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Anexo A 

Base de dados dos sítios de habitat considerados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sítios de habitat 

Neolítico 

 
Sítio Tipo de 

habitat 

Cronologia Div. Adm. Dimensão Carta 

militar 

Rochas 

predominantes 

Estruturas 

defensivas 

Estruturas 

de 

habitação 

Vestígios 

negativos 

Pavimentos Embasamentos 

e paredes 

Vãos Revestimentos Estruturas 

de 

combustão 

Estruturas de 

armazenagem 

Sistemas 

hidráulicos 

Vestígios de 

terra 

Intervenções 

realizadas 

Bibliografia 

Águas Frias indet. Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Alandroal/ 

Rosário 

indet. 452 cascalheiras e 

argilas sobre 

substrato xistoso 

  possíveis 

fundos de 

cabanas 

fossos, 

fossas, 

buracos de 

postes, 

possíveis 

fundos de 

cabanas 

empedrados         silos fossos?   Escavação - 

2003-2004 

Calado e 

Rocha, 2004; 

Calado e 

Rocha, 2007 

Atafonas aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Évora/ 

Évora/ Torre 

de 

Coelheiros 

indet. 471 granitos     fossas, 

buracos de 

postes 

      argila em 

revestimento 

de uma fossa 

(estrutura de 

combustão) 

1 estrutura de 

combustão 

em fossa 

    argila em 

revestimento 

de fossas 

Escavação - 

2004-2005 

Albergaria, 

2007 

Barroca 1 aberto Neolítico 

Médio/ 

Final? 

Évora/ Mora/ 

Mora 

indet. 395 areias e arenitos 

pouco 

consolidados 

    fossas, 

buracos de 

postes 

      argila em 

revestimento 

de fossas 

(silos?) 

1 empedrado silos   argila em 

revestimento 

de fossas 

Escavação - 

2006-2007 

Calado, 

Mataloto e 

Rocha, 2006 

Cabranosa aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Faro/ Vila do 

Bispo/ 

Sagres 

indet. 609 calcários               2 lareiras        Escavação -? 

Prospecção - 

1987 e 1989 

Bicho, 2003; 

Zbyszewski, 

Ferreira e 

Norton, 1981 

Cabeço do 

Torrão 

indet. Neolítico 

Final 

Portalegre/ 

Elvas/ Santa 

Eulália 

menos de 

0.5ha 

399 granitos muralhas 

associadas 

aos fossos? 

  fossos, 

fossas 

          silos   fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

1995-1997 

Lago e 

Albergaria, 

2001 

Carraça 1 aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Évora/ 

Reguengos 

de Monsaraz/ 

Monsaraz 

indet. 482 granitos         paredes de terra 

modelada? 

  argila em 

revestimento 

de fossas 

6 estruturas 

de 

combustão 

em fossa - 

fornos 

    argila em 

revestimento 

de fossas; 

fornos de terra 

modelada 

Escavação - 

1999-2001 

Gonçalves, 

2000; 

Gonçalves, 

2001; 

Gonçalves e 

Sousa, 2000; 

Gonçalves, 

2002a; 

Gonçalves, 

2002b 

Casa Branca 7 aberto Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Beja/ Serpa/ 

Santa Maria 

indet. 522 pórfiros     fossas, 

buracos de 

postes, 

negativos 

de 

fundações 

contínuas 

terra 

compactada 

      1 lareira silo      Escavação - 

2001 

Rodrigues e 

Martins, 

2005 

Castelo 

Belinho 

aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Faro/ 

Portimão/ 

Portimão 

menos de 

0.5ha 

594 calcários   possíveis 

cabanas de 

planta 

rectangular 

fossas, 

buracos de 

postes 

empedrados               Escavação - 

2004-2005 

Gomes, 2008 

Defesa de 

Cima 2 

aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Évora/ 

Évora/ Torre 

de 

Coelheiros 

indet. 471 quartzodioritos e 

granodioritos 

    fossas, 

buracos de 

postes 

empedrado murete de 

alvenaria de 

pedra 

  argila em 

revestimento 

de fossas 

1 estrutura de 

combustão 

em fossa 

silos   argila em 

revestimento 

de fossas 

Sondagem - 

2005; 

Escavação -  

2006 

Santos e 

Carvalho, 

2006; Santos 

e Carvalho, 

2008 

Fábrica de 

Celulose 1 

aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Évora/ 

Mourão/ 

Mourão 

0.5 a 1ha 483 areias sobre 

cascalheiras 

    fossas         estruturas de 

combustão 

em fossa 

      Escavação - 

1999-2000 

Silva e 

Soares, 1992; 

Silva e 

Soares, 2000 

 

 

 

                   



                    

Sítio Tipo de 

habitat 

Cronologia Div. Adm. Dimensão Carta 

militar 

Rochas 

predominantes 

Estruturas 

defensivas 

Estruturas 

de 

habitação 

Vestígios 

negativos 

Pavimentos Embasamentos 

e paredes 

Vãos Revestimentos Estruturas 

de 

combustão 

Estruturas de 

armazenagem 

Sistemas 

hidráulicos 

Vestígios de 

terra 

Intervenções 

realizadas 

Bibliografia 

Fonte dos 

Sapateiros 

aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Évora/ 

Reguengos 

de Monsaraz/ 

Reguengos 

de Monsaraz 

indet. 474 granitos               empedrados       Escavação - 

1999 

Gonçalves e 

Sousa, 2000; 

Gonçalves, 

2002a; 

Gonçalves, 

2002b 

Foz do Enxoé aberto Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Beja/ Serpa/ 

Santa Maria 

menos de 

0.5ha 

522 gabros   possível 

estrutura 

circular ou 

ovalada 

    possível 

embasamento 

pétreo 

          fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

1995-1998 

Diniz, 1999 

Horta do 

Albardão 3 

aberto Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Évora/ São 

Manços 

indet. 472 tonalitos 

(quartzodioritos) 

    fossos, 

fossas 

      argila em 

revestimento 

de fossa 

(estrutura de 

combustão) 

1 estrutura de 

combustão 

em fossa 

silos fossos? argila em 

revestimento 

da estrutura de 

combustão em 

fossa, 

fragmentos de 

argila 

provenientes de 

revestimentos 

Escavação - 

2006 

Santos, 2006 

Horta do 

Paraíso 

indet. Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Portalegre/ 

Elvas/ Elvas 

mais de 

10ha 

414 calcários     fossas           silos?   fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

  Mataloto e 

Costeira, 

2006 

Juromenha 1 indet. Neolítico 

Final 

Évora/ 

Alandroal/ 

Juromenha 

mais de 

10ha 

441 cascalheiras e 

argilas sobre 

substrato xistoso 

muralhas 

associadas 

aos fossos? 

  fossos, 

fossas 

          silos fossos?   Escavação - 

1998 e 2000 

Calado e 

Mataloto, 

1998 

Lajinha 8 aberto Neolítico 

Antigo; 

Calcolítico? 

Évora/ 

Évora/ São 

Manços 

indet. 472 tonalitos 

(quartzodioritos) 

    fossas, 

buracos de 

postes 

      argila em 

revestimento 

de fossas 

(estruturas de 

combustão) 

estruturas de 

combustão 

em fossa e 

empedrados 

    argila em 

revestimento 

de fossas 

Escavação - 

2007 

Gaspar, 2008 

Malhada das 

Mimosas 1 

indet. Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Alandroal/ 

Juromenha 

1 a 5ha 441 cascalheiras e 

argilas sobre 

substrato xistoso 

muralhas 

associadas 

aos fossos? 

  fossos, 

fossas, 

possíveis 

fundos de 

cabanas 

      argila em 

revestimento 

de fossas? 

lareiras silos fossos? fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

1999-2001 

Calado e 

Rocha, 2000; 

Calado, 

Mataloto e 

Rocha, 2002a 

Montum aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Setúbal/ 

Santiago do 

Cacém/ São 

Francisco da 

Serra 

indet. 505 arenitos e 

argilitos 

    fossas         estruturas de 

combustão 

em fossa 

      Escavação - 

1981 

Soares, 

1995a; Silva, 

1989; Silva e 

Soares, 1982 

Patalim aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Évora/ 

Montemor-o-

Novo/ Nossa 

Sra. da Vila 

indet. 448 granitos     buraco de 

poste 

        lareiras     fragmentos de 

argila 

provenientes de 

revestimentos 

Escavação - 

1996-97 

Ferreira, 

2006; 

Pinheiro et 

al., 2003 

Ponta da 

Passadeira 

aberto Neolítico 

Final 

Setúbal/ 

Barreiro/ 

Lavradio 

indet. 432 areias de praia 

fluvial não 

siltosas 

    fossas       argila em 

revestimento 

de fossas 

estruturas de 

combustão 

em fossa 

silos?   argila em 

revestimento 

de fossas 

Escavação - 

1995; 1998; 

1999; 2000 

Soares,1995b

Soares, 1998; 

Soares, 1999; 

Soares, 2000 

Ponte da 

Azambuja 2 

indet. Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Portel/ 

Monte do 

Trigo 

indet. 472 granitos muralhas 

associadas 

aos fossos? 

  fossos e 

buracos de 

postes 

            fossos?   Escavação - 

2007 

Rodrigues, 

2008 

Porta do 

Tempo (Toca 

da Raposa) 

aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Portalegre/ 

Alter do 

Chão/ Alter 

do Chão 

indet. 358 granitos     buracos de 

postes com 

calços 

empedrados alvenaria de 

pedra seca 

  argila base de 

combustão? 

  canais de 

drenagem? 

argila em 

revestimento 

de base de 

combustão? 

Escavação - 

2001;2003;2

005 

Oliveira, 

2006 

                    



                    

Sítio Tipo de 

habitat 

Cronologia Div. Adm. Dimensão Carta 

militar 

Rochas 

predominantes 

Estruturas 

defensivas 

Estruturas 

de 

habitação 

Vestígios 

negativos 

Pavimentos Embasamentos 

e paredes 

Vãos Revestimentos Estruturas 

de 

combustão 

Estruturas de 

armazenagem 

Sistemas 

hidráulicos 

Vestígios de 

terra 

Intervenções 

realizadas 

Bibliografia 

Reguengo aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Portalegre/ 

Alter do 

Chão/ Alter 

do Chão 

indet. 358 granitos       empedrados paredes de terra 

modelada? 

    estruturas de 

combustão – 

fornos? 

  canais de 

drenagem? 

fragmentos de 

argila das 

paredes das 

estruturas de 

combustão 

Escavação - 

2001; 2003; 

2005 

Oliveira, 

2006 

Salema aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Setúbal/ 

Santiago do 

Cacém/ São 

Francisco da 

Serra 

1 a 5ha 505 arenitos e 

argilitos 

    fossas       argila em 

revestimento 

de fossas 

estruturas de 

combustão 

em 

empedrados 

silos?   argila em 

revestimento 

de fossas 

Escavação - 

197..? 

Silva e 

Soares, 1981;  

Silva e 

Soares, 1982; 

Silva e 

Soares, 2003 

Samouqueira 

2 

aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Setúbal/ 

Sines/ Porto 

Covo 

menos de 

0.5ha 

526 arenitos e 

argilitos 

    fossas         estruturas de 

combustão 

em fossa 

      Escavação - 

1984-85; 

1989 

Silva e 

Soares, 1981; 

Soares, 1995; 

Silva e 

Soares, 2003 

Torre do 

Esporão 3 

aberto Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Reguengos 

de Monsaraz/ 

Reguengos 

de Monsaraz 

indet. 482 granodioritos e 

xistos 

  possível 

cabana, 

edificada 

sobre 

fundo 

escavado 

fossos, 

fossas, 

buracos de 

postes com 

calços, 

possível 

fundo de 

cabana 

            fossos? fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas de 

ramagens 

Escavação - 

1990/91 

Gonçalves, 

1991 

Valada do 

Mato 

aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Évora/ 

Évora/ São 

Matias 

indet. 448 granitos         pedra (derrubes)     estruturas de 

combustão 

em 

empedrados 

    fragmentos de 

argila 

provenientes de 

revestimentos 

Escavação - 

1995; 1991-

2001; 2004-

2005; 2006 

Diniz, 2000; 

Diniz, 2001a; 

Diniz, 2001b; 

Diniz, 2003 

Vale Pincel 1 aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Setúbal/ 

Sines/ Sines 

5 a 10ha 526 arenitos e 

argilitos 

    fossas, 

possível 

fundo de 

cabana 

  possível 

embasamento 

pétreo 

    estruturas de 

combustão 

em fossa 

    fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

1976; 1986 

Silva e 

Soares, 1981; 

Silva, 1989; 

Silva e 

Soares, 2000; 

Silva e 

Soares, 2003 

Vale Vistoso aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Setúbal/ 

Sines/ Porto 

Covo 

indet. 535 arenitos e 

argilitos 

    fossas empedrados       estruturas de 

combustão 

em fossa e 

empedrado 

      Escavação -? Silva e 

Soares, 1981 

Xarez 12 aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio; 

Neolítico 

Final 

Évora/ 

Reguengos 

de Monsaraz/ 

Reguengos 

de Monsaraz 

indet. 474 granitos     fossas   paredes de terra 

modelada? 

  argila em 

revestimento 

de fossas 

estruturas de 

combustão 

em fossa - 

fornos 

    argila em 

revestimento 

de fossas; 

fornos de terra 

modelada 

Escavação - 

1998-2002 

Gonçalves e 

Sousa, 2000; 

Gonçalves, 

2002a; 

Gonçalves, 

2002b; 

Gonçalves, 

2003 

Xarez 4 aberto Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Évora/ 

Reguengos 

de Monsaraz/ 

Reguengos 

de Monsaraz 

indet. 474 granitos   possível 

cabana, 

feita com 

estrutura de 

ramagens 

buracos de 

postes com 

calços 

  pedra (derrubes)             Escavação - 

1999-2000 

Gonçalves e 

Sousa, 2000; 

Gonçalves, 

2002a; 

Gonçalves, 

2002b 

                    



         Sítios de habitat 

Calcolítico 

        

Sítio Tipo de 

habitat 

Cronologia Div. Admn. Dimensão Carta 

militar 

Rochas 

predominantes 

Estruturas 

defensivas 

Estruturas 

de 

habitação 

Vestígios 

negativos 

Pavimentos Embasamentos 

e paredes 

Vãos Revestimentos Estruturas 

de 

combustão 

Estruturas de 

armazenagem 

Sistemas 

hidráulicos 

Vestígios 

construtivos 

de terra 

Intervenções 

realizadas 

Bibliografia 

Águas Frias indet. Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Alandroal/ 

Rosário 

indet. 452 cascalheiras e 

argilas sobre 

substrato xistoso 

    fossos, 

fossas, 

buracos de 

postes, 

possíveis 

fundos de 

cabanas 

empedrados         silos fossos?   Escavação - 

2003-2004 

Calado e 

Rocha, 2004; 

Calado e 

Rocha, 2007 

Alcalar indet. Calcolítico Faro/ 

Portimão/ 

Mexilhoeira 

Grande 

mais de 

10ha 

594 calcários e 

arenitos 

muralhas 

associadas 

aos fossos? 

cabanas 

circulares/ 

ovaladas, 

edificadas 

sobre 

fossas 

fossos, 

fossas, 

cisterna, 

fundos de 

cabanas 

terra 

compactada 

embasamentos de 

alvenaria de 

pedra 

possível 

entrada, na 

cabana do 

"Corte 5", 

com degrau 

recortado no 

afloramento 

rochoso 

  lareiras silos fossos, 

caleiras, 

tanque 

fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas; 

fragmentos de 

parede maciça 

de terra, lareira 

com 

barramento de 

argila; 

pavimento de 

terra 

compactada 

Escavação - 

1978; 1996; 

1999-2000 

Morán, 1999; 

Morán, 

2001a, 

Morán, 

2001b; 

Morán e 

Parreira, 

2001; Morán 

e 

Parreira,2003

Morán e 

Parreira, 

2004 

Alto do 

Outeiro 

indet. Calcolítico Beja/ Beja/ 

Baleizão 

indet. 522 gabros, dioritos muralhas 

associadas 

aos fossos? 

  fossos, 

fossas, 

cisterna  

  embasamento de 

alvenaria de 

pedra 

  argila   silos fossos, 

caleiras, 

tanque 

argila de 

revestimento 

(cisterna), 

fragmentos de 

adobes 

Escavação - 

2005 

Grilo, 2008 

Cabeço do Pé 

da Erra 

aberto Calcolítico Santarém/ 

Coruche/ 

Erra 

indet. 393 areias, calhaus 

rolados, arenitos 

pouco 

consolidados 

  possíveis 

cabanas 

circulares 

ou  

ovaladas 

    embasamento de 

alvenaria de 

pedra 

            Escavação - 

1983 

Gonçalves, 

1985 

Casa Branca 7 aberto Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Beja/ Serpa/ 

Santa Maria 

indet. 522 pórfiros     fossas, 

buracos de 

postes, 

negativos 

de 

fundações 

contínuas 

terra 

compactada 

      1 lareira silo     Escavação - 

2001 

Rodrigues e 

Martins, 

2005 

Cerro do 

Castelo de 

Corte João 

Marques 

indet. Calcolítico Faro/ Loulé/ 

Ameixial 

indet. 581 xistos     buracos de 

postes 

  troços de 

embasamentos de 

alvenaria de 

pedra, derrubes 

de pedra 

            Escavação - 

1979 

Gonçalves, 

1989a 

Cerro do 

Castelo de 

Santa Justa 

fortificado Calcolítico Faro/ 

Alcoutim/ 

Martim 

Longo 

menos de 

0.5ha 

574 xistos muralhas e 

torres de 

pedra 

cabanas 

circulares/ 

ovaladas 

buracos de 

postes 

  embasamentos de 

alvenaria de 

pedra 

    lareiras e 

forno 

    fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas de 

ramagens 

Escavação - 

1979-1984 

Gonçalves, 

1989a 

Chibanes fortificado Calcolítico Setúbal/ 

Palmela/ 

Palmela 

0.5 a 1ha 454 calcários muralhas e 

torres de 

pedra 

      troços de 

embasamentos de 

alvenaria de 

pedra, derrubes 

de pedra 

            Escavação - 

1996-2002 

Silva e 

Soares, 1986; 

Soares, 2002 

                    



                    

Sítio Tipo de 

habitat 

Cronologia Div. Admn. Dimensão Carta 

militar 

Rochas 

predominantes 

Estruturas 

defensivas 

Estruturas 

de 

habitação 

Vestígios 

negativos 

Pavimentos Embasamentos 

e paredes 

Vãos Revestimentos Estruturas 

de 

combustão 

Estruturas de 

armazenagem 

Sistemas 

hidráulicos 

Vestígios 

construtivos 

de terra 

Intervenções 

realizadas 

Bibliografia 

Cortadouro fortificado Calcolítico Beja/ 

Ourique/ 

Santana da 

Serra 

menos de 

0.5ha 

563 xistos muralhas 

de pedra 

      troços de 

embasamentos de 

alvenaria de 

pedra, derrubes 

de pedra 

          fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas de 

ramagens 

Escavação - 

1977-1978? 

Silva e 

Soares, 1977; 

Correia e 

Parreira, 

2002 

Foz do Enxoé aberto Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Beja/ Serpa/ 

Santa Maria 

menos de 

0.5ha 

522 gabros   possível 

estrutura 

circular ou 

ovalada 

    possível 

embasamento 

pétreo 

          fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

1995-1998 

Diniz, 1999 

Horta do 

Albardão 3 

aberto Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Évora/ São 

Manços 

indet. 472 gabrodioritos     fossos, 

fossas 

      argila em 

revestimento 

de fossa 

1 estrutura de 

combustão 

em fossa 

silos fossos? argila em 

revestimento 

da estrutura de 

combustão em 

fossa, 

fragmentos de 

argila 

provenientes de 

revestimentos 

Escavação - 

2006 

Santos, 2006 

Horta do 

Paraíso 

indet. Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Portalegre/ 

Elvas/ Elvas 

mais de 

10ha 

414 calcários     fossas           silos?   fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

  Mataloto e 

Costeira, 

2008 

Malhada das 

Mimosas 1 

indet. Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Alandroal/ 

Juromenha 

1 a 5ha 441 cascalheiras e 

argilas sobre 

substrato xistoso 

muralhas 

associadas 

aos fossos? 

  fossos, 

fossas, 

possíveis 

fundos de 

cabanas 

      argila em 

revestimento 

de fossas? 

lareiras silos fossos? fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

1999-2001 

Calado e 

Rocha, 2000; 

Calado, 

Mataloto e 

Rocha, 2002a 

Mangancha indet. Neolítico/ 

Calcolítico 

Beja/ 

Vidigueira/ 

Vidigueira 

indet. 500 granitos     buracos de 

postes 

terra 

compactada 

      lareira       Escavação - 

1987 

Gonçalves, 

1994; 

Gonçalves, 

1989a 

Marco dos 

Albardeiros 

aberto Neolítico/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Reguengos 

de Monsaraz/ 

Campinho 

indet. 482 granitos, 

granodioritos 

    fossas           silos     Escavação - 

1987-1992 

GONÇALVE

S, V. S. 

(1989a); 

GONÇALVE

S, V. S. 

(1987a) 

Mercador aberto Calcolítico Évora/ 

Mourão/ 

Mourão 

indet. 474 xistos   cabanas 

circulares/ 

ovaladas 

fossas, 

buracos de 

postes, 

possíveis 

fundos de 

cabanas 

  embasamentos de 

alvenaria de 

pedra, derrubes 

de pedra 

    estruturas de 

combustão 

em fossa 

silos? possível vala 

de drenagem 

fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação -

2000-2002 

Valera, 2001; 

Valera, 2002; 

Valera, 2003; 

Valera, 2005 

Miguens 3 indet. Calcolítico Évora/ 

Alandroal/ 

Capelins 

indet. 474 xistos   cabanas 

circulares/ 

ovaladas 

fossas, 

buracos de 

postes 

lajeados embasamentos de 

alvenaria de 

pedra 

            Escavação - 

1999-2000 

Calado e 

Ribeiro, 

2001; 

Calado, 2002 

Moinho de 

Valadares 1 

aberto Neolítico/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Mourão/ 

Mourão 

menos de 

0.5ha 

483 xistos   cabanas 

circulares/ 

ovaladas 

buracos de 

postes 

  embasamentos de 

alvenaria de 

pedra 

          fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

1999 

Valera, 

2000a; 

Valera, 2002; 

Valera, 2005 

Monte da 

Ponte 

fortificado Calcolítico Évora/ 

Évora/ Nossa 

Sra da 

Tourega 

5 a 10ha 459 granitos muralhas e 

torres de 

pedra e 

fossos 

                  fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

1996/97/98 

Hock e Kalb, 

1997; Hock e 

Kalb, 2000 



Sítio Tipo de 

habitat 

Cronologia Div. Admn. Dimensão Carta 

militar 

Rochas 

predominantes 

Estruturas 

defensivas 

Estruturas 

de 

habitação 

Vestígios 

negativos 

Pavimentos Embasamentos 

e paredes 

Vãos Revestimentos Estruturas 

de 

combustão 

Estruturas de 

armazenagem 

Sistemas 

hidráulicos 

Vestígios 

construtivos 

de terra 

Intervenções 

realizadas 

Bibliografia 

Monte da 

Tumba 

fortificado Calcolítico Setúbal/ 

Alcácer do 

Sal/ Torrão 

menos de 

0.5ha 

487 grés arcósico 

calcário 

muralhas e 

torres de 

pedra 

cabanas 

circulares/ 

ovaladas 

  terra 

compactada 

embasamentos de 

alvenaria de 

pedra, derrubes 

de adobes 

vão de porta 

da "Casa 51/ 

71" 

    silos   adobes Escavação - 

1982; 1984-

1986; 

Silva e 

Soares, 1987 

Monte do 

Tosco 1 

fortificado Calcolítico Évora/ 

Mourão/ Luz 

indet. 492 xistos muralhas 

de pedra 

cabanas 

circulares/ 

ovaladas 

fossas lajeados embasamentos de 

alvenaria de 

pedra 

      silos?     Escavação - 

1999-2000 

Valera, 1999; 

Valera, 

2000b; 

Valera, 2005 

Monte Novo indet. Calcolítico Setúbal/ 

Sines/ Sines 

indet. 526 gabrodioritos         troços de 

embasamentos de 

alvenaria de 

pedra 

            Escavação - 

1975 

Silva e 

Soares, 1977 

Monte Novo 

dos 

Albardeiros 

fortificado Calcolítico Évora/ 

Reguengos 

de Monsaraz/ 

Campinho 

indet. 482 granodioritos muralhas e 

torres de 

pedra 

possível 

torre, 

utilizada 

como casa 

    paredes e 

embasamento de 

alvenaria de 

pedra 

argamassada 

vão de porta 

com lintéis e 

soleira; 

possível 

janela 

        fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

1986; 1989 

Gonçalves, 

1987a; 

Gonçalves, 

1989a; 

Gonçalves, 

1989b 

Outeiro 

Redondo 

fortificado Calcolítico Setúbal/ 

Sesimbra/ 

Castelo 

indet. 464 calcários muralhas 

de pedra 

      troços de 

embasamentos de 

alvenaria de 

pedra 

    1 estrutura de 

combustão 

      Escavação - 

2005; 2006; 

2007 

Cardoso, 

2006 

Perdigões indet. Neolítico/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Reguengos 

de Monsaraz/ 

Reguengos 

de Monsaraz 

mais de 

10ha 

473 granitos, 

granodioritos, 

dioritos 

muralhas 

associadas 

aos fossos? 

  fossos, 

fossas 

empedrados troços de 

embasamentos de 

alvenaria de 

pedra 

    estruturas de 

combustão 

(fornos?)  

  fossos? fragmentos de 

argila 

provavelmente 

provenientes de 

revestimentos; 

fornos de terra 

modelada? 

Escavação -

1986/87; 

1997; 

1999/01; 

2003; 2009 

Evangelista, 

2003; LAGO 

et al, 1997; 

LAGO et al, 

1998; Valera, 

2008a; 

Valera, 

2008b; Era 

Arqueologia, 

2009a; Era 

Arqueologia, 

2009b 

Ponte da 

Azambuja 2 

indet. Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Portel/ 

Monte do 

Trigo 

indet. 472 granitos muralhas 

associadas 

aos fossos? 

  fossos e 

buracos de 

postes 

            fossos?   Escavação - 

2007 

Rodrigues, 

2008 

Porto das 

Carretas 

fortificado Calcolítico Évora/ 

Mourão/ 

Mourão 

0,5 a 1ha 474 cascalheiras 

sobre substrato 

xistoso 

muralhas e 

torres de 

pedra 

cabanas 

circulares/ 

ovaladas 

    embasamentos de 

alvenaria de 

pedra 

    lareira      fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

1997-2000 

Silva e 

Soares, 2002 

Porto Torrão indet. Neolítico/ 

Calcolítico 

Beja/ 

Ferreira do 

Alentejo/ 

Ferreira do 

Alentejo 

mais de 

10ha 

509 gabros, dioritos muralhas 

associadas 

aos fossos? 

cabanas 

circulares/ 

ovaladas, 

possíveis 

fundos de 

cabanas, 

cabana de 

planta 

rectangular 

fossos, 

fossas, 

buracos de 

postes, 

negativos 

de 

fundações 

contínuas 

empedrados, 

possível 

pavimento de 

fragmentos 

de adobes 

troços de 

embasamentos de 

alvenaria de 

pedra 

vãos de 

portas 

(interrupção 

das valas de 

fundação da 

cabana do 

"Sector 3" 

argila em 

revestimento 

de silos 

estruturas de 

combustão 

delimitadas 

por pedras, 

estrutura de 

combustão 

em argila; 

forno de 

argila 

silos fossos? fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas de 

ramagens; 

estrutura de 

combustão em 

argila; 

fragmentos de 

adobes 

Escavação - 

1982;1985; 

2002; 2008-

2010 

Arnaud, 

1982; 

Arnaud, 

1993; Valera 

e Filipe, 

2004; Valera 

e Filipe, 

2002; 

Rebelo, 

Santos e 

Neto, 2009; 

Edia, 2010 

Sala nº 1 indet. Neolítico/ 

Calcolítico 

Beja/ 

Vidigueira/ 

Pedrógão 

mais de 

10ha 

511 granitos         derrubes de 

pedra 

    lareiras     fragmentos de 

argila 

provenientes de 

revestimentos 

Salvamento - 

1988; 

Escavação - 

1989/90/95 

Gonçalves, 

1987b; 

Gonçalves, 

1989a; 

Gonçalves 

1989b 



Sítio Tipo de 

habitat 

Cronologia Div. Admn. Dimensão Carta 

militar 

Rochas 

predominantes 

Estruturas 

defensivas 

Estruturas 

de 

habitação 

Vestígios 

negativos 

Pavimentos Embasamentos 

e paredes 

Vãos Revestimentos Estruturas 

de 

combustão 

Estruturas de 

armazenagem 

Sistemas 

hidráulicos 

Vestígios 

construtivos 

de terra 

Intervenções 

realizadas 

Bibliografia 

Santa Vitória indet. Calcolítico Portalegre/ 

Campo 

Maior/ São 

João Baptista 

0.5 a 1ha 400 gabros, dioritos muralhas 

associadas 

aos fossos? 

  fossos, 

fossas 

          silos fossos? fragmentos de 

argila 

provenientes de 

revestimentos 

Escavação - 

1986-

1990;1992; 

1994-1998 

Dias, 1996; 

Dias, 2001 

São Brás 1 fortificado Calcolítico/ 

Bronze final 

Beja/ Serpa/ 

Santa Maria 

indet. 532 xistos e 

grauvaques 

muralhas  e 

torres de 

pedra 

      troços de 

embasamentos de 

alvenaria de 

pedra, derrubes 

de pedra 

          fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas de 

ramagens; 

possíveis 

vestígios de 

adobes 

Escavação- 

1979 

Parreira, 

1979a; 

Parreira, 

1979b; 

Parreira, 

1983 

São Pedro fortificado Calcolítico Évora/ 

Redondo/ 

Redondo 

menos de 

0.5ha 

451 xistos muralhas e 

torres de 

pedra 

cabanas 

circulares/ 

ovaladas  

fossas, 

buracos de 

postes 

  troços de 

embasamentos de 

alvenaria de 

pedra, derrubes 

de pedra 

vãos de porta   lareiras em 

empedrados 

silos   fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas de 

ramagens 

Escavação - 

2004-2009 

Mataloto, 

Estrela e 

Alves, 2007; 

Mataloto e 

Müller, no 

prelo 

Torre do 

Esporão 3 

aberto Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Évora/ 

Reguengos 

de Monsaraz/ 

Reguengos 

de Monsaraz 

indet. 482 granodioritos e 

xistos 

  possível 

cabana, 

edificada 

sobre 

fundo 

escavado 

fossos, 

fossas, 

buracos de 

postes, 

possível 

fundo de 

cabana 

            fosso? fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas de 

ramagens 

Escavação - 

1990/91 

Gonçalves, 

1991 

                    



         Sítios de habitat 

Idade do Bronze 

        

Sítio Tipo de 

habitat 

Cronologia Div. Admn.  Dimensão Carta 

militar 

Rochas 

predominantes 

Estruturas 

defensivas 

Estruturas 

de 

habitação 

Vestígios 

negativos 

Pavimentos Embasamentos 

e paredes 

Vãos Revestimentos Estruturas 

de 

combustão 

Estruturas de 

armazenagem 

Sistemas 

hidráulicos 

Vestígios 

construtivos 

de terra 

Intervenções 

realizadas 

Bibliografia 

Alcaria 1b aberto Bronze 

Médio 

Ourique/ 

Beja/ Beja 

menos de 

0.5ha 

563 xistos   estrutura de 

planta 

rectângular 

  lajeado fiada de lajes de 

xisto colocadas 

ao cutelo 

            Escavação - 

1970 

Parreira, 

1998; 

Correia e 

Parreira, 

2002 

Casarão da 

Mesquita 3 

indet. Bronze Final Évora/ 

Évora/ São 

Manços 

indet. 472 granitos     fossas           silos   fragmentos de 

argila de 

preenchimento/  

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

2006 

Carmo, 2007 

Casarão da 

Mesquita 4 

indet. Bronze Final Évora/ 

Évora/ São 

Manços 

indet. 472 granitos     fossas           silos?   fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

2009 

Edia, 2010; 

dados não 

publicados 

Castro dos 

Ratinhos 

fortificado Bronze Final Beja/ Moura/ 

São João 

Baptista 

1 a 5ha 501 xistos muralhas 

de pedra, 

taludes de 

terra e 

fossos 

cabanas de 

planta 

ovalada 

fossas, 

fossos, 

buracos de 

postes, 

negativos 

de 

possíveis 

fundações 

contínuas 

  embasamentos de 

alvenaria de 

pedra, protecção 

de bases com 

lajes de xisto ao 

cutelo 

      silos?   fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas, 

pavimentos de 

terra 

compactada 

Escavação - 

2004 - 2007; 

Lima, 1960; 

Silva e 

Berrocal-

Rangel, 

2005; Silva e 

Berrocal-

Rangel, 

2006; Silva e 

Berrocal-

Rangel, 2007 

Cocos 12 aberto Bronze Final Évora/ 

Alandroal/ 

Capelins 

menos de 

0.5ha 

474 xistos     buracos de 

postes  

                Escavação - 

1999 

Calado e 

Ribeiro, 

2000; 

Calado, 

Mataloto e 

Rocha, 2007 

Corôa do 

Frade 

fortificado Bronze Final Évora/ 

Évora/ Nossa 

Sra da 

Tourega 

0.5 a 1ha 459 granitos muralhas 

de pedra 

          cortiça? lareiras       Escavação - 

1971 

Arnaud, 1979 

Entre Águas 5 aberto Bronze Final Beja/ Serpa/ 

Brinches 

indet. 523 dioritos, gabros   possíveis 

cabanas 

alongadas, 

edificadas 

sobre 

fundos 

escavados 

fossas, 

possíveis 

fundos de 

cabanas e 

buracos de 

postes 

        áreas de 

combustão 

silos?     Escavação - 

2008 

Rebelo, Neto 

e Santos, 

2008 

Garvão - Rua 

da Oliveira 

indet. Bronze Final Beja/ 

Ourique/ 

Garvão 

indet. 546 xistos       possível 

pavimento de 

pedra 

              Escavação - 

2001 

Ponte, 2001 

Neves 2 aberto Bronze Final Beja/ Castro 

Verde/ Santa 

Bérbara de 

Padrões 

menos de 

0.5ha 

556 xistos   cabanas de 

planta 

ovalada 

buracos de 

postes, 

negativos 

de 

possíveis 

fundações 

contínuas 

  embasamentos de 

alvenaria de 

pedra 

    lareiras     fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estruturas 

Escavação - 

1983; 1985 

Maia, 1986; 

Maia e Maia, 

1986; Maia e 

Maia, 1996 

                    



                    

Sítio Tipo de 

habitat 

Cronologia Div. Admn.  Dimensão Carta 

militar 

Rochas 

predominantes 

Estruturas 

defensivas 

Estruturas 

de 

habitação 

Vestígios 

negativos 

Pavimentos Embasamentos 

e paredes 

Vãos Revestimentos Estruturas 

de 

combustão 

Estruturas de 

armazenagem 

Sistemas 

hidráulicos 

Vestígios 

construtivos 

de terra 

Intervenções 

realizadas 

Bibliografia 

Outeiro do 

Circo 

fortificado Bronze Final Beja/ Beja/ 

Beringel 

5 a 10ha 520 dioritos, gabros muralhas 

de pedra 

                    Escavação - ? Parreira, 

1971-75 

Passo Alto fortificado Bronze Final Beja/ Serpa/ 

Vila Verde 

de Ficalho 

5 a 10ha 534 xistos muralhas 

de pedra e 

cavalos de 

frisa 

                  fragmentos de 

argila 

provenientes de 

revestimentos 

Escavação - 

1994-1997 

Soares, 1986; 

Soares, 2003 

Pedreira de 

Trigaches 

indet. Bronze Final Beja/ Beja/ 

Trigaches 

indet. 509 arenitos e 

calcários 

    fossas       cortiça?   silos     Escavação - 

2008 

Teixeira e 

Fonseca, 

2008 

Pessegueiro aberto Bronze 

Médio 

Setúbal/ 

Sines/ Porto 

Covo 

menos de 

0.5ha 

535 arenitos e 

argilitos 

  cabana de 

planta 

rectangular 

buracos de 

postes 

lajeado fiadas de lajes de 

xisto colocadas 

ao cutelo 

    lareira       Escavação - 

1976;1989 

Silva e 

Soares, 1981 

Pontes de 

Marchil 

aberto Bronze Final Faro/ Faro/ 

São Pedro 

indet. 611 depósitos fluviais 

areno-argilosos 

    fossas         zona de 

combustão 

    fragmentos de 

argila 

provenientes de 

revestimentos 

Escavação - 

1978-1979 

Beirão et al., 

1979; 

Monteiro et 

al., 1980 

Quitéria aberto Bronze 

Médio 

Setúbal/ 

Sines/ Sines 

menos de 

0.5ha 

526 arenitos e 

argilitos 

              Estruturas de 

combustão 

      Escavação - 

1975-1980? 

Silva e 

Soares, 1981; 

Silva e 

Soares, 1984 

Rocha do 

Vigio 2 

aberto Bronze Final Évora/ 

Reguengos 

de Monsaraz/ 

Campinho 

menos de 

0.5ha 

483 xistos   cabana de 

planta 

ovalada 

  terra 

compactada 

fiada de lajes de 

xisto colocadas 

ao cutelo; 

embasamento de 

alvenaria de 

pedra 

vão de porta 

(soleira) 

  lareira de 

argamassa de 

argila 

    fragmentos de 

argila de 

preenchimento/ 

revestimento 

de estrutura de 

ramagens 

Escavação - 

2000 - 2001 

Calado, 

Mataloto e 

Rocha,2002 

Calado, 

Mataloto e 

Rocha, 2007; 

Calado, 

Mataloto e 

Rocha, no 

prelo 

São Brás 1 fortificado Calcolítico/ 

Bronze Final 

Beja/ Serpa/ 

Santa Maria 

indet. 532 xistos e 

grauvaques 

muralhas  e 

torres de 

pedra 

  buracos de 

postes 

               Escavação- 

1979 

Parreira, 

1979a; 

Parreira, 

1979b; 

Parreira, 

1983 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

Fichas dos materiais estudados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCALAR 
 

Cronologia/datações:  

Calcolítico 
 

Localização: 

Mexilhoeira Grande / Portimão/ Faro 
 

C. Militar nº 594 (esc. 1:25 000)/ coordenadas Gauss: M = -40.765; P = -274.195 

 
 

Carta Geológica da Região do Algarve: Folha Ocidental (esc. 1: 100 000) 

 

calcários, arenitos 

e margo-calcários 
calcários e 

dolomitos 

complexo 

vulcano-
sedimentar 

básico, 

dolomitos 
intercalados, 

argilas 

vermelhas 

xistos e 
grauvaques , 

conglomerados 

arenitos 

calcários e 

calcários 
com seixos, 

formação 

carbonatada 
de Lagos-

Portimão 

arenitos de 

Silves 

dolomitos e 
brecha dolomítica 



Rochas predominantes: calcários, arenitos e margo-calcários (no sítio); calcários e dolomitos, brecha 

dolomítica, argilas vermelhas, arenitos de Silves, xistos e grauvaques, comglomerados (na envolvente 

próxima) 

 

Tipo(s) de solo(s): mediterrâneos vermelhos ou amarelos, de calcários compactos ou dolomias; de baixas de 

textura mediana associados a solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de arenitos; calcários pardos de 

calcários não compactos associados a solos calcários vermelhos de calcários 
 

Estruturas detectadas/ usos prováveis: 

Fossos, silos, cisterna, fundos de cabanas, estrutura de combustão de argamassa de argila, estruturas 

habitacionais de planta circular/ elipsóide compostas por embasamentos de pedra 

   
 

Vestígios construtivos de argamassas de terra: 

Grandes fragmentos de argamassa de argila com agregados de grande dimensão (pedras e conchas) 

aparentemente provenientes da derrocada de uma parede de terra maciça de uma cabana 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análises: 

- Granulometria 

 

 
 

Fracção Ø (mm) % 

Seixo grosso 60-20 0 

Seixo médio 20-6 0.4 

Seixo fino 6-2 32.46 

Areia grossa 2-0.6 20.14 

Areia média 0.6-0.2 24.38 

Areia fina 0.2-0.06 20.82 

Silt + argila <0.06 1.8 

 

- Mineralogia 

 

- Difracção RX 

 
Compostos identificados FG FF 

Quartzo +++ ++++ 

Hematite ++ - 

Ilite + - 

Calcite ++++ ++++ 

FG – fracção global 

FF – fracção fina 
++++  - composto predominante 

+++    - proporção relativamente elevada 
++      - proporção média 

+        - proporção fraca 

vtg     - vestígios 
-         - não detectado 

 

 
 

 

 



TOCA DA RAPOSA (COUDELARIA DE ALTER) 
 

Cronologia/datações:  

Neolítico Antigo/ Médio 
 

Localização: 

Alter do Chão/ Alter do Chão/ Portalegre 
 

C. Militar nº 358 (esc. 1:25 000) 

 
 

Carta Geológica de Portugal: folha 32-B (esc. 1: 50 000) 

 
 

 
granitos calco-

alcalinos 

ortognaisses 

graníticos 

granitos 

alcalinos 

corneanas calcários margosos, 

arenitos, cascalheiras 



Rochas predominantes: granitos calco-alcalínos, porfiróides (no sítio); calcários margosos, arenitos 

fedspáticos, cascalheiras, corneanas, granitos alcalinos (na envolvente próxima) 
 

Estruturas detectadas/ usos prováveis: 

Num espaço protegido por afloramentos graníticos (sondagem B) detectaram-se várias estruturas 

possivelmente pertencentes a uma área habitacional: um buraco de poste, vários empedrados, uma possível 

caleira de drenagem e uma possível base de combustão em argila 

   
 

Vestígios construtivos de argamassas de terra:  

Fragmento do revestimento de uma possível base de combustão de argamassa de argila, com cerca de 2 cm 

de espessura 

   
 

Análises: 

- Mineralogia 

 

- Difracção RX 
 

Compostos identificados FG FF 

Quartzo ++++ ++++ 

Albite +++ ++ 

Ortoclase  +++ ++ 

Moscovite - ++ 

Ilite ++ ++ 

Caulinite  - vtg 

FG – fracção global 
FF – fracção fina 

++++  - composto predominante 

+++    - proporção relativamente elevada 

++      - proporção média 

+        - proporção fraca 

vtg     - vestígios 
-         - não detectado 



ALTO DO OUTEIRO 
 

Cronologia/datações:  

Calcolítico 
 

Localização: 

Baleizão / Beja/ Beja 
 

C. Militar nº 522 (esc. 1:25 000)/ coordenadas Gauss: M = 34155.510; P = -184477.09 

 
 

Carta Geológica de Portugal: Folha 8 (esc. 1: 200 000) 

 

arenitos, 

siltitos, 

pelitos e 

xistos negros 

siliciosos 

complexo 
gabrodiorítico 

de Cuba/ 

gabros, 
dioritos, 

quartzo-

dioritos  

pórfiros de 

Baleizão 

dioritos de Casa 
Branca 

cascalheiras, 
terraços e tufos 

calcários 

gabros de 

Beja/ 

gabros e 
dioritos 

anfibolitos, 

granulitos e gabros 
conglomerados, arenitos, margas 

com concreções calcárias e argilas 



Rochas predominantes: a área insere-se na região dos gabros de Beja, onde predominam as rochas eruptivas, 

gabro-dioríticas; na envolvente próxima, as rochas predominantes são também gabros e doritos, quartzo-

dioritos, pórfiros, conglomerados, arenitos, margas com concreções calcárias, argilas, cascalheiras, terraços e 

tufos calcários. 
 

Tipo(s) de solo(s): os solos integram os chamados “barros de Beja”, com argilas cauliníticas e 

montmoriloníticas, sendo que no cabeço correspondente ao povoado dominam os barros pretos não calcários, 

de dioritos e gabros e os barros pretos calcários, muito descarbonatados, de dioritos e gabros; na envolvente, 

há também solos calcários pardos de calcários não compactos associados a dioritos, gabros ou rochas 

cristalofílicas básicas, litossolos (solos esqueléticos) de dioritos ou gabros, solos mediterrâneos vermelhos ou 

amarelos de rochas cristlofílicas básicas, solos calcários vermelhos de calcários, solos mediterrâneos básicos 

de dioritos ou quartzodioritos 
 

 

Estruturas detectadas/ usos prováveis: 
Fossos, silos, cisterna, embasamento pétreo 

   
 

Vestígios construtivos de argamassas de terra: 
Fragmentos de adobes parcialmente cozidos (registos 706 e 729, das unidades 90 e 101), aparentemente 

provenientes da derrocada de um muro adjacente a um dos fossos, composto por embasamento pétreo (U.E. 

74) e desenvolvimento superior em alvenaria de adobe 

   
 

 

 



Análises (amostras da U.E. 101): 

- Granulometria 

 

 
 

Fracção Ø (mm) % 

Seixo grosso 60-20 0 

Seixo médio 20-6 0.36 

Seixo fino 6-2 22.02 

Areia grossa 2-0.6 28.4 

Areia média 0.6-0.2 29,69 

Areia fina 0.2-0.06 16.48 

Silt + argila <0.06 3.05 

 

- Mineralogia 

 

- Difracção RX 

 
Compostos identificados FG FF 

Quartzo + +++ 

Albite ++++ ++++ 

Hematite - vtg 

Magnesioriebequite + - 

Chamosite vtg - 

Ilite - vtg 

Montemorilonite - vtg 

Calcite magnésica ++++ ++++ 

FG – fracção global 

FF – fracção fina 
++++  - composto predominante 

+++    - proporção relativamente elevada 

++      - proporção média 

+        - proporção fraca 

vtg     - vestígios 

-         - não detectado 
 



DEFESA DE CIMA 2 
 

Cronologia/datações:  

Neolítico Antigo/ Médio 
 

Localização: 

Torre de Coelheiros / Évora/ Évora 
 

C. Militar nº 471 (esc. 1:25 000)/ coordenadas Gauss: M = 216.441; P = 160.550 

 
 

Carta Geológica de Portugal: folha 40-A (esc. 1: 50 000) 

 
 

gabros e dioritos 

quartzitos 

gnaisses 

granitóides e 

migmatitos 

corneanas quartzodioritos e 

granodioritos não porfiróides 

granitos de grão fino 

não porfiróide 



Rochas predominantes: rochas eruptivas de Idade Hercínia, com predominância de quartzodioritos e de 

granodioritos não porfiróides (no sítio); corneanas, granito de grão fino não porfiróide, gnaisses granitóides e 

migmatitos (na envolvente próxima) 

 

Tipo(s) de solo(s): mediterrâneos pardos de quartzodioritos e de dioritos e quartzodioritos 
 

 

Estruturas detectadas/ usos prováveis: 

Vinte e duas fossas, possivelmente utilizadas como silos de armazenagem; um grande empedrado; um 

embasamento pétreo; um buraco de poste 

  
 

Vestígios construtivos de argamassas de terra: Fragmentos de revestimentos de argamassa de argila cozida, 

provenientes de duas fossas, com espessuras de 2-3 cm 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análises: 

- Granulometria 

 

   
 

Fracção Ø (mm) % - fossa nº 5 % - fossa nº 16 

Seixo grosso 60-20 0 0 

Seixo médio 20-6 0 0.21 

Seixo fino 6-2 7.25 1.55 

Areia grossa 2-0.6 21.7 25.69 

Areia média 0.6-0.2 50.6 41.05 

Areia fina 0.2-0.06 12.25 19 

Silt + argila <0.06 8.2 12.5 

 

- Mineralogia 

 

- Difracção RX 

 
Compostos fossa nº 5 fossa nº 16 

identificados FG FF FG FF 

Quartzo  ++ ++++ ++++ ++++ 

Anortoclase - ++ + - 

Albite +++ - ++ ++ 

Riebequite  vtg + vtg - 

Magnesioriebequite - - - + 

Zircão - + - - 

Ilite ++ ++ - +++ 

FG – fracção global 

FF – fracção fina 
++++  - composto predominante 

+++    - proporção relativamente elevada 

++      - proporção média 
+        - proporção fraca 

vtg     - vestígios 

-         - não detectado 

Fossa nº 5 Fossa nº 16 



HORTA DO ALBARDÃO 3 
 

Cronologia/datações:  

Neolítico Final 
 

Localização: 

São Manços / Évora/ Évora 
 

C. Militar nº 472 (esc. 1:25 000)/ coordenadas Gauss: M=237.825; P=167.525 

 
 

Carta Geológica de Portugal: folha 40-B (esc. 1: 50 000) 

 
 filitos e micaxistos gnaisses tonalitos 

cascalheiras 
com 

impregnações 

calcárias 



Rochas predominantes: tonalitos (no sítio); filitos e micaxistos, gnaisses (na envolvente) 
 

Estruturas detectadas/ usos prováveis: 

Um fosso, dois silos e uma estrutura de combustão executada sobre uma fossa pouco profunda, interiormente 

revestida por argamassa de argila, possivelmente coberta 

   
 

Vestígios construtivos de argamassas de terra:  

Fragmentos do revestimento da estrutura de combustão, com cerca de 5-6 cm de espessura 

   
 

Análises: 

- Mineralogia 

 

- Difracção RX 

 
Compostos identificados FG FF 

Quartzo ++++ ++++ 

Albite ++ - 

Anortoclase  - ++ 

Hematite  vtg vtg 

Ilite ++ ++ 

FG – fracção global 

FF – fracção fina 
++++  - composto predominante 

+++    - proporção relativamente elevada 

++      - proporção média 

+        - proporção fraca 

vtg     - vestígios 

-         - não detectado 
 



LAJINHA 8 
 

Cronologia/datações:  

Neolítico Antigo/ Médio 
 

Localização: 

São Manços/ Évora/ Évora 
 

C. Militar nº 472 (esc. 1:25 000)/ coordenadas Gauss: M=232153.87; P=169692.27 

 
 

Carta Geológica de Portugal: folha 40-B (esc. 1: 50 000) 

 
 

 
filitos e micaxistos, 

quartzos, anfibolitos 
gnaisses tonalitos 



Rochas predominantes: tonalitos (no sítio); gnaisses, filitos, micaxistos, quartzos, anfibolitos (envolvente 

próxima) 
 

Estruturas detectadas/ usos prováveis: 

Estruturas de combustão executadas ao nível do solo (empedrados) e sobre fossas revestidas por argamassa 

de argila (algumas das estruturas do segundo tipo evidenciaram vestígios de possíveis coberturas, tendo sido 

interpretadas como eventuais fornos); possível buraco de poste  

   
 

Vestígios construtivos de argamassas de terra:  

Fragmentos do revestimento de uma estrutura de combustão em fossa (L8.1) integralmente revestida por 

argamassa de argila, numa espessura de cerca de 1-3 cm; sobre o enchimento detectou-se uma camada de 

fragmentos do mesmo material, possivelmente provenientes da sua cobertura 

  
 

 

Análises: 

- Mineralogia 

 

- Difracção RX 

 
Compostos identificados FG FF 

Quartzo ++++ ++++ 

Albite ++++ ++++ 

Magnesioriebequite + ++ 

Ilite ++ ++ 

FG – fracção global 

FF – fracção fina 

++++  - composto predominante 
+++    - proporção relativamente elevada 

++      - proporção média 

+        - proporção fraca 
vtg     - vestígios 

-         - não detectado 

 



ROCHA DO VIGIO 2 
 

Cronologia/datações:  

Idade do Bronze (final) 

(1170-1150; 1110-1090; 1000-980 a.n.e.) 
 

 

Localização: 

Campinho, Reguengos de Monsaraz, Évora 

C. Militar nº 483 (esc. 1: 25 000)/ coordenadas Gauss: M=264.701; P=157.253 

 
 

Carta Geológica de Portugal: folha 41-C (esc. 1:50 000) 

 
 

xistos e 
corneanas 

xistos 
mosqueados 

xistos quartzodioritos 



Rochas predominantes: xistos mosqueados, argilosos, avermelhados ou esbranquiçados (no sítio); xistos, 

corneanas e quartzodioritos (na envolvente próxima) 

 

Tipo(s) de solo(s): mediterrâneos vermelhos e amarelos e pardos, de xistos 
 

 

Estruturas detectadas/ usos prováveis: 

Cabana de planta elipsóide definida por um embasamento pétreo interior e fiada de lajes de xisto exterior, 

esta última possivelmente para protecção da base da parede, aparentemente composta por materiais 

perecíveis (estrutura de postes e engradados de materiais vegetais) 

   
 

Vestígios construtivos de argamassas de terra: 

Fragmentos de argamassa de argila com impressões de ramagens, provenientes do revestimento de paredes 

compostas por engradados de materiais vegetais 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análises: 

- Granulometria (U.E. 59) 

 

 
 

Fracção Ø (mm) % 

Seixo grosso 60-20 0 

Seixo médio 20-6 0 

Seixo fino 6-2 12.9 

Areia grossa 2-0.6 32.5 

Areia média 0.6-0.2 30.35 

Areia fina 0.2-0.06 15.7 

Silt + argila <0.06 8.55 

 

- Mineralogia 

 

- Difracção RX 

 
Compostos identificados FG FF 

Quartzo  ++++ ++++ 

Moscovite + + 

Ilite + + 

FG – fracção global 

FF – fracção fina 
++++  - composto predominante 

+++    - proporção relativamente elevada 

++      - proporção média 
+        - proporção fraca 

vtg     - vestígios 

-         - não detectado 
 

 

 
 

 

 
 

 



SÃO PEDRO 
 

Cronologia/datações:  

Calcolítico 

(2881 – 2626; 3333 – 2629; 2665 – 2473; 2867 – 2569; 2880- 2628; 2878 – 2623 a.n.e.) 
 

Localização: 

Redondo / Redondo/ Évora 
 

C. Militar nº 451 (esc. 1:25 000)/ coordenadas Gauss: M = 250.550; P = 187.185 

 
 

Carta Geológica de Portugal: folha 36-D (esc. 1: 50 000) 

 
 

paragnaisses 

granodioritos e quartzodioritos 

gnáissicos, dioritos associados 

filitos metagrauvaques micaxistos e anfibolitos 

intercalados 



Rochas predominantes: a área insere-se na antiforma de Redondo/formação de Ossa, com predominância de 

micaxistos e anfibolitos (no sítio); granodioritos e quartzodiorítos gnáissicos com dioritos associados, 

metagrauvaques, filitos e paragnaisses (na envolvente próxima) 
 

Tipo(s) de solo(s): mediterrâneos pardos de gneisses ou rochas afins; na envolvente estão também presentes 

os solos mediterrâneos pardos de dioritos ou quartzodioritos ou rochas microfaneríticas ou cristalofílicas e os 

solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de gneisses ou rochas afins. 
 

 

Estruturas detectadas/ usos prováveis: 
Muralhas e torres, silos, buracos de postes, estruturas de combustão, estruturas habitacionais de planta 

circular e semirectângular compostas por embasamentos de pedra e alinhamentos de buracos de postes 

   
 

Vestígios construtivos de argamassas de terra: 

Fragmentos de argamassas de argila com impressões de ramagens, aparentemente provenientes do 

revestimento de paredes compostas por engradados de materiais vegetais 

    
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Análises: 

- Granulometria 

 

 
 

Fracção Ø (mm) % 

Seixo grosso 60-20 0 

Seixo médio 20-6 0 

Seixo fino 6-2 3.85 

Areia grossa 2-0.6 10.85 

Areia média 0.6-0.2 31.25 

Areia fina 0.2-0.06 17.85 

Silt + argila <0.06 36.2 

 

- Mineralogia 

 

- Difracção RX 

 
Compostos identificados FG FF 

Quartzo  ++++ ++++ 

Moscovite + + 

Ilite + + 

FG – fracção global 
FF – fracção fina 

++++  - composto predominante 

+++    - proporção relativamente elevada 
++      - proporção média 

+        - proporção fraca 

vtg     - vestígios 
-         - não detectado 

 

 
 

 

 
 

 

 



VALADA DO MATO 
 

Cronologia/datações:  

Neolítico Antigo/ Médio 

(5040-4790 a.n.e.) 
 

Localização: 

São Matias/ Évora/ Évora 
 

C. Militar nº 448 (esc. 1:25 000) 

 
 

Carta Geológica de Portugal: folha 36-C (esc. 1: 50 000) 

 
 

 

granitos 

migmatitos 

e gnaisses 

tonalitos 

 



Rochas predominantes: granitos (no sítio); migmatitos e gnaisses, tonalitos (na envolvente próxima) 
 

 

Estruturas detectadas/ usos prováveis: 

Uma estrutura de combustão delimitada por blocos pétreos, uma fossa de função desconhecida e um conjunto 

de blocos de pedra, configurando uma forma ovalada, interpretado como uma possível estrutura habitacional, 

muito destruída 

   
 

Vestígios construtivos de argamassas de terra:  

Fragmentos de argamassa de argila cozida com cerca de 1-2.5 cm de espessura, recolhidos a partir de um 

conjunto de blocos de pedra possivelmente pertencentes a uma estrutura habitacional 

   
 

 

Análises: 

- Mineralogia 

 

- Difracção RX 

 
Compostos identificados FG FF 

Quartzo ++++ ++++ 

Albite +++ - 

Riebequite  + vtg 

Labrador - ++++ 

Ilite ++ ++ 

Caulinite  vtg + 

FG – fracção global 

FF – fracção fina 

++++  - composto predominante 
+++    - proporção relativamente elevada 

++      - proporção média 

+        - proporção fraca 
vtg     - vestígios 

-         - não detectado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 

Fichas de caracterização das amostras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sítio neolítico de Defesa de Cima 2 (Torre de Coelheiros, Évora) 

Vestígios de argamassas de argila do revestimento de fossas 

 

 
Local Fossa nº Des nº Descrição 

Q. A11' Silo nº 16 - 

envolvente 

  Lote composto por nódulos e "placas" de argila com dimensões variáveis (desde nódulos com Ø1cm até "placas" com 

8x6x2,5cm); granulometria aparentemente rica em finos e argilosa, com algum seixo médio e fino; alguns fragmentos ("placas") 

apresentam uma das faces alisada/ regular 

Q. A'13 Silo nº 16 - 

interior 

DC-01 Lote composto por nódulos e "placas" de argila com dimensões variáveis (desde nódulos com Ø1cm até "placas" com 

8x6x2,5cm); granulometria aparentemente rica em finos e argilosa, com algum seixo médio e fino; alguns fragmentos ("placas") 

apresentam uma das faces alisada/ regular 

Q. 

A19'/A18' 

Silo nº 5 - 

interior 

DC-02 Lote composto por nódulos e "placas" de argila com dimensões variáveis (desde nódulos com Ø2cm até "placas" com 

9x9,5x4cm); granulometria aparentemente rica em finos e argilosa, com algum seixo médio e fino; alguns fragmentos ("placas") 

apresentam uma das faces alisada/ regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povoado calcolítico de São Pedro (Redondo, Évora) 

Vestígios de argamassas de argila do revestimento/ preenchimento de estruturas vegetais 

 
Nº 

registo 

UE Sondagem Des 

nº 

Esp 

máx 

da 

peça 

(cm) 

Nº de 

ramagens 

Comp das 

ramagens 

(cm) 

Ø das 

ramagens 

(cm) 

Relação entre 

ramagens 

Nós Distância 

das 

ramagens 

às 

superfícies 

opostas 

(cm) 

Texturas das superfícies 

com negativos 

Texturas das 

superfícies "finais" 

SP-01 0 Vala 

Norte-Sul 

SP-

01 

4.8 8 3.8-6.5 0.3-1.5 Paralelas, 

perpendiculares 

e oblíquas 

Sim 1.5-3.5 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada, ainda que 

com irregularidades 

SP-02 0 Vala 

Norte-Sul 

  4 2 5 1-1.5 Paralelas Não 1.2-1.7 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada, superfície 

convexa 

SP-03 0 Vala 

Norte-Sul 

SP-

03 

4 3 5.5-9.5 0.3-1.1 Paralelas e 

perpendiculares 

Não 1-3 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada 

SP-04 0 Vala 

Norte-Sul 

SP-

04 

3.8 4 4-8 1.3-1.5 Paralelas e 

perpendiculares 

? 1.5-3.2 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada, com marcas 

de dedos, superfície 

côncava 

SP-05 0 Vala 

Norte-Sul 

  4.5 4 4.5-7 0.3-2 Paralelas e 

perpendiculares 

Não 1.3-3.5 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada, sensivelmente 

plana 

SP-06 0 Vala 

Norte-Sul 

SP-

06 

4.2 3 5-7.5 0.5-2 Oblíquas e 

perpendiculares 

? 1.4-1.8 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada 



SP-07 0 Vala 

Norte-Sul 

  4 2 5 1.5 Paralelas Não 1.5-3 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada, superfície 

convexa 

SP-08 0 Vala 

Norte-Sul 

  4.5 4 4-4.5 1-1.5 Paralelas, 

perpendiculares 

e oblíquas 

Sim 1-2.5 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada 

SP-09 0 Vala 

Norte-Sul 

  3.4 3 4-4.5 0.6-1 Oblíquas Não 0.5-1.8 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada 

SP-10 0 Vala 

Norte-Sul 

  6 3 5 0.7-1.5 Oblíquas Não 0.6-2.5 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores); cor rosada 

Alisada 

SP-11 0 Sond. 1 SP-

11 

5.3 1 3.5 0.5   Não 1.5 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada, com marcas 

de dedos 

SP-12 0 Sond. 1 SP-

12 

4 5 3-5.5 0.5-1.2 Paralelas e 

perpendiculares 

? 1-3.5 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

2 faces alisadas, com 

superfícies concavas, 

uma delas com marcas 

de dedos. Uma dessas 

superfícies "finais" é 

composta por 2 planos 

que parecem formar 

um canto 

SP-13 0 Sond. 1 SP-

13 

6 9 5-10 0.5-1.8 Paralelas e 

perpendiculares 

Não 1-5.8 Irregulares, granulometria 

arenosa; eventuais vestígios 

de ramagens ou fios finos, 

sobrepostas aos negativos de 

2 ramagens mais grossas, 

paralelas entre si 

Alisada, superfície 

côncava 



SP-14 0 Sond. 1   4.8 5 3-7 0.7-1.3 Paralelas Não 1.7-4.5 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada, com marcas 

de dedos 

SP-15 476 Sector E SP-

15 

5 5 2.5-6 0.5-1.5 Paralelas e 

perpendiculares 

Sim 1.6-3.5 Irregulares, granulometria 

arenosa; alguma pedra (Ø 

até 6-8mm, pontualmente 

pedras maiores) 

Alisada, com marcas 

de dedos 

SP-16 644 Sector B   4 4 4.5-6 0.5-1.2 Paralelas e 

obliquas 

Não 0.6-3 Superfícies muito 

irregulares; de uma forma 

geral, evidenciam forte 

desgaste/ erosão; 

granulometria 

aparentemente rica em areia; 

pontualmente, agregados 

maiores (até 1.5cm de Ø) 

Face provavelmente 

alisada, superfície 

côncava 

SP-17 644 Sector B   5 3 3.5-6 0.4-1.5 Paralelas e 

perpendiculares 

Não 1-4 Superfícies muito 

irregulares; de uma forma 

geral, evidenciam forte 

desgaste/ erosão; 

granulometria 

aparentemente rica em areia; 

pontualmente, agregados 

maiores (até 1.5cm de Ø) 

Face provavelmente 

alisada 

SP-18 644 Sector B   1.8 2 4.5 0.8-1 Paralelas Não 1.2-2.8 Superfícies muito 

irregulares; de uma forma 

geral, evidenciam forte 

desgaste/ erosão; 

granulometria 

aparentemente rica em areia; 

pontualmente, agregados 

maiores (até 1.5cm de Ø) 

Face provavelmente 

alisada, superfície 

côncava 



SP-19 644 Sector B SP-

19 

2.1 2 3-5 0.6-1.1 Paralelas Não 0.8-1.9 Superfícies muito 

irregulares; de uma forma 

geral, evidenciam forte 

desgaste/ erosão; 

granulometria 

aparentemente rica em areia; 

pontualmente, agregados 

maiores (até 1.5cm de Ø) 

 2 ou 3 prováveis faces 

de "acabamento", 

alisadas, formando 

ângulos praticamente 

rectos entre elas; 

parecem formar 1 ou 2 

"esquinas" 

SP-20 644 Sector B SP-

20 

4 1 5.5 0.8   Não 2 Superfícies muito 

irregulares; de uma forma 

geral, evidenciam forte 

desgaste/ erosão; 

granulometria 

aparentemente rica em areia; 

pontualmente, agregados 

maiores (até 1.5cm de Ø) 

A peça parece ter duas 

superfícies "finais", 

formando entre elas 

um ângulo de cerca de 

90º 

SP-21 644 Sector B   4 2 5-6 0.8-1.2 Paralelas ? 0.4-2 Superfícies muito 

irregulares; de uma forma 

geral, evidenciam forte 

desgaste/ erosão; 

granulometria 

aparentemente rica em areia; 

pontualmente, agregados 

maiores (até 1.5cm de Ø) 

Face provavelmente 

alisada, muito erodida 

SP-22 644 Sector B   6.2 5 2-6 0.5-1.3 Paralelas, 

perpendiculares 

e oblíquas 

Não   Superfícies muito 

irregulares; de uma forma 

geral, evidenciam forte 

desgaste/ erosão; 

granulometria 

aparentemente rica em areia; 

pontualmente, agregados 

maiores (até 1.5cm de Ø) 

  



SP-23 644 Sector B   8 5 4.5-7.5 5-1.2 Paralelas Sim   Superfícies muito 

irregulares; de uma forma 

geral, evidenciam forte 

desgaste/ erosão; 

granulometria 

aparentemente rica em areia; 

pontualmente, agregados 

maiores (até 1.5cm de Ø) 

  

SP-24 644 Sector B   5.5 2 6-8.5 8-1 Paralelas ? 0.6-2.5 Superfícies muito 

irregulares; de uma forma 

geral, evidenciam forte 

desgaste/ erosão; 

granulometria 

aparentemente rica em areia; 

pontualmente, agregados 

maiores (até 1.5cm de Ø) 

Face provavelmente 

alisada, muito erodida 

SP-25 644 Sector B   8 1 5.5 1   Não   Superfícies muito 

irregulares; de uma forma 

geral, evidenciam forte 

desgaste/ erosão; 

granulometria 

aparentemente rica em areia; 

pontualmente, agregados 

maiores (até 1.5cm de Ø) 

  

SP-26 661 Sector B SP-

26 

3.6             Muitos finos, areias, 

agregados com Øs até 4mm; 

Muitos finos, areias, 

agregados com Øs até 

4mm; 1 fragmento de 

osso, marcas de dedos 

de 1 pé? 

SP-27 804 Sector D SP-

27 

2 1 3.5 0.2   Não 1 Muitos finos, areias, 

agregados com Øs até 6mm; 

Muitos finos, areias, 

agregados com Øs até 

6mm; superfície 

alisada, com incisões 

geométricas 

(decorativas?) 

SP-28 887 Sector D SP-

28 

3.8 4 4-6 0.7-1.2 Paralelas Sim 0.5-3 Muitos finos, areias, 

agregados com Øs até 6mm; 

Alisada, algo irregular, 

superfície côncava 



Povoado calcolítico de Alto do Outeiro (Baleizão, Beja) 

Fragmentos de adobes 

 
nº 

registo 

UE Sondagem Des 

nº 

Descrição Dimensões 

(cm) 

Cor Nº de faces 

conservadas 

do adobe 

Face a - 

dimensões 

(cm) 

Face b - 

dimensões 

(cm) 

Face c - 

dimensões 

(cm) 

Face d - 

dimensões 

(cm) 

Observações 

AO-

706 

90 Sond. 6/ 

sector B 

AO-

706 

Grande 

fragmento 

de adobe 

17x13.5x6.5 Avermelhada 4 17x13.5 17x14 17x6.5 10x6.5 As 4 faces são 

sensivelmente planas; a 

face c apresenta marcas de 

2 dedos juntos, que 

parecem resultar do 

manuseamento do adobe 

ainda em estado plástico; 

granulometria rica em 

finos; não são visíveis 

vestígios de ramagens 

AO-

729 

101 Sond. 6/ 

sector B 

AO-

729 

Grande 

fragmento 

de adobe 

16x9x7 Amarelada/ 

laranja clara 

4 16x9 16x9 16x7 7.5x7 As 4 faces são 

ligeiramente empenadas; 

uma das faces (a) 

apresenta 4 sulcos 

paralelos entre si e 

oblíquos às arestas do 

adobe; granulometria rica 

em finos; não são visíveis 

vestígios de ramagens 

AO-

730 

101 Sond. 6/ 

sector B 

  Fragmentos 

de adobe 

nodulares 

Nódulos 

com Øs de 

2.5-12 

Amarelada/ 

laranja clara 

          Granulometria 

aparentemente semelhante 

ao fragmento AO-729; não 

são visíveis vestígios de 

ramagens 

AO-

817 

91 Sond. 6/ 

sector B 

  Fragmentos 

de adobe 

nodulares 

Nódulos, 

com Øs de 

2.5-8 

Amarelada/ 

laranja clara 

          Granulometria 

aparentemente semelhante 

ao fragmento AO-706; não 

são visíveis vestígios de 

ramagens. 

 



Povoado calcolítico de Alcalar (Mexilhoeira Grande, Portimão, Faro) 

Corte 4 – vestígios de argamassas de argila de revestimento/ preenchimento de estruturas vegetais 

 
Nº 

registo 

UE Des nº Esp 

máx 

da 

peça 

(cm) 

Nº de 

ramagens 

Comp das 

ramagens 

(cm) 

Ø das 

ramagens 

(cm) 

Relação entre 

ramagens 

Nós Distância das 

ramagens às 

superfícies opostas 

(cm) 

Texturas das 

superfícies com 

negativos 

Texturas das superfícies 

"finais" 

ALC4-

01 

418   7.2 3 3-7.5 0.4-0.5 Paralelas Não 0.5-2 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa 

Alisada, com marcas de 

dedos; superfície côncava 

ALC4-

02 

418 ALC4-

02 

5 5 2.5-6 0.5-1 Oblíquas e 

perpendiculares 

Não 1 a 3 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa, com 

algum seixo (calcário) 

Alisada, com marcas de 

dedos; superfície 

ligeiramente côncava 

ALC4-

03 

460   1.8 5 2-2.5 0.5-1 Paralelas Não 0.7-1 Irregular, textura com 

riscos finos (palhas?); 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa 

Alisada; superfície 

sensivelmente plana 

ALC4-

04 

442   6.5 3 3 1.5-2.5 Oblíquas e 

perpendiculares 

Não 2.4-4.6 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa, com 

algum seixo (calcário e 

conchas) 

Irregular; superfície 

côncava 

ALC4-

05 

443   4.6 5 2-5.5 0.3-1.2 Paralelas Não 1.7-3.9 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos 

Regularizada; superfície 

plana 



ALC4-

06 

446 ALC4-

06 

4.5 4 2-3.5 0.6-1 Oblíquas e 

perpendiculares 

? 2-3.2 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos, argilosa, com 

algum seixo (calcário) 

Alisada; superfície 

convexa 

ALC4-

07 

446   1.8 3 2-3 0.4-1 Oblíquas ? 1.4-2.2 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa, com 

algum seixo (calcário) 

Superfície regularizada; 

sensivelmente plana 

ALC4-

08 

460 ALC4-

08 

1.6 3 1-1.6 0.5-0.8 Paralelas Não 0.3-1 Irregular, texturas com 

riscos finos (palhas?); 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa 

Alisada; superfície 

sensivelmente plana 

ALC4-

09 

445   4.1 2 5-7.5 0.7-1.3 Oblíquas Não 5-7.5 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa, com 

algum seixo (calcário e 

conchas) 

Alisada; superfície 

sensivelmente convexa 

ALC4-

10 

445   3.8 3 5.5 1-1.5 Oblíquas e 

perpendiculares 

Não 0.4-3 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa, com 

algum seixo (calcário e 

conchas) 

Alisada; superfície 

sensivelmente plana 

ALC4-

11 

445   3.3 3 2-4.5 0.7-1 Paralelas Não 2-2.5 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa, com 

algum seixo (calcário e 

conchas) 

Alisada; superfície plana 



ALC4-

12 

445   3.5 7 1.7-5.5 0.2-1 Oblíquas, 

paralelas e 

perpendiculares 

Não ? Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa, com 

algum seixo (calcário) 

Irregular 

ALC4-

13 

450   3.8 4 3.5-4 0.2-1.5 Paralelas e 

oblíquas 

Não 1-3 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa, com 

algum seixo (calcário) 

Alisada? 

ALC4-

14 

450   6.3 3 4-6 0.3-1 Oblíquas ? 2.8-4 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa 

Regularizada; superfície 

plana 

ALC4-

15 

454   7 1 4.5 3.5   Não   Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa 

Irregular 

ALC4-

16 

454 ALC4-

16 

4.5 2 

ramagens, 

1 tábua? 

2-4 0.4-0.8 Oblíquas Não 1.7-4 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa 

Alisada, com marcas de 

dedos; superfície plana 

ALC4-

17 

454   2.1 3 1-2.5 0.4-1.8 Oblíquas Não 1-1.4 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa; 

negativos de canas? 

Alisada 

ALC4-

18 

445   4 7 3-8.5 0.5-1 Oblíquas, 

paralelas e 

perpendiculares 

Não 0-3.5 Muito irregular; 

granulometria 

aparentemente rica em 

finos e argilosa, com 

algum seixo (calcário e 

grés) 

Alisada 

 

 

 

 



Povoado calcolítico de Alcalar (Mexilhoeira Grande, Portimão, Faro) 

Corte 5 – vestígios de argamassas de argila provenientes da parede da cabana 

 
Nº registo U E Des nº Esp máx da peça/ 

dimensões (cm) 

Texturas das superfícies de fractura Texturas das superfícies "finais" 

ALC5-01 698 (s) ALC5-

01 

"Bloco" com cerca 

de 40x25x16 

Textura irregular; granulometria aparentemente rica em finos, com 

agregados mais grossos (calcários e conchas), aspecto carbonatado 

Uma das faces maiores parece ter sido 

alisada (sensivelmente côncava) 

ALC5-02 698 (s)   "Bloco" com cerca 

de 20x20x10 

Textura irregular; granulometria aparentemente rica em finos, com 

agregados mais grossos (calcários e conchas), aspecto carbonatado 

  

ALC.5-03 698 (s)   Fragmento com 

cerca de 9x5x4.5 

Textura irregular; granulometria aparentemente rica em finos, com 

agregados mais grossos (calcários e conchas), aspecto carbonatado 

  

ALC.5-04 698 (s)   Nódulo com Ø8 Textura irregular; granulometria aparentemente rica em finos, com 

agregados mais grossos (calcários e conchas), aspecto carbonatado 

  

ALC.5-05 698 (s)   Fragmento com 

cerca de 15x8x6 

Textura irregular; granulometria aparentemente rica em finos, com 

agregados mais grossos (calcários e conchas), aspecto carbonatado 

  

ALC.5-06 698 (s) ALC5-

06 

"Bloco" com cerca 

de 20x16x10 

Textura irregular; granulometria aparentemente rica em finos, com 

agregados mais grossos (calcários e conchas), aspecto carbonatado 

Uma face alisada (plana) 

ALC.5-07 698 (s)   Fragmento com 

cerca de 24x13x10 

Textura irregular; granulometria aparentemente rica em finos, com 

agregados mais grossos (calcários e conchas), aspecto carbonatado 

  

ALC.5-08 698 (s)   8.7 Textura irregular; granulometria aparentemente rica em finos, com 

agregados mais grossos (calcários e conchas), aspecto carbonatado 

Uma das faces maiores parece ter sido 

alisada (sensivelmente côncava) 

ALC.5-09 698 (s)   9 Textura irregular; granulometria aparentemente rica em finos, com 

agregados mais grossos (calcários e conchas), aspecto carbonatado 

Uma das faces maiores parece ter sido 

alisada (sensivelmente plana) 

ALC.5-10 698 (s) ALC5-

10 

12 Textura irregular; granulometria aparentemente rica em finos, com 

agregados mais grossos (calcários e conchas), aspecto carbonatado 

Uma face alisada (sensivelmente 

côncava) 

ALC.5-11 698 (s) ALC5-

11 

10 Textura irregular; granulometria aparentemente rica em finos, com 

agregados mais grossos (calcários e conchas), aspecto carbonatado 

Uma face alisada (sensivelmente 

côncava) 

 

 

 

 

 



Habitat do Bronze Final de Rocha do Vigio 2 (Campinho, Reguengos de Monsaraz, Évora) 

Vestígios de argamassas de argila de revestimento/ preenchimento de estruturas vegetais 

 
Nº 

registo 

UE Des 

nº 

Esp 

máx 

da 

peça 

(cm) 

Ramagens Comp 

das 

ramagens 

(cm) 

Ø das 

ramagens 

(cm) 

Relação entre 

ramagens 

Nós Distância 

das 

ramagens 

às 

superfícies 

opostas 

(cm) 

Tábuas Dim 

das 

tábuas 

(cm) 

Relação 

entre tábuas 

Distância 

das tábuas 

às 

superfícies 

opostas 

Texturas das 

superfícies com 

negativos 

Texturas das 

superfícies 

"finais" 

Forma das 

superfícies "finais" 

445 39 RV-

445 

5.6 r1 6.2 0.5 Perpendiculares Não 2-2.3         Pouco irregular, 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

Irregular, 

textura 

aparentemente 

rica em finos 

Sensivelmente 

côncava 

        r2   3.6 Perpendiculares Sim 2.8-4               

901 67 RV-

901 

4.1 r3 11.5 2.9 Paralelas Não 0.8-1.1 t1 11x4.5 Paralelas 

entre si; 

paralelas às 

ramagens 

2.7-4.1 Irregular, negativos 

de ramagens finas 

(palha), orifícios 

circulares com Øs 

1-2mm; textura 

aparentemente rica 

em finos 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

Sensivelmente 

côncava 

        r4 10 1.8 Paralelas ? 1-2 t2 6x2 Paralelas 

entre si; 

paralelas às 

ramagens 

1-1.5       

963 0   2 r5 4 0.8 Paralelas Não           Irregular, vestígios 

de ramagens finas, 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

Irregular, 

vestígios de 

ramagens 

finas, textura 

aparentemente 

rica em finos 

Plana 

        r6 4 0.6 Paralelas Sim                 

        r7 5 1.5 Paralelas Não 1-1.6               



974 64   3 r8 8 2 Paralelas Sim 0.4-1.8         Irregular, vestígios 

de ramagens finas, 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

Irregular, 

vestígios de 

ramagens 

finas, textura 

aparentemente 

rica em finos 

Côncava e convexa 

        r9 7 1.5 Paralelas Sim 1.5-2               

        r10 6 2 Paralelas Não 1.4               

975 64 RV-

975 

5 r11 16 3.3   Sim 1-2         Irregular, negativos 

de ramagens finas 

(palha), orifícios 

circulares com Øs 

1-2mm; textura 

predominantemente 

rica em finos; 

visíveis agregados 

com Ø 2-4mm 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

Côncava/ plana 

1031 39 RV-

1031 

6 r12 8 4   Não 1.5-2.4         Irregular, negativos 

de ramagens finas 

(palha); textura 

aparentemente rica 

em finos; visíveis 

agregados com Ø 

2-4mm 

Irregular, com 

negatívos de 

ramagens 

finas (palha); 

presença de 

agregados 

com Øs 2-

8mm 

Côncava/ plana 

1103 59 RV-

1103 

4.7 r13 4 1 Paralelas e 

perpendiculares 

Não 1.1 t3 5.5x7 Paralela e 

perpendicular 

às ramagens 

1.6-3 Irregular, negativos 

de ramagens finas 

(palha e junco); 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

Côncava/ plana 

        r14 7.5 2 Paralelas e 

perpendiculares 

? 1.5-2.2               

        r15 10 1.3 Paralelas e 

perpendiculares 

Não 2-2.5               

        r16 5 3.7 Paralelas e 

perpendiculares 

Não 1               



1104 59   3.6 r17 3.5 2.8   Não 2.4         Pouco irregular; 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

    

1105     3 r18 4 0.9 Paralelas ? 1.2-1.6         Pouco irregular; 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

Irregular, 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas), 

alguns 

agregados Øs 

2-4mm 

Côncava/ plana 

        r19 6 2.4 Paralelas ? 1.2-1.5               

        r20 5 0.3 Paralelas Não 1               

1337 59 RV-

1337 

4 r21 9 3.5 Paralelas e 

perpendiculares 

? 1-2         Irregular, poucos 

vestígios de 

ramagens finas, 

alguns agregados 

Øs 2-4mm 

Irregular, 

poucos 

vestígios de 

ramagens 

finas, 

agregados Øs 

2-4mm 

Côncava 

        r22 6 1.2 Paralelas e 

perpendiculares 

Não 2.5-3.5               

        r23 9 1.5 Paralelas e 

perpendiculares 

? 1.5-3               

        r24 5 2.5 Paralelas e 

perpendiculares 

Não 1               

        r25 5 1.7 Paralelas Não 0               

RV-01 59 RV-

01 

5.3 r26 3 0.45 Perpendiculares Não 3 t4 5.5x4 Paralela e 

perpendicular 

às 

ramificações 

3.3-4.1 Irregular; negativos 

de ramagens finas 

(palha); orifícios 

circulares com Øs 

1-2mm; textura 

aparentemente rica 

em finos 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos 

Côncava/ plana 

        r27 6 4 Perpendiculares Não 2.5-3.5               



RV-02 59   4.7 r28 3 3 Oblíquas Não   t5 8x4   4.7 Irregular, com 

negativos de 

ramagens finas 

(palhas) 

Muito 

irregular; 

vestígios de 

"acabamento" 

(superfície 

"estriada"); 

vestígios de 

ramagens 

finas (palhas) 

  

        r29 5 2 Oblíquas Não 1-2               

RV-03 59   3.5 r30 4 3 Paralelas Não           Irregular, com 

negativos de 

ramagens finas 

(palha e junco); 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas  

Côncava 

        r31 4 3.5 Paralelas ?                 

RV-04 59   3.5 r32 4 2.2 Paralelas Não 0.5-1.2         Irregular, com 

negativos de 

ramagens finas 

(palha e junco); 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

  

        r33 0.7 3 Paralelas Não 2.1               

        r34 1.8 4 Paralelas Não 0.5               

RV-05 59   3.7 r35 2 0.2 Paralelas e 

perpendiculares 

? 1         Irregular, com 

negativos de 

ramagens finas 

(palha e junco); 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

Plana 

        r36 5 3.5 Paralelas Sim 2               



        r37 3 3 Paralelas e 

perpendiculares 

Não 2               

RV-06 59   3.3 r38 8 0.7 Perpendiculares Não 0.6         Irregular, negativos 

de ramagens finas 

(palha e junco); 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

Plana 

        r39 4 0.2 Perpendiculares Não 0.1-2.5               

RV-07 59   3 r40 6 2 Oblíquas e 

perpendiculares 

Não 0.3         Irregular, com 

negativos de 

ramagens finas 

(palha e junco); 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

Côncava 

        r41 4 2.7 Oblíquas e 

perpendiculares 

? 1.2               

        r42 6 0.4 Oblíquas e 

perpendiculares 

? 2.2               

        r43 6 2.4 Oblíquas e 

perpendiculares 

? 2.5               

RV-08 59   1.7 r44 4.5 1   ? 0.3-1         Irregular, com 

negativos de 

ramagens finas 

(palha e junco); 

textura 

aparentemente rica 

em finos 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

Plana/ côncava 

RV-09 59   3 r45 3.5 2.5 Paralelas Não 2         Alisada, com 

alguns negativos de 

ramagens finas; 

textura rica em 

finos 

Irregular, com 

negativos de 

ramagens 

finas; textura  

rica em finos 

Plana 

        r46 4 0.5 Paralelas Não 0.7-1               



RV-10 59   3                     Superfície 

irregular, sem 

negativos de 

ramagens; visíveis 

agregados com Øs 

2-4mm 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

visíveis 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

Côncava 

RV-11 59   2.7                     Superfície 

irregular,com 

negativos de 

ramagens finas 

(palha, junco); 

visíveis agregados 

com Øs 2-4mm 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

visíveis 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

Convexa 

RV-12 59   3.3                     Superfície 

irregular, com 

negativos de 

ramagens finas 

(palha, junco); 

visíveis agregados 

com Øa 2-4mm 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

visíveis 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

Plana/ convexa 

RV-13 59   4.6                     Superfície 

irregular, com 

negativos de 

ramagens finas 

(palha, junco); 

visíveis agregados 

com Øa 2-4mm 

Superfície 

alisada e 

"estriada", 

com marcas 

de dedos; 

visíveis 

negativos de 

ramagens 

finas (palhas) 

Plana  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 

Procedimentos seguidos nas análises laboratoriais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Granulometria 

Para as análises granulométricas seguiram-se genericamente os procedimentos estabelecidos pela 

Especificação LNEC “E 239-1970 – Análise Granulométrica por Peneiração Húmida”. 

As amostras foram preparadas segundo o nº 4 da Especificação LNEC “E 195-1966 – Preparação 

por Via Seca de Amostras para Ensaios de Identificação” (fig. d.1), tendo-se seleccionado, 

utilizando repartidor, amostras com um mínimo de ± 500 g. 

Após pesagem, cada amostra foi separada em 2 porções, a seco, por intermédio do peneiro nº 10 

(fig. d.2) (malha com abertura de 2,00 mm). 

 

- Fracção retida no peneiro nº 10 

A fracção retida no peneiro nº 10 foi lavada para remoção de todo o material fino e pesada após 

secagem na estufa, a 105-110º C. 

A análise granulométrica da fracção foi efectuada de acordo com o nº 5 da E 239: por peneiração 

“através de peneiros de malha de abertura superior a 2,00 mm” determinando-se a massa de cada 

fracção retida com balança para pesagens com limites de erro de ± 0,01 g. 

 

- Fracção passada no peneiro nº 10 

Após pesagem, a fracção passada no peneiro nº 10 (2,00 mm) foi transferida para o peneiro nº 200 

e lavada com jacto de água, tendo-se desprezado todo o material que passou através do peneiro; o 

material retido foi transferido para uma cápsula e seco na estufa a 105-110º C. 

Após secagem, passou-se o material através dos peneiros nº 20 (0,84 mm), nº 40 (0,42 mm), nº 60 

(0,25 mm), nº 80 (0,18 mm), nº 100 (0,15 mm), nº 140 (0,10 mm) e nº 200 (0,07 mm). 

Determinaram-se as massas das fracções retidas em cada peneiro, utilizando balança para pesagens 

com limites de erro de ± 0,01 g. A percentagem de partículas com diâmetros inferiores (silt e argila) 

foi obtida por defeito. 

 

   
Fig. d.1 e d.2 – Análise granulométrica: à esquerda, preparação de uma amostra; à direita, separação por via 

seca 

 



As análises granulométricas foram efectuadas no Laboratório de Mecânica dos Solos da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, sob orientação da Professora Doutora 

Paulina Faria. 

 

- Observação à lupa binocular 

Foram observadas e fotografadas à lupa binocular amostras lamelares das argamassas estudadas, 

retiradas com o auxílio de escopro, sendo que as que apresentavam superfícies muito irregulares 

foram posteriormente regularizadas com mini-berbequim apetrechado de mini-disco de corte 

diamantado. As que apresentavam maior susceptibilidade de desagregação foram regularizadas 

manualmente, com lixa fina. 

As observações e fotografias foram efectuadas com lupa binocular de marca “Olympus”, modelo 

“SZH10 Research Stereo” e software “CellD” associado ao programa “Color View Soft Imaging 

System” (fig. d.3 e d.4). 

 

   
Fig. d.3 e d.4 – Observação à lupa binocular: lupa de marca “Olympus”, modelo “SZH10 Research Stereo”, 

associada a PC com software “CellD” e “Color View Soft Imaging System” 

 

As observações à lupa binocular foram efectuadas no Laboratório de Análise de Microestrutura da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, sob orientação da Professora 

Doutora Paulina Faria. 

 

- Mineralogia 

Com a finalidade de determinar a composição mineralógica das argamassas, as amostras foram 

previamente homogeneizadas num almofariz de ágata (fig. d.5) e posteriormente analisadas por 

difracção de raios X (DRX), num difractómetro da marca “Bruker”, modelo “AXS-D8 

ADVANCE” (fig. d.6 ) com radiação CuKa (l= 0,1540598 nm), tensão de aceleração de 40 kV e 



corrente de 30 mA. Para o estudo foi utilizado o intervalo 2q de 3-75º, com incrementos de 0.02º/ s. 

A análise de DRX e a identificação de fases foi realizada com o software “EVA Bruker-AXS” e o 

banco de dados “PDF-2 ICDD”. 

 

   
Fig. d.5 e d.6 - Difracção de raios X: à esquerda, desagregação de uma amostra; à direita difractómetro de 

raios X “Bruker AXS - D8 Advance” 

 

As análises por difractometria de raios X foram efectuadas no laboratório do Centro Hércules da 

Universidade de Évora, pelo Professor Doutor António Candeias e pelo Professor Doutor José 

Mirão. 

 

 


