendendo à presença de di-
versos fragmentos de ânforas. O evidente cariz me-
diterrâneo deste edifício arquitectónico aproxima-o,
apesar das óbvias diferenças de escala, de edifícios
“aristocráticos” como Cancho Roano (Celestino
2001) ou La Mata (Rodríguez Díaz 2004), onde um
corredor longitudinal organiza e distribui a circula-
ção no interior do espaço edificado; existem igual-
mente pontos de contacto com o edifício registado
em Fernão Vaz (Correia 1999), apesar das ambi-
guidades do registo arqueológico (Mataloto 2004a).

Em todo o caso, a origem deste modelo arqui-
tectónico parece ser próximo-oriental, integrando-
se nos edifícios de tipo III4, definido por Braemer
(1982: 81).

Perpendicularmente a este edifício, e encostado
ao seu canto SW, desenvolve-se um outro, com-
posto por três (ou quatro) pequenos compartimen-
tos consecutivos, com 3,5 a 5 m2, que delimitam,
pelo lado Sul, o terreiro que lhe fica fronteiro. Este
edifício pode relacionar-se com funções habitacio-
nais, como o deixa entrever a presença de uma la-
reira central e abundante cerâmica num dos
compartimentos (Ambiente 3).

Foram detectadas diversas estruturas, de dis-
tinta entidade, adossadas às paredes exteriores e in-
teriores que poderão relacionar-se com o reforço
estrutural do edifício; num caso concreto, encos-
tada à parede exterior do Ambiente 2, na área do
terreiro, identificou-se uma estrutura de planta qua-

drangular, junto a um vão, que poderá, efectiva-
mente, corresponder ao embasamento de um con-
traforte. Estas estruturas poderão também ter
desempenhado outras funções, nomeadamente de
bancos ou poiais.

Ligeiramente afastado para Oeste deste con-
junto arquitectónico situa-se um grande edifício,
aparentemente isolado, de planta rectangular, de
construção particularmente cuidada, e cerca de 40
m2, cujo interior se encontra subdividido assimetri-
camente em dois grandes espaços rectangulares
(Ambientes 6 e 7); o acesso ao interior faz-se por
um vão axial virado a nascente, com cerca de 1,5 m
de largura, em frente ao qual, no exterior, se situa
um pavimento composto por lajes de grandes di-
mensões. No interior, o primeiro compartimento
encontra-se subdividido em duas áreas, de ambos
lados da porta; o lado Norte encontra-se quase to-
talmente preenchido por um muro espesso, con-
temporâneo dos restantes, que deixa livre, de cada
lado, apenas uma estreita faixa com cerca de 0,20 m
de largura; o espaço oposto, de dimensões seme-
lhantes, encontra-se vazio, sem apresentar qualquer
particularidade arquitectónica. A sequência de três
muros separados por uma curta distância, detectada
no lado Norte do Ambiente 6, poderá indiciar a pre-
sença de um espaço relacionado com a armazena-
gem elevada, provavelmente de cereais.

O compartimento interior, Ambiente 7, de di-
mensões ligeiramente maiores que as do Ambiente
6, apresenta um piso em grandes lajes de xisto, tal
como se havia já verificado no Ambiente 5 do Es-
pinhaço de Cão.

Todo o edifício apresenta um carácter diferen-
ciado, quer atendendo à elevada qualidade de cons-
trução, quer à sua planta.

Não se afigura simples encontrar edifícios pa-
ralelizáveis com a estrutura que aqui nos ocupa, na
medida em que não só a sua natureza assume um
carácter de excepção no contexto das edificações
rurais da Idade do Ferro centro-alentejana, como
também a sua inserção em meio rural impõe algu-
mas cautelas quando se estabelecem paralelos com
edifícios de carácter urbano. Assim, atendendo a
que se trata de um edifício de planta rectangular
alongada, bipartida, de construção cuidada pode-
ríamos assinalar algumas semelhanças com os ar-
mazéns bipartidos de Tejada la Vieja (Fernández
Jurado 1987: 111 e fig. 30).

Convém, em todo o caso, assinalar que este tipo
de edifícios, rectangulares e com plantas triparti-
das, são conhecidos no Próximo Oriente também
como habitações domésticas (v. tipo IIA1-3 de
Braemer 1982: 43).
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Fig. 10.– Planta geral do conjunto edificado da Malhada das Taliscas 4.
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Note-se que os armazéns elevados são particu-
larmente conhecidos no nordeste e levante peninsu-
lar, onde se registam diversos casos de distinta
capacidade (Gracia 1995; Pérez 2000; Gracia e Mu-
nilla 2000), enquadrados em contextos de diversa
entidade populacional e urbanística; desde os de
grandes dimensões, como o de Illeta dels Banyets
ou os três de Moleta del Remei, a outros de dimen-
sões mais modestas como os de Cormulló dels
Moros (Espí et al. 2000: 148) ou de Calañas de Mar-
molejo, este já em Jaén (Molinos et al. 1994: 23).

No Ocidente peninsular este tipo de estruturas
encontra-se pouco documentado, associando-se,
por vezes, a contextos históricos mais recentes; dois
destes armazéns, localizados no espaço actual-
mente português, no Castelo das Juntas (Albergaria
et al. 2000) e no Pedrão (Soares e Silva 1973), são
já de cronologia romana republicana.

Em todo o caso, em cronologias mais próximas
da que propomos para a Malhada das Taliscas 4, re-
fira-se a identificação recente de dois armazéns ele-
vados, em contextos antigos da Idade do Ferro da
área extremenha, associados a duas instalações de
natureza bem distinta: El Palomar, de característi-
cas urbanas (Jiménez Ávila e Ortega 2001: 233) e
Cerro Manzanillo, de cunho mais rural (Rodríguez
Díaz e Duque, informação pessoal). A aparente es-
cassez deste tipo de estruturas poderá, eventual-
mente, estar relacionada com diferentes tradições
de armazenagem, atendendo à interpretação avan-
çada para algumas estruturas de planta circular em
contextos sidéricos extremenhos e alentejanos, já
comentadas (Jiménez Ávila e Ortega 2001).

El Palomar, atribuível ao século VII-VI a.C.,
encontrava-se dotado de um armazém elevado, de
grandes dimensões, o maior registado em contextos
peninsulares, com mais de 30 m de comprimento
(Jiménez Ávila e Ortega 2001: 233); o armazém de
Cerro Manzanillo apresenta dimensões bem mais
modestas, estando integrado numa pequena insta-
lação de carácter rural, do séc. VI a.C. (Rodríguez
Díaz e Duque, informação pessoal), o que nos de-
monstra, com clareza, a elevada capacidade produ-
tiva e de acumulação que poderia estar associada a
ocupações de índole rural.

No mesmo sentido parece apontar a provável
identificação de um destes armazéns no sítio rural
de Calañas de Marmolejo, no Alto Guadalquivir,
Andaluzia (Molinos et al. 1994).

Os armazéns elevados são usualmente associa-
dos à armazenagem de cereais, podendo acomodar
igualmente outro tipo de víveres (Pérez 2000: 51).

Estes armazéns apresentam, em geral, uma cui-
dada qualidade de construção, sendo, frequente-

mente, edifícios independentes, mesmo em contex-
tos urbanos, como no já citado caso de El Palomar,
na Moleta del Remei (Belarte e Barberà 1994: 40)
ou Illeta dels Banyets (Llobregat 1988: 143, fig.1).

Note-se, finalmente, que todo este conjunto edi-
ficado parece suceder a uma ocupação anterior,
igualmente da Idade do Ferro, mas pouco docu-
mentada, à qual apenas se associaria uma estrutura
de combustão, UE [51], em simples covacho.

A Malhada das Taliscas 4 apresenta, então, um
processo arquitectónico sobejamente distinto do
Espinhaço de Cão. Ao invés deste, na Malhada das
Taliscas 4 o conjunto edificado surge desde o pri-
meiro momento como resultado de um plano ar-
quitectónico de grande dimensão, complexo, e
desenhado previamente, evidenciando a presença
de um pequeno grupo humano já devidamente con-
solidado e claramente diferenciado, atendendo à
qualidade da arquitectura, apenas atingida numa se-
gunda fase do sítio anterior.

O conjunto artefactual é composto maioritaria-
mente por cerâmica, mas contemplando igualmente
recipientes de vidro e artefactos metálicos.

A cerâmica é composta por cerca de 65% de re-
cipientes a torno, correspondendo a uma gama va-
riada de formas abertas e fechadas, nomeadamente
pratos e taças de bordo simples e potes de colo es-
trangulado, por vezes asados (asas de cesto, cabaz,
jarro, entre outras).

De entre as formas abertas que permitiram re-
constituição, refira-se a peça MTL4[6]13 (Fig. 11),
um prato, fabricado a torno, de perfil carenado
aberto, de média dimensão. Possui uma carena de
ombro, com um perfil ligeiramente côncavo, na
parte superior, e um fundo aparentemente plano.
Tem paralelos na necrópole de Medellin (Badajoz)
correspondendo, aparentemente, à forma 3A2 (Lor-
rio 1988-1989: 292), integráveis principalmente na
Fase II deste autor, e em La Mata (Badajoz) (Ro-
dríguez Díaz 2004: 246, 744), em contextos do séc.
V a.C. Também em Huelva ocorrem exemplares se-
melhantes (forma 4) (Belén 1976: 353-388).

Na Malhada das Taliscas 4, foram recolhidos al-
guns exemplares de grafitos, feitos por incisão,
quer após a cozedura da peça quer previamente a
esta. Na margem direita do Alqueva, estes grafitos
ocorrem igualmente nos sítios do Espinhaço de Cão
1, na Casa da Moinhola 3 e no Gato; neste con-
junto, os grafitos são realizados em peças de roda,
de pastas médias ou boas, com uma excepção no
Espinhaço de Cão 1, onde surgem igualmente em
cerâmica manual.

No que diz respeito ao tipo de suporte, pode-
mos considerar um primeiro grupo, com grafitos
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Fig. 11.– Conjunto cerâmico e metálico da Malhada das Taliscas 4.
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executados sempre após a cozedura sobre as pare-
des de grandes contentores, nomeadamente ânfo-
ras e um segundo grupo que engloba os grafitos
aplicados sobre exemplares cerâmicos de pequena
e média dimensão, geralmente taças ou pratos.

Os grafitos sobre cerâmicas ocorrem em varia-
dos contextos peninsulares da Idade do Ferro, no-
meadamente em Medellin (Badajoz), com vários
exemplares fonéticos e não fonéticos, em formas
abertas de roda, mas igualmente sobre formas fe-
chadas, identificadas quer no povoado quer na ne-
crópole, surgindo, ao que parece, no século VII
a.C., mas permanecendo até mais tarde (Almagro-
Gorbea 1977 p. 268-277). Julgamos relevante assi-
nalar a presença de, ao menos, dois pentagramas
(estrela de 5 pontas ou “estrela de Salomão”) na ne-
crópole de Medellín (Almagro-Gorbea 2004: 38 e
39), atendendo à sua identificação na Malhada das
Taliscas 4 (Fig. 11 MTL4[36] peça 18). Ambos
casos se apõem sobre superfícies distintas da re-
gistada neste último sítio, podendo um dos casos
corresponder a uma forma aberta, tal como aqui,
enquanto outra corresponde a uma forma fechada;
em termos cronológicos, apresentam igualmente
cronologias distintas, de finais do séc. VI a.C. e fi-
nais do séc. VII a.C., respectivamente (Almagro-
Gorbea 2004: 22). Segundo este autor, esta
representação deverá conter um significado de
fundo religioso, eventualmente Astart, deusa da
noite, na justa medida em que surge usualmente re-
presentada por uma estrela (Almagro-Gorbea 2004:
21). No mesmo sentido parece apontar C. González
Wagner, que relaciona os símbolos estelares, de vá-
rias pontas, com o culto a Tanit, introduzido pelos
cartagineses na Península Ibérica (González Wag-
ner 1994: 13).

Em Abul B registou-se igualmente um prová-
vel pentagrama, inscrito pelo exterior de uma tigela
de cerâmica cinzenta, apresentando, portanto, uma
cronologia semelhante à peça da Malhada das Ta-
liscas 4 (Mayet e Silva 2000: 210).

Em intervenção recente, igualmente no âmbito
dos trabalhos do PMI da barragem de Alqueva,
foram recolhidas, no sítio romano do Outeiro do
Castelinho 2, duas taças ambas com grafitos foné-
ticos, inscritos, num caso pelo exterior e noutro
pelo interior (Gomes et al. 2002: 136).

Caetano de Melo Beirão e Mário Varela Gomes
reuniram, há alguns anos, grafitos de vários sítios
da Idade do Ferro do Centro e Sul de Portugal, onde
fizeram igualmente referências a paralelos extre-
menhos e andaluzes (Beirão e Gomes 1985).

Dessa listagem, destaca-se o Castro da Azou-
gada (Moura), escavado por Manuel Heleno, sem

qualquer registo estratigráfico, mas datado pelos re-
feridos autores, entre finais do séc. VI a.C. e o séc.
IV a.C., onde existem vários exemplares sobre ce-
râmica, com temas fonéticos ―nomeadamente o
[ko] e o [ta] (Beirão e Gomes 1985: 476, 477, 479,
492).

Sendo relativamente consensual, para grande
parte das situações conhecidas, a função dos grafi-
tos como marcas de propriedade - sem excluir a
possibilidade de, em alguns contentores, se rela-
cionar com o produto transportado ou o respectivo
produtor. O tema dos grafitos fonéticos é insepará-
vel, por outro lado, da introdução e uso da escrita,
no Sudoeste peninsular.

Não julgamos despiciendo assinalar a presença
de uma inscrição em escrita do sudoeste no con-
junto pictórico de Molino Manzanés (Collado
2006: 466), situado menos de 2km a nordeste da
Malhada das Taliscas 4. A cronologia atribuída ao
conjunto pictórico, e igualmente à inscrição, situa-
se genericamente no séc. V a.C. (Collado 2006:
500), contemporânea, cremos, da ocupação da Ma-
lhada das Taliscas 4. Deste modo, é possível que
vários dos grafitos parciais detectados neste sítio,
ou mesmo no Espinhaço de Cão, possam corres-
ponder efectivamente a grafemas, agora que está
incontestavelmente atestado o domínio da escrita
na região para as cronologias em questão.

Na Malhada das Taliscas 4 está bem atestada a
presença de ânforas do tipo CR-I, de produção apa-
rentemente regional. Estes contentores encontram-
se documentados principalmente na bacia Média do
Guadiana, associados aos ditos “túmulos pós-orien-
talizantes”, como Cancho Roano, de onde tomam o
nome (Guerrero 1991), La Mata (Rodríguez Díaz
2004), ou Turuñuelo (Jiménez Ávila e Domínguez
de la Concha 1995), entre outros; no Alentejo Cen-
tral estão registadas em sítios como a Herdade da
Sapatoa 1 e 3 ou Castelão das Nogueiras (Mataloto
2004a); no regolfo de Alqueva encontram-se em sí-
tios coevos como a Casa da Moinhola 3 ou o Gato.
Estes recipientes teriam sido produzidos a nível re-
gional, com pastas que não se distinguem, na maio-
ria dos casos, das restantes cerâmicas; deveriam ter
sido vocacionadas para o envase de produtos líqui-
dos, eventualmente vinho ou azeite (Guerrero 1991:
65); todavia, em Cancho Roano, tanto no edifício
central como no sector Norte (Celestino e Jiménez
Ávila 1993: 127), os vestígios presentes apontavam
para produtos secos como cevada, favas, aveia, trigo
ou amêndoas, indiciando uma provável reutilização
(Guerrero 1991: 64). Na Herdade da Sapatoa 1, um
exemplar fracturado em conexão, apresentava um
orifíco pós-cozedura, eventualmente relacionado
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com a extracção de líquidos (Mataloto 2004a: 83);
todavia, talvez sejam os resultados das análises de
conteúdos das ânforas de La Mata, recentemente di-
vulgados, que mais elucidem sobre a variabilidade
de conteúdos, principalmente líquidos, que estes po-
deriam envasar, ao ter-se detectado a presença de
cerveja, vinho, azeite, mel e mesmo preparados de
peixe, nada invalidando a sua possível utilização,
igualmente, para produtos vegetais sólidos (Rodrí-
guez Díaz 2004: 237). Em termos morfológicos,
estes entroncam na grande família das ditas “ânfo-
ras de saco”, derivando principalmente das fenícias
ocidentais R-1, de corpo ovóide, ombro alto, sem
colo e bordo curto ligeiramente exvasado. As CR-I
apresentam grande variabilidade morfológica ao
nível do bordo, indiciando uma reduzida padroni-
zação das produções (Celestino 1996: 95), podendo
subdividir-se em tipo A, com ombro marcado, e B
onde este não se evidencia. Esta reduzida padroni-
zação morfológica, associada a uma grande varia-
bilidade dos conteúdos envasados, contribui para
definir um contexto produtivo e distributivo muito
distante da massificação. A cronologia, atendendo
aos principais contextos conhecidos, centra-se no
séc. V a.C., desaparecendo entrado o séc. IV a.C.
Por outro lado, apresenta um morfologia marcada-
mente arcaizante, inspirada nas R-1 fenícias, que
desapareceram progressivamente até meados/iní-
cios da segunda metade do séc. VI a.C. (Ramón
1995), evoluindo para outras morfologias clara-
mente distintas. Dada a relativa escassez de ânforas
CR-I em contextos do séc. VI a.C., como o parece
confirmar a sua raridade no Espinhaço de Cão, não
deixa de ser intrigante a retoma tardia de um protó-
tipo com origem no séc. VIII a.C. e máxima expan-
são no século seguinte, sendo talvez revelador da
franca aceitação que o protótipo terá tido no inte-
rior peninsular.

A cerâmica de produção manual é, também
aqui, composta por uma gama variada de formas
abertas e fechadas; estas constituem o principal su-
porte das diversas gramáticas decorativas, como
pequenas incisões sobre o bojo ou linhas quebra-
das, tal como acontece no Espinhaço de Cão.

Os recipientes de vidro polícromo estão repre-
sentados, na Malhada das Taliscas 4, por dois frag-
mentos integráveis no grupo Mediterrâneo I de
Harden (1981), de cor azul e amarela, ou amarela,
verde e azul, que podem, aliás, fazer parte da
mesma peça, possivelmente um anforisco; ambos
foram recolhidos na unidade [42], correspondente,
aparentemente, ao derrube das estruturas identifi-
cadas e, portanto, à última fase de ocupação do
sítio.

Os recipientes de vidro polícromo, cuja produ-
ção se associa usualmente ao Mediterrâneo Orien-
tal e, num momento mais tardio, a Itália (Fabião
1998, vol. II: 168), parecem ter sido introduzidos
na Península Ibérica na sequência da intensificação
dos contactos com o Mundo Púnico, a partir de
meados do séc.VI a.C., irrompendo, com alguma
intensidade, no Ocidente peninsular durante o séc.
V a.C., entrando em rarefacção, nos inícios do sé-
culo seguinte (González Wagner 1994: 13; Jiménez
Ávila 2003: 267).

Em estudo recente (Fabião 2001: 212-214), foi
apresentado um inventário dos vidros policromos
surgidos no território nacional; em contextos lito-
rais, constam desse rol o Cerro da Rocha Branca
(Silves), a necrópole do Gaio (Sines), o Castelo de
Alcácer do Sal, Chibanes (Setúbal), Almeirim, o
Crasto de Tavarede (Figueira da Foz), o morro da
Sé (Porto) e o Monte das Ermidas (Vila Nova de
Famalicão); no interior, a lista inclui os sítios de
Neves I (Castro Verde), das Mesas do Castelinho
(Almodôvar), de Garvão (Ourique), do Alinha-
mento da Tera (Pavia), de Vaiamonte (Monforte) e
de Cachouça (Idanha-a-Nova).

No vizinho território extremenho os recipientes
de vidros polícromos foram identificados, entre ou-
tros sítios, em Medellin (Almagro-Gorbea 1977:
426), além dos dois notáveis conjuntos apresenta-
dos recentemente, Pajares (Jiménez Ávila 2001) e
Cancho Roano (Jiménez Ávila 2003).

Note-se que, curiosamente, na Extremadura es-
panhola, no chamado Complexo Monumental de
La Mata (Badajoz), foi registado apenas um exem-
plar de possível unguentário, constituído por um
fragmento de fundo azulado e banda de três linhas
amarelas quebradas (Rodríguez Díaz 2004: 799); é
difícil explicar esta escassez de artefactos de vidro
policromo, sobretudo atendendo à cronologia e às
características áulicas do sítio, tanto mais que se
trata do resultado de uma escavação recente e muito
extensiva. Esta estranheza resulta também do facto
de, tanto em Pavia (Alinhamento da da Tera), como
no Alandroal (Malhada das Taliscas 4), estarmos
perante sítios de perfil muito mais modesto, em
contextos geográficos marginais aos grandes eixos
de circulação regional.

Note-se, a propósito, que, se até há poucos anos,
este tipo de recipientes parecia apresentar uma dis-
tribuição essencialmente litoral, consonante, aliás,
com os presumíveis contextos primários de distri-
buição na fachada atlântica, o panorama actual tem
vindo progressivamente a complexificar-se, com
um maior número de presenças no interior, para o
qual contribuem os exemplares aqui apresentados.
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Na realidade, a quantidade de recipientes de
vidro policromo no interior extremenho, onde pon-
tuam os já mencionados conjuntos de Cancho
Roano (Jiménez Ávila 2003) e, principalmente, Pa-
jares (Jiménez Ávila 1999), evidencia o muito que
ainda falta conhecer sobre a distribuição destes pro-
dutos (e muito provavelmente dos respectivos con-
teúdos), no Ocidente peninsular.

Em termos gerais, o balanço recente das pre-
senças do Grupo Mediterrâneo I, no espaço penin-
sular (Jiménez Ávila 1999; 2003), reforça a
imagem da sua actual concentração no Sudeste pe-
ninsular e Alta Andaluzia, além do foco ampuri-
tano; as ocorrências extremenhas aparecem como
claramente excêntricas, em relação a este padrão,
dificultando leituras lineares, evidenciado, igual-
mente, o estado embrionário da investigação, no
que diz respeito a estes artefactos.

Por outro lado, e tal como assinala Javier Jimé-
nez (2003: 271), o padrão de distribuição é bastante
distinto, se, em vez das necrópoles, atendermos
apenas aos contextos habitacionais; nesta óptica, a
área extremenha ganha, decididamente, outro des-
taque.

Perante isto, é de esperar que, à medida que se
conheçam melhor os contextos funerários no oci-
dente peninsular, o mapa de distribuição dos reci-
pientes de vidro policromo sofra alterações
radicais, como parecem indiciar os dados obtidos,
até agora, na necrópole da Tera (Mora) (Rocha
2003).

Foram apenas recolhidos dois artefactos metá-
licos: um pequeno peso troncocónico achatado,
com cerca de 2 cm de diâmetro e um fragmento de
uma haste achatada e perfurada numa extremidade,
que pode eventualmente corresponder a uma agu-
lha para redes, mas para a qual desconhecemos pa-
ralelos directos.

Em contrapartida, os ponderais encontram-se
bem documentados no Sudoeste peninsular, devido,
principalmente, ao conjunto detectado em Cancho
Roano (García-Bellido 2003), bem enquadrado
dentro do séc. V a.C. e, por isso, coincidente com a
cronologia atribuível à Malhada das Taliscas 4; por
outro lado, no espaço hoje português, a presença de
ponderais é, de momento, reduzida e em grande
medida desprovida de contextos, e, quando estes
existem, reportam-se a momentos mais antigos (Vi-
laça 2003).

Os pesos conhecidos são maioritariamente de
bronze (García-Bellido 2003; Vilaça 2003); no que
diz respeito à forma, o exemplar da Malhada das Ta-
liscas 4, por ser troncocónico, distancia-se dos mais
usuais, bitroncocónicos. Para além desta diferença,

os exemplares de Cancho Roano apresentam uma
perfuração central, para acondicionamento con-
junto, enquanto os exemplares conhecidos em terri-
tório nacional não apresentam, tal como o exemplar
da Malhada das Taliscas 4, qualquer orifício.

A existência de um conjunto edificado clara-
mente diferenciado, de fundo áulico, acompanhado
de realidades móveis de luxo, tal como os unguen-
tários de vidro policromo ou a possível cerâmica
ática, a par de um conhecimento bastante provável
da escrita, deixa entrever um contexto social clara-
mente destacado, em meio rural, numa região apa-
rentemente remota. A possibilidade do edifício Sul
se tratar de um amplo espaço de armazenagem,
deixa entrever a agricultura como base económica
de diferenciação destas instalações em meio rural,
junto ao Guadiana. Por outro lado, são claras as di-
ferenças deste local face a outros, eventualmente
contemporâneos, deixando entender uma quase
certa estratificação do povoamento.

A presença de materiais importados de grande
circulação na Malhada das Taliscas 4, por oposição
à sua ausência em sítios de maior entidade, como o
Espinhaço de Cão, poderá derivar, no essencial, de
questões cronológicas, mais que de uma diferen-
ciação económica evidente, na justa medida em que
aquele parece ter sido abandonado num momento
anterior à penetração destas realidades de grande
circulação.

5. O POVOAMENTO RURALTARDIO –
TRANSFORMAÇÃO E CONTINUIDADE

Nos inícios/meados do séc. IV a.C. uma pro-
funda transformação das redes de povoamento pa-
rece ter acometido a esmagadora maioria do
povoamento rural alentejano. As vivências cen-
tram-se agora em poderosos povoados fortificados,
rodeados de imponentes estruturas de fortificação.
As vicissitudes do projecto que esteve na origem
das intervenções que apresentamos, limitadas à
cota 152, deixaram de fora os poucos casos conhe-
cidos destas fortificações nas imediações do Gua-
diana. Na realidade, com a viragem para a segunda
metade do milénio, o povoamento parece retrair-se
face ao rio, não se conhecendo nenhum povoado
fortificado claramente da IIª metade do Iº milénio
a.C. na margem direita do Guadiana, em território
centro alentejano. Estes retraíram-se para os tramos
médios dos principais afluentes, onde se conhecem
povoados como o Castelo Velho do Lucefécit, junto
da Ribeira homónima, ou o Castelo Velho do De-
gebe e Castelo do Monte Novo naquele rio.
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Todavia, ainda que a tónica seja essencialmente
de mudança, nem todo o povoamento acabou aco-
metido por este ímpeto gregário. Algumas ocupa-
ções, de evidente origem antiga, parecem manter-se
durante um curto período da segunda metade do
milénio, caso da Casa da Moinhola 3, enquanto ou-
tras arrancam já neste momento, mas seguindo um
modelo de instalação rural, grandemente devedor
do conhecido para momentos anteriores, caso da
Malhada dos Gagos (Fig. 12).

Deste modo, no Guadiana, o modelo de instala-
ção rural parece manter-se como elemento estrutu-
rante da paisagem do Iº milénio a.C., deixando
perpassar uma imagem de forte continuidade atra-
vés de um milénio sulcado, segundo muitos auto-
res, por invasões, crises, etc …

6. POVOAMENTO POST-ORIENTALIZANTE
DAMARGEM DIREIRADEALQUEVA:
PERIFERIA E RURALIDADE

O carácter periférico do regolfo de Alqueva é
reconhecível, de uma maneira transversal, desde o
Neolítico até aos dias de hoje, e deriva, em dife-
rentes proporções, de factores fisiográficos e histó-
ricos.

O Guadiana destaca-se, no contexto regional,
como uMa fronteira natural, acentuada, na área do
regolfo de Alqueva, pela pobreza dos solos que o
rio atravessa, na sua maioria xistos.

O conjunto das ocupações estudadas na mar-
gem direita do Guadiana dentro do regolfo parecem
cobrir toda a sequência do Iº milénio a.C., ainda
que exclua os povoados fortificados do Bronze
Final ―principalmente devido aos limites altimé-
tricos do regolfo— e os da IIª Idade do Ferro.

Numa perspectiva geral, predominam as ocu-
pações atribuíveis a um momento antigo da Idade
do Ferro, verificando-se uma clara redução do po-
voamento rural a partir do século V a.C., mantendo,
todavia, modelos de implantação característicos
dos séculos anteriores.

O povoamento concentrado, nomeadamente o
fortificado, com cronologias que parecem arrancar
a partir do séc. V a.C., remete para modelos de im-
plantação totalmente distintos; ainda que seja
comum nas regiões imediatas ao Guadiana, está, no
entanto, totalmente ausentes nas margens do grande
rio do Sul, o que não deixa de reforçar a perspectiva
fronteiriça e marginal do rio neste momento.

Os sítios post-orientalizantes estudados, dentro

e fora do regolfo de Alqueva, parecem, na sua
maioria, constituir redes de povoamento estrutura-
das, interdependentes, com economias de base
agro-pecuária e, ainda que explorem territórios de
escasso potencial agrícola, evidenciam, ao longo do
tempo, alguma prosperidade económica, traduzida
na complexidade e extensão da arquitectura e na ri-
queza dos conjuntos artefactuais.

Ainda que se tratem de instalações relativa-
mente modestas, cremos possível registar claros in-
dícios de hierarquização, naturalmente relacionada
com a estrutura social e económica subjacente a
esta rede de povoamento.

A comparação com o que se conhece hoje na
Extremadura permite verificar que os sítios clara-
mente mais destacados do conjunto de Alqueva,
como por exemplo, Espinhaço de Cão e Malhada
das Taliscas são, na realidade, aproximadamente
equivalentes aos de menor entidade estudados, até
ao momento, no Guadiana médio, como parece ser
o caso de Cerro Manzanillo (Duque 2007).

Este aspecto, permite-nos, por um lado, supor a
existência, na área central do território centro alen-
tejano, de categorias de sítios mais próximas de ins-
talações como Cancho Roano ou La Mata, dos
quais existem, em todo o caso, alguns indícios mal
conhecidos.

O desconhecimento, no território extremenho,
de pequenos sítios como os de Alqueva, assim
como das dinâmicas culturais e económicas que re-
presentam, deve resultar essencialmente da geo-
grafia de investigação.

Uma comparação mais localizada na nossa área
de estudo permite observar uma curiosa assimetria
entre as duas margens do Guadiana, com um vazio
bastante evidente na margem esquerda; esta dife-
rença, na que pode influir intensidades diferentes
de prospecção, poderá resultar do efeito de fron-
teira, associado neste tramo específico ao rio.

Em todo o regolfo de Alqueva, apesar da inten-
sidade das prospecções, não foi possível identificar
qualquer necrópole. Atendendo ao que se conhece
no Baixo Alentejo, ou à mais próxima necrópole da
Terá, é possível supor que, em geral, se devem im-
plantar a escassa distância dos locais de povoa-
mento, em altimetrias superiores, o que, no caso
vertente, implica provavelmente que se localizarão
fora do regolfo de Alqueva.

Redondo/Rio de Moinhos
Primavera de 2006/Outono de 2007
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Fig. 12.– Conjunto artefactual dos sítios tardios da Malhada dos Gagos (GAG) e Casa da Moinhola 3. (CM3).
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