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R E S U M O Pretendeu-se com este trabalho efectuar a revisão de um conjunto de entidades arqueoló-

gicas, documentadas no Alto Alentejo, cujas características arquitectónicas e de ubiquação

admitem o reconhecimento de dois modelos de instalação distintos: fortins e recintos-

-torre. Ambos foram objecto de análise, permitindo enquadrar a ocupação nos finais da

República e inícios do período Imperial, devendo corresponder aos mais antigos modelos

de instalação romanos em meio rural.

A B S T R A C T This work reviews a group of archaeological sites, documented from the Alto

Alentejo, whose architectonic characteristics and ubiquity allow us to propose two types

of installation: forts and tower enclosures. These sites were analyzed and dated to the end

of the Republic and the beginning of the Imperial era; they correspond to the earliest types

of Roman installation in a rural context.

Introdução: bases, dados e propósitos

O conhecimento da realidade arqueológica do Alto Alentejo alterou-se substancialmente
na última década, derivado, em grande medida, de intensos trabalhos de prospecção, muitos
deles resultantes de acções individuais ou de trabalhos de Arqueologia de Salvamento, cujo
máximo expoente é, sem dúvida, o Plano de Minimização do Impacto Arqueológico do Regolfo
da Barragem de Alqueva.

O elevado número de sítios identificados em prospecções de superfície começa a expor-nos
um conjunto de entidades arqueológicas, até ao momento, totalmente desconhecidas, indiciando
uma realidade muito mais complexa e diversa que a registada há escassos anos atrás.

No que toca ao Mundo romano, os trabalhos de prospecção têm revelado uma intensa e
diversa mancha de povoamento, pontuando pela sua excepcionalidade um conjunto de sítios
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designados como “Recintos ciclópicos” (Calado, 1994-95), cuja identificação recente evidencia
a fragilidade dos dados hoje disponíveis e a absoluta necessidade de alargar e intensificar as pros-
pecções.

Este trabalho parte da revisão e reavaliação de um conjunto de realidades arqueológicas,
maioritariamente dadas a conhecer nos últimos anos, que parecem perfilhar dois modelos de
povoamento distintos, mas com evidentes características comuns: os fortins e os recintos-torre. 

A maioria dos sítios aqui em foco foram associados a diversos momentos cronológicos,
principalmente à Idade do Ferro, mas também à Época Romana e Medieval, tendo sido, por vezes,
interpretados como atalaias.

Perante a grande fragilidade dos dados em que me baseio, não poderei deixar de realçar
que esta é apenas uma primeira leitura, não isenta de muitas críticas, inclusivamente na avali-
ação dos elementos integrantes, mas que poderá ter a virtude de chamar a atenção para algu-
mas realidades tardo-republicanas e dos inícios do Império, ainda pouco conhecidas ou valo-
rizadas.

Fortins romanos do Alto Alentejo

Como se tornará evidente na sua caracterização sumária, o conjunto é manifestamente hete-
rogéneo, todavia, parece-me que, ainda assim, apresenta alguma coerência interna resultante de
características como a exiguidade da área, a implantação topográfica, a cronologia e alguns aspec-
tos estruturais.

A especificidade deste modelo de ocupação, sem qualquer paralelo em realidades anterio-
res ou posteriores conhecidas na região, implica a utilização de uma terminologia específica, evi-
denciando a sua peculiaridade.

O conceito de fortim poderá definir, com alguma clareza, este tipo de sítios, onde as afini-
dades com a arquitectura militar são fáceis de identificar (muros exteriores de grande espessura,
reduzidas dimensões da área ocupada, implantação topográfica em locais facilmente defensá-
veis e/ou com amplo domínio visual). 

Esta designação foi igualmente aplicada a realidades similares identificadas na Extrema-
dura espanhola (Rodríguez Díaz e Ortiz Romero, 1989, p. 49); também aos conhecidos castella
se associou a designação de fortim, tendo em conta a sua reduzida dimensão e a sua aparência
fortificada (Maia e Maia, 1996, p. 66). Apesar da proposta aduzida, mantém-se em aberto a ques-
tão terminológica, a qual me parece fulcral debater no contexto da definição funcional destes
conjuntos arquitectónicos.
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1. Malhada das Penas 1 
(x= 619.4.5 y= 4332.7) e 2 ( x= 619.6 y= 4332.5; CMP 370; concelho de Fronteira)

Os dois fortins da Malhada das Penas
situam-se em elevações fronteiras, pelo que
serão tratados em conjunto, como creio que
deveriam ter, de facto, funcionado.

Implantam-se sobre uma destacada
crista de conglomerados, que se ergue de
forma abrupta sobre a planície envolvente,
criando relevos vigorosos e destacados
penhascos, como os que caracterizam as ele-
vações em que ambos se situam.

Os fortins aqui considerados, situam-se
em penhascos fronteiros, em margens dis-
tintas da Ribeira da Chaminé, controlando
uma estreita passagem, de ligação Norte-Sul,
que vence com grande facilidade a linha de
cumeada em que se localizam.

Apesar da grande proximidade, apre-
sentam características muito distintas entre
si, representando dois tipos distintos de estru-
turas.

O fortim da Malhada das Penas 1 situa-se na margem direita da Ribeira da Chaminé, sobre
um esporão cujas vertentes Norte e Este são marcadas por destacados penhascos, que lhe con-
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Fig. 1 Localização dos fortins 1 e 2 da Malhada das Penas na
CMP 370 – 1:25 000.

Fig. 2 Vista geral, do quadrante Sul, do fortim da Malhada das Penas 2.



ferem grande defensabilidade natural; do lado Sul a elevação apresenta uma encosta de verten-
tes mais suaves. A ocupação desenvolve-se numa ampla plataforma no topo, com mais de 60 m
de comprimento e 20 de largura. Na extremidade Oeste regista-se a presença de um grande “tumu-
lus” de escombros que poderia, eventualmente, resultar do derrube de uma estrutura do tipo
torre; entre esta e a vertente abrupta, parece existir uma estreita passagem de acesso ao interior
da área ocupada. No lado Sul um potente muro, com mais de 1m de largura, construído em
pedras do local, delimitaria a área edificada, enquanto nos lados Norte e Oeste esta função seria
cumprida por penhascos abruptos. 

Os materiais de construção em cerâmica estão praticamente ausentes, tendo-se recolhido
um conjunto de cerâmicas comuns, de produção regional, pouco características em termos cro-
nológicos.

O fortim 2 da Malhada das Penas implanta-se numa pequena elevação dotada de grande
defensabilidade natural e ampla visibilidade sobre a área envolvente, tal como o anterior; a área
ocupada é muito restrita, resumindo-se, aparentemente, a um edifício de planta quadrangular
com 14 m (N-S) x 12 m (E-O), do qual são claramente visíveis dois lados, definidos por muros
realizados em pedras do local. Uma vez mais os materiais de construção em cerâmica estão ausen-
tes, tendo sido recolhidos escassos materiais arqueológicos como bordos extrovertidos, de tra-
dição pré-romana, que não permitem aferir cronologias mais precisas.

A estreita relação espacial destes dois sítios, ao assumir-se a sua contemporaneidade, total
ou parcial, permite conjecturar uma funcionalidade específica distinta para cada um deles, onde
o fortim 1 centralizaria um conjunto diverso de funções, entre elas as habitacionais, e o fortim
2 estaria principalmente vocacionado para a vigilância da passagem e da área envolvente; comum
a ambos parecem ser as preocupações defensivas e de controlo, inerentes à escolha de uma loca-
lização tão específica e à robustez da principais estruturas visíveis.
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Fig. 3 Vista geral, do quadrante Sul, dos fortins da Malhada das Penas.



2. Beiçudos 
(x= 626.9.5 y= 4319.3 ; CMP 384; concelho de Fronteira)

O fortim dos Beiçudos implanta-se num
destacado esporão de uma grande linha de
cumeada que marca a paisagem no sentido
SE-NW; será nesta crista de conglomerados
que iremos encontrar, para Noroeste, os for-
tins da Malhada das Penas. O esporão, que
cai abruptamente sobre a Ribeira Grande,
detém um excelente domínio visual sobre toda
a área envolvente, estando, igualmente,
dotado de uma excelente defensabilidade
natural; no que seria o acesso mais facilitado
ao local, existe um possível duplo fosso, que
reforça a defensabilidade do lado Noroeste,
na estreita faixa de terreno que liga o espo-
rão à restante linha de cumeada.

Esta estrutura negativa permite desta-
car ainda mais uma elevação de vertentes
abruptas e rochosas, no topo da qual se desen-
volve a ocupação; observam-se aqui abun-
dantes restos de estruturas, que lhe conferem
um perfil amesetado.

A superfície ocupada restringe-se a uma
área relativamente reduzida no topo e nas
encostas Sul e Oeste; em toda a área obser-
vam-se muros de xisto de boa construção,
com vários metros de extensão; as estrutu-
ras visíveis nas encostas funcionariam, pro-
vavelmente, como muros de sustentação de
terras, permitindo ampliar a área habitável,
através da criação de terraços.

O material de construção em cerâmica
é inexistente, abundando à superfície restos
de adobes que sofreram a acção do calor. Os
restantes materiais arqueológicos são muito
escassos, estando presente a cerâmica de tra-
dição pré-romana, como grandes potes de
bordo extrovertido.
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Fig. 5 Vista geral, do quadrante Sul, do fortim dos Beiçudos.

Fig. 4 Localização do fortim dos Beiçudos na C.M.P.
384-1:25 000.



3. Penedo do Ferro 
(x= 639.7.5 y= 4312.1.0; CMP 413; concelho de Monforte)

O fortim do Penedo do Ferro implanta-
se numa ligeira elevação que detém, contudo,
um amplo domínio visual, em particular
sobre um importante caminho natural cons-
tituído pelo vale da Ribeira da Colónia/
Almuro, que marca a paisagem no sentido
Este-Oeste.

A ocupação instala-se entre grandes
penedos graníticos, numa plataforma sub-
rectangular, com 72 m x 40 m, estruturada
por potentes muros, realizados em pedra de
médio calibre. Na extremidade Oeste, no
ponto mais elevado do local, destaca-se um
micro-relevo, gerado por abundante pedra
solta, que poderá denunciar a presença de uma
estrutura de grandes dimensões, eventual-
mente uma torre. No exterior da plataforma
do topo, junto ao seu canto sudeste, existem
outras duas de menor dimensão, igualmente
estruturadas entre afloramentos.
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Fig. 6 Vestígios de estruturas junto ao topo do esporão do fortim dos Beiçudos.

Fig. 7 Localização do fortim do Penedo do Ferro na CMP 413-
1: 25 000.



Os materiais recolhidos não são, na realidade, muito abundantes, todavia, permitem asse-
verar a presença de uma primeira ocupação pré-histórica e uma segunda tardo-republicana ou
do início do período Imperial. Os materiais respeitantes a esta última ocupação correspon-
dem a cerâmica manual e de roda, de tradição pré-romana, a par de alguns fragmentos de cerâ-
mica importada da Bética, entre os quais um fragmento de bordo de ânfora da Classe 15-Hal-
tern 70.
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Fig. 8 Vista do lado Oeste do fortim do Penedo do Ferro, onde se pode observar um grande “tumulus” de derrubes.

Fig. 9 Ânfora da Classe 15 (Haltern 70) recolhida no Penedo do Ferro.



4. Soeiros 
(x = 599.1 y = 4302.1; C.M.P. 410; concelho de Arraiolos) (Calado e Rocha, 1997, p. 102;
Calado, Deus e Mataloto, 2000, p. 759-774)

O sítio dos Soeiros encontra-se actual-
mente transformado numa ilha, devido à
construção da barragem homónima, pelo que
as considerações sobre o seu enquadramento
paisagístico e as suas opções de implantação
se afiguram particularmente limitadas.
Assim, ainda que condicionados pela imagem
truncada de que dispomos hoje, poderemos
afirmar que o local se implantava num
pequeno esporão, ligeiramente destacado,
pontuado por imponentes afloramentos gra-
níticos. A defensabilidade natural do sítio não
é, certamente, muito elevada, condicionada
que está pelo conjunto de elevações de cota
mais alta que o rodeiam; este facto confere-
lhe, igualmente, um controlo visual bastante
reduzido, limitado às imediações, excepto
para noroeste, ao longo do curso da Ribeira
das Covas.

No local afloram alguns escassos vestí-
gios de estruturas, sem ser notória qualquer grande construção; a área útil seria, pelo que é pos-
sível observar actualmente, reduzida, certamente inferior aos 0,5 ha.

A oscilação do nível da barragem está a provocar a erosão dos estratos arqueológicos, expondo
um importante número de materiais, quer cerâmicos quer faunísticos.

A cerâmica de construção não foi detectada, sendo o conjunto das restantes cerâmicas muito
numeroso; os grandes contentores de tradição pré-romana dominam em termos de presenças,
sendo também muito abundantes os pequenos recipientes fechados, tipo panelas, onde se notam,
em alguns exemplares, as características formais das cerâmicas de uso comum conhecidas para
o período imperial. As cerâmicas importadas são frequentes, tendo-se identificado a presença de
ânforas (Classe 67, Classe 15-Haltern 70 e Classe 24-Dressel 25) e cerâmicas de uso comum pro-
venientes da Bética; além destas importações chegaram também aos Soeiros escassos exempla-
res de cerâmica Campaniense do “círculo da B”, nomeadamente um da série 7551 de Morel (Morel,
1981). O conjunto dos materiais parece centrar-se, em termos cronológicos, nos meados/terceiro
quartel do séc. I a.C.

A inclusão do sítio dos Soeiros no conjunto dos fortins é, de facto, problemática, todavia,
creio que poderá estar estreitamente relacionado com o tipo de sítios que se pretende caracteri-
zar. A reduzida área ocupada, de certo modo a implantação e, aparentemente, a cronologia, auto-
rizam, na minha perspectiva, a sua inclusão num conjunto que é, reconhecidamente, heterogé-
neo. Em todo o caso, inclui-se, sem dúvida, nas primeiras ocupações em espaço rural conhecidas
na região após a conquista romana.
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Fig. 10 Localização do fortim dos Soeiros na CMP 410-  
1: 25 000.
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Fig. 11 Vista geral, do quadrante Norte, do fortim dos Soeiros.
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Fig. 12 Conjunto de cerâmicas do sítio dos Soeiros: 1-4 – cerâmica comum local e regional; 6- cerâmica com decoração a
carretilha; 7- grafito inscrito antes da cozedura (seg. Calado, Deus e Mataloto, 2000, p. 772).

1

2

3

5

4

6



Rui MatalotoFortins e recintos-torre do Alto Alentejo: antecâmara da “romanização” dos campos

171REVISTA PORTUGUESA DE Arqueologia . volume 5. número 1. 2002, p. 161-220

Fig. 13 Conjunto de cerâmicas do sítio dos Soeiros: 1-5-ânforas de produção bética; 6-7-“paredes finas”; 8- cerâmica
campaniense, série 7551 de Morel; 9-13- cerâmica comum de importação (seg. Calado, Deus e Mataloto, 2000, p. 771). 
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5. Cortes: 
(x= 618.5 y= 4289.8 U.T.M.; CMP. 439; concelho de Estremoz) (Calado, 1994-95)

O fortim das Cortes foi inicialmente
englobado no conjunto dos “recintos cicló-
picos” (Calado, 1994-95); no entanto, desde
logo, foram realçadas as distintas caracterís-
ticas do sítio face aos restantes, em particu-
lar, devido à sua implantação, ao seu apare-
lho de menor dimensão e à total ausência de
material de construção, muito abundante em
vários outros.

As características que o afastam dos
“recintos ciclópicos” aproximam-no do con-
ceito que se pretende caracterizar aqui como
fortim, justificando-se a sua inclusão neste
conjunto. Todavia, a relação com os “recin-
tos ciclópicos” não é de todo negada, o que
se estende, aliás, a todos os fortins, como se
tentará realçar ao longo deste trabalho.
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Fig. 14 Localização do fortim das Cortes (CMP 439 -1: 25 000).

Fig. 15 Vista geral, do quadrante Sul, do esporão do fortim das Cortes.



O fortim das Cortes implanta-se num destacado esporão que domina visualmente o vale
homónimo, situado na encosta Norte da serra d’Ossa; sendo um dos pontos privilegiados de
passagem da serra no sentido N-S, poderá daí resultar a sua instalação neste local.

No topo do esporão encontra-se uma estrutura de planta quadrangular com 12 m de lado,
construída em grandes blocos de xisto, cujos muros exteriores apresentam perto de 0,90 m de
espessura e 1 m de altura máxima visível. 

Em torno desta estrutura principal desenvolvem-se duas plataformas artificiais, visíveis
apenas nas encostas mais declivosas — Norte, Sul e Este — que visam, certamente, ampliar a redu-
zida área habitável. 

Os materiais recolhidos são escassos, e, principalmente, de tradição pré-romana, como os
grandes contentores de bordo extrovertido, por vezes decorados com linhas incisas ondulantes;
surgem também escassos materiais de importação como ânforas de produção bética, possivel-
mente da Classe 15 (Haltern 70).
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Fig. 16 Vista do lado Oeste da estrutura principal das Cortes.



6. Outeiro Pintado 
(x = 648.3 y = 4295.0.5; C.M.P. 427; concelho de Vila Viçosa) (Louro, 1967, p. 17)3

O Outeiro Pintado implanta-se numa
destacada elevação, situada num meandro da
Ribeira de Mures, dominando visualmente o
seu vale. No topo, encontra-se uma estrutura
quadrangular com 17 m x 15 m, que lhe con-
fere uma aparência amesetada, da qual poderá
resultar o micro-topónimo. A construção uti-
liza blocos de xisto, de grande dimensão, apro-
ximadamente paralelepipédicos. Na encosta
Sul existem duas plataformas artificiais, com
cerca de 5m de largura, que permitiam ampliar
a área útil e facilitar o acesso ao topo; no lado
Nascente, desenvolve-se uma plataforma
natural que poderia ter sido igualmente ocu-
pada. O material de construção cerâmico é
escasso, tendo-se unicamente registado a pre-
sença de imbrices. O restante material é tam-
bém escasso, tendo-se recolhido alguns bor-
dos de grandes recipientes de tradição
pré-romana. 
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Fig. 17 Localização do fortim do Outeiro Pintado na CMP 427
1:25 000.

Fig. 18 Vista geral, do quadrante Sul, da elevação do Fortim do Outeiro Pintado.



Na Ribeira, junto à base da elevação, no lado Norte, detectou-se um pequeno açude do qual
parte uma pequena caleira, revestida a argamassa, de adução de água a uma estrutura em pedra
com um arco e alguns entalhes na rocha, situada na base da encosta Sul. Esta construção estava
certamente relacionada com o aproveitamento hidráulico da Ribeira de Mures, sem que se possa
afiançar, neste momento, para que tipo de actividade. A relação directa desta estrutura com o
sítio arqueológico permanece por demonstrar, contudo, a sua proximidade e as características
únicas na região, autorizam que se alerte para a uma possível interligação entre ambos.
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Fig. 19 Vista da estrutura hidráulica detectada na base da encosta do fortim do Outeiro Pintado.



7. Três Moinhos - S. Rafael 
(x= 656.6.2 y= 4292.2; CMP 441-A; concelho de Elvas) (Perdigão, 1976; Edia, 1999, p. 146)

O sítio dos Três Moinhos implanta-se
numa destacada elevação sobre o Guadiana;
de acesso facilitado por terra, detém, contudo,
elevada defensabilidade para o rio, sobre o
qual obtém um excelente controlo visual. 
No topo situa-se uma estrutura de planta
quadrangular, de construção cuidada, em
blocos de grande dimensão, com 12 m de lado
e cerca de 1 m de altura máxima visível, rea-
lizada em xisto local. Na área envolvente aflo-
ram alguns vestígios de construções de menor
entidade visível.

Os materiais arqueológicos são muito
escassos, registando-se somente a presença
de alguma cerâmica de roda.
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Fig. 20 Localização do fortim dos Três Moinhos na CMP 441-A
1: 25 000.

Fig. 20 Vista geral, do quadrante Norte, da elevação em que se situa o fortim de Três Moinhos.



8. Monte do Almo 
(x= 620.9 y= 4281.2.5 U.T.M.; CMP 450; concelho do Redondo) (Calado e Mataloto, 2001)

O sítio do Monte do Almo implanta-se
numa pequena elevação situada no limite
setentrional da planície Central do Redondo,
sobre a qual detém uma excelente visibili-
dade.

A sua localização permite-lhe um com-
pleto domínio visual sobre um caminho natu-
ral que, marginando a serra pelo lado Sul, liga
a área de Évora ao Guadiana, controlando,
igualmente, o acesso à já referida portela do
vale das Cortes. 

A ocupação distribui-se pela metade
Norte da elevação, instalando-se no topo e na
plataforma que lhe fica adjacente a Sul; o
acesso é facilitado pelas encostas suaves,
excepto do lado norte e nordeste, onde se acen-
tua o declive e emergem grandes afloramen-
tos rochosos.
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Fig. 22 Vista da estrutura central do fortim de Três Moinhos.

Fig. 23 Localização do fortim do Monte do Almo na CMP 450-
1:25 000.



Na extremidade norte, no ponto mais
elevado do cabeço, observam-se os vestígios
de uma estrutura com cerca de 10 m x 8 m,
sobreposta por grande amontoado de derru-
bes; esta poderá corresponder a uma possível
torre que, desenvolvendo-se em altura, refor-
çaria a capacidade de controlo visual sobre a
área envolvente.

A ocupação dispersa-se para Sul numa
grande plataforma, na qual são visíveis diver-
sas estruturas, entre as quais uma de planta
rectangular, com cerca de 15 m x 8 m, cons-
truída em blocos de média e grande dimen-
são, aproveitando os afloramentos que emer-
gem no local; na encosta oeste, podem-se
também observar diversas plataformas e ves-
tígios de estruturas.

O conjunto de materiais recolhidos é
reduzido, todavia, afigura-se relativamente
esclarecedor sobre a sua cronologia, clara-
mente tardo-republicana. A cerâmica de pro-
dução regional de tradição pré-romana
domina o conjunto, principalmente constituído por grandes contentores; registou-se no frag-
mento de um destes o que poderá ser parte de uma inscrição, realizada antes da cozedura, na
qual se pode ler um A. Os materiais de importação são muito escassos, estando presentes as ânfo-
ras da Classe 15 (Haltern 70), a cerâmica comum de fabrico bético e a cerâmica “afim” de cam-
paniense, com pasta de cor acinzentada e verniz negro. Os dolia estão também presentes. 

A cerâmica de construção não é abundante, contudo, identificou-se a presença de tegulae,
imbrices e lateres. A escória de fundição surge igualmente com alguma frequência.
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Fig. 24 Vista geral, do quadrante Este, do fortim do Monte do Almo.

Fig. 25 Estruturas identificadas no Monte do Almo.



9. Caladinho – Castelo da Defesinha 
(x= 628.8.5 y= 4280.6 ; CMP 451; concelho Redondo/Alandroal) (Almeida, 1946; Calado,
1993, p. 55; Calado e Mataloto, 2001)

O fortim do Caladinho situa-se na extre-
midade Norte de uma destacada linha de
cumeada, que lhe confere uma elevada defen-
sabilidade natural. A sua implantação con-
cede-lhe um importante domínio visual para
norte e oeste, sobre a planície central do
Redondo, e para Este sobre uma ampla área
de relevo bastante ondulado. A ocupação
desenvolve-se numa faixa relativamente res-
trita do topo, essencialmente do lado Nas-
cente, junto de imponentes afloramentos que
sobressaem no local.

Na extremidade sul do topo, consegue-
se divisar uma estrutura de planta quadran-
gular, sobreposta por um amontoado de der-
rubes, e uma plataforma aparentemente
artificial. Ao longo do cimo existem outras
plataformas, estas naturais, onde surgem
também vestígios de ocupação.
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Fig. 26 Fortim do Caladinho- Castelo da Defesinha na
C.M.P.450-1:25 000.

Fig. 27 Vista geral, de NW, da implantação do fortim do Caladinho.

→



O material cerâmico é abundante, maioritariamente de produção local/regional, ainda que
se registe um importante número de importações. Estas são, essencialmente, da Bética: ânforas
da Classe 15-Haltern 70, Classe 16-Dressel 7-11, Classe 5-Dressel 1c e diversa cerâmica comum;
recolheram-se também diversos fragmentos de terra sigillata itálica, tal como vários fragmentos
de parede de ânfora de produção itálica. As produções de âmbito regional são, em termos mor-
fológicos, muito diversificadas, tendo-se registado a presença de uma ampla variedade de potes,
taças e grandes contentores de armazenamento, os quais dominam claramente o conjunto. As
decorações resumem-se a linhas horizontais ondulantes e impressões a carretilha. Merecedor de
destaque é o grande número de pondera recolhido, cerca de três dezenas, entre completos e frag-
mentados, um dos quais com uma inscrição epigráfica. Os fragmentos de escória e pingos de
chumbo são relativamente frequentes, existindo também alguns artefactos neste metal, nome-
adamente um “gato” para reparar peças fracturadas.
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Fig. 28 Cerâmicas recolhidas no fortim do Caladinho: 1 e 3 – cerâmica com decoração a carretilha; 2 – fundo em cerâmica
cinzenta; 4-5- taças; 6-9 – ânforas da Classe 15 (Haltern 70); 10-11 – ânforas da Classe 16 (Dressel 7-11).
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10. Castelinho 
(x= 634.2 y= 4278.5; C.M.P. 451; concelho do Alandroal) (Vasconcelos, 1895, p. 212-213;
Calado, 1993, p. 61)

O sítio do Castelinho implanta-se num
imponente esporão rochoso, com grande
defensabilidade natural, rodeado por eleva-
ções de maior altitude. Domina, neste ponto,
parte do vale da Ribeira de Lucefécit, ao qual
se confina a visibilidade a partir do sítio. 

A área disponível é diminuta e delimi-
tada por afloramentos; na extremidade mais
próxima do único ponto de acesso ao local,
ergue-se um amontoado de escombros, muito
afectado por uma enorme vala de destruição,
no interior da qual estão visíveis vários muros
de xisto. Um muro fecha o acesso, a partir do
exterior, à pequena plataforma onde se desen-
volveria a ocupação, aumentando a já exem-
plar defensabilidade do local. 

Os materiais são escassos, tendo-se reco-
lhido cerâmica manual e de roda, vários frag-
mentos de parede de ânforas de produção
bética, um cossoiro e uma fíbula de bronze, cuja tipologia se desconhece (Calado, 1993, p. 61);
o material de construção está quase totalmente ausente, apenas se tendo identificado uma tegula.
Os fragmentos de escória são bastante frequentes, principalmente na encosta Sul. 
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Fig. 29 Localização do fortim do Castelinho na CMP 451- 
1: 25 000.

Fig. 30 Vista geral, do quadrante Norte, do fortim do Castelinho.



11. Rocha de Províncios 
(x= 649.6 y= 4279.7; CMP.452; concelho de Alandroal) (Calado, 1993, p. 96; Edia, 1999, 
p. 155)

O fortim da Rocha de Províncios
implanta-se num imponente esporão rochoso,
na margem direita da Ribeira de Províncios,
dispondo de exemplares condições de defesa.
A visibilidade sobre a paisagem envolvente é
ampla para Nascente, ao longo do curso da
Ribeira, permitindo controlar uma vasta área
nas planícies da margem esquerda do Guadi-
ana, até às serras de Olivença; nos restantes
quadrantes apresenta-se limitada a escassos
quilómetros das imediações.

No topo do esporão detectou-se uma
estrutura de planta rectangular, com 6 m x 7
m de lado, cujos muros têm 1,10 m de espes-
sura e 1 m de altura máxima visível. Escava-
ções clandestinas efectuadas no seu interior
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Fig. 31 Localização do fortim da Rocha de Províncios na CMP
452 - 1: 25 000.

Fig. 32 Vista geral, do lado nascente, do esporão da Rocha de Províncios.



permitiram verificar que se encontrava subdividida em diversos compartimentos. Esta estrutura,
efectuada em xisto local, apresenta uma construção cuidada, não utilizando qualquer tipo de
argamassa. 

Na área imediatamente adjacente a esta surgem vários muros, de diversa entidade visível,
que definem plataformas entre afloramentos rochosos, permitindo ampliar a exígua área habi-
tável. Os materiais são escassos, registando-se a presença de cerâmica manual e de roda. Na pri-
meira publicação deste sítio foi-lhe atribuída uma cronologia da Idade do Ferro; em dois outros
esporões das imediações surgem vestígios de ocupação igualmente conotáveis com esta crono-
logia.
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Fig. 33 Vista da estrutura central do fortim da Rocha de Províncios.



12. Castelinhos do Rosário-Outeiro do Castelinho 
(x= 644.1 y= 4273.5; C.M.P 452; concelho do Alandroal) (Calado, 1993, p. 102; Edia, 1999,
p. 153)

O fortim do Outeiro dos Castelinhos
do Rosário implanta-se num destacado espo-
rão junto da Ribeira do Lucefécit, fronteiro
a um importante vau, adjacente a férteis solos
agrícolas e a ricas jazidas mineiras. O espo-
rão, de vertentes declivosas, apresenta uma
elevada defensabilidade natural, instalando-
se o conjunto edificado no topo e parcial-
mente nas encostas Norte e Oeste.

Extensos trabalhos de escavação clan-
destina, levados a efeito no local, permitiram
expor um impressionante conjunto arqui-
tectónico composto por uma ampla área
construída, em notável estado de conserva-
ção, com as cisternas a atingirem cerca de
2,50 m de altura visível. 
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Fig. 35 Vista geral, de Oeste, da elevação do fortim dos Castelinhos do Rosário.

Fig. 34 Localização do Castelinhos do Rosário na C.M.P. 452-
1:25 000.



A construção apresenta uma grande complexidade organizativa que, à falta de um levan-
tamento de pormenor, se torna difícil de compreender. 

A área edificada é constituída por dois corpos arquitectónicos principais, um no topo 
e outro no início da encosta Oeste, separados entre si por um corredor ou pátio, parcialmente
rebaixado na rocha. Os muros exteriores de ambos edifícios apresentam uma assinalável espes-
sura e robustez, entre 1 m e 1,50 m, e uma construção cuidada, utilizando o xisto local, 
por vezes em blocos de grande dimensão; os principais muros internos chegam a atingir um
espessura de 0,80 cm, o que demonstra as grandes preocupações tidas com a robustez da cons-
trução.

A estrutura do topo apresenta uma planta quadrangular com aproximadamente 25 m de
lado, sendo constituída por um conjunto de compartimentos organizados, aparentemente, em
torno de um pátio central. No seu interior são visíveis pisos em opus signinum podendo observar-
se, nalguns compartimentos, restos do revestimento das paredes.

O conjunto arquitectónico situado na encosta Oeste, separado do anterior por um cor-
redor com cerca de 5 m de largura, apresenta uma planta quadrangular com cerca de 20 m x
24 m; o seu interior é substancialmente distinto do edifício do topo, apresentando três gran-
des tramos construtivos, com várias subdivisões, paralelos à encosta e escalonados ao longo
desta. No extremo Norte deste conjunto, já na encosta Norte, situa-se a zona das cisternas.
Estas destacam-se pelo seu soberbo estado de conservação, até ao arranque das abóbadas; são
pelo menos quatro tanques, dois dos quais visíveis integralmente, interligados e revestidos a
opus signinum.
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Fig. 36 Vista aérea, do quadrante Sul, do fortim dos Castelinhos do Rosário (seg. Edia, 1999, p. 153).



A inclusão deste sítio no grupo dos fortins parece-me óbvia, atendendo à robustez da cons-
trução e à localização privilegiada, em termos defensivos e estratégicos, ao controlar um vau da
Ribeira do Lucefécit e estar adjacente a ricas jazidas mineiras. A dimensão e riqueza da área cons-
truída, tal como a impossibilidade de aferir a diacronia da ocupação3, impõem algumas reser-
vas e muitas cautelas quanto à sua inclusão no conjunto.

Na primeira publicação foi classificado como “villa fortificada” (Calado, 1993, p. 102), real-
çando-se a robustez da construção e o seu aspecto fortificado, no que se assemelhava com o Cas-
telo da Lousa, reconhecendo-se, contudo, que os materiais não autorizavam uma cronologia tão
recuada como para este último (Calado, 1993, p. 158).
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Fig. 37 Muro exterior do edifício situado no topo da elevação.



13. Castelo da Pena de Alfange – Outeiro do Pombo 
(x= 648.0 y= 4266.6; CMP 463; concelho do Alandroal) (Calado, 1993, p. 141; Edia, 1999,
p. 169)

O Castelo da Pena de Alfange implanta-
se num destacado esporão da margem direita
do Guadiana, que se desenvolve paralela-
mente ao rio; apresenta as vertentes conside-
ravelmente íngremes, em particular a Nas-
cente, onde cai abruptamente, o que lhe
permite usufruir de uma defensabilidade
quase inexpugnável; detém, igualmente, uma
excelente visibilidade sobre o vale do rio, em
particular sobre dois vaus nas imediações,
junto às Azenhas d’El Rei, a montante, e na
ilha da Cinza, a jusante.

A ocupação desenvolve-se no topo, em
várias plataformas artificiais, definidas por
taludes, nos quais são por vezes visíveis muros
de xisto. A área ocupada, ainda que supere a
definida para a maioria dos locais aqui apre-
sentados, não deverá atingir o 0,5 ha.

Um talude de planta aproximadamente
semicircular delimita o sítio, desembocando na escarpa que cai sobre o rio. Esta estrutura difi-
cilmente se poderá assumir como uma muralha, podendo corresponder a um muro de conten-
ção de terras, de modo a ampliar a área habitável. No interior desta área existiria um conjunto
de estruturas, denunciadas por taludes e por vários troços de muros, ainda visíveis. Na extremi-
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Fig. 38 Localização do fortim do Castelo da Pena de Alfange
(CMP 463- 1: 25 000).

Fig. 39 Vista geral, do quadrante Sul, da elevação do fortim da Pena de Alfange.



dade Sul do topo e simultaneamente num dos pontos mais elevados do local, existem vestígios
de uma estrutura de planta quadrangular.

Este fortim foi inicialmente integrado na Idade do Ferro (Calado, 1993, p. 141; Edia, 1996,
p. 169), publicando-se um conjunto de materiais de tradição indígena, nomeadamente bordos
extrovertidos; em visita ao local foi possível detectar a presença de paredes de ânfora de produ-
ção bética, provavelmente Classe 15–Haltern 70.

Os dados são realmente escassos, contudo, creio ser possível integrar este sítio no conjunto
aqui reunido, quer pela sua aparente cronologia, dentro do séc. I a.C., quer pelas suas dimensões
e implantação, que o aproximam dos restantes. 

Na margem oposta do Guadiana, já em território espanhol e ligeiramente a Sul do Castelo
da Pena de Alfange, identificou-se um outro local com características muito semelhantes aos
aqui reunidos4; implanta-se num destacado esporão, algo recuado em relação ao rio, mas com
boa visibilidade sobre este. Este sítio poderia, igualmente, estar relacionado com o controlo dos
importantes vaus já referidos.
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Fig. 40 Materiais de superfície recolhidos no Castelo da Pena de Alfange (seg. Calado, 1993, p. 143).



14. Monte do Gato 2 
(x= 644.8 y= 4256.0; CMP 474; concelho de Reguengos de Monsaraz) (Edia, 1999, p. 202;
Calado, Mataloto e Barradas, 1999, p. 373)

O fortim do Monte do Gato 2 implanta-
se num destacado esporão rochoso da mar-
gem direita da Ribeira do Azevel, próximo da
sua foz. O acesso ao local é de extrema difi-
culdade, tendo em conta que grandes aflora-
mentos rochosos barram o único caminho
que evita as íngremes e escarpadas vertentes
do esporão. A visibilidade é ampla para o qua-
drante sul, sobre o vale do Guadiana, sendo
algo limitada nos restantes.

No topo do esporão encontra-se uma
estrutura de planta quadrangular, realizada
em pedras de xisto, com cerca de 7 m x 6 m;
na encosta Nascente identificaram-se, igual-
mente, vestígios de estruturas.

Os materiais são escassos, tendo-se reco-
lhido cerâmica de roda, nomeadamente bor-
dos extrovertidos, cossoiros, parede e asa de
ânfora de produção bética, abundante escó-
ria de fundição e pingos de chumbo.

Rui MatalotoFortins e recintos-torre do Alto Alentejo: antecâmara da “romanização” dos campos

189REVISTA PORTUGUESA DE Arqueologia . volume 5. número 1. 2002, p. 161-220

Fig. 41 Localização do fortim do Monte do Gato 2 na CMP 474
- 1:25 000.

Fig. 42 Vista geral, do quadrante Sul, da elevação onde se situa o fortim do Monte do Gato 2.



Na base da encosta Norte, junto da Ribeira do Azevel, detectou-se um açude, vários enta-
lhes na rocha e o que parecem ser dois canais, de adução de água para aproveitamento hidráu-
lico, igualmente escavados na rocha. Não existem dados concretos sobre a relação desta estru-
tura com o sítio no topo do esporão, contudo, não é improvável a sua coexistência, tendo em
conta a extrema dificuldade de acesso ao local e a proximidade espacial entre ambos.

Escavações recentes, realizadas pelo Dr. Fernando Branco, revelaram uma estrutura em
muito semelhante à identificada na Rocha de Províncios e um amplo conjunto de materiais
tardo-republicanos. Os resultados destes trabalhos foram apresentados em dois Encontros sobre
as intervenções arqueológicas de emergência efectuadas no âmbito do Plano de Minimização de
Impactes do Regolfo da barragem de Alqueva, organizados pela EDIA e realizados em Fevereiro
de 1999, em Beja, e Fevereiro de 2001 em Évora 

15. Defesinha 
( x = 636.3.5 y = 4297.9; C.M.P.482 ; concelho de Reguengos de Monsaraz)

O sítio da Defesinha implanta-se numa
ligeira elevação junto da Ribeira da Defesi-
nha, discreto afluente da margem direita do
Guadiana, justamente na transição de duas
áreas morfológicas muito distintas: para Sul,
fica uma zona de relevo muito ondulado e
solos pouco férteis, até ao Guadiana; para
Norte ficam as amplas planícies a sul de
Reguengos.

O fortim da Defesinha caracteriza-se
pela presença de destacadas linhas de talude
envolvendo a elevação apenas em três lados.
As encostas são relativamente suaves e o
acesso ao local é muito facilitado. Perante este
cenário, ressaltam à vista as distintas carac-
terísticas deste sítio, em particular as topo-
gráficas, relativamente aos restantes fortins,
não deixando, contudo, de estar dotado de
uma localização com algum valor estratégico,
ao implantar-se na transição entre duas áreas morfologicamente distintas, controlando um ponto
estratégico, em termos micro-regionais, de acesso ao Guadiana e ao Castelo da Lousa, pela mar-
gem direita do rio. 

O sítio da Defesinha foi identificado pela equipa do Dr. João Faria, no âmbito dos traba-
lhos de minimização dos Impactes da barragem de Alqueva. A primeira intervenção realizada no
local foi objecto de uma apresentação sumária, no encontro promovido pela EDIA, em Beja, em
Fevereiro de 1999 e em Évora em Fevereiro de 2001.

Em termos cronológicos situa-se nos finais do séc. I a.C. e inícios do século seguinte; foi
documentada a presença de terra sigillata itálica e de uma fíbula de tipologia Schüle 4h, cuja pre-
sença em contextos muito tardios dentro da Idade do Ferro e período republicano foi recente-
mente destacada (Fabião, 1998, p. 109).
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Fig. 43 Localização do fortim da Defesinha na CMP 482-
1:25 000.



16. Moinho do Tojal 
(x=621.6 y= 4249.3; CMP 481; concelho de Reguengos de Monsaraz) (Edia, 1999, p. 232;
Calado, Mataloto e Barradas, 1999, p. 374).

Situado junto ao rio Degebe, este for-
tim, implanta-se no topo de um esporão des-
tacado que domina visualmente o vale do rio,
tal como o vau que lhe fica fronteiro. A estru-
tura visível no topo é de planta rectangular,
com 7,60 m x 6,20 m, tendo as paredes exte-
riores em média 0,95 m de espessura e perto
de 1 m de altura máxima visível; a constru-
ção é cuidada, com um embasamento em blo-
cos de grande dimensão, sobre o qual se
erguem as paredes em lajes de xisto de pequena
e média dimensão.

Uma forte surriba nas encostas do
cabeço, para plantio de eucaliptos, truncou
fortemente a área ocupada, inviabilizando a
integração micro-espacial da estrutura visível.

O conjunto de materiais recolhidos nas
prospecções realizadas no local, apesar de
reduzido, permite situar a ocupação, generi-
camente, no séc. I a.C. Estão presentes cerâmicas de tradição pré-romana, como grandes potes
de bordo extrovertido e pequenas taças, a par de materiais importados, entre os quais fragmen-
tos de ânforas de produção peninsular e de cerâmica campaniense do “círculo da B”; registou-
se igualmente a presença de imitações morfológicas de cerâmicas campanienses, nomeadamente
de páteras, realizadas com pastas de produção local/regional.

Rui MatalotoFortins e recintos-torre do Alto Alentejo: antecâmara da “romanização” dos campos

191REVISTA PORTUGUESA DE Arqueologia . volume 5. número 1. 2002, p. 161-220

Fig. 45 Localização do fortim do Moinho do Tojal na CMP 481
- 1:25 000.

Fig. 44 Vista geral, do lado de sudeste, do fortim da Defesinha.
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Fig. 46 Vista geral, do quadrante Oeste, da elevação do fortim do Moinho do Tojal.

Fig. 47 Vista do canto SE da estrutura quadrangular identificada no topo.



Fortins romanos no Alto Alentejo: unidade na diversidade

Uma imagem de certa heterogeneidade fica após a descrição dos diferentes sítios, contudo,
ainda que a diversidade seja efectiva, é possível perspectivar uma realidade coerente, formada
por pequenos subconjuntos que partilham grandes similitudes topográficas e estruturais.

Em termos arquitectónicos, podemos entrever em quase todos, por vezes com alguma difi-
culdade, é certo, a presença de uma construção de planta quadrangular, situada na extremidade
mais elevada, em posição dominante; nalguns casos, como na Malhada das Penas 2, Três Moi-
nhos, Cortes, Províncios, Moinho do Tojal ou Monte do Gato, esta é particularmente evidente,
enquanto noutros, como Malhada das Penas 1, Penedo do Ferro, Beiçudos, Monte do Almo, Cala-
dinho ou Castelinho é apenas um tumulus pétreo onde se conseguem divisar alguns muros. Esta
estrutura poderia ser interpretada como torre de vigilância, controlo e defesa, tendo em conta a
sua localização e a robustez dos muros visíveis. O desenvolvimento em altura destes edifícios, em
mais que um piso, constitui uma hipótese plausível, o que, de resto, me parece inerente ao pró-
prio conceito de torre; a presença de enormes derrubes de pedra, particularmente evidentes nas
Cortes, Penedo do Ferro e Malhada das Penas 1, tal como a robustez dos muros exteriores, por
vezes com 1m de espessura, reforça esta possibilidade, que poderá não se estender a todos eles.

As características arquitectónicas da estrutura quadrangular permitem subdividir o con-
junto em dois tipos distintos: um primeiro, identificado nos fortins das Cortes, Três Moinhos
e o Outeiro Pintado, onde esta apresenta grandes dimensões e os muros exteriores são constru-
ídos num aparelho de grande calibre; o segundo tipo, com a estrutura a apresentar dimensões
mais modestas e um aparelho de menor calibre, foi registado nos restantes. Por vezes, neste
último caso, a estrutura é apenas indiciada por um grande amontoado de pedra solta. No estado
actual da investigação, parece-me importante mantê-los reunidos sob a designação de fortins,
apesar do evidente distanciamento arquitectónico. Os sítios dos Soeiros e da Defesinha, por apre-
sentarem características ligeiramente distintas de todos eles, poderão incluir-se numa categoria
de “outros”; dentro desta sempre cómoda categoria tenho, também, que incluir o fortim dos
Castelinhos do Rosário que se destaca, em primeiro lugar, pela informação diferencial que dele
dispomos, resultante de amplas escavações clandestinas, que expuseram uma ampla área edifi-
cada, de planta complexa e grande qualidade construtiva. Este é, de facto, um caso excepcional,
com algumas semelhanças no Castelo da Lousa, como aliás foi já sublinhado (Calado, 1993, p.
158), de cuja realidade arquitectónica todos os outros fortins parecem afastar-se.

A “torre” é normalmente acompanhada de outras construções de menor entidade visível,
que podem ser interpretadas como estruturas habitacionais e/ou de apoio às actividades desen-
volvidas no local. A área ocupada é em todos muito circunscrita, entre 500 e os 1500m2; apenas
no caso do Monte do Almo e do Castelo da Pena de Alfange deverá superar estas dimensões. Esta
é, por vezes, muito condicionada pelas contingências da própria implantação, como nos casos
do Castelinho, Monte do Gato 2 ou Rocha de Províncios, onde é praticamente impossível expan-
dir a área habitável, tendo em conta o alcantilado rochoso onde se implantam, o que implicou
a construção em pequenas plataformas na encosta.

A integração da possível torre no conjunto edificado permite, também, destrinçar dois mode-
los arquitectónicos distintos: um primeiro onde esta estrutura se instala no topo, em posição domi-
nante, e as restantes edificações se dispersam em pequenas plataformas nas encostas, como acon-
tece na Malhada das Penas 2, Três Moinhos, Outeiro Pintado, Cortes, Rocha de Províncios, Monte
do Gato 2, Moinho do Tojal e, de certo modo, o Castelinhos do Rosário; e um segundo modelo
onde a torre se encontra em posição igualmente dominante, na extremidade de uma plataforma
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mais ou menos extensa, muitas vezes estruturada por potentes muros, controlando o acesso ao inte-
rior da área ocupada, como se verifica nos fortins da Malhada das Penas 1, Penedo do Ferro, Monte
do Almo, Caladinho, Castelinho e Castelo da Pena de Alfange. Uma vez mais os sítios dos Soeiros
e Defesinha são difíceis de enquadrar em ambos modelos, constituindo uma categoria de “outros”.

Estas subdivisões poderão resultar unicamente da adaptação das estruturas construídas às
contingências da matéria-prima e à topografia do local, mais propriamente que a qualquer aspecto
previamente estipulado. Resta por apurar, em que medida ambas as subdivisões poderão indi-
ciar funcionalidades distintas.

A escolha do local de instalação dos fortins parece-me, pela sua especificidade, responder
a condicionantes muito particulares, que determinam, por vezes, a ocupação de sítios extraor-
dinariamente inóspitos.

Os fortins instalam-se, principalmente, em esporões de grande defensabilidade natural, que
se inserem na paisagem de modo diverso; enquanto os Beiçudos, Malhada das Penas, Três Moi-
nhos, Cortes, Caladinho ou Castelinhos do Rosário se implantam em elevações de amplo domí-
nio visual sobre a paisagem envolvente, já os fortins da Rocha de Províncios, Castelinho, Castelo
da Pena de Alfange, Monte do Gato 2 ou Moinho do Tojal se instalam sobre grandes alcantila-
dos rochosos, com um domínio visual restrito, em grande medida, ao vale da Ribeira junto da
qual que se localizam. Os fortins do Penedo do Ferro, Monte do Almo e Defesinha apresentam
uma solução algo distinta, não se enquadrando claramente nestes dois modelos de instalação
topográfica. Os dois primeiros situam-se sobre pequenas elevações, que detêm, contudo, amplo
domínio visual; o sítio da Defesinha instala-se sobre um pequeno esporão, sem grande defensa-
bilidade, mas com alguma visibilidade sobre a paisagem, em particular para Norte. 

Alguns dos fortins detêm uma posição dominante sobre importantes vaus, como os Três
Moinhos, Moinho do Tojal, Pena de Alfange, ou sobre portelas como a Malhada das Penas e Cor-
tes. Os sítios do Monte do Almo e do Caladinho dominam visualmente um importante cami-
nho natural ao longo da aba Sul da serra d’Ossa. O fortim do Penedo do Ferro domina uma
importante via de transitabilidade SE-NW, correspondente, aproximadamente, ao curso das
Ribeiras de Almuro e Ribeira Grande, ao longo do qual poderemos, mais a Norte, encontrar o
recinto do Outeiro da Mina ou o fortim dos Beiçudos.

Ponto comum a todos é, efectivamente, a sua localização estratégica. Assume-se como estra-
tégica na medida em que ocupam “lugares chave” em termos de controlo de território ou de defen-
sabilidade interna; de modo nenhum, os poderemos relacionar com o policiamento de locais de
ocupação indígena ou romana, não se conhecendo, na maioria dos casos, ocupações coevas nas
imediações. Situados, muitas vezes, relativamente próximos entre si, estes sítios só em casos excep-
cionais estão relacionados visualmente; pode-se, então, afirmar que, certamente, não mantinham
uma rede de intervisibilidade que permitisse um controlo visual eficaz de um território. Em con-
tadas situações o relacionamento entre eles parece óbvio, como no caso dos dois núcleos da Malhada
das Penas ou do Castelo da Pena de Alfange e do possível fortim já em território espanhol.

Em grande medida, a distribuição espacial dos fortins no Alto Alentejo traduz, principal-
mente, o mapa dos trabalhos de prospecções efectuados; como exemplo desta situação é de refe-
rir a total ausência destes sítios no médio e alto curso do Rio Degebe, onde as prospecções foram
sempre escassas. Não foi possível vislumbrar qualquer alinhamento defensivo, em termos geo-
gráficos; todavia, é possível observar a sua distribuição ao longo do curso do Guadiana e dos
seus principais afluentes no Alentejo Central ou ao longo de importantes cursos de água, no
caso dos fortins identificados no distrito de Portalegre; importantes linhas de relevo, como as
cristas rochosas, parecem também atrair este modelo de instalação. Perante este padrão de dis-
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tribuição, é possível que os fortins se encontrem associados a caminhos naturais, junto de impor-
tantes linhas de água ou nas margens de serranias, controlando portelas e vaus. Contudo, mui-
tas outras variantes parecem condicionar a sua localização, se atendermos à sua ausência junto
de caminhos naturais, eventualmente, de maior importância. Os interesses mineiros parecem,
também, influir na escolha da localização pois, em muitos deles, estão presentes indícios de acti-
vidades metalúrgicas (principalmente escória), podendo estar relacionado este tipo de sítios com
a prospecção e transformação de metais. A presença de estruturas hidráulicas, de construção
possivelmente antiga, nas imediações de dois deles, Monte do Gato 2 e Outeiro Pintado, permite
levantar a hipótese de constituírem estruturas de apoio à mineração, ou de tratamento do miné-
rio, lavagem e/ou trituração, para posterior redução; contudo, a escassez de dados concretos e
de estudos de pormenor, não autorizam ir além de uma hipótese de trabalho.

As actividades desenvolvidas nos fortins seriam, todavia, variadas, como a presença muito
abundante de pesos de tear no Caladinho deixa entrever.

Um grande número deles, como os Beiçudos, Malhada das Penas, Outeiro Pintado, Monte
do Almo, Caladinho, Castelinhos do Rosário e Defesinha, implantam-se junto de bons solos agrí-
colas; no entanto, creio que esta situação deriva, e não determina, a escolha da implantação,
tendo em conta a especificidade das características locativas dos esporões onde se instalam. Além
do mais, vários destes fortins implantam-se em alcantilados rochosos onde qualquer aproveita-
mento agrícola é absolutamente impossível. É bom não esquecer que nem todos deverão res-
ponder a um mesmo estímulo funcional, podendo esta diversidade de recursos corresponder a
uma diversidade funcional entre os vários fortins.

O facto de possuírem uma implantação estratégica e selectiva, muitas vezes restritiva, poderá
implicar uma conexão muito estreita entre a funcionalidade e a localização, numa inter-relação
onde uma condicionaria a outra. Perante tal, a escolha da ubicação seria, segundo penso, deter-
minada pela vontade ou necessidade de instalação num ponto estratégico, facilmente defensá-
vel, de controlo do território ou de recursos como os mineiros. 

A ausência de uma análise mais aprofundada destas realidades impõe que se deixe em aberto
a possibilidade de cada um deles responder a uma funcionalidade específica e independente dos
restantes pois, dificilmente corresponderão a um plano preestabelecido de instalação. 

A fundação dos fortins deverá ter decorrido ao longo da segunda metade do séc. I a.C., tal-
vez com maior incidência dentro do terceiro quartel, se aceitarmos que os indícios cronológicos
de parte do conjunto se estendem aos restantes, o que não é certo que aconteça; contudo, os
dados dos que nos proporcionaram menos indícios, não contrariam a possibilidade apresentada
com base nos dados dos restantes.

O Sudoeste peninsular parece conhecer, ainda neste momento, alguma instabilidade, factor
que poderá justificar as preocupações defensivas evidenciadas pela arquitectura e localização deste
modelo de povoamento. Como tal, a sua construção deverá ser anterior à plena integração na rea-
lidade administrativa romana, simbolizada pela instalação de um centro urbano na região, Libe-
ralitas Iulia Ebora. Nos diversos trabalhos arqueológicos dirigidos até hoje na cidade, tanto quanto
se pode apurar, não se registou a presença de quaisquer níveis de ocupação anteriores ao período
Imperial. Ainda que o topónimo da cidade o indicie, não parece confirmar-se uma ocupação indí-
gena prévia à construção da cidade romana. Certo é que, entre 31 e 27 a.C., recebe o estatuto de
oppidum Latii antiqui/ueteris Latii e o de municipium em 12 a.C. (Faria, 1999, p. 33).

A definição do momento de abandono dos fortins não está, tal como acontece com a fun-
dação, isenta de dificuldades, devendo enquadrar-se no mesmo panorama cronológico. Os dados
são escassos, mas apontam para uma ocupação circunscrita no tempo, não se registando a pre-
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sença de materiais arqueológicos de cronologia claramente posterior aos finais do séc. I a.C. ou
inícios do séc. I d.C.

O momento de abandono dos diversos fortins poderá registar alguma discrepância, deri-
vada de condicionalismos internos, específicos de cada sítio; ainda assim, parece-me que quase
todos deverão ter sido desocupados quando se efectiva a ocupação rural do território, nos mol-
des em que a conhecemos ao longo do Império. O abandono dos fortins parece derivar da perda
de funcionalidade do modelo de instalação que preconizam, no momento em que se inicia a explo-
ração dos recursos num quadro já perfeitamente organizado e regulado pela administração romana.

Recintos-torre do Alto Alentejo: definição, localização e descrição

Sob a designação de recintos ciclópicos publicou Manuel Calado, em 1995, um conjunto
de sítios arqueológicos localizados nos arredores de Évora, detentores de um característico apa-
relho de construção, de grandes dimensões; será, essencialmente, este conjunto de edifícios que
se irá analisar em seguida5.

Além do aparelho de construção, estes sítios são também caracterizados por uma planta qua-
drangular e uma área relativamente restrita (entre os 180 e os 500 m2, na maior parte dos casos). 

O conjunto distribui-se, principalmente, para nordeste de Évora, conhecendo-se um número
muito restrito de recintos fora desta área.

Ainda que reunidos sob a mesma designação, os recintos “ciclópicos” não formam um conjunto
homogéneo, tal como acontece com os fortins; ainda assim, creio que perfilham o mesmo conceito
arquitectónico, restando saber qual é a validade real do conceito como representante deste conjunto.

O conceito de recinto ciclópico foi adaptado da designação inicialmente utilizada para os
recintos da Extremadura espanhola; no entanto, a sua adaptação, como poderemos observar em
seguida, nem sempre é adequada para as realidades do Alentejo Central, pelo que se devem pro-
curar novas soluções terminológicas, tal como aconteceu para os recintos extremenhos, agora
designados de recintos-torre ou recintos tipo torre.

A validade e utilização do conceito de recinto ciclópico esbarra claramente, após uma breve
análise, com a evidência de que o aparelho nem sempre é “ciclópico”; existe um claro contraste
entre um aparelho que utiliza, principalmente, blocos não afeiçoados, ou que o são apenas tos-
camente, de muito grandes dimensões, e outro que utiliza quase exclusivamente blocos apare-
lhados, de muito menores dimensões. Este facto, por si só, justificaria o afastamento do termo
ciclópico ou a exclusão de vários destes sítios. 

Os conceitos utilizados para designar realidades afins dos recintos do Alto Alentejo, nou-
tras áreas do Sudoeste peninsular, apresentam uma forte conotação funcional: recintos-torre,
na Extremadura espanhola e recinto fortificado para o único conhecido no Baixo Alentejo (Fabião,
Norton e Cardoso, 1997). P. Moret (1995) introduziu a designação de “maison forte”, sob a qual
unificou várias realidades e conceitos arquitectónicos da Lusitânia e da Bética.

Em visita recente ao recinto-torre de Hijovejo (Quintana de La Serena, Extremadura), o único
integralmente escavado na área extremenha, foi-me possível compreender, verdadeiramente, a
natureza destas edificações, que, na realidade, mais que recintos, são torres, com pequenas edifi-
cações anexas de apoio à habitabilidade. Contudo, alguns dos sítios alentejanos apresentam dimen-
sões demasiado amplas para serem interpretados como torres, tal é o caso do Outeiro da Mina;
perante isto, e de modo a uniformizarem-se conceitos operativos de ambos os lados da fronteira,
será utilizada a designação de recinto-torre para as realidades que iremos descrever em seguida.
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17. Mariano 
(x= 624.8 y= 4317.3.5 C.M.P. 398; concelho de Sousel) (Calado, 1994)

Este recinto implanta-se num pequeno
esporão rochoso, junto a uma linha de água,
subsidiária da margem esquerda da ribeira de
Ana Loura, rodeado de pequenas elevações,
todas mais altas, que truncam a visibilidade
em praticamente todos os quadrantes,
excepto a Oeste, ao longo da linha de água.

O recinto, de planta quadrangular, com
17,50 m x 12,50 m, implanta-se sobre grandes
afloramentos, parcialmente integrados na
estrutura, a qual é construída em blocos de
gabro, que aflora no local, sem qualquer afei-
çoamento e que atingem dimensões verda-
deiramente “ciclópicas”, com mais de 5 m de
comprimento e mais de 1 m de altura. A cons-
trução apresenta-se bastante tosca, estando
perfeitamente visíveis os quatro lados, sem-
pre em mais de 1m de altura, atingindo pon-
tualmente mais de 2 m. Na área imediatamente
adjacente afloram alguns troços de muros, revelando que o recinto não se encontrava isolado. 

Na área imediatamente envolvente recolheram-se alguns materiais cerâmicos, nomeada-
mente escassa cerâmica “afim” de campaniense6 (cujas formas se integram nas séries 2654 e 2562

Rui MatalotoFortins e recintos-torre do Alto Alentejo: antecâmara da “romanização” dos campos

197REVISTA PORTUGUESA DE Arqueologia . volume 5. número 1. 2002, p. 161-220

Fig. 48 Localização do recinto do Mariano na C.M.P. 398- 
1:25 000.

Fig. 49 Vista do lado Sul do recinto-torre do Mariano.



de Morel), ânforas de produção bética, nomeadamente da Classe 15-Haltern 70, cerâmica comum
de produção bética e cerâmica de tradição indígena, principalmente grandes contentores. Reco-
lheram-se também vários blocos de escória.

Os materiais de construção cerâmicos estão ausentes, tendo-se recolhido escassos tijolos
de barro cozido, muito toscos.
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Fig. 50 Vista do interior deste recinto-torre.

Fig. 51 Materiais de superfície provenientes do recinto-torre do Mariano; 1- pote; 2 e 3- cerâmica “afim” de campaniense,
integráveis nas séries 2654 e 2562 de Morel; 4- Cerâmica de “paredes finas”. 



18. Outeiro da Mina 
(x= 630.8.5y= 4319.2.0; CMP 384; concelho de Monforte)

O recinto-torre do Outeiro da Mina
implanta-se num pequeno esporão sobran-
ceiro à Ribeira do Almuro, localização que lhe
confere escasso domínio visual, mas um con-
trolo eficaz sobre o vau que lhe fica fronteiro.
Ao situar-se no fundo do vale a defensabili-
dade é, naturalmente, reduzida, ganhando
algum destaque quando se aborda o local a
partir da margem esquerda.

O recinto apresenta uma estrutura de
planta trapezoidal, com cerca de 55 m de com-
primento máximo e 13 m de largura no lado
norte e 40 m no lado sul. Na extremidade mais
próxima da Ribeira, no ponto mais elevado
do esporão, é possível observar os vestígios
de uma estrutura de planta genericamente
quadrangular, com 12 m de lado, que se apoia
em grandes afloramentos rochosos. A estru-
tura do recinto é construída em blocos do gra-
nito local, de muito grande dimensão, atingindo alguns deles várias toneladas de peso. Em mui-
tos casos, parecem estar apenas afeiçoados e ligeiramente deslocados, sendo inclusivamente
integrado na construção o próprio afloramento rochoso. 
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Fig. 53 Pormenor do recinto exterior do Outeiro da Mina.

Fig. 52 Localização do recinto-torre do Outeiro da Mina na
CMP 384 – 1:25 000.



Os materiais recolhidos são muito escassos resumindo-se a contados fragmentos de bor-
dos extrovertidos, aparentemente de tradição pré-romana, e um grande fragmento de bojo,
com arranque de asa, de uma ânfora romana de produção lusitana (informação pessoal de Car-
los Banha, que muito agradeço), que se encontrava exposto à superfície pelas escorrência da
íngreme encosta Sul. Apresentava uma marca completa, em cartela, onde se pode ler SILV(I?)
(ver Fig. 54).
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Fig. 54 Fragmento de pança de ânfora com arranque de asa, com marca epigráfica.



19. Terrugem
(x=642.5 y=4303.6 CMP 413 1:25 000; concelho de Elvas)

Este sítio apresenta uma estrutura qua-
drangular com 19,50 m x 17,50 m e 0,60 m
de altura máxima visível, tendo sido identi-
ficado em recentes trabalhos de prospecção
por Manuel Calado.

Implanta-se sobre afloramentos de xisto,
que se destacam numa zona baixa, entre duas
linhas de água, com escassa visibilidade sobre
a área envolvente; os bons solos agrícolas
dominam nas imediações.

A construção utiliza blocos de granito
de média dimensão, aparelhados, com cerca
de 1 m de comprimento máximo, evidenci-
ando uma construção relativamente cuidada.

Os materiais arqueológicos, incluindo
os de construção, são escassos, tendo-se iden-
tificado apenas um fragmento de terra sigil-
lata hispânica.

No corte efectuado pelo leito da Ribeira
da Ordem, escassas dezenas de metros a Este, é possível observar-se que, em ambas as margens,
existem vestígios de estruturas, estando visível em corte a sobreposição de vários pisos em opus
signinum, tornando evidente a alteração do curso da ribeira desde o período romano.
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Fig. 55 Localização do recinto-torre da Terrugem na CMP 413-
1:25 000.

Fig. 56 Vestígios de estruturas no recinto-torre da Terrugem.



20. Castelo do Mau Vizinho 
(x= 598.7 y= 4285.6.5; C.M.P.438; concelho de Arraiolos) (Calado, 1996; Alarcão, 1988, 
p. 158 )

O Castelo do Mau Vizinho é conhecido
desde os anos 60, quando recebeu a visita do
Prof. Manuel Heleno.

Implanta-se numa suave elevação, com
amplo domínio visual sobre o espaço envol-
vente, em particular para o quadrante Norte,
sobre uma planície suavemente ondulada, de
bons solos agrícolas; para Nascente o horizonte
encontra-se mais próximo pois, o relevo torna-
se mais vigoroso e os solos mais pobres. No
topo da elevação ergue-se uma construção de
planta rectangular, da qual estão particular-
mente evidentes os muros Norte e Oeste, sendo
apenas visíveis alguns troços dos restantes.

A estrutura deveria ter 16,50 m x 14 m,
dos quais são hoje visíveis 15,90 m x 13,83 m;
os muros apresentam mais de 1,60 m de espes-
sura e nalguns pontos mais de 1m de altura
visível. O aparelho de grandes blocos parale-
lepipédicos de granito é cuidado e de grande dimensão, apresentando alguns deles mais de 1 m
de comprimento e 50 cm de espessura; por vezes, notam-se encaixes e entalhes nos blocos, de
modo a fortalecer a construção. O recinto encontra-se no centro de uma ampla plataforma arti-
ficial, com 40 m de lado, que lhe confere grande destaque na paisagem.

Rui Mataloto Fortins e recintos-torre do Alto Alentejo: antecâmara da “romanização” dos campos

202 REVISTA PORTUGUESA DE Arqueologia . volume 5. número 1. 2002, p. 161-220

Fig. 57 Localização do Castelo do Mau Vizinho na CMP 438-
1:25 000.

Fig. 58 Vista geral do recinto do Castelo do Mau Vizinho.



Na área envolvente estende-se uma grande mancha de ocupação romana, possivelmente
uma villa, tendo em conta a presença de várias bases de coluna.

Os materiais recolhidos no recinto e na ampla mancha de ocupação em redor remetem uni-
camente para o período Imperial.

21. Santa Justa 
(x= 598. 3 y= 4291.6; C.M.P. 424 ; concelho de Arraiolos) (Calado, 1994-95)

O recinto de Santa Justa implanta-se
numa ligeira elevação, que se ergue sobre a pla-
nície envolvente, o que lhe possibilita uma
ampla visibilidade para todos os quadrantes,
excepto para Nordeste. Apresenta uma planta
quadrangular com aproximadamente 13,50 m
de lado e perto de 1m de altura máxima visível;
os muros exteriores, com 1,50 m de espessura,
são constituídos por blocos aparelhados, de
média dimensão, do granito que aflora no local. 

Na envolvente imediata do recinto
desenvolve-se uma ampla villa, profunda-
mente afectada pelo plantio de eucaliptos,
tendo sido possível identificar, além de abun-
dantes materiais de construção cerâmicos,
terra sigillata de produção gálica e hispânica,
a par de diversos elementos arquitectónicos
(colunas e silhares) em granito.
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Fig. 59 Localização do recinto-torre de Santa Justa na CMP
424-1:25 000.

Fig. 60 Pormenor do canto sudoeste do recinto de Santa Justa.



22. Sempre-Noiva – Vale de Sobrados 
(x= 590.0 y= 4281.8 C.M.P.437; concelho de Évora) (Calado, 1994-95; Silva e Perdigão, 1997, 
p. 136)

Este recinto implanta-se num suave
esporão sobre a Ribeira de Vale de Sobrados,
com um amplo domínio visual sobre o vale,
em particular para Nordeste.

Apresenta uma estrutura de planta rec-
tangular com 14,20 m x 13,50 m e muros de
mais 1,50 m de espessura, registando-se, nal-
guns pontos, mais de 1,50 m de altura máxima
visível. A construção utiliza blocos de granito
de muito grande dimensão (por vezes com 3
m de comprimento e 1 m de largura), apenas
toscamente afeiçoados, criando uma única
face plana; os blocos são justapostos, sem
qualquer argamassa, apresentando, por vezes,
alguns entalhes de encaixe, de modo a forta-
lecer a construção.

Na área envolvente registou-se a pre-
sença de abundante material de construção,
incluindo tijolos de quadrante, numa área de
cerca de 2 ha, devendo corresponder a uma
ampla “villa”.
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Fig. 61 Localização do recinto da Sempre Noiva na CMP 437-
1:25 000).

Fig. 62 Pormenor do canto sudeste do recinto, onde é possível observar a presença de entalhes de encaixe. 



23. Castelo dos Mouros 
(x= 588.9.5 y= 4279.4.5; C.M.P. 448; concelho de Évora) (Calado, 1994-95)

Este recinto implanta-se numa pequena
elevação de encostas suaves, com ampla visi-
bilidade para Nascente-Sul, sobre a extensa
planície drenada pela Ribeira do Divor.

Somente estão visíveis os lados Sul e
Oeste, devendo os restantes ter sido comple-
tamente desmantelados, tendo em conta que
o afloramento rochoso emerge à superfície
em grande parte da área em que situa.

A estrutura deveria ter uma planta qua-
drangular, contando actualmente com 21,50
m no lado Sul e perto de 25 m no lado Oeste;
os muros, que chegam a atingir mais de 2,10
m de altura máxima visível, apresentam uma
espessura bastante considerável, por vezes
mais de 1,70 m. É utilizado um aparelho de
blocos de granito, de muito grande dimen-
são, com alguns verdadeiramente “ciclópicos”
(3 m comp. x 1,80 m larg. x 1,50 m de alt.) que
se apresentam apenas toscamente afeiçoados, de modo a obter uma face plana.

Os materiais de construção são escassos, tal como os materiais cerâmicos em geral, pelo
que não existem quaisquer indícios concretos sobre a sua cronologia.
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Fig. 64 Vista do lado Sul do Recinto-torre do Castelo dos Mouros.

Fig. 63 Localização do recinto-torre do Castelo dos Mouros na
CMP 448- 1: 25 000.



24. Vale d’El-Rei de Cima 
(x= 585.9.5 y= 4277.3.5 C.M.P. 448; concelho de Évora) (Burgess, 1987; Calado, 1994-95)

O recinto de Vale d’El Rei de Cima foi
dado a conhecer, de modo meramente indi-
cativo, por Henrique Leonor Pina em 1971,
sob a designação de Cabeço do Diabo, micro-
topónimo associado ao local.

Implanta-se numa pequena elevação
rochosa, de encostas íngremes, que se ergue
sobre a planície envolvente; o topo amese-
tado, resulta da presença de estruturas.

A plataforma de topo apresenta 22,5 m
x 21 m, sendo apenas visível o muro do lado
Norte e o canto Nordeste. O aparelho utili-
zado, em granito, é cuidado e regular, tipo
silharia, com blocos de comprimento máximo
de 1 m; o único muro visível apresenta uma
espessura de 1,25 m.

Os materiais de construção cerâmicos
são muito escassos, tal como os restantes
materiais. 
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Fig. 65 Pormenor do recinto do Castelo dos Mouros.

Fig. 66 Localização do recinto de Vale d’El Rei de Cima na
CMP 448 – 1:25 000.



Os indícios cronológicos detectados em anteriores trabalhos de prospecção, efectuados por
uma equipa inglesa, revelaram a presença de materiais dos finais da Idade do Ferro e inícios do
período Imperial, nomeadamente terra sigillata da Gália e um fragmento de ânfora, aparente-
mente Classe 25- Dressel 207 (Burgess, 1987, p. 55); em publicação mais recente diversos cola-
boradores desses trabalhos avançaram uma cronologia tardo-republicana para este sítio (Gib-
son, Correia e Burgess, 1998, p. 244). 

Nas imediações, a cerca de uma centena de metros, existe uma grande área de distribuição
de materiais de construção romanos, em torno da capela rural de S. Romão, podendo corres-
ponder a uma villa.
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Fig. 67 Vista geral do Recinto-torre do Vale d’El Rei de Cima.

Fig. 68 Vista do canto Nordeste do recinto-torre do Vale d’El Rei de Cima.
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Fig. 69 Planta do recinto-torre de Vale d’El Rei, seg. Gibson, Correia e Burgess, 1998, p. 244.

50 m



Recintos-torre do Alto Alentejo: uma visão de conjunto

Os recintos-torre constituem uma entidade arqueológica muito peculiar devido, particu-
larmente, às suas características construtivas, na maioria dos casos com um aparelho de grande
dimensão.

Ainda que as dissemelhanças sejam várias, não se poderá deixar de afirmar que existe um
certo “ar de família” que une os sítios aqui apresentados. Além deste aspecto, as reduzidas dimen-
sões e, obviamente, algumas características construtivas autorizam, na minha perspectiva, que
se observe o conjunto como tal.

A sua heterogeneidade levanta alguns problemas que conduzem, uma vez mais, à distinção
de dois subgrupos arquitectónicos: o de aparelho verdadeiramente ciclópico, isto é, de muito
grande dimensão, onde se integram os recintos do Outeiro da Mina, Castelo dos Mouros, Sem-
pre Noiva e Mariano e outro com um aparelho que, não só é de muito menor dimensão, como
se apresenta muito mais cuidado, tal é o caso do Vale d’El Rei de Cima ou da Terrugem. Os recin-
tos de Santa Justa e Mau Vizinho não se inserem claramente nestes dois grupos pois, utilizam
um aparelho de grande dimensão, mas de aparência mais cuidada, aproximando-se de ambos
grupos. Em geral, os recintos-torre apresentam dimensões relativamente similares, oscilando a
sua área interna entre os 180 e os 500 m2, excepto no Outeiro da Mina, onde o recinto de apa-
relho ciclópico abrange quase 1500 m2; neste caso concreto, no interior da área construída,
regista-se a presença de uma possível torre, cujas dimensões se assemelham bastante da área
interna dos restantes recintos.

Os recintos-torre apresentam uma área muito próxima da estrutura principal de alguns
fortins, como dos Três Moinhos, Cortes e Outeiro Pintado, com as quais partilham algumas afi-
nidades arquitectónicas, como o aparelho de grande dimensão; também a estrutura detectada
no topo do fortim dos Castelinhos do Rosário apresenta uma área muito próxima dos recintos
de maiores dimensões.

A área ocupada não deveria circunscrever-se unicamente ao recinto-torre, devendo alargar-
se ao espaço envolvente, o que apenas foi possível registar no recinto do Mariano; todavia, os tra-
balhos levados a efeito nos recintos-torre da Extremadura espanhola, em particular em Hijovejo,
permitiram confirmar a presença de várias estruturas edificadas em torno da torre central (Ortiz
Romero e Rodríguez Díaz, 1998, p. 269).

No caso de um dos mais emblemáticos destes sítios, o Castelo do Mau Vizinho, a interpre-
tação como recinto-torre não está isenta de problemas; as suas características arquitectónicas des-
toam dos restantes, tal como o facto de estar enquadrado ou assente numa grande estrutura de
terrapleno. A observação da fotografia aérea do local permitiu levantar a hipótese de se tratar do
podium de um templo, enquadrado numa estrutura urbana (Fabião, comunicação pessoal).

Em termos de implantação topográfica pode-se afirmar que em nenhum dos casos se loca-
lizam em posição dominante, mas sobre suaves encostas ou ligeiras elevações, por vezes com
algum domínio visual.

A funcionalidade dos recintos-torre permanece por esclarecer derivado, particularmente,
da ausência de trabalhos de escavação. As características arquitectónicas e a implantação topo-
gráfica, são variáveis que poderiam traduzir a funcionalidade de cada sítio, contudo, a diversi-
dade de soluções apresentadas e a escassez de recintos conhecidos, não deixa grande margem
para que se identifiquem padrões de ubicação, como acontece com os fortins.

A imponência do aparelho construtivo de alguns destes recintos confere-lhe um aspecto
fortificado, turriforme, bastante coerente com uma provável função defensiva ou de vigilância,
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a qual não se coaduna com a implantação topográfica em locais, na maioria dos casos, pouco
destacados. A utilização de um aparelho de grandes dimensões, com blocos geralmente pouco
afeiçoados, efectivando uma estrutura bastante sólida, de execução aparentemente expedita,
poderia apontar para períodos de grande instabilidade, onde se justificasse a construção rápida
de estruturas robustas, com intuito defensivo. O uso de um aparelho de grande dimensão poderá
derivar também, e como foi já observado (Fabião, 1998, p. 286), da economia da matéria-prima,
isto é, a disponibilidade no local de grandes blocos, por vezes apenas toscamente afeiçoados e
ligeiramente deslocados, facilitaria a edificação de estruturas com esta dimensão e robustez.

Uma função de carácter mais “civil”, parece-me coadunar-se pouco com um aparelho de
grandes dimensões e uma construção pouco cuidada, como acontece em vários deles. Todavia,
a sua implantação em ligeiras elevações ou áreas aplanadas, fronteiras a bons solos agrícolas,
poderá indiciar uma função civil, agrícola. Em torno destas edificações encontram-se, por vezes,
amplas villae (Sempre-Noiva, Santa Justa ou Castelo do Mau Vizinho), em cuja estrutura pode-
riam estar integrados os recintos como edificações de prestígio, como acontece no caso da Torre
de Centum Celas (Frade, 1993-994). Não creio, todavia, que tenha sido este o móbil de constru-
ção deste tipo de estruturas, o que não invalida, naturalmente, que tenham vindo a ser integra-
das na estrutura das diversas villae, numa fase distinta de ocupação.

Poderíamos estar aqui na presença das verdadeiras villae fortificadas que tanto se quis iden-
tificar no Castelo da Lousa e nos castella baixo-alentejanos (Wahl, 1985; Alarcão, 1988).

A integração de vários destes recintos em amplas villae surgiria, segundo penso, na sequên-
cia da ocupação e da exploração do território, iniciada com este modelo de instalação. A situa-
ção detectada no recinto de Vale d’El Rei, com este a instalar-se numa pequena elevação rochosa
e a possível villa a desenvolver-se no sopé desta, buscando uma implantação mais favorável, poderá
realmente denunciar este tipo de evolução. As situações onde se deu a solução de continuidade
na ocupação poderia evidenciar uma tentativa falhada de exploração do território.

O sítio do Outeiro da Mina, ao implantar-se junto de um importante vau da Ribeira de
Almuro, sobre o qual detém alguma defensabilidade, poderá evidenciar uma função diversa para
os recintos-torre. Este recinto parece implantar-se, a par dos fortins do Penedo do Ferro, Malhada
das Penas e Beiçudos, ao longo de uma via de transitabilidade natural SE-NW, acompanhando
o curso da Ribeira do Almuro/Ribeira Grande, dos quais constituiriam pontos de controlo em
lugares-chave. Como tal, os recintos-torre poderão ter desempenhado funções diversas, respon-
dendo a estímulos distintos, conforme a área e o intuito com que foram edificados. 

A diversidade arquitectónica registada, que conduziu à criação de dois sub-tipos constru-
tivos, poderá indicar uma funcionalidade distinta para os vários recintos. 

A distribuição dos recintos-torre não se poderá associar, tanto quanto foi possível apurar, a
qualquer realidade específica: não se localizam na envolvente de qualquer povoado indígena, nem
de qualquer zona de particular interesse mineiro, nem mesmo acompanhando uma de qualquer via
de comunicação conhecida, excepto no caso do Outeiro da Mina, segundo a hipótese já avançada.

A questão cronológica é, igualmente, muito delicada de focar, dada a escassez de informa-
ção; no entanto, a presença de materiais republicanos no recinto do Mariano e a cronologia tardo-
republicana afiançada para o recinto de Vale d’El Rei (Gibson, Correia e Burgess, 1998, p. 244),
permite apontar para uma cronologia tardia dentro do séc. I a.C. A fundação deste tipo de recin-
tos, sem ser simultânea, não deverá, contudo, prolongar-se muito no tempo. As suas caracterís-
ticas construtivas parecem-me suficientemente peculiares para justificarem que se trate de um
modo de construir muito concentrado no tempo, como resposta a uma conjuntura específica,
que se perde sem continuidade. Creio, então, que os indícios cronológicos respeitantes ao início
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da ocupação deverão oscilar, de modo aproximado, em torno dos parâmetros disponíveis para
os dois recintos que se acabou de apontar.

Se o início do fenómeno construtivo apresenta apenas alguns indícios, o final não parece
ser menos problemático, devido à escassez de dados manifestada pela maioria dos recintos e ao
facto de vários deles estarem integrados em villae.

Ao desconhecer-se o seu momento de fundação torna-se extremamente difícil, sem recurso
a escavações, isolar o momento, se é que alguma vez existiu, em que perdem a funcionalidade
inicial e, tal como creio, são integrados numa estrutura produtiva/habitacional mais ampla, a
villa. O recinto do Mariano parece ser, a esse nível, paradigmático, ao entregar um conjunto de
materiais exclusivamente do final do período republicano, evidenciando uma ocupação muito
curta no tempo. Perante este facto, é possível que os recintos-torre perdessem a sua funcionali-
dade específica muito rapidamente, permanecendo alguns ocupados por razões distintas da ori-
ginal. A localização em áreas de grande riqueza agrícola poderia justificar não só a sua funda-
ção, mas também a continuidade de ocupação registada em vários deles.

Fortins e recintos-torre no Alto Alentejo: integração no contexto regional e peninsular

A inter-relação destes modelos de povoamento não é de todo fácil, assumida que está a pos-
sível contemporaneidade entre ambos.

Como já se afirmou, em certos casos, a distinção entre recintos-torre e fortins advém quase
exclusivamente da implantação, evidenciando alguns fortins o mesmo modo de construir que
se reconheceu nos recintos-torre. Este facto reforça, de certo modo, os argumentos a favor da
coexistência de ambos, corroborando igualmente a estreita relação que poderá existir entre ambos
modelos de povoamento. 

Os fortins e recintos-torre constituem, na minha perspectiva, dois lados da mesma reali-
dade, assumindo-se como os modelos de instalação possíveis, numa primeira fase de ocupação
do espaço rural, impulsionada pelo poder de Roma.

Quando se observa a sua distribuição no Alto Alentejo, depara-se com uma certa comple-
mentaridade espacial entre ambos modelos de instalação.

Os recintos-torre localizam-se, principalmente, junto a bons solos agrícolas, enquanto que
os fortins se instalam, geralmente, em terrenos muito pobres e agrestes, resultando dos diversos
modelos de implantação, objectivos distintos de integração e exploração do espaço envolvente.

No caso dos fortins, será relativamente fácil assumir um função de controlo territorial, em
estreita relação com actividades mineiras ou metalúrgicas; no entanto, assumir uma função emi-
nentemente agrícola para os recintos-torre é mais dificilmente sustentável, já que se encontra
apenas dependente da adjacência de bons solos agrícolas.

A função agrícola não justificaria o aparelho, a dimensão e, por vezes, a implantação dos
recintos; todavia, estas estruturas poderiam denunciar a instabilidade reinante na região, nos
finais da República ou início do Império. Se existem realidades arquitectónicas que podem assu-
mir a função de quintas ou villae fortificadas serão os recintos-torre, tal como P. Moret (1995)
assume para os recintos da Bética; contudo, nem mesmo em relação a estes últimos a questão é
pacífica (Ortiz Romero, 1995).

Os fortins e recintos-torre do Alto Alentejo devem ter desempenhado um conjunto diverso
de funções, posição, aliás, já defendida para outras realidades arquitectónicas e de povoamento
muito similares conhecidas no sudoeste peninsular (Fabião, 1998, p. 286).
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O contexto tardo-republicano e dos inícios do Império no Alto Alentejo é muito vagamente
conhecido. A presença republicana está bem documentada em grandes povoados indígenas como
Vaiamonte, Castelo Velho de Veiros, Castelos do Monte Novo, Castelo Velho do Degebe, ou em
povoados de menores dimensões, como o Alto do Castelinho da Serra, situado muito próximo
de vários recintos-torre. Os povoados de raiz indígena não parecem gerar, como já se afirmou,
qualquer tipo de concentração de fortins ou recintos-torre na sua envolvente, a modo de polici-
amento, o que não obsta que, por vezes, estejam fortemente relacionados em termos visuais,
como acontece entre o fortim dos Beiçudos e Vaiamonte ou entre o Caladinho e o povoado for-
tificado do Monte do Outeiro. A revisão dos materiais provenientes da Cabeça de Vaiamonte,
situado escassos quilómetros a Norte do fortim dos Beiçudos, permitiu conjecturar a presença
de uma guarnição militar romana durante o primeiro quartel do séc. I a.C., que teria abando-
nado o povoado na sequência das Guerras Sertorianas (Fabião, 1996, p. 60); como tal, em nada
se poderá relacionar a ocupação republicana da Cabeça de Vaiamonte com o fortim dos Beiçu-
dos, a confirmar-se a cronologia proposta para este tipo de sítios.

A identificação e escavação recente do sítio do Monte da Nora (Gonçalves, Morán, Posselt e
Teichner, 1999), nas imediações da Terrugem, e a reavaliação do papel jogado pelo Castelo da
Lousa poderão clarificar um pouco melhor o contexto tardo-republicano de meados do séc. I a.C.
no Alto Alentejo. 

O Monte da Nora localiza-se no concelho de Elvas, próximo de vários dos fortins e recin-
tos apresentados, implantando-se numa pequena elevação, com ampla visibilidade envolvente,
em especial para o quadrante Nascente-Sul. Os trabalhos de escavação permitiram verificar uma
ocupação bastante prolongada no tempo, da qual nos interessa apenas a primeira fase.

No momento inicial da ocupação, um duplo fosso, escavado no substracto xistoso, delimi-
tava uma área de aproximadamente 1 ha, ocupada por diversas construções em materiais perecí-
veis, denunciadas por um elevado número de buracos de poste (Gonçalves, Morán, Posselt e Teich-
ner, 1999, p. 105). Em termos cronológicos, este primeiro momento de instalação, parece situar-se
nos meados do séc. I a.C., como se pode deduzir pela presença de cerâmicas campanienses do “cír-
culo da B”, ânforas Dressel 1 e Classe 67, sempre acompanhadas por abundante cerâmica de tra-
dição indígena (Gonçalves, Morán, Posselt e Teichner, 1999, p. 105). Este primeiro modelo de ins-
talação perde a sua funcionalidade ainda antes do último terço do séc. I a.C., sendo substituído
por uma ocupação de carácter rural que se instala sobre os fossos já colmatados.

As suas características permitem, segundo creio, associá-lo a funções de cariz militar, quer
pela especificidade da sua arquitectura (duplo fosso e abundantes estruturas perecíveis), quer
pelo seu enquadramento cronológico; no entanto, dada a escassez de informação disponível e a
ausência de armas, não se poderá assegurar a permanência de uma pequena guarnição militar
romana no Monte da Nora. A confirmar-se esta hipótese, o contexto regional, em meados do séc.
I a.C., estaria certamente marcado por uma instabilidade significativa, que justificasse a pre-
sença de uma guarnição militar junto de um dos principais eixos de transitabilidade natural
Este-Oeste, sobre o qual se viria a instalar a via de Felicitas Iulia Olisipo a Augusta Emerita, por Libe-
ralitas Iulia Ebora. 

O contexto regional, durante o período tardo-republicano, ficará marcado pela instalação
do complexo arquitectónico do Castelo da Lousa, sobranceiro ao Guadiana. A sua fundação
parece efectuar-se ainda dentro da primeira metade do séc. I a.C., provavelmente na década de
60, prolongando-se a ocupação até aos inícios do séc. I d.C. (Wahl, 1985, p. 161). 

O Castelo da Lousa, situado muito próximo de vários fortins, tem sido associado aos cas-
tella baixo-alentejanos, dos quais seria o exemplo mais setentrional (Alarcão, 1988, p.109; Fabião,
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1998, p. 248); contudo, novas avaliações permitem afastar esta singular construção das edifica-
ções do Baixo-Alentejo, equacionando-se a sua fundação num contexto cronológico e político-
-militar muito distinto daquele que parece enquadrar os fortins, recintos-torre e castella (Fabião,
1998, p. 264). A funcionalidade desta edificação foi, inicialmente, associada a fins militares; toda-
via, J. Wahl (1985) viria a alterar substancialmente esta perspectiva lançando a hipótese de se tra-
tar de uma villa fortificada. Esta proposta foi rapidamente aceite, apesar das muitas limitações
que apresenta (Fabião, 1998, p. 255 e ss.; Mantas, 1996, p. 46). Estes últimos autores têm vindo
a reabilitar a função militar desta edificação, realçando as características verdadeiramente mili-
tares da implantação e da estrutura central (Mantas, 1996, v. nota 31), e as grandes semelhan-
ças do espólio recolhido com o conhecido nos acampamentos militares romanos (Fabião, 1998,
p. 256). 

A presença de um complexo arquitectónico da natureza do Castelo da Lousa, de fundação
anterior e cumprindo funções distintas, em nada parece, até ao momento, influenciar a distri-
buição de fortins e recintos-torre no Alto Alentejo.

O complexo da Lousa poderia, de facto, constituir o protótipo das edificações identifica-
das nos fortins, que, não obstante, apresentavam dimensões bem mais modestas e cumpririam
funções distintas.

O Castelo da Lousa e o Monte da Nora parecem ter acolhido guarnições militares, ainda
dentro da primeira metade do séc. I a.C., denunciando o contexto de grande instabilidade que
se viveria na região neste momentos. A fundação de fortins e recintos-torre parece perpetuar esta
imagem de instabilidade, ainda que num contexto distinto, onde a necessidade de instalações
militares da dimensão dos que acabamos de referir não se faria sentir. O abandono de todas estas
realidades de forte cariz militar parece resultar da estabilização conseguida através da reorgani-
zação do espaço provincial nos finais do séc. I a.C.

A fundação, provavelmente ex nihilo, da cidade de Liberalitas Iulia Ebora e da capital da pro-
víncia da Lusitânia, Augusta Emerita, marcará, sem margem para dúvidas, toda a dinâmica da ins-
talação romana na região situada entre ambas.

A construção de uma cidade possui uma forte vertente simbólica, representando a verda-
deira integração de uma dada região no Mundo romano. A necessidade de um conhecimento
aprofundado do território, prévio à fundação da cidade, poderia justificar a ocupação do terri-
tório por instalações rurais, ainda muito marcadas pela arquitectura militar, como é o caso dos
fortins e recintos-torre. Estes modelos de povoamento poderiam responder a uma lógica de reco-
nhecimento e apropriação do território, num momento onde, após a instabilidade gerada pelos
diversos episódios das Guerras Civis, se começaria a esboçar um novo quadro institucional de
ocupação e exploração dos territórios conquistados. 

O período subsequente ao último episódio das Guerras Civis foi marcado, no espaço penin-
sular, por alguma instabilidade que parece, igualmente, afectar a área mais ocidental, como nos
transmitem as fontes clássicas (Varrão, R.R., I. 16.2, apud Fabião, 1998, p. 520), e nos deixam
entrever as celebrações de triunfo em Roma, pelos governadores da Hispânia8 (Roldán, 1988, 
p. 173; Fabião, 1992, p. 227); perante este cenário aparentemente hostil, a utilização de uma
arquitectura de cariz defensivo estaria plenamente justificada na edificação de pequenos núcleos
habitacionais de funcionalidade diversa, dos quais não se arredam, por completo, funções de
cariz militar ou de policiamento, em particular no que se refere aos fortins, muitas vezes insta-
lados em lugares-chave para o controlo do território.

O início da ocupação rural é, quase totalmente, desconhecido no Alto Alentejo. Em algu-
mas villae e pequenos sítios foram recolhidos materiais de cronologia tardo-republicana e do iní-
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cio do período imperial, no entanto, a ausência de contextos seguros retira validade a qualquer
observação neles baseada. A ocupação rural romana no Alto Alentejo deverá acompanhar o pro-
cesso de instalação de colonos no território de Pax Iulia, que parece efectivar-se ainda antes da
mudança da Era, como se constatou na área da Vidigueira (Sillières, 1994, p. 92). 

A coexistência de alguns destes sítios com instalações rurais iminentemente agrícolas não
é de todo negada, resultando o seu abandono de um processo gradual e não de uma ruptura, tal
como irá acontecer com muitos dos povoados indígenas (Fabião, 1998, p. 520).

No sudoeste peninsular, no final da República e início do Império, conhecem-se, como já
se referiu, diversas realidades arquitectónicas de características similares aos fortins e recintos-
torre do Alto Alentejo, que têm vindo a ser interpretadas como as primeiras instalações rurais
romanas no Ocidente peninsular (Alarcão, 1988, p. 110; Maia e Maia, 1996, p. 77; Fabião, Nor-
ton e Cardoso, 1997, p. 41; Fabião, 1998, p. 287).

Os castella do Baixo Alentejo e Algarve e os recintos tipo Torre, fortificaciones, recintos de altura
e peñones fortificados da Extremadura espanhola são realidades cujas características estruturais, e
aparentemente cronológicas, apresentam grandes afinidades com os fortins e os recintos-torre
do Alto Alentejo (Calado, 1994-95; Fabião, 1998, p. 285). Além destas, são também conhecidas
outras estruturas análogas, como o fortim do Pedrão (Setúbal) (Soares e Silva, 1978), o recinto
romano da Casa Branca (Ferreira do Alentejo) (Fabião, Norton e Cardoso, 1997), o Castelo das
Guerras (Moura) (Fabião, 1998, p. 519), o Castillo del Pueblo (Cáceres) (Alonso Sánchez, 1991),
a Peña de San Sixto (Encinasola-Huelva) (Berrocal, 1996), que parecem indiciar a expansão des-
tes modelos de instalação a todo o sudoeste peninsular, numa malha única de povoamento, ao
invés das actuais concentrações extremenhas e alentejanas.

O sítio do Pedrão (Setúbal) (Soares e Silva, 1978), sendo um dos contextos tardo-republi-
canos melhor e há mais tempo conhecido no Sul de Portugal é, também, um dos sítios que melhor
consubstancia o conceito de fortim, que aqui se tem vindo a defender. As similitudes com os for-
tins alentejanos são notórias, quer em termos cronológicos (podendo ter sido fundado num
momento ligeiramente anterior), quer na dimensão e implantação topográfica.

A origem indígena da ocupação foi recentemente posta em causa, colocando-se a hipótese
de ter acolhido uma pequena guarnição militar em meados do séc. I a.C. (Fabião, 1998, p. 219),
tendo em conta o carácter tardio e circunscrito da ocupação, com evidentes similitudes mate-
riais no acampamento da Lomba do Canho e arquitectónicas nos fortins do exército romano na
Britannia (Fabião, 1998, p. 218). Esta possibilidade permite levantar a hipótese de os fortins alen-
tejanos terem, igualmente, acolhido pequenas guarnições militares, dadas as semelhanças apon-
tadas; todavia, o aparente desfasamento cronológico existente entre a fundação de ambas reali-
dades impõe cautelas quando se trata de correlacionar directamente o Pedrão com os fortins alto
alentejanos.

O recinto da Casa Branca (Ferreira do Alentejo) (Fabião, Norton e Cardoso, 1997), de cro-
nologia aparentemente similar às realidades apresentadas neste trabalho, parece filiar-se no con-
ceito arquitectónico de recinto-torre, ainda que as dimensões que apresenta sejam, claramente,
superiores às conhecidas nos recintos do Alto Alentejo. A identificação recente deste sítio baixo-
alentejano permite supor a disseminação deste modelo de instalação por áreas mais meridio-
nais, deixando claro que apenas a realização de intensos trabalhos de prospecção poderá esba-
ter a imagem espartilhada que temos da sua distribuição no sudoeste peninsular.

A integração dos modelos de povoamento preconizados pelos fortins e recintos-torre no
contexto do Sul peninsular passa, sem dúvida, por uma revisão da problemática que envolve os
modelos de povoamento semelhantes conhecidos na Extremadura espanhola e Baixo Alentejo.
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A realização recente de três sínteses sobre estas realidades baixo-alentejanas e extremenhas
(Ortiz Romero, 1995; Moret, 1995; Fabião, 1998, p. 265-290), deixou bem patente as divergên-
cias existentes, resultantes, em boa medida, da escassez de informação disponível. Todavia, os
três autores reconhecem as afinidades estruturais e arquitectónicas entre as diversas realidades.

As propostas de P. Moret e C. Fabião defendem perspectivas convergentes em diversos aspec-
tos. Este último autor reconhece a posição defendida por P. Moret, quanto à cronologia dos
recintos da Bética, situados já em momentos claramente imperiais (Moret, 1995, p. 557).

O enquadramento cronológico das estruturas da Lusitânia, em particular os castella, parece
ser também consensual entre ambos, situando-se a sua fundação ao longo da segunda metade
do séc. I a.C. (Moret, 1995, p. 529; Fabião, 1998, p. 279). O momento do processo histórico em
que surge este modelo de povoamento é, também, idêntico em ambos os autores, isto é, a roma-
nização dos campos e as primeiras ocupações rurais romanas no sudoeste peninsular; ambos
assumem que a construção destas estruturas não resulta de um plano de instalação unitário,
mas sim de um processo de ocupação do espaço realizado a diversos ritmos.

A funcionalidade destes sítios levanta algumas divergências; P. Moret toma uma posição
peremptória sobre uma função agrícola para as “maisons fortes” da Bética e uma vocação emi-
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nentemente mineira para as estruturas da Lusitânia (1995, p. 557); C. Fabião adopta uma posi-
ção mais prudente, assumindo a hipótese de uma multiplicidade de funções para o conjunto
(Fabião, 1998, p. 287).

A proposta de Ortiz Romero e A. Rodríguez Díaz (1995) (Ortiz Romero e Rodríguez Díaz,
1998) é manifestamente discordante das duas anteriores, assumindo contornos específicos numa
perspectiva crono-funcional muito particular. Estes autores propõem um posicionamento cro-
nológico mais recuado para as realidades de La Serena, surgidas no contexto das Guerras Ser-
torianas, visando a protecção de áreas mineiras e dos acessos a estas, constituindo uma linha de
defesa de um corredor natural de escoamento da produção da “Beturia Túrdula” para a área da
Bética (Ortiz Romero, 1995, p. 190; Ortiz Romero e Rodríguez Díaz, 1998, p. 275).

Esta proposta carece de bases crono-estratigráficas sólidas que permitam remeter para con-
textos tão precoces, dentro do séc. I a.C., os diversos modelos de povoamento (recintos-torre,
recintos de altura, fortificações e “peñones” fortificados) reconhecidos no Sudeste da Extrema-
dura espanhola. Na realidade, dos escassos dados disponíveis que permitam afinar a cronologia
de fundação dos sítios extremenhos, apenas se regista a presença de um fragmento de Campa-
niense B na base da estratigrafia de Hijovejo (Ortiz Romero, 1991, p. 312) e de abundante cerâ-
mica de tradição indígena, conhecida pela sua grande longevidade, o que é manifestamente pouco
para enquadrar o conjunto num contexto político-militar tão preciso. Como tal, sem uma base
cronológica clara para cada um destes modelos de povoamento, dificilmente se poderá aceitar
a sua reunião num conjunto funcional coerente, resultante de um plano de instalações especi-
ficamente direccionado para um objectivo concreto, neste caso a protecção à actividade mineira.

A realidade observada no Alto Alentejo, no que a fortins e recintos romanos diz respeito,
tem notáveis similitudes com o panorama conhecido na Extremadura espanhola (Ortiz Romero,
1995; Ortiz Romero e Rodríguez Díaz, 1998); a diversidade de modelos arquitectónicos ( recin-
tos tipo Torre, fortificaciones, recintos de altura e “peñones” fortificados) e a multiplicidade de solu-
ções topográficas utilizadas pelos pequenos redutos extremenhos, coincide com uma certa hete-
rogeneidade reconhecida no conjunto dos fortins; os recintos-torre, tanto extremenhos como
alentejanos, traduzem uma realidade construtiva de características muito similares. A questão
cronológica, apesar da proposta dos autores espanhóis, parece-me pacífica, tendo em conta a
escassez de dados que sustentem a hipótese apresentada; os materiais arqueológicos publicados
em nada contrariam, para as realidades extremenhas, um enquadramento fundacional idêntico
ao proposto para os fortins e recintos alentejanos, nos finais da República e início do Império.

Os castella constituem um outro modelo de povoamento com o qual os fortins e, de certo
modo, os recintos-torre alto alentejanos partilham algumas características. 

Numa primeira observação ressaltam, desde logo, as afinidades estruturais, com um indis-
cutível “ar de família”. A morfologia arquitectónica característica dos castella, com uma estru-
tura de planta quadrangular de sólida construção, em posição dominante, rodeada por diversas
plataformas, foi igualmente detectada em vários dos fortins aqui apresentados (Malhadas das
Penas 1, Beiçudos, Rocha de Províncios, Monte do Gato 2, Moinho do Tojal, Cortes, e, de certo
modo, Caladinho-Castelo da Defesinha e Monte do Almo.

A edificação registada no topo de alguns fortins, nomeadamente da Rocha de Províncios e
do Monte do Gato 2, apresenta grandes afinidades arquitectónicas com o corpo central dos cas-
tella, ao registar uma planta igualmente quadrangular, de robustas paredes exteriores e grande
qualidade de construção.

A fundação dos castella, apesar de algumas oscilações e hesitações, parece finalmente enqua-
drar-se, com bastante probabilidade, ao longo da segunda metade/terceiro quartel do séc. I a.C.
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(Alarcão, 1988b, p. 109; Moret, 1995, p. 529; Fabião, 1998, p. 279); recentemente, os responsá-
veis pelas intervenções efectuadas em vários destes sítios situaram a sua fundação no período de
Augusto, relacionando-a com uma deductio promovida por este Imperador (Maia e Maia, 1996,
p. 76); o facto de esta nova proposta assentar sobre os escassos dados cronológicos já disponí-
veis não autoriza, segundo penso, reduzir o espectro cronológico em que estas edificações foram
sendo erguidas.

A questão da sua funcionalidade permanece em aberto, ainda que a sua feição turriforme
e a robustez das construções tenham feito apontar para uma ocupação de cariz militar desde os
primeiros momentos (Pereira, 1897; Vasconcelos, 1933; Maia, 1974a, 1974b); no entanto, outras
hipóteses se seguiram, como a de se tratarem de villas fortificadas (Wahl, 1985; Alarcão, 1988)
ou serem considerados como estruturas de apoio à mineração (Maia, 1986, 1988, 1996). Perante
este cenário de avanços e recuos, onde a escassez de dados impede maior sustentação das pro-
postas, dificilmente as hipóteses avançadas poderão apontar novas perspectivas sobre a funcio-
nalidade de fortins e recintos.

Fortins, recintos-torre e castella: a antecâmara da romanização do Sudoeste peninsular

Os diversos modelos de instalação extremenhos e alentejanos patenteiam a mesma forma
de ocupar o espaço, na sua multiplicidade de soluções, decorrente, segundo creio, do mesmo
processo histórico do sudoeste peninsular, devendo representar um momento preambular da
instalação romana no campo. 

A conjuntura específica em que surgem, muito marcada pela instabilidade do final da Repú-
blica e pela reorganização do espaço peninsular nos inícios do Império, justificaria o carácter
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efémero dos modelos de povoamento que preconizam, ainda muito marcados por uma arqui-
tectura militar, ditando o seu desaparecimento assim que se encontra plenamente instalada a
nova estrutura provincial romana (Fabião, 1998, p. 520).

A instalação de fortins, recintos-torre e castella corresponde a todo um novo modo de ocu-
par o espaço, resultante de uma nova lógica de exploração dos territórios conquistados, surgida
no fim das Guerras Civis. 

Parece efectivamente pertencer a Júlio César uma nova concepção do relacionamento entre
Roma e as Províncias, derivada de um programa de reformas político-administrativas que, segundo
alguns autores, somente viria a ser implementado por Augusto (Fabião, 1992, p. 235). Será, na
realidade, com o primeiro Imperador que se procederá à reorganização do espaço peninsular, e
à total reforma administrativa dos territórios ocupados. A fundação de cidades e a instalação de
colonos constituirão o efectivar desta nova política de exploração e integração do espaço penin-
sular no Mundo Romano, da qual fortins, recintos-torre e castella poderiam ser o momento pre-
ambular.

NOTAS
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1 Este artigo nasceu sob a forma de trabalho académico, realizado
no âmbito da disciplina de Conquista e Romanização do
Ocidente Peninsular do Mestrado em Pré-História e Arqueologia
da Faculdade de Letras de Lisboa. 
Ao Prof. Dr. Carlos Fabião fica a dever todos os incentivos para
que fosse dado à estampa, além de inúmeras correcções e apelos
de moderação que teve o ensejo de fazer, sem que tal me permita
escusar de eventuais falhas que lhe venham a ser apontadas. 
Ao Dr. Manuel Calado, com quem tomei conhecimento de
muitos dos sítios aqui apresentados, fica a dever inúmeras
sugestões, nascidas de longos debates em torno de realidades
cujo estudo iniciou no Alentejo Central. Ao Pedro Barros, ao
Carlos Batata e em especial ao Rui Boaventura, companheiros 
de algumas andanças por um Alentejo para mim desconhecido,
devo a maioria dos sítios localizados no distrito de Portalegre,
que identificaram e me deram a conhecer.

2 Bolseiro do Programa Praxis XXI da Fundação para a Ciência 
e Tecnologia. rmataloto@iol.pt

3 Por dificuldades logísticas foi-me impossível observar os
materiais provenientes das recolhas efectuadas no local; foi
identificada a presença de cerâmica de construção e comum,
ânforas e terra sigillata (Calado, 1993, p. 102)

4 As informações sobre este sítio foram gentilmente cedidas pelo
Dr. Manuel Calado, que o identificou.

5 Excluem-se do conjunto dois sítios que foram apresentados
como pertencentes a este tipo de estruturas: o sítio do
Sargacinho (Arraiolos) e o da Horta da Ribeira (Redondo); 
a sua exclusão deve-se, no primeiro caso, ao facto de não ser
visível qualquer estrutura construída, sendo apenas observáveis
grandes taludes, enquanto no segundo, onde efectivamente se
detecta uma estrutura de planta quadrangular, se deve ao facto
de um importante conjunto de materiais remeter a ocupação
para um momento antigo dentro da Idade do Ferro; neste 
último caso também algumas características arquitectónicas
foram tidas em conta para a exclusão.

6 Apresentam uma pasta cinzenta clara muito depurada e verniz
negro e espesso, pouco aderente.

7 A presença desta forma não é segura, tendo em conta que
“all were in fact body sherds, though there was no reason to

believe that any of them was other than from the Dressel 20
type” (Burgess, 1987, p. 55), o que manifestamente não se 
aplica ao Alentejo, em particular, e ao Sul do país, em geral.

8 O triunfo celebrado em Roma no ano de 35, refere-se a êxitos
militares alcançados pelo governador C. Norbano Flaco, na
Lusitânia (Roldán, 1988, p. 173).
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