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1. As terras d’entre Tejo e Guadiana:
geografias de proximidade

O território alto alentejano apresenta-se como um vasto 
corredor natural de ligação Este-Oeste, que une as planuras 
da bacia média do Guadiana, e o tramo superior do seu curso 
descendente, à faixa costeira atlântica, junto à foz dos rios 
Tejo e Sado. A paisagem, aberta, caracteriza-se por um relevo 
apenas levemente ondulado, e pontualmente soerguido, que 
se encaixa principalmente junto dos principais cursos de 
água, dispondo-se as principais serranias paralelamente aos 
grandes eixos de circulação (E-W) (serra de Portel/Mendro, 
serra d’Ossa e São Mamede).

Os escassos dados paleoambientais de que dispomos 
(Hernández 2005) parecem apontar para um meio francamente 
mais arborizado no arranque do Iº milénio a.C., que acusará um 
forte recuo em momentos imediatamente subsequentes.

Ainda que não apresente grandes entraves geográficos, 
o território alto alentejano parece ter desenvolvido, ao longo 
do Iº milénio a.C., um percurso histórico autónomo, mas 
certamente marcado pelo seu enquadramento entre dois 
focos culturais de particular intensidade, o Baixo Tejo/Sado 
e o interior extremenho.

2. Trajectórias de povoamento e sociedade: o 
aparecimento do “Campo” na primeira metade 

do Iº milénio no território alto alentejano

A primeira metade do Iº milénio a.C. no território alto 
alentejano será marcada por um intenso processo de rura-
lização do povoamento, devendo as pequenas instalações 
rurais dispersas no agro, das quais se conhece mais de uma 
centena (Mataloto 2004), constituir o cerne da estrutura 
populacional.

Este processo de ocupação do espaço rural não parece 
tratar-se verdadeiramente de uma colonização agrícola ou 
agrária, tal como se propõe para outras áreas do Sul penin-
sular, caso da Andaluzia (Ferrer Albelda, Bandera Romero, 
2005, 566), na justa medida em que não terá decorrido de 
modo dirigido e coordenado, a partir de grandes aglomerados 
populacionais de cariz urbano, ao invés do que parece ter 
acontecido no território andaluz.

Se é certo que o espaço rural, durante o final da Idade 
do Bronze, não se encontrava desocupado, sendo conhecido 
um número elevado de pequenas ocupações deste momento 
no agro alentejano (Calado, Rocha 1996-1997), na realidade, 
deverá ser apenas com o arranque da Idade do Ferro que se 
consolida um modelo de povoamento claramente rural.

O processo de ruralização parece desenrolar-se, de modo 
sistemático, a partir de meados/finais do séc. VII a.C. (Cala-
do, Mataloto, Rocha 2007), decorrendo e coincidindo com o 
abandono dos grandes povoados fortificados do final da Idade 
do Bronze, num movimento desencadeado, provavelmente, 
ainda na centúria anterior. Na realidade, o reforço da com-
ponente humana dispersa no campo surge claramente por 
oposição a um abandono generalizado dos grandes povoados, 
sendo raras ou mesmo desconhecidas, no Alto Alentejo, gran-
des instalações humanas correspondentes ao período entre 
os finais do séc. VII a.C. e os meados do milénio.

A intervenção recente num extenso povoado no topo 
da serra d’Ossa, o São Gens, permitiu constatar, na área 
escavada, uma única ocupação aparentemente do séc. VII 
a.C., que se teria extinguido, no máximo, pelo início do 
século seguinte, revelando claros indícios de interacção 
com as realidades litorais marcadas pelas presenças coloniais 
(Mataloto 2004a).

No mesmo sentido parecem apontar os dados resultan-
tes de escavações recentes, e antigas, em amplos povoados 
do final da Idade do Bronze um pouco por todo o Alto 
Alentejo, caso da Coroa do Frade (Évora) (Arnaud 1979), 
Alto do Castelinho da Serra (Montemor-o-Novo) (Gibson, et 
alii 1998), Castelo de Arraiolos (Fabião 1998, e materiais das 
intervenções de Gustavo Marques em depósito no MNA), 
ou no recentemente estudado Castro dos Ratinhos (Silva, 
Berrocal 2005). O processo generalizado de abandono destas 
grandes instalações deve ter-se, então, desenrolando, creio, 
algures entre os finais do séc. VIII e os meados/finais do séc. 
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VII a.C., estando já devidamente consumado nos inícios 
do séc. VI a.C. Apenas a presença de fíbulas de dupla mola 
(Coroa do Frade, Arraiolos), consensualmente aceite como 
reveladora da presença comercial fenícia no litoral (Ponte 
2006; Fabião 1998; Arruda 1999-2000), parece marcar o 
desenrolar deste processo, que deverá ser rápido, na justa 
medida em que parece anteceder, na maioria dos casos, a 
chegada de um maior afluxo de novos produtos ao litoral, 
com a sucessiva disseminação no interior alentejano, caso do 
vinho, como foi possível documentar no Alto de São Gens 
(Mataloto 2004a).

Todavia, algumas grandes ocupações parecem, ainda 
que de modo titubeante, afastar-se desta tendência geral 
de abandono, como se entrevê em Vaiamonte (Fabião 1996) 
ou La Alcazaba de Badajoz (Berrocal 1994; Enríquez, et alii 
1998), imediato ao território em estudo. A sua localização 
adjacente a grandes corredores naturais de passagem entre 
o estuário do Tejo e o interior extremenho poderá justificar 
um processo autónomo, mas paralelo.

As limitações do registo arqueológico impõem ainda al-
gumas reservas à cronologia avançada, todavia, se o processo 
de abandono das grandes fortificações é claro imediatamente 
após as primeiras presenças de origem colonial, creio que 
começa a existir margem para aceitarmos, de modo categó-
rico, o arranque da ocupação rural sidérica algures durante 
o séc. VII a.C.

Alguns novos, e velhos, dados que se têm vindo a coligir, 
caso da necrópole sidérica de Torre de Palma (Monforte) 
(Langley et alii n.p), ou da fíbula de tipo Alcores da Horta 
das Pinas (Ponte 1987), muito certamente associadas a 
ocupações deste tipo, parecem apontar com clareza para 
um momento antigo da ocupação rural sidérica do agro 
alentejano.

A instabilidade das grandes ocupações ao longo do Iº 
milénio a.C. acabará por se traduzir na extrema dificuldade 
de estruturação territorial das realidades humanas, ao invés 
do que sucede na Andaluzia, onde a permanência dos gran-
des centros favoreceu, desde cedo, a organização de espaços 
territoriais nos quais a ocupação rural se implementaria de 
modo aparentemente concertado (Ferrer Albelda, Bandera 
Romero 2005).

O século VI a.C. deve ter sido marcado pela total 
reorganização do povoamento alentejano, emergindo do des-
mantelamento das redes de grandes povoados do Final da 
Idade do Bronze uma densa malha de pequenas instalações 
rurais. Se o advento desta realidade é já possível rastrear 
dentro do séc. VII a.C., será com o séc. VI a.C. que surgirá 
como um padrão consolidado, efectivando-se ao longo deste 
século, creio, o optimum da ocupação rural, que conhecerá 
outras tendências nos séculos seguintes.

Resta ainda por apurar como se irá reflectir esta profun-
da transformação das malhas de povoamento na estruturação 
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Figura 1. Localização da Barragem de Alqueva e Herdade da Sapatoa no território alentejano.
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social e económica do território alentejano.
A presença, desde os finais do séc. VII e inícios do séc. 

VI a.C., de materiais metálicos em contextos funerários do 
Norte alentejano, caso da necrópole de Torre de Palma, 
onde se registaram importantes conjuntos metálicos (fíbu-
las e fechos de cinturão), para além de possíveis adornos 
de ouro (Langley et alii n.p.), e a fíbula de tipo Alcores da 
Horta das Pinas (Ponte 1987), parece traduzir um rápido 
escalonamento das realidades sociais e económicas do es-
paço rural alentejano. Creio, então, que a transformação das 
estruturas sociais e de poder do final da Idade do Bronze não 
será unívoca, nem linear, emergindo num primeiro momento 
uma realidade menos hierarquizada, mais isonómica, mas 
eventualmente mais diversa, que nos primeiros séculos do 
Iº milénio a.C. No entanto, estas rapidamente evoluirão para 
novas formas de entrosamento e poder, que parecem nascer 
e consolidar-se numa realidade profundamente rural, sendo 
a evolução interna do conjunto arquitectónico de Cancho 
Roano, no território contíguo da Extremadura espanhola 
(Celestino 2001), o melhor exemplo do aparecimento, conso-
lidação e esplendor das novas formas de poder entre os finais 
do séc. VII a.C. e os finais do séc. V a.C., num processo de 
onde os grandes aglomerados parecem estar arredados.

A identificação recente de alguns claros indícios de di-
ferenciação, tais como o braseiro de mãos do Vale da Moura 
(Évora) (Teichner 2000), os indícios de literacia recolhidos 
no sítio do Outeiro dos Castelinho 2, adjacente ao vale do 
Guadiana (Gomes, Brazuna, Macedo 2002) ou os recipien-
tes de vidro polícromo da necrópole da Tera (Rocha 2003) 
e Malhada das Taliscas 4 (Calado, Mataloto, Rocha 2007), 
parecem confirmar este processo rápido de hierarquização 
inter e intra-grupal.

Deste modo, creio que a ocupação rural centro alente-
jana acabará por se coordenar, em grande medida, entre si, 
gerando hierarquias e organizando-se em torno de territórios 
que se vão estruturando ao longo do tempo.

Todavia, as áreas onde melhor se conhece esta intensa 
ocupação rural (Herdade da Sapatoa e margens do Guadiana 
no Alentejo Central) situam-se em territórios claramente 
marginais, afastados dos melhores terrenos agrícolas ou das 
zonas de melhor transitabilidade natural que serão, certamen-
te, mais atractivos para este tipo de instalações; contudo, o 
ingente povoamento romano conhecido nestas áreas acaba 
por dificultar de sobremaneira a obtenção de uma imagem 
fidedigna do povoamento proto-histórico, que nos surge aqui 
bastante mais esparso que nas áreas menos favorecidas.

Nas zonas mais favoráveis em termos agrícolas deveriam 
ter emergido centros de maiores dimensões, instalados em 
meio rural, capazes de gerar e coordenar uma satelitização 
do povoamento no seu entorno. São escassas as instalações 
conhecidas no Alto Alentejo a que poderíamos atribuir 
funções deste calibre, das quais nenhuma foi ainda objecto 
de qualquer tipo de intervenção.

No Alto Alentejo não se conhecem, até ao momento, 
entidades arquitectónicas que se possam integrar nos ditos 
“túmulos post-orientalizantes” (Jiménez Ávila 1997), típicos 
do Médio Guadiana. O sítio da Silveira, ou Horta da Ri-
beira (Calado, Bairinhas 1995) apresenta, todavia, algumas 

características que não deixam de remeter para este tipo de 
realidades. Para tal contribui o facto de se instalar numa área 
aplanada, junto de uma linha de água, e patentear ainda bem 
visível uma estrutura de planta quadrangular, com 16m de 
lado, realizada em grandes blocos de granito, que não deixa 
de ter fortes semelhanças com a designada “terraza” de 
Cancho Roano A3 (Celestino, Jiménez Ávila 1996; Celestino 
2001). O escasso conjunto material recolhido à superfície não 
difere grandemente do entregue pelas instalações rurais de 
meados do Iº milénio a.C.

As restantes duas instalações de maiores dimensões 
detectadas no Alto Alentejo, o Castelão das Nogueiras 
(Borba) e o sítio de Nossa Senhora de Machede (Évora), são 
aparentemente fortificadas e genericamente contemporâne-
as do optimum do povoamento rural alentejano, entre o séc. 
VI e parte do séc. V a.C., apresentando uma área entre os 
0,5ha e o 1ha. Se, por um lado, o Castelão das Nogueiras se 
implanta-se numa área aplanada, de solos particularmente 
férteis e abundantes aquíferos, seguindo a estratégia de 
implantação da maioria das ocupações rurais, já o Nossa 
Senhora de Machede, ao implantar-se sobre um pequeno 
esporão rochoso, parece aproximar mais das estratégias de 
ocupação que irão caracterizar os castros da segunda metade 
do Iº milénio a.C.

Estes modelos de instalação diferenciados poderiam, 
eventualmente, coordenar territórios de exploração, nos 
quais se organizariam pequenas instalações rurais subordi-
nadas, num modelo de exploração agro-pecuária próximo do 
proposto para a bacia média do Guadiana em meados do Iº 
milénio a.C. (Jiménez Ávila 2001; Rodríguez Díaz 2004).

As aglomerações de altura que poderão, ao menos par-
cialmente, acompanhar a intensa ocupação rural são ainda 
pouco ou nada conhecidas. Destas, apenas podemos situar 
com clareza no séc. V a.C. a ocupação do Alto Castelinho 
da Serra (Montemor-o-Novo), onde se detectou a presença 
de cerâmica ática, nomeadamente taças “Cástulo” (Gibson 
et alii 1998). Os níveis de base do Castelão de Rio de Moi-
nhos (Borba) entregaram um número elevado de cerâmica 
pintada, entre as quais várias polícromas (Calado e Rocha, 
1996-1997), que poderão apontar para um momento antigo 
do séc. IV a.C. ou mesmo do séc. V a.C.

Por outro lado, o já citado caso de Vaiamonte, no territó-
rio alto alentejano, parece efectivamente manter-se ao longo 
deste período, atendendo a um conjunto de evidências locais 
e de importação que pouco se diferenciam dos conjuntos 
artefactuais recolhidos na vizinha necrópole de Torre de 
Palma, claramente resultante de uma ocupação rural.

Na realidade, não creio que os possíveis aglomerados 
populacionais de maiores dimensões, a existirem, tenham 
jogado um papel relevante na estruturação do povoamento, 
ao menos antes de finais do séc. V a.C. No entanto, a recente 
identificação, na Extremadura espanhola, de importantes 
unidades de cariz urbano ou aldeão, instaladas em zonas pla-
nas, como El Palomar (Jiménez Ávila, Ortega Blanco 2001) ou 
El Chaparral (Jiménez Ávila, Ortega Blanco, López-Guerra 
2005), impõe certas reservas, atendendo ao facto de algumas 
das instalações rurais de maiores dimensões poderem, even-
tualmente, corresponder a este tipo de aglomerações.
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Todavia, parece-me particularmente redutor ler toda 
uma enorme densidade de pequenas instalações rurais ape-
nas na superintendência das unidades diferenciadas, sendo 
a realidade bem mais complexa, no entrecruzar dos vários 
modelos de instalação. Assim, grandes complexos rurais, 
caso, como veremos, do Espinhaço de Cão poderiam gerar 
e controlar diversas entidades menores, enquanto outras 
ainda se organizariam, na margem dos territórios mais fér-
teis, em pequenas comunidades relativamente isonómicas 
e interligadas por laços familiares, como poderia ter aconte-
cido na Herdade da Sapatoa. Não creio ser particularmente 
problemática a aceitação de um certo grau de autarcia nestas 
comunidades rurais, que ocupam, como nunca antes, todo 
o agro alentejano.

A partir de meados do séc. V a.C. parece consolidar-se 
um processo de concentração populacional em povoados 
fortificados, como os já citados do Alto do Castelinho da 
Serra e Castelão de Rio de Moinhos, instalados em alcanti-
lados rochosos, num verdadeiro acto de encastelamento, que 
estará em grande medida concluído nos meados do século 
seguinte. Este processo, provavelmente resultante de uma 
acção de cinecismo, acabará por conduzir ao abandono de 
grande parte das instalações rurais alentejanas. Todavia, 
o campo continuará a ser ocupado, inclusivamente por 
grupos socialmente destacados, como se pode deduzir dos 
importantes espólios guerreiros detectados na necrópole 
da Herdade das Casas ou da Cardeira (Fabião 1998, 389; 
Calado, Mataloto 2001, 144; Mataloto 2004, 178) perma-
necendo como um elemento relevante na estruturação das 
comunidades da segunda metade do milénio.

3. O espaço e o tempo: esquemas 
arquitectónicos, diacronias e sincronias

A transição entre o final da Idade do Bronze e o início 
da Idade do Ferro é profundamente marcada, no Sul penin-
sular, por um processo de vincada transformação do espaço 
habitado, que deverá ter subjacente um reordenamento da 
estruturação grupal e familiar.

A introdução de uma nova linguagem espacial, e de 
novos métodos construtivos, através da interacção com o 
Mundo colonial fenício, produzirá uma rápida disseminação 
das novas realidades, desde cedo integradas nas instalações 
humanas do território alentejano. Para tal deve ter contri-
buído uma realidade local em profunda transformação e 
segmentação, que rapidamente se apercebeu das vantagens 
apresentadas pelas novas técnicas construtivas e de estru-
turação do espaço habitado; prova disso parece ser o facto 
de, ao invés da realidade arquitectónica, onde a novidade 
rapidamente eliminou a realidade anterior, a produção de 
cerâmica manual ou da metalurgia do bronze se ter perpe-
tuado por longo tempo.

Em termos técnico-construtivos, o contacto com as pre-
senças coloniais de âmbito fenício resultará na disseminação, 
nos primeiros séculos da Idade do Ferro, de um modo de 
construção substancialmente distinto ao conhecido pelas 
comunidades locais. Ao invés das técnicas locais, com forte 
uso de materiais perecíveis, os novos modos de construir 

faziam uso de uma técnica mista, com recurso a pedra e terra, 
sendo o embasamento das paredes em pedra, usualmente 
xisto e escasso quartzo, de maiores dimensões na base, sobre 
o qual se desenvolvia um muro em terra. Os vestígios das 
coberturas são nulos, ainda que a detecção, sobre os pisos, 
de algum barro cozido, associado a entramados de materiais 
perecíveis carbonizados, poderá estar a remeter para as 
soluções utilizadas na cobertura. Os pisos apresentam cons-
tituições variadas, como por exemplo a simples terra batida, 
passando pelos pisos de argila vermelha ruborescida, na 
melhor tradição mediterrânea, ou pelos lajeados, utilizados 
nos espaços exteriores.

No território alentejano, em particular no Alentejo 
Central, a introdução de uma nova forma de estruturar 
o espaço habitado pode ser facilmente seguido em duas 
áreas bem delimitadas: uma no vale do Guadiana, na área 
afectada pela barragem de Alqueva, e outra na Herdade 
da Sapatoa (Redondo), dispondo-se hoje de diversos con-
junto arquitectónicos rurais que exprimem com clareza a 
dinâmica arquitectónica dos primeiros séculos do Iº milénio 
a.C. (fig. 1)

Será justamente esta a nossa base de trabalho.

3.1. Quadratura do círculo: 
a evolução do espaço construído1

3.1.1. O final da Idade do Bronze

Até ao momento, no território alto alentejano, apenas o 
sítio da Rocha do Vigio 2 proporcionou um conjunto de dados 
significativo, documentando um momento imediatamente 
anterior às grandes transformações que se fizeram sentir após 
a interacção e presença do Mundo colonial fenício.

O sítio da Rocha do Vigio 2 implanta-se sobre um es-
porão rochoso, pouco destacado na paisagem envolvente, 
sobranceiro à ribeira do Álamo, na sua margem direita, perto 
da foz. As vertentes bastante declivosas e os afloramentos 
rochosos abruptos determinaram que a ocupação, de cerca 
de 0,5ha, se estruturasse em pequenas plataformas a partir 
de um espaço central, de maiores dimensões. Os diversos 
pequenos taludes visíveis no local deveriam corresponder a 
realidades de sustentação de terras nas áreas mais declivosas, 
e não a estruturas de fortificação, na justa medida em que 
não eram perceptíveis na zona de acesso mais facilitado.

A intervenção, de reduzidas dimensões, permitiu 
registar uma única ocupação do final da Idade do Bronze, 
associada a diversas estruturas de planta ovalada, para além 
de um edifício complexo, de planta quadrangular, difícil de 
enquadrar cronologicamente.

A baixela cerâmica, de origem local, integra-se plena-
mente nas tipologias disponíveis para o final da Idade do 

1 O conjunto de dados aqui avançado resulta essencialmente 
das intervenções desenvolvidas no âmbito do Bloco 8 do Plano 
de Minimização de Impactes do Regolfo de Alqueva, nas quais 
participei sob a direcção do Prof. Dr. Manuel Calado da Universidade 
de Lisboa. Foram já objecto de várias apresentações, tendo sido 
principalmente avançados em (Calado, Mataloto, Rocha 2007)
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Bronze na região. Apenas um elemento parece denunciar a 
interacção com realidades exógenas, um pequeno escopro 
em ferro, que estaria a ser imitado localmente em bronze, 
atendendo à presença de indícios metalúrgicos e à identifi-
cação de um molde bivalve.

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

As estruturas de planta ovalada correspondem na minha 
perspectiva, a três cabanas sobrepostas (fig. 2) registadas 
aproximadamente em metade da sua extensão. A primeira 
cabana, a menos bem documentada, encontrava-se indi-
ciada por uma linha de pequenas lajes de xisto, dispostas 
em cutelo, reforçando, aparentemente, o embasamento de 
uma possível componente aérea em materiais perecíveis. 
Atendendo ao índice de curvatura da estrutura registada 
esta deveria corresponder à maior de todas as cabanas docu-
mentadas, com uma área interna que se deveria aproximar, 
com algumas reservas, aos 25m2. No interior, em posição 
aproximadamente central, detectou-se uma grande lareira de 
placa de argila sobre um leito de fragmentos cerâmicos.

Sobre esta ergueu-se uma ou duas cabanas, não sendo 
a estratigrafia totalmente clara sobre o assunto, na medida 
em que não se escavaram integralmente todas as realidades 
estratigráficas (Calado, Mataloto, Rocha 2007). Todavia, 
creio tratar-se, efectivamente, de duas cabanas distintas, 
elaboradas com métodos construtivos diferentes, e não a 
uma mesma estrutura habitacional dotada de um banco in-
terior, ainda que estes se encontrem bem documentados em 
cronologias semelhantes noutras paragens peninsulares.

Assim, a segunda cabana apresentava uma construção 
mais elaborada que a anterior, de planta aproximadamente 
ovalada, realizada em pedras de xisto, dispostas na horizon-
tal, constando de uma área sensivelmente menor, agora em 
torno dos 10 a 15m2. Tal como na cabana anterior, foi detec-
tada uma lareira sobre leito de fragmentos cerâmicos, mas 
agora, atendendo à reconstituição proposta, localizada não 
no centro do espaço habitado, mas mais próxima à parede.

A última estrutura edificada parece aproveitar parte 
da anterior como reforço do embasamento, adossando-lhe 
grandes lajes dispostas em cutelo, que deveriam suster 
uma estrutura de materiais perecíveis (postes e ramagens 
entrelaçadas) que se desenvolveria em altura, e se encon-
traria, ao menos pelo interior, revestida a barro, de que se 
encontraram os derrubes ruborescidos. Apresentava uma 

CABANA 1

CABANA 2

CABANA 3

ROCHA DO VIGIO 2
(Reguengos de Monsaraz, Alentejo Central)
Proposta de Faseamento 
Sondagem 3

0 2m

Figura 2. Planta individualizada das cabanas sobrepostas identifi-
cadas no sítio do Bronze Final da Rocha do Vigio 2 (Reguengos de 
Monsaraz) (adaptado de Calado, Mataloto e Rocha, 2007).
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planta subcircular, de dimensões semelhantes à anterior, 
que se encontrava segmentada por um murete linear, que 
deveria corresponder mais a um poial de arrumação, que 
a um tabique interno; isto porque, de um e outro lado, se 
encontraram grandes vasos de armazenagem tombados sobre 
o chão da cabana.

Este detalhe pode, eventualmente, articular-se com 
uma necessidade de compartimentação do área coberta, de-
nunciando o arranque do processo de segmentação do espaço 
habitado que se tornará patente no momento imediatamente 
posterior. Apresentava igualmente uma grande lareira sobre 
leito de fragmentos cerâmicos, deslocada possivelmente para 
junto da parede da cabana.

As estruturas de planta quadrangular detectadas na 
Rocha do Vigio 2 encontravam-se relativamente bem con-
servadas, atingindo ainda, nalguns pontos, mais de um metro 
acima do solo; trata-se de uma construção robusta, em que 
foram utilizadas grandes lajes de xisto, travadas nos cantos, 
encontrando-se adaptada às irregularidades do afloramen-
to rochoso, sobre o qual assenta parcialmente. Constava, 
efectivamente, de dois edifícios geminados; cada um deles 
com uma porta virada a Norte, de cerca de 1m de largura, 
sobrelevada em relação ao solo actual e com o interior seg-
mentado em, pelo menos, dois compartimentos.

Infelizmente, a sua atribuição a momentos proto-
históricos não é clara, ainda que a escassez de materiais 
medievais, também atestados, e a sua ausência nos estratos 
mais profundos do enchimento da estrutura deixe em aberto 
esta possibilidade. Todavia, a qualidade da construção, com 
travamento dos muros, em pouco reforça a sua antiguidade, 
não se encontrando esta técnica atestada nas mais antigas 
estruturas quadrangulares, em posição destacada, regista-
das no Castro dos Ratinhos (Berrocal, Silva 2007), escassos 
quilómetros a Sul, nem na restante arquitectura da Idade 
do Ferro da região (Mataloto 2004).

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

Se, efectivamente, não é clara nem linear a transição 
da planta circular/planta ortogonal, nas estruturas de cariz 
habitacional, entre o final da Idade do Bronze e os primeiros 
momentos da Idade do Ferro (Vilaça 1995, 261), não deixa 
de ser evidente, perante os dados actualmente disponíveis 
para o sudoeste peninsular, que esta se terá desenrolado na 
sequência da interacção com o Mundo fenício.

As construções de planta ovalada, em contextos do final 
da Idade do Bronze, são conhecidas em contadas situações 
no Centro-Sul do actual território português, tendo sido 
registadas quer em povoados de altura, como o dos Alegrios 
(Castelo Branco) (Vilaça 1995, 260), ou mais recentemente 
no Castro dos Ratinhos (Moura) (Berrocal, Silva, comuni-
cação pessoal), quer em povoados abertos como Neves II 
(Castro Verde) (Maia, Maia 1986, 29) ou a Tapada da Ajuda 

(Lisboa) (Cardoso 2004, 179). Estas encontram-se, no en-
tanto, melhor documentadas no território extremenho e 
andaluz, quer no final da Idade do Bronze, quer mesmo nos 
momentos iniciais da Idade do Ferro, veja-se por exemplo 
em El Risco (Cáceres) (Enríquez et alii 2001), na Extre-
madura, ou Cerro de la Encina, durante o Bronze Final da 
Andaluzia (Vilaça 1995, 261), ou já da Idade do Ferro, con-
temporâneas das primeiras realidades coloniais, na Colina 
de los Quemados, Acinipo, Montemolín, Quebrantahuesos 
(Izquierdo de Montes 1998, 280).

Apesar de se conhecerem diversos casos de estruturas 
de planta quadrangular no final da Idade do Bronze penin-
sular (Vilaça 1995, 261), a introdução do modelo ortogonal 
modular nos inícios da Idade do Ferro, principalmente na 
sequência dos contactos coloniais, representa, segundo 
alguns autores, uma clara ruptura na concepção do espaço 
habitacional e, eventualmente, também no modelo eco-
nómico e social que lhe está subjacente (Ruiz Zapatero, 
Lorrio 1986, 99).

A grande escassez de dados micro-espaciais proveniente 
de contextos habitacionais do final da Idade do Bronze no 
sudoeste peninsular limita maiores considerandos sobre a 
efectiva segmentação do espaço habitado. Na realidade, a 
identificação de pequenos agrupamentos de fundos de ca-
banas de dimensão variada, verificados em sítios como San 
Bartolomé de Almonte (Huelva), poderão estar a remeter-nos 
para conjuntos habitacionais unifamiliares, organizados em 
múltiplas áreas cobertas, divididas funcionalmente (Fernán-
dez Jurado, García Sanz 2001, 160), o que acabaria por suavizar 
bastante a aparente ruptura que implica esta nova forma 
ortogonal e segmentaria de organizar o espaço habitado.

A sequência de construções detectada no sítio da Rocha 
do Vigio 2, associada ao seu carácter perecível, parece apon-
tar para realidades de cariz menos estável, provavelmente 
utilizadas de modo intermitente ao longo do ano, ou por 
curtos períodos de vários anos. Esta fluidez construtiva, que 
transparece das realidades em materiais perecíveis do final 
da Idade do Bronze, e que deixaria, sem dúvidas, marcas 
nos grupos que as ocupavam, transformar-se-á por comple-
to nas novas realidades arquitectónicas do início da Idade 
do Ferro, dotadas de uma rigidez e fixação, que sabemos, 
todavia, poder ser apenas aparente.

Este processo de profunda transformação arquitectónica 
e construtiva deverá, como já se afirmou, ter-se desenrolado 
rapidamente, gerando uma nova realidade nos campos alen-
tejanos, que irá marcar os séculos subsequentes.

3.1.2. As primeiras experiências: Cinza e Miguens 10

A paisagem alentejana conhecerá profundas alterações 
no arranque da Idade do Ferro, resultantes, como já se 
afirmou, de um forte incremento da ocupação rural. No 
território de Alqueva, junto ao Guadiana, mesmo quando 
o terreno se tornava mais áspero e agreste, foi possível do-
cumentar, em sítios como o Moinho da Cinza, Espinhaço 
de Cão, Miguens 10 ou Monte da Estrada 2, pequenas 
ocupações de cariz rural desde um momento relativamente 
precoce da Idade do Ferro.
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Estas ocupações apresentam, desde o início, as caracte-
rísticas que veremos posteriormente consolidadas, quer ao 
nível das estratégias de ocupação, quer ao nível das soluções 
arquitectónicas.

Apesar dos escassos dados disponíveis é desde já pos-
sível anotar que os conjuntos artefactuais patenteiam ainda 
uma forte proximidade com a realidade do final da Idade 
do Bronze, encontrando-se ainda dominada pelas produções 
manuais. No entanto, surgem já novas formas cerâmicas, 
produzidas a torno, por vezes de importação, caso do pithos 
recolhido no Moinho da Cinza. Ainda que não seja fácil 
isolar este momento, o arranque da ocupação rural sidérica 
alentejana parece decorrer, como já se afirmou, ao longo do 
séc. VII a.C. Neste sentido parece apontar a datação obtida 
sobre carvões, provenientes do enchimento de uma estru-
tura negativa do Moinho da Cinza, mesmo atendendo às já 
enunciadas reservas do C14: Wk18502 : 2577±31BP – 820-590 
cal BC, para um intervalo de 94,3% de probabilidade.

Ao invés do expectável, a arquitectura surge como uma 
das primeiras e mais visíveis transformações do panorama 
local do final da Idade do Bronze. Assim, a planta orto-
gonal e a construção em terra disseminam-se desde logo, 
acompanhando a dispersão da cerâmica a torno, que parece 
conhecer maiores dificuldades na sua total absorção. As 
técnicas construtivas e de estruturação do espaço parecem, 
então, conhecer uma rápida integração e evolução, patente 
nas diferenças notadas entre sítios como o Moinho da Cinza, 
onde dominam ainda as estruturas perecíveis, denunciadas 
pelos buracos de poste, e Miguens 10 ou Espinhaço de Cão, 
onde já se encontram estruturas de planta ortogonal, algo 
toscas e de cantos arredondados no primeiro caso, ou mesmo 
conjuntos arquitectónicos mais elaborados, no segundo.

O período entre os finais do séc. VIII e os inícios do séc. 
VI a.C. caracteriza-se, então, no território de Alqueva nas 
margens do Guadiana, pelo arranque de uma nova realidade 
de povoamento, estruturada em torno de pequenas unidades 
de produção, de cariz eminentemente familiar, que se irão 
consolidar e expandir em momentos subsequentes. Deste 
modo, creio que, apesar de nos encontrarmos perante um 
território agreste e marginal, as inovações, introduzidas 
no litoral, eram rapidamente apreendidas e integradas no 
quotidiano destas pequenas comunidades.

3.1.3. Evolução e complexidade: o Espinhaço de Cão

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

O conjunto edificado apresenta-se bastante complexo, 
resultante de um intrincado faseamento interno, com des-
mantelamento e aproveitamento parcial das estruturas mais 
antigas, de que resulta uma área total edificada próxima 
dos 1000m2.

O processo aditivo das construções parece denunciar a 
consolidação e expansão do conjunto humano aqui instalado 
ao longo de toda a diacronia de ocupação, entre os finais do 

séc. VII a.C. e os inícios do séc. V a.C.
O intrincado faseamento interno resulta, como já se 

afirmou, bastante difícil de discernir, agravado pelo facto 
de apenas se terem escavado parcialmente alguns dos Am-
bientes identificados. Assim, apenas nos é possível efectuar 
uma reconstituição parcelar em dois grandes momentos 
de construção (fig. 3), sequenciais, com várias sub-fases, 
embora estas sejam ainda difíceis de isolar e caracterizar. 
É conveniente, desde já, assinalar que o crescimento da 
área edificada se processará de um modo essencialmente 
orgânico, derivado de um longo percurso de adaptação do 
espaço habitado às mutações das vontades do grupo.

O primeiro grande momento construtivo compõe-se, es-
sencialmente, de um conjunto de compartimentos de média 
a grande dimensão (em torno dos 15 m2 de área coberta), de 
planta rectangular (Ambientes 33, 25 e 29), edificados de 
modo faseado, na meia encosta, estruturando aparentemente 
entre si um pátio interior; que se relacionava com o exterior 
através de um corredor (Ambiente 23/43/44/46) (fig. 3).

No lado Norte, subindo a encosta, encontravam-se ou-
tros compartimentos de dimensão variada, como o Ambiente 
36 e o alpendre Amb. 48, que se lhe adossa, no lado Poente; 
a presença, nesta área, de diversas estruturas, bastante des-
manteladas, poderá indiciar que o conjunto edificado se teria 
estendido até ao topo, onde se situa o Ambiente 1 (definido 
apenas pelos restos de um muro assente sobre a rocha).

Dentro do Ambiente 48, que corresponderia aparen-
temente a um alpendre aberto a nascente, identificou-se 
uma estrutura de planta subcircular [248], com cerca de 
2,5m de diâmetro, maciça, constituída por blocos de média 
e grande dimensão, sobreposta por um piso em seixos de 
quartzito e uma cobertura aérea, eventualmente em cúpula, 
de barro cozido.

Este tipo de estrutura regista vários paralelos um pou-
co por todo o Sudoeste peninsular, sem que a sua função 
esteja ainda clarificada, oscilando, segundo os diversos 
autores, entre a de forno e a de silo aéreo (Jiménez, Ortega 
2001, 231). Os dados do Espinhaço de Cão não permitem, 
todavia, uma tomada de posição sobre qualquer das duas. 
Os paralelos mais imediatos encontram-se nos sítios da Her-
dade da Sapatoa 1 e 3, embora de dimensões ligeiramente 
menores (2m de diâmetro), ambas situadas em áreas apa-
rentemente exteriores (Mataloto 2004, 52), tendo também 
sido registadas na área extremenha no extenso povoado de 
características urbanas de El Palomar (Oliva de Mérida) 
(Jiménez, Ortega 2001, 231).

O segundo grande momento de construção poderá re-
sultar apenas do alargamento da área edificada para Norte, 
assim como da remodelação e reaproveitamento de parte das 
estruturas anteriores. Nesta fase assiste-se à subdivisão de 
alguns espaços pré-existentes, gerando compartimentos com 
menos de uma dezena de metros quadrados, e à construção 
de um novo grupo edificado, para Poente, estruturado em 
torno a um novo pátio exterior, de planta genericamente 
trapezoidal (fig. 3). Este alargamento poderá ter implicado 
o desmantelamento de algumas estruturas anteriores, muito 
mal caracterizadas.

No novo conjunto edificado é de salientar um amplo 
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compartimento, com cerca de 30 m2 e planta sensivelmente 
quadrada (Ambiente 2), em posição dominante, com um 
amplo vão orientado a Nascente, sobre o pátio (fig. 3).

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

Numa fase subsequente, o banco e a estrutura de com-
bustão foram eliminados, alteando-se o piso, que permaneceu 
de cor avermelhada, mas menos intensa, edificando-se uma 
larga escadaria de acesso, com pelo menos três degraus.

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

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

No lado Norte desta nova área edificada ergueu-se um 
grande compartimento de planta rectangular, o Ambiente 17, 
aparentemente habitacional, dada a sua lareira central. En-
tre este e o pátio deverá ter existido um pequeno corredor, 
compartimentado em dois espaços menores (Ambiente 20 
e 21). Adossada ao lado Oeste do Ambiente 17, edificou-se 
uma estrutura de planta ovalada, com 3,8 m de diâmetro 
máximo, uma abertura virada a nordeste e o interior par-
cialmente maciço; afigura-se, de momento, bastante difícil 
avançar qualquer tentativa de interpretação funcional dessa 
estrutura, podendo ser o embasamento de uma estrutura 
elevada do tipo forno, atendendo à diminuta área interior e 
às reduzidas dimensões da abertura de entrada. O muro [19], 
construído entre o Ambiente 21 e o Ambiente 2, delimitava, 
a NW, o pátio, apresentando uma pequena interrupção para 
escoamento da água proveniente do topo, que escorreria 
através do pátio, sumindo-se sob o Ambiente 5 (fig. 3).

A remodelação das estruturas efectuada na segunda 
grande fase de construção implicou a subdivisão em espaços 
menores do Ambiente 33 (Ambiente 7 e 9) e a criação de 
novos compartimentos (Ambientes 6 e 8), na área do Am-
biente 48, eliminando-se a estrutura circular. Os restantes 
edifícios, situados mais a Sul, deverão ter permanecido 
relativamente inalterados, ainda que se tenham registado 
intervenções pontuais, como a reconstrução do edifício 
rectangular alongado no extremo Este (o Ambiente 10 
substitui o Ambiente 24), ou a construção de uma escada de 
ligação entre o Ambiente 23 e o pátio Sul (Ambiente 11); no 
limite Sul da área intervencionada registaram-se certamente 
algumas remodelações nas estruturas detectadas, que não 
foi possível caracterizar convenientemente (fig. 3).

No geral, esta ampliação do conjunto arquitectónico visa 
principalmente dotar o conjunto de dois grandes espaços 

diferenciados, Ambiente 2 e 5, que irão recentrar o espaço 
habitado num ponto mais elevado da encosta. Por outro 
lado, estas construções ditarão um progressivo encerramento 
do espaço exterior mais a Norte, determinando a gradual 
privatização e isolamento dos compartimentos diferencia-
dos, de que poderia derivar uma maior restrição de acesso 
à área de maior prestígio e valor arquitectónico; este facto 
coincide com um momento onde o espaço habitado se en-
contra mais densamente ocupado, como o parece indiciar a 
subdivisão dos amplos compartimentos da fase anterior (caso 
dos Ambiente 7 e 9, gerados a partir da compartimentação 

Figura 3. Proposta de faseamento simplificada do conjunto edifi-
cado do Espinhaço de Cão (Alandroal).
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do Ambiente 33) (fig. 3). Este processo de privatização dos 
espaços de prestígio encontra-se bastante melhor docu-
mentado, para o período em questão, no Médio Guadiana, 
tal como bem observou J. Jiménez para sítios como Cancho 
Roano (Jiménez Ávila 2005)

A realidade arqueográfica não permite qualquer atribui-
ção funcional directa aos diversos espaços individualizados, 
ainda que se equacione a hipótese dos Ambientes 4 e 11 
corresponderem a dois espaços não cobertos do tipo pátio; 
o alpendre, Ambiente 48, poderia, por outro lado, estar re-
lacionado com actividades domésticas ou de armazenagem, 
dependendo da funcionalidade da estrutura circular que 
alberga; o Ambiente 23, e os que o antecedem, cumpriram 
sempre funções de espaço de passagem (corredor). O Am-
biente 17 deveria estar associado a actividades residenciais, 
dada a presença de uma estrutura de combustão na área cen-
tral, sendo provável que o Ambiente 33 o tenha antecedido 
em funções idênticas na Fase I.

Os grandes compartimentos de planta quadrada, caso 
dos Ambiente 2 e 5, parecem desempenhar funções não do-
mésticas, ao invés dos de planta rectangular, acompanhando 
uma tendência igualmente registada em diversos povoados 
da área catalã (Belarte, Barberà 1994, 45). Estes Ambientes 
evidenciam também características arquitectónicas de des-
taque, nomeadamente uma superior qualidade construtiva, 
com muros mais espessos, e áreas acima dos vinte metros 
quadrados. O Ambiente 2 apresenta ainda, como elementos 
diferenciadores, um pavimento em argila vermelha, um ban-
co em adobe, um “altar” de fogo igualmente em adobe, de 
planta quadrangular, único no contexto centro-alentejano, 
e, num segundo momento, uma escadaria de acesso; o 
Ambiente 5 apresenta um pavimento em grandes lajes de 
xisto, além de uma caleira central.

O facto do Ambiente 2 se tratar de um edifício clara-
mente diferenciado no contexto das ocupações rurais alto 
alentejanas pode denunciar uma eventual função cultual ou, 
de algum modo, relacionada com o sagrado, ainda que não 
tenhamos identificado qualquer alfaia relativa ao culto. No 
mesmo sentido aponta a sua posição elevada no conjunto 
arquitectónico e a orientação do grande vão de acesso para 
o nascer do Sol não deve ser despicienda neste contexto de 
análise funcional.

No que diz respeito ao Ambiente 5 é importante re-
alçar a presença da referida caleira central, [22], estrutura 
de escoamento das águas pluviais. Este tipo de detalhe 
arquitectónico, de marcado carácter urbano, foi identifi-
cado igualmente no palácio-santuário de Cancho Roano 
(Celestino, Jiménez 1993, 34-35; Celestino 1996, 60), ou 
em Abul (Mayet, Silva 2000) encontrando-se estreitamente 
relacionada com a presença de espaços abertos interiores, 
onde a acumulação das águas pluviais era, naturalmente, 
um problema a solucionar. Por outro lado, esta necessidade 
poderia ter determinado o tipo de piso do Ambiente 5, ain-
da que não constituísse a única solução, como foi possível 
constatar em Cancho Roano.

O Espinhaço de Cão surge-nos, então, como um com-
plexo rural dotado de um amplo conjunto arquitectónico, 
que se consolidou e expandiu ao longo de pouco mais de um 

século de existência, indiciando a crescente complexização 
do tecido humano e social que o compôs. Se no início da 
ocupação facilmente se pode entrever uma unidade de tipo 
familiar, em momentos mais tardios esta ocupação pode ter 
conhecido uma dimensão plurifamiliar, ou familiar alargada, 
ganhando marcada complexidade social.

O conjunto edificado aqui sumariamente exposto reve-
la-nos que ao longo do séc. VI a.C. as instalações em meio 
rural assumiam já marcada complexidade arquitectónica, 
construtiva e conceptual, com evidente individualização 
de espaços, manifestando um profundo conhecimento das 
soluções arquitectónicas de fundo urbano, quer na estrutura-
ção da área habitada em torno de pátios, quer na solução de 
problemas daí decorrentes (caleiras, escadarias …). Assim, o 
Espinhaço de Cão constitui o mais claro exemplo, no terri-
tório alto alentejano, da profunda implantação e integração 
em meio rural dos conceitos básicos da arquitectura de fundo 
mediterrâneo, disseminada no contexto da interacção com 
o Mundo colonial fenício.

3.1.4. O espaço planeado: novas arquitecturas 
no campo – Malhada das Taliscas 4

A ocupação da Malhada das Taliscas 4 apresenta 
características substancialmente distintas da instalação 
anterior, afigurando-se, todavia, como um sítio igualmente 
diferenciado no contexto rural. Como já se fez assinalar 
em trabalhos anteriores (Calado, Mataloto, Rocha 2007; 
Calado, Mataloto n.p), creio que esta instalação se deverá 
ter desenvolvido algures entre os meados do séc. V a.C. e 
os inícios da centúria seguinte, apresentando, então, um 
espectro cronológico curto, concordante com a presença de 
um entramado arquitectónico monofásico.

A Malhada das Taliscas 4 localiza-se numa ampla rechã 
adjacente ao Guadiana, com escasso controlo visual sobre a 
área envolvente, que se caracteriza pelos solos esqueléticos 
de xisto, com reduzido potencial agrícola.

A intervenção permitiu detectar dois edifícios, de planta 
ortogonal, e com o eixo maior no sentido S-N, contabilizando 
mais de uma centena de metros quadrados de área coberta 
(fig. 4). Estes implantam-se numa área muito aplanada, 
ligeiramente inclinada para Sul, encontrando-se separados 
por uma dezena de metros, aparentando corresponder a um 
plano pré-estabelecido e resultar de um único momento de 
construção.

O edifício de maiores dimensões, construído no ponto 
mais elevado do local, compõe-se de dois blocos que se 
dispõem perpendicularmente, em “L”. O maior apresenta 
um grande compartimento alongado, com uma porta vira-
da a Sul, e, dispostos perpendicularmente a este, dois, ou 
provavelmente três, outros compartimentos alongados, um 
dos quais aparentemente relacionado com a armazenagem, 
atendendo à presença de diversos fragmentos de ânforas 
e outros recipientes fracturados em conexão. O evidente 
cariz mediterrâneo deste edifício aproxima-o, apesar das 
óbvias diferenças de escala, de edifícios “aristocráticos” 
como Cancho Roano (Celestino Pérez 2001) ou La Mata 
(Rodríguez Díaz 2004), onde um corredor longitudinal orga-
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niza e distribui a circulação no interior do espaço edificado; 
existem igualmente pontos de contacto com as propostas 
de reconstituição avançadas para o edifício de Fernão Vaz 
(Correia 1999).

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

Perpendicularmente a este edifício, e encostado ao seu 
canto SW, desenvolve-se um outro, composto por três (ou 
quatro) pequenos compartimentos consecutivos, com 3,5 a 
5 m2, que delimitam, pelo lado Sul, o terreiro fronteiro ao 
edifício anterior (fig. 4). Este conjunto de compartimentos 
pode relacionar-se com funções habitacionais, como o deixa 
entrever a presença de uma lareira central e abundante 
cerâmica num deles.

Ligeiramente afastado para Oeste deste conjunto situa-
se um grande edifício, aparentemente isolado, de planta 
rectangular e construção particularmente cuidada, com cerca 
de 40 m2, cujo interior se encontra subdividido assimetrica-
mente em dois grandes espaços rectangulares (Ambientes 6 e 
7) (fig. 4); o acesso ao interior faz-se por um vão axial virado a 
nascente, com cerca de 1,5m de largura, em frente ao qual, no 
exterior, se situa um pavimento composto por lajes de grandes 
dimensões. No interior, o primeiro compartimento encontra-
se subdividido em duas áreas, de ambos lados da porta; o 
lado Norte encontra-se quase totalmente preenchido por um 
muro espesso, contemporâneo dos restantes, que deixa livre, 
de cada lado, apenas uma estreita faixa com cerca de 0,20m 
de largura; o espaço oposto, de dimensões semelhantes, 
encontra-se vazio, sem apresentar qualquer particularidade 
arquitectónica. A sequência de três muros separados por 
uma curta distância, detectada no lado Norte do Ambiente 
6, poderá indiciar a presença de um espaço relacionado com 
a armazenagem elevada, provavelmente de cereais.

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

Todo o edifício apresenta um carácter diferenciado, quer 
atendendo à elevada qualidade de construção, quer à sua 
planta. Perante uma arquitectura que assume um carácter 
de excepção no contexto das edificações rurais da Idade do 
Ferro centro-alentejana, como também pela sua inserção em 
meio rural, impõe-se algumas cautelas quando se intentam 
estabelecer paralelos e ligações com edifícios de carácter 
urbano. Assim, atendendo a que se trata de um edifício 
de planta rectangular alongada, bipartida, de construção 
cuidada poderíamos assinalar algumas semelhanças com os 
armazéns bipartidos de Tejada la Vieja (Fernandez Jurado 
1987, 111 e fig. 30).

Convém, em todo o caso, assinalar que este tipo de 
edifícios, rectangulares e com plantas bi ou tripartidas, são 
conhecidos no Próximo Oriente também como habitações 
domésticas (v. tipo IIA1-3 de Braemer 1982, 43).

Atendendo ao facto de estar particularmente mal do-
cumentada a existência de armazéns elevados no Ocidente 
peninsular será de especial relevância assinalar a presença 
do pequeno armazém no canto NE deste edifício. Para um 

momento ligeiramente anterior à cronologia que propomos 
para a Malhada das Taliscas 4, deve-se referir a identificação 
recente de dois armazéns elevados na região contígua da 
Extremadura, associados a instalações de distinta natureza: 
El Palomar, de características urbanas e grandes dimensões 
(Jiménez, Ortega 2001, 233), e Cerro Manzanillo, de cunho 
mais rural e capacidade mais modesta (Duque Espino 
2007). A aparente escassez deste tipo de estruturas poderá, 
eventualmente, estar relacionada com diferentes tradições 
de armazenagem, atendendo à interpretação avançada para 
algumas estruturas de planta circular, como a do Espinhaço 
de Cão, em contextos sidéricos extremenhos e alentejanos 
(Jiménez, Ortega 2001).

Figura 4. Planta geral de estruturas e proposta de reconstituição do 
conjunto edificado da Malhada das Taliscas 4 (Alandroal).
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Os armazéns elevados são particularmente conhecidos 
no nordeste e levante peninsular, onde se registam diver-
sos casos de distinta capacidade (Belarte, Barberà 1994, 
40; Gracia 1995; Pérez 2000; Gracia, Munilla 2000), sendo 
também conhecidos em complexos rurais na alta Andaluzia, 
caso do identificado em Calañas de Marmolejo (Molinos et 
alii 1994).

Os armazéns elevados são usualmente associados à ar-
mazenagem de cereais, podendo acomodar igualmente outro 
tipo de víveres (Pérez 2000, 51). Deste modo, a presença 
de uma destas estruturas estaria certamente relacionada 
com uma capacidade de produção de excedente suficientes 
para justificar a sua presença, podendo facilmente explicar 
a ligeira diferenciação económica deste local, traduzida na 
presença de artigo de grande circulação importados, caso de 
recipientes de vidro policromo.

A Malhada das Taliscas 4 apresenta, então, um processo 
arquitectónico sobejamente distinto do Espinhaço de Cão 
na medida em que, ao invés deste, o conjunto edificado 
surge desde o primeiro momento como resultado de um 
plano arquitectónico de grande dimensão, complexo, e 
desenhado previamente, evidenciando a presença de um 
pequeno grupo humano já devidamente consolidado e 
claramente diferenciado, atendendo à qualidade da arqui-
tectura, apenas atingida numa segunda fase do sítio anterior. 
Este facto parece, na realidade, traduzir um novo modo de 
construir em meio rural, tradicionalmente menos planeado 
e mais orgânico.

Por outro lado, parece ter sido ocupado ao longo de 
um espaço de tempo relativamente curto, e sem grandes 
transformações internas do grupo, o que acabaria por se 
materializar num conjunto edificado que não evolui, não 
se transforma ou adapta.

3.2. Arquitectura de mestres construtores: o 
aldeamento disperso da Herdade da Sapatoa

Na Herdade da Sapatoa foram identificadas quatro 
pequenas ocupações de cariz rural, distanciadas entre si no 
máximo um quilómetro, ainda que por vezes não se afastem 
mais que algumas centenas de metros. Os trabalhos arque-
ológicos incidiram, até ao momento, em apenas dois destes 
sítios, que se encontram quase integralmente escavados.

Os resultados obtidos até ao momento permitem-nos 
traçar um panorama basicamente semelhante para ambas ins-
talações, que são genericamente contemporâneas, ainda que 
apresentem um historial construtivo ligeiramente distinto.

Creio, então, que se deverá ter estruturado na Herdade 
da Sapatoa, algures entre os meados do séc. VI a.C. e os 
inícios do século seguinte, uma pequena comunidade aldeã, 
relativamente isonómica, eventualmente de base familiar 
e fortes conexões sociais, dispersa ao longo das margens 
da ribeira de Vale de Vasco, desenvolvendo uma economia 
agro-pastoril. Cada unidade familiar ocupava um pequeno 
núcleo rural, passível de albergar uma família pouco extensa, 
sendo complexo, na minha perspectiva, acomodar mais que 
uma dezena de pessoas por cada aglomerado.

O sítio 3 da Herdade da Sapatoa apresentou, como ve-

remos, um processo arquitectónico mais complexo e faseado 
que o identificado no sítio 1, levando a crer que terá conhecido 
uma ocupação algo mais prolongada no tempo. Em termos 
arquitectónicos, a construção de ambos os sítios seguiu 
soluções concordantes com as anotadas na generalidade das 
instalações rurais sidéricas centro alentejanas, revelando uma 
forte inspiração nos modelos de cariz mediterrâneo, quer do 
ponto de vista técnico, quer ao nível da organização do espaço 
edificado, onde pontuavam compartimentos de planta qua-
drangular, dispostos em torno de um espaço não coberto.

No sítio 1 da Herdade da Sapatoa escavou-se inte-
gralmente um conjunto arquitectónico com cerca de uma 
centena de metros quadrados, que deveria ser originalmente 
maior, na medida em que se encontrava fortemente truncado 
no seu desenvolvimento para Sul e Este (fig. 5). Este sítio 
foi já objecto de um estudo monográfico (Mataloto 2004), 
pelo que me limitarei a apresentar uma breve síntese.

A intervenção permitiu, apesar da avançada afectação, 
isolar dez ambientes, destinados a cumprir diversas activi-
dades de âmbito doméstico.

O conjunto edificado da Herdade da Sapatoa 1 era 
composto principalmente por dois espaços de cariz emi-
nentemente residencial, Amb. I e II, com cerca de 18/20 
m2, virados a Sul, que apresentavam um pequeno anexo de 
cerca de 4/5m2 adossado do lado Nascente, provavelmente 
destinado a funções de armazenagem. Os conjuntos artefac-
tuais aqui recolhidos sugerem uma utilização multifuncional, 
relacionada com uma armazenagem quotidiana e com o 
consumo de alimentos (fig. 5).

Associados a estes encontravam-se outros espaços 
destinados a cumprir funções de cariz doméstico, como a 
preparação/confecção de alimentos, caso do Amb. III ou V. 
O Amb. IV correspondia, aparentemente, a um pequeno 
vestíbulo, na melhor tradição mediterrânea. Os diversos 
espaços delimitados pareciam organizar-se em torno de um 
espaço aberto, o Amb. IX (fig. 5).

Os equipamentos domésticos, onde poderemos incluir 
bancos, poiais, lareiras, entre outros, encontravam-se disper-
sos por todos os compartimentos, independentemente das 
suas dimensões. As lareiras encontram-se em quase todos 
os Ambientes, por vezes em posição central, apresentando 
quase sempre generosas dimensões, cerca de 1m2, e estrutu-
ra complexa, de caixa de xisto preenchida por acumuladores 
térmicos em quartzo.

Num espaço aparentemente exterior, o Ambiente IX, 
registou-se uma estrutura de planta circular, de embasamen-
to pétreo, semelhante a outras detectadas no outro sítio da 
Sapatoa e cuja funcionalidade, já abordada anteriormente, 
se discutirá adiante.

Este conjunto arquitectónico, pelas suas reduzidas 
dimensões, deveria albergar não mais que uma unidade 
familiar alargada, eventualmente próxima da dezena de 
indivíduos.

Todavia, esta instalação conheceu um primeiro mo-
mento, imediatamente antecedente ao edifício já descrito, 
onde as estruturas detectadas apontam para uma construção 
bastante mais fruste, com uma importante componente de 
materiais perecíveis, indiciada pela presença de vários bu-
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racos de poste, além de um murete e uma lareira de simples 
placa de argila.

O conjunto edificado da Herdade da Sapatoa 3, situado 
apenas 500m a jusante deste último, encontra-se menos bem 
conhecido de momento, na medida em que os trabalhos de 
campo terminaram apenas em Dezembro de 2007, sendo no 
entanto possível apresentar uma primeira leitura global.

O conjunto arquitectónico da Herdade da Sapatoa 3 
conheceu ao menos dois grandes momentos de constru-
ção/reconstrução, tendo resultado um complexo edificado 
composto por dois grandes blocos, distribuído por mais de 
dezena e meia de Ambientes, que compõem um total de 
mais de 200m2 de área edificada (fig. 6).

O conjunto edificado dispunha-se em torno de duas áreas 
exteriores com o piso lajeado: uma mais a Oeste que estrutura 
a maior parte da área edificada, e que deveria ser um pátio 
fechado, e outra mais a Este, aparentemente aberta.

Ambos conjuntos edifícados parecem integrar-se num 
primeiro momento construtivo; todavia, enquanto o lado 
Este se mantém praticamente inalterado, já o edificado 
distribuído em torno do pátio Oeste parece conhecer um 
acentuado dinamismo construtivo.

O pátio Oeste estrutura o principal contexto habi-

tacional e funcional do sítio da Herdade da Sapatoa 3, 
dispondo-se em torno dele um conjunto de espaços onde a 
vida quotidiana se desenvolvia.

O Ambiente III era o maior de todos, tendo sido igual-
mente o primeiro a ser edificado, adossando-se os restantes 
a ele. Apresenta uma planta rectangular alongada, com cerca 
de 16m2, com um vão aberto a sudeste, com cerca de 1,5m 
de largura; no interior, axializada com o vão de entrada, mas 
descentrada para o fundo do compartimento, detectou-se 
uma lareira estruturada com pedras de xisto, de planta qua-
drangular, com cerca de 1m2, que, de certo modo, organizaria 
a vivência do espaço. Existia ainda, ao fundo, um estreito vão 
de ligação ao Ambiente VI, no seu canto NW. O Ambiente 
III deveria, então, desempenhar uma função eminente-
mente residencial, ainda que tivesse conhecido múltiplas 
utilizações associadas à vida quotidiana. A presença de um 
piso inicial de argila muito vermelha, claramente compac-
tada e ruborescida, deixa entrever todo o cuidado posto no 
que teria sido, certamente, o espaço mais relevante da casa, 
mas também o mais intensamente utilizado. O Ambiente 
VI de planta igualmente rectangular, apresentava uma área 
de cerca de 5,5m2, não tendo sido registado qualquer indí-
cio funcional, ainda que pela sua relação com o ambiente 
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que lhe sucedeu, II, seja possível entrever uma utilização 
relacionada com a armazenagem.

O Ambiente I, de planta quadrandular, correspondia a 
um pequeno alpendre, com cerca de 2,5m2, adossado aos 
dois ambientes anteriores, no interior do qual se construiu 
uma estrutura de planta circular, de funcionalidade desco-
nhecida, mas provavelmente semelhante a outras melhor 
preservadas, que comentaremos adiante. Este comparti-
mento parece surgir num momento precoce do sítio, mas 
posterior à construção dos dois Ambientes já descritos, 
tendo vindo provavelmente substituir uma construção em 
materiais perecíveis indiciada pela presença do buraco de 
poste [328], que lhe subjaz. A edificação deste Ambiente 
deverá estar associada à construção do Ambiente VIII, que 
englobava uma primeira estrutura circular do tipo forno/
silo, e que seria eventualmente aberto ao terreiro que lhe 
ficava fronteiro a Sul, tal como acontecia com o Ambiente 
anterior. Para Nascente deste desenvolviam-se os Ambien-
tes XII e XIV, que ajudavam a fechar todo o lado Norte e 
Nascente do pátio Oeste. O pequeno Ambiente XII, com 
apenas 5m2, pode ter estado, eventualmente, relacionado 
com a actividade de moagem, atendendo à presença no seu 
interior de um pequeno dormente de mó, do tipo sela. O 
Ambiente XIV, não proporcionou quaisquer indícios sobre 
a sua utilização, podendo corresponder a um espaço de 
arrumação ou acomodação de animais.

O pátio Ambiente XIII era o coração do espaço habitado, 
constituindo não só um espaço de interligação dos diversos 
edifícios, mas também uma área multifuncional de cozinha e 
preparação dos alimentos, atendendo à presença de foguei-
ras, na sequência de uma tradição milenar. Pela sua própria 
condição aberta, eventualmente com algum alpendre, o 
seu uso estaria condicionado sazonalmente pelas condições 
climatéricas. Em todos o caso, este é um espaço fulcral na 
percepção dos ritmos de mobilidade no interior do espaço 
habitado, ao funcionar como distribuidor da mesma.

No lado Sul do pátio Oeste (Ambiente XIII) desen-
volvia-se um conjunto de estrutura, mal conservadas, que 
deveriam o deveriam delimitar por esse lado. Acompanhan-
do a pendente do terreno, e atendendo à impermeabilização 
do chão do pátio com um lajeado, abriu-se uma caleira, [436], 
que facilitava a evacuação das águas pluviais.

Nas traseiras deste conjunto situa-se o Ambiente IV, a 
poente do Ambiente III, constituindo um espaço rectangular, 
com cerca de 8m2, aparentemente aberto a sudoeste, ainda 
que as condições de preservação não permitam interpreta-
ções taxativas. Nada no seu interior indicia a funcionalidade 
do espaço, ainda que seja sugestiva a reconstituição como 
alpendre, tal como foi avançada por Varela Gomes (Gomes 
1992), para um espaço de características semelhantes detec-
tado em Neves II, Castro Verde (Maia 1988). Os alpendres 
são relativamente conhecidos em diversos conjuntos arqui-
tectónicos rurais alentejanos (Mataloto 2004).

Após este primeiro momento, desenrolam-se um conjun-
to de alterações que poderão ter sido faseadas e não resultarem 
de um programa de remodelação planeado (fig. 6).

Assim, numa fase ainda indeterminada, mas posterior a 
um primeiro momento de utilização, edificou-se o Ambiente 

V, no canto sudoeste do Ambiente III; trata-se de um pequeno 
espaço de planta rectangular, não superior a 2m2, de constru-
ção tosca, aparentemente interligado com este último.

O Ambiente VI, depois de ter conhecido a abertura de 
vão a Norte, acaba por ser desmantelado, dando origem ao 
Ambiente II, que apresenta características semelhantes, 
seguindo-lhe inclusivamente a planta, apesar de ligeiramen-
te menor; no seu interior erguem-se três poiais adossados 
às paredes, excepto a sudeste. O conjunto artefactual aqui 
recuperado, composto por várias ânforas, e um grande 
recipiente manual, confirma a sua utilização como espaço 
de armazenagem. No Ambiente I fecha-se o lado sudeste, 
transformando o alpendre em compartimento fechado. No 
Ambiente III edifica-se um banco corrido na parede do 
fundo, sobrelevando-se o piso, que perde a sua cor muito 
vermelha e a textura de argila ruborescida. O Ambiente 
VII surge com o fecho do lado Sul do Ambiente VIII, que 
enquadrava a estrutura circular do tipo forno/silo; este novo 
espaço foi eliminado por completo, ou em parte, antes do 
abandono do local mantendo-se, aparentemente a nova es-
trutura circular em uso. Uma nova estrutura circular substitui 
a que estava integrada no Ambiente VIII, mantendo-lhe as 
características; esta constitui uma das melhores conservadas 
em território alentejano, sendo construída em xisto, maciça, 
com cerca de 2m de diâmetro e um piso em argila rubores-
cida, devendo desenvolver-se em altura através de uma 
estrutura em barro cozido, de que se encontrou o derrube. 
A funcionalidade deste tipo de estruturas não se encontra 
ainda devidamente esclarecida, surgindo as duas hipóteses 
já avançadas, que são mutuamente excludentes: a de forno e 
a de silo (Mataloto 2004, 55). No território alentejano, como 
já se adiantou supra, são conhecidas diversas estruturas simi-
lares em sítios rurais, caso do sítio 1 da Herdade da Sapatoa 
ou do Espinhaço de Cão (Mataloto 2004, 55). Nos últimos 
anos têm vindo a ser detectadas diversas estruturas similares 
no vizinho território da Extremadura espanhola, em sítios de 
índole urbana como El Palomar (Jiménez, Ortega 2001) ou 
aldeão como El Chaparral (Jiménez Ávila, Ortega Blanco, 
López-Guerra 2005.).

O facto destas estruturas estarem associadas a unida-
des de cariz familiar, quer nos pequenos núcleos rurais 
alentejanos, quer em unidades de cariz urbano como El 
Palomar (Jiménez, Ortega 2001), entra em nítida contra-
dição com a proposta avançada de se tratarem de fornos 
comunitários (Garcia Huerta, Morales, Velez, Soria Rodrí-
guez 2006, 164), na justa medida em que o fornecimento 
de pão poderia, como bem assinalam, ser assegurado pelas 
múltiplas lareiras documentadas, sem necessidade de um 
forno comunitário.

A Nascente do Ambiente VIII produz-se a mais sensível 
alteração do conjunto edificado, eliminando-se os Ambientes 
XIV e XII, surgindo os IX e XV (fig. 6). Na realidade, esta 
transformação pretende apenas ampliar o Ambiente XIV, 
agora, IX, que ganha dimensão, abrindo um vão para o pátio 
Oeste, e desmantelando o Ambiente XII, que é substituído 
por um semelhante, XV, mais a Sul.

O que se designou como bloco Nascente, por oposição 
ao Poente, é composto pelos Ambientes X e XVII que abrem 
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para o pátio XIII, igualmente lajeado como o situado mais a 
Poente, sem que tenha registado qualquer indício de estar 
totalmente delimitado (fig. 6). O Ambiente X deveria cor-
responder a uma unidade de cariz habitacional, atendendo 
às suas semelhanças com o Ambiente III que é, todavia, de 
maiores dimensões. O Ambiente XVIII, ainda que não se 
encontre interligado com o anterior, deveria, atendendo às 
suas dimensões, cumprir uma função de apoio/armazena-
gem, semelhante à desempenhada pelos Ambientes VI e 
II relativamente ao III.

O edifício composto pelo Ambientes III e II/VI, e em 
menor medida os Ambiente X e XVII, conhece paralelos 
exactos nos Ambientes I e II do sítio 1 da Herdade da 
Sapatoa, devendo corresponder, nestes conjuntos rurais, à 
célula habitacional base, enquanto unidade espacial míni-
ma de um pequeno agregado familiar, na medida em que 
conjuga um espaço multifuncional/residencial e um espaço 
de pequena armazenagem do quotidiano. A sua presença 
evidencia a existência de modelos arquitectónicos aplicá-
veis a conjuntos semelhantes, em resposta a necessidades 

Herdade da Sapatoa - célula habitacional base

Herdade da Sapatoa 1 Herdade da Sapatoa 3

Amb. I

8

[10]

Amb. II

Amb. III e VI

Amb. III e II

98.73

[70]

Figura 7. Célula habitacional base nos conjuntos rurais da Herdade da Sapatoa (Redondo).
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idênticas. Poderão, igualmente, ser lidos como o resultado 
do mesmo mestre construtor ou da mesma “escola” de 
construtores, desenvolvida neste espaço rural, na medida 
em que não apresenta, até ao momento, um paralelo exacto 
nas restantes unidades habitacionais rurais conhecidas até 
ao momento (Calado, Mataloto, Rocha 2007).

A definição desta unidade familiar poderá estar a indiciar 
estarmos na presença de conjunto bifamiliares, provavelmen-
te interligados por laços de sangue (irmãos, filho primogénito, 
etc), ou estruturas familiares alargadas. Por outro lado, a 
semelhança registada, a este nível, entre os dois sítios da 
Herdade da Sapatoa poderá indiciar uma verdadeira norma 
de comportamento social, com reflexo na arquitectura destes 
conjuntos rurais, respondendo a determinações do grupo, 
dando igualmente a entender estarmos na presença de uma 
comunidade estruturada neste troço do vale de Vasco.

4. Sociedades rurais, Arquitecturas 
Urbanas… o arranque da Idade do 
Ferro no território alto alentejano

A realidade arquitectónica é, sem margem para dúvi-
das, material cultural significante, que resulta do processo 
histórico e social das sociedades que acolhe. Segundo algu-

mas propostas, a complexidade das realidades construídas 
parecem estar directamente relacionadas com o grau da 
complexidade social (Kent 1990) evoluindo de modo rela-
tivamente simultâneo. Segundo esta autora, a segmentação 
do espaço habitado resultaria de uma crescente segmentação 
social, por idades, géneros, funções, etc, num processo gra-
dativo que estruturou em cinco paramares. Esta proposta, 
ainda que tenha vindo a ser genericamente aceite, não 
deixa de revelar algumas fragilidades, quer pela excessiva 
rigidez dos patamares, quer pela dificuldade de integração 
da enorme diversidade social intra e intergrupal (Belarte 
1997, 209; Cuttings 2006).

No caso peninsular, e mais em particular na área que 
me ocupa, este processo mudança parece ser efectivo, sendo 
justamente a transição entre o final da Idade do Bronze e a 
Idade do Ferro um momento de profundas transformações 
sociais e arquitectónicas. Assim, se por um lado podemos ver 
que as comunidades do final da Idade do Bronze continuam 
uma tradição construtiva milenar, de planta circular, escas-
samente segmentada, bem documentada no sítio da Rocha 
do Vigio 2, a que deveria estar subjacente uma sociedade 
pouco estratificada, integrável na Categoria II de Kent 
(1990, 132); por outro, esta proposta nem sempre é fácil de 
entrosar, a nível social, com a presença de grandes povoados 

Figura 8. Proposta reconstituição tridimensional do conjunto rural do sítio da Herdade da Sapatoa 3 (Redondo) (gentilmente elaborada 
por Artur Rocha).
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fortificados e importantes conjuntos aúreos conhecidos na 
zona (Mataloto 2004; Berrocal, Silva 2007). No entanto, se 
atendermos, como já se apontou, a que o espaço familiar 
poderia estar, no final da Idade do Bronze, distribuído por 
um conjunto de espaço adjacentes, tal como o proposto para 
sítios como San Bartolomé de Almonte (Fernández Jurado, 
García Sanz 2001), começamos a detectar um maior grau de 
segmentação do espaço habitado. Julgo que terá sido este 
processo, já iniciado no final da Idade do Bronze, que faci-
litou a introdução e rápida disseminação da arquitectura de 
tipo mediterrâneo no espaço alto alentejano. Como julgo ter 
ficado razoavelmente patente, com a introdução das técnicas 
construtivas mediterrâneas divulgou-se igualmente uma 
nova estruturação do espaço, que permitiu o aparecimento 
de grandes complexos construídos, até no espaço rural, 
caso do Espinhaço de Cão. No entanto, a proximidade de 
algumas soluções, caso da presença de pátios interiores, 
bastante arreigados à tradição urbana de fundo mediterrâ-
neo, facilmente se integraria numa tradição local de utilizar 
como espaço de preparação e confecção dos alimentos a área 
exterior fronteira ao edifício principal, que se manteve em 
alguns locais até aos dias de hoje.

Por outro lado, se é possível registar uma progressiva 
segmentação do espaço ao longo da Idade do Ferro, patente 
principalmente em sítios de maiores dimensões e riqueza, 
caso do Espinhaço de Cão, por outro lado, em sítios meno-
res, como os detectados na Herdade da Sapatoa, ainda que 
se registe alguma divisão do espaço habitado, creio que os 
compartimentos seriam ainda maioritariamente plurifuncio-
nais, seguindo uma tradição milenar, o que não obsta a que 
se identifiquem espaços diferenciados, como as prováveis 
áreas de armazenagem.

Creio que, se atendermos aos critérios avançados por S. 
Kent (1990), facilmente poderemos integrar as comunidades 
sidéricas do território alto alentejano na sua categoria III; 
todavia, é manifesta a diferença entre o grupo que ocupa 
conjuntos edificados como o Espinhaço de Cão ou a Ma-
lhada das Taliscas 4, face aos que habitaram na Herdade 
da Sapatoa, não sendo linear uma mesma estrutura social 
e espacial.

O espaço edificado parece efectivamente segmentar-se, 
em primeiro lugar, sob um ponto de vista económico, isto é, 
a produção e acumulação de excedentes, associada a uma 
maior pressão sobre os recursos, materializada na verdadei-
ra explosão de pequenas unidades rurais, traduzir-se-á no 
aparecimento de estruturas autónomas para a acumulação, 
familiar, de alimentos, casos dos possíveis silos circulares 
detectados na Herdade da Sapatoa, ou do grande edifício 
Oeste da Malhada das Taliscas 4; no mesmo sentido parece 
apontar o aparecimento de compartimentos interiores para 
armazenagem do quotidiano, caso do Ambiente II da Her-
dade da Sapatoa 3.

As estruturas relacionadas com o culto parecem seguir 
igualmente um processo de segmentação, começando a 
surgir espaços diferenciados no interior dos conjuntos edi-
ficados exclusivamente dedicados a estas actividades. Estes 
poderão conduzir a outros tipos de segmentação e segrega-
ção, nomeadamente de acesso, como se parece deduzir do 

fecho e privatização do terreiro fronteiro ao possível espaço 
cultual do Espinhaço de Cão.

Todavia, e atentando principalmente nos dados da 
Herdade da Sapatoa, o espaço habitacional familiar continua 
a ser relativamente plurifuncional e algo reduzido, sendo 
provável que se resuma à célula habitacional base, estando 
os restantes compartimentos dedicados ao recolhimento 
de animais, à armazenagem ou a raras actividades espe-
cializadas. Outras segmentações que poderão ter existido, 
como de género ou de idades, são-nos ainda difíceis de 
percepcionar.

A velha tradição mediterrânea de estruturar o espaço 
parece manter-se, no campo alentejano, até aos finais do 
séc. V a.C. acompanhando a grande expansão da ocupação 
rural. No entanto, pouco depois, ao longo do séc. IV a.C. 
dá-se uma forte retracção das instalações em meio rural, da 
qual deverá resultar uma profunda alteração das estruturas 
habitacionais, que se tornarão menos complexas e duráveis, 
recorrendo com mais frequência a materiais perecíveis, 
como parecem apontar os dados recolhidos em sítios como 
a Malhada dos Gagos, o Forno da Cal ou a Fonte da Calça, 
junto ao Guadiana (Calado, Mataloto, Rocha 2007).

Redondo, Inverno de 2007/2008
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