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Resumo 

 

Palavras-chave: 

Pré-história, arquitectura, povoados, tecnologias construtivas  

 

Analisam-se vestígios arquitectónicos existentes em povoados pré-históricos do Sul do actual 

território português, sobretudo numa perspectiva tipológica e tecnológica. Tendo em conta os 

dados disponíveis, são apresentadas algumas leituras sobre as arquitecturas domésticas, com o 

objectivo de contribuir para a interpretação e reconstituição desses espaços, mediante a 

formulação de novas hipóteses de trabalho. 

Partindo da análise das estruturas de cariz doméstico existentes no conjunto dos sítios 

considerados, procurou-se, ao longo desta tese, caracterizá-las, tendo em conta aspectos como a 

forma, a tipologia, os sistemas construtivos e os materiais empregues. 

A identificação de traços comuns entre arquitecturas de diferentes sítios, sem, contudo, ignorar 

os aspectos “particulares”, permitiu, ainda que com reservas, relacionar algumas formas e 

tecnologias com determinados contextos cronológicos. 

Por sua vez, os casos de estudo proporcionaram uma noção mais aproximada de alguns dos 

modos de construir, contribuindo também para a interpretação e reconstituição das estruturas 

analisadas. 

Outros factores, que não o meio e as necessidades funcionais básicas, parecem ter contribuído 

para a morfologia e a organização dos espaços domésticos. Da análise integrando sítios, 

arquitecturas, tecnologias e materiais, pareceu resultar um todo coerente, decorrente não só das 

limitações tecnológicas e dos condicionalismos do meio, mas também de aspectos 

aparentemente relacionados com o pensamento do homem pré-histórico. 
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Abstract 

 

Key-words 

Pre-history, architecture, settlements, construction techniques 

 

Architectural traces from pre-historic settlements of South Portugal current territory are 

analyzed, mostly in a typological and technological perspective. Based on available data, some 

readings about domestic architectures are presented, with the aim of contributing to 

interpretation and reconstitution of those spaces, by formulating some new working hypotheses. 

The analysis of structure traces that existed in the considered set of archaeological sites allowed 

characterizing pre-historic domestic architectures, attending to aspects like shape, typology, 

construction techniques and building materials. 

Identifying similar features between different settlements, without, however, ignoring particular 

aspects, allowed to relate some morphologies and technologies with certain chronological 

contexts. 

On its turn, case studies provided deepen knowledge about some building techniques, 

contributing to the interpretation and reconstitution of the analyzed structures. 

Other factors, beyond environment conditionings and immediate functional needs, seem to 

contribute to domestic space morphology and organization. From the integrated analysis of 

settlements, architectures, technologies and building materials, it seemed to result a coherent 

whole, due not only to technological limitations and natural conditionings, but also from aspects 

apparently related with pre-historic man way of thinking. 
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“A cultura que vem da raiz 

Atravessa troncos, rebentos, folhas e flores, 

De uma célula para outra como um sangue verde 

E alimenta o espaço debaixo da chuva 

Deste perfume de jardim regado.” 

 

Fathy, 1969, p. 32 
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CAPÍTULO 1 – Introdução 

 

 

 

“Em todos os países a arte de fabricar com regra nasceu de germe preexistente. 

Em tudo é necessário um antecedente; nada, em nenhum género, vem do nada; 

e isto não pode deixar de se aplicar a todas as invenções dos homens. Assim, 

nós vemos que todas elas, não obstante as transformações posteriores, têm 

conservado sempre claro, sempre manifesto ao sentimento e à razão, o seu 

princípio elementar. É como uma espécie de núcleo em volta do qual se 

aglomeraram e coordenaram em seguida os desenvolvimentos e as variações 

das formas de que o objecto era susceptível. Por isso chegaram até nós mil 

coisas de todos os géneros, e uma das principais ocupações da ciência e da 

filosofia, para apreender-lhes as razões, é indagar-lhes a origem e a causa 

primitiva. Eis o que se deve chamar tipo em arquitectura, como em qualquer 

outro ramo das invenções e das instituições humanas…” 

 

Quatremere de Quincy, Diccionaire historique de l’Architecture, 1832  

(apud Rossi, 1966, p. 43) 

 

 

1.1. Introdução 

O uso de argamassas de argila na construção de estruturas habitacionais pré-históricas tem 

sido, até à data, um tema pouco aprofundado, ainda que muitas vezes seja registada a presença 

desses vestígios no âmbito de trabalhos arqueológicos. 

Tal omissão é perfeitamente compreensível, tendo em conta que o reconhecimento da 

relevância destes materiais para a compreensão das estruturas construídas é relativamente 

recente; por outro lado, o tratamento dos dados obtidos em escavação envolve quase sempre a 

colaboração de muitas especialidades, tarefa nem sempre fácil de gerir para o arqueólogo, 

frequentemente limitado por questões de ordem financeira ou temporal. 

A ausência de estudos especificamente dirigidos para as técnicas construtivas pré-

históricas tem contribuído para uma imagem ainda mais incompleta de muitas das estruturas 

arquitectónicas descobertas. E a terra crua era, efectivamente, um dos principais materiais 

aplicados na construção. 

Assim, procurou-se, com este trabalho, contribuir para um maior conhecimento das 

arquitecturas pré-históricas de cariz doméstico, através do estudo dos vestígios construtivos 

disponíveis, acrescentando os materiais argilosos ao ainda incompleto puzzle das estruturas do 

quotidiano. 

 

1.2. Delimitação cronológica e espacial do tema 

Em termos cronológicos, o estudo abrange, grosso modo, o período sensivelmente 

compreendido entre inícios do 5º e finais do primeiro quartel do 1º milénio antes da nossa era. 
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Trata-se de um âmbito temporal bastante vasto, que abarca, de um modo geral, o início e a 

consolidação dos processos de sedentarização, o aparecimento e amadurecimento das primeiras 

sociedades camponesas e das primeiras sociedades agro-metalúrgicas no Sudoeste Peninsular. 

Optou-se por uma abordagem estruturada de acordo com a seguinte periodização: 

- Neolítico; 

- Calcolítico; 

- Idade do Bronze. 

Geograficamente, a investigação centra-se no Sul de Portugal, nas regiões alentejana e 

algarvia, onde tradicionalmente abundava o uso construtivo da terra (fig. 1.1.). 

Em termos supra-regionais, a área de estudo insere-se no Sudoeste Peninsular, limitada a 

Norte e a Noroeste pela bacia do Tejo e a Este pela Extremadura e Andaluzia. Trata-se de um 

território que terá beneficiado, variavelmente, e ao longo dos tempos, da confluência de rotas 

marítimas atlânticas e mediterrânicas, assim como de influências continentais. 

 

 
Fig. 1.1 – Localização da área de estudo na Península Ibérica 

 

1.3. Considerações teóricas e metodológicas 

1.3.1. Perspectivas de abordagem 

Se as necessidades funcionais constituem um primeiro ponto de partida para a 

organização e delimitação do espaço, dando origem à constituição de tipos arquitectónicos, o 
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meio no qual se insere o espaço construído - quer pelas condicionantes bioclimáticas e físicas, 

quer pela disponibilização de determinadas matérias-primas - influencia as formas construídas. 

Além de responderem às chamadas “necessidades básicas” - protecção, conforto, 

privacidade – seriam os espaços domésticos pré-históricos também organizados em função de 

outras actividades neles praticadas? Que outros factores terão influenciado, ao longo da Pré-

história, as formas arquitectónicas? 

As arquitecturas domésticas serão aqui tratadas nas perspectivas tipológica e construtiva, 

admitindo que as suas formas se desenharam fundamentalmente a partir da adaptação do tipo 

(ou “princípio elementar”) ao meio natural e da disponibilidade de meios humanos e materiais 

para construir. 

É também numa perspectiva histórica que se desenvolve este trabalho, com o objectivo de 

relacionar as cronologias e as geografias dos tipos arquitectónicos e das técnicas construtivas. 

Mas o que se pretende é sobretudo comprovar que a terra crua, argilosa, representava uma 

componente essencial na construção e que a caracterização dos seus vestígios pode ser 

determinante para um conhecimento mais completo das formas arquitectónicas pré-históricas. 

Particularmente adaptada a sociedades simples, com limitações tecnológicas, como as primeiras 

sociedades camponesas, a terra – de fácil obtenção, extracção e aplicação - terá sido o material 

mais profusamente utilizado na construção das estruturas do quotidiano, que implicava reduzida 

mão-de-obra (ao contrário dos monumentos megalíticos e das grandes obras defensivas, cuja 

execução mobilizava certamente meios materiais e humanos de maior envergadura). 

Contudo, as dificuldades de conservação das estruturas de terra crua são conhecidas, o 

que limita o estudo aos casos onde se verificou, acidental ou intencionalmente, o cozimento 

desses elementos por fogo. 

Apesar de se concordar com a provável partilha de características com as chamadas 

arquitecturas “primitivas” e “populares” (Vela Cossío, 1995, p. 266), manteve-se alguma 

reserva no estabelecimento de comparações. Algumas analogias com essas “formas mais 

simples, morfologicamente elementares e cronologicamente primárias, da construção” (…), 

“que aproveitam fundamentalmente os materiais locais, tais como eles se encontram na natureza, 

ou, quando muito, com qualquer ligeiro afeiçoamento, segundo sistemas ou processos mais ou 

menos elaborados, mas de tipo arcaico e alheios a conceitos propriamente tecnicistas.” (Galhano, 

Oliveira e Pereira, 1969, p. 7) foram, no entanto, inevitáveis. 

 

1.3.2. Metodologias 

1.3.2.1. Levantamento bibliográfico 

A pesquisa bibliográfica centrou-se sobretudo nos dados disponíveis sobre os sítios 

arqueológicos de habitat a Sul do Tejo, datados desde o Neolítico Antigo até ao final da Idade 

do Bronze, escavados e com evidências de estruturas de uso doméstico. 
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Numa fase inicial, a pesquisa dos sítios apoiou-se na base de dados do extinto Instituto 

Português de Arqueologia; da mesma fonte foram extraídas outras informações (datas e 

responsabilidade das intervenções, localização, bibliografia). A maior parte da bibliografia 

utilizada foi obtida na biblioteca desse instituto e, pontualmente, na biblioteca do Museu 

Nacional de Arqueologia. 

Foram ainda consultados vários processos de escavação no arquivo do extinto Instituto 

Português de Arqueologia; outros relatórios foram gentilmente cedidos pelos arqueólogos 

responsáveis pelas intervenções realizadas nos sítios estudados. 

Em termos de enquadramento, foram pesquisados dados sobre outros povoados da 

Península Ibérica (especialmente do Sudoeste Peninsular) e, mais pontualmente, da área 

mediterrânica. 

A pesquisa bibliográfica incluiu também diversas obras sobre arquitectura nas vertentes 

histórica, etnográfica, construtiva e, particularmente, no campo das tecnologias com terra crua. 

Para o enquadramento paisagístico e biofísico da área de estudo foram consultadas as 

cartas do Atlas do Ambiente (Instituto do Ambiente), as folhas à escala 1:25 000 da Carta 

Militar de Portugal e, para os casos de estudo, as folhas à escala 1:50 000, 1: 100 000 e 1: 200 

000 das cartas geológicas e de solos. O enquadramento geográfico baseou-se sobretudo nas 

obras de Orlando Ribeiro, mencionadas na bibliografia (Ribeiro, 1945; 1961; Ribeiro, 

Lautensach e Daveau, 1988). 

 

1.3.2.2. Análise dos dados obtidos a partir da pesquisa bibliográfica 

A partir da pesquisa bibliográfica elaborou-se uma base de dados dos sítios com interesse 

para este trabalho, os quais foram seleccionados tendo em conta os seguintes aspectos: 

- Localização dentro dos limites espaciais e cronológicos previamente estabelecidos; 

- Evidência de vestígios de estruturas e de actividades de carácter doméstico. 

Para a análise dos elementos construtivos foram também constituídas bases de dados, 

apenas contemplando os sítios que ofereciam informação suficientemente detalhada das diversas 

estruturas (desenhos, medições, descrição das formas e dos materiais). 

A selecção dos casos de estudo teve como base a disponibilização de vestígios 

construtivos de terra, conjugada com a existência de estruturas domésticas relevantes, assim 

como a representatividade tecnológica para cada período. 

 

1.3.2.3. Análise dos materiais dos casos de estudo 

Os materiais estudados mais detalhadamente, constituídos por vestígios construtivos de 

terra cozidos por fogo, foram seleccionados a partir da totalidade das amostras disponibilizadas 

para cada caso de estudo.  
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Pretendeu-se caracterizar, não só a composição desses vestígios, mas também a relação 

com as estruturas a eles associados (elementos pétreos, estruturas negativas, madeiramentos e 

outros materiais vegetais impressos nas argamassas de argila), de modo a estabelecer hipóteses 

sobre os sistemas construtivos utilizados e, nalguns casos, tentar reconstituir formalmente as 

arquitecturas. 

A metodologia utilizada para a análise dos materiais dos casos de estudo compreendeu, 

numa primeira fase, a observação e descrição dos materiais por medição, registo gráfico e 

fotográfico e, posteriormente, a realização de análises laboratoriais a algumas amostras 

(observação à lupa binocular, análises granulométricas e mineralógicas), efectuadas segundo os 

procedimentos em anexo. 

 

1.4. Plano do trabalho 

O trabalho foi dividido em dois blocos – corpo do texto e anexos.  

O primeiro bloco compreende quatro partes fundamentais: 

- Na primeira parte, correspondente aos capítulos 1 e 2, equacionaram-se as problemáticas 

e estabeleceram-se objectivos, limites temporais e espaciais e metodologias; 

- Na segunda parte apresentaram-se as arquitecturas, do ponto de vista formal e 

tipológico, (Capítulo 3) e as tecnologias construtivas (Capítulo 4); no final de cada capítulo foi 

feita uma síntese que, no Capítulo 4, resultou da análise integrada dos dados dos capítulos 3 e 4; 

- A terceira parte compreendeu as análises dos materiais dos casos de estudo (Capítulo 5), 

assim como as leituras resultantes e uma síntese das diferentes formas de aplicação da terra na 

arquitectura (Capítulo 6); 

- Na quarta parte (capítulos 7 e 8) estabeleceram-se as relações possíveis entre sítios, 

arquitecturas, tecnologias e materiais (Capítulo 7) e, finalmente, traçaram-se em linhas gerais as 

principais conclusões e as perspectivas para futuras investigações (Capítulo 8); a bibliografia 

encerra o primeiro bloco. 

O segundo bloco é constituído pelos anexos e contém a base de dados dos sítios 

considerados, as fichas dos materiais analisados, as fichas de caracterização das amostras e os 

procedimentos das análises laboratoriais. 
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CAPÍTULO 2 - O território 

 

 

 

“Encho os olhos de terra. 

No Alentejo há muita e é de graça. 

Dou-lhes esta fartura, 

antes que um só torrão, na sepultura, 

os cegue e satisfaça.” 

 

Miguel Torga, Alentejo 

(Gajeiro e Torga, 1988, p. 4) 

 

 

2.1. Introdução 

Não só a geografia e o clima contrastam de Norte para Sul de Portugal. Também nos 

diferentes modos de construir se reflecte a oposição entre essas duas grandes divisões do actual 

território português: a Norte do Tejo, com a predominância do uso da pedra; a Sul, com a 

presença daquela que Orlando Ribeiro designou a “civilização do barro”, instalada num 

território em que “a maior energia do relevo favorece as surgências de rocha sã e a destruição 

dos depósitos discordantes, onde o material argiloso entra sempre em alta percentagem” (…) e 

“a conservação das aplanações, preservando esses depósitos, e o clima mais seco, são favoráveis 

ao uso da argila em mais larga escala” (Ribeiro, 1961, p. 31-32). 

E é de facto no Sul de Portugal, sobretudo na região alentejana, que predomina o uso 

construtivo da terra, extensa e continuamente empregue na chamada arquitectura tradicional, 

com prolongamentos significativos para as regiões do Algarve, Ribatejo, Beira Baixa e Beira 

Litoral.  

A área de estudo insere-se assim no “Sul Mediterrânico” de Orlando Ribeiro, região “de 

planuras e planaltos médios, de extensas bacias fluviais deprimidas e terrenos molemente 

dobrados, com raros retalhos montanhosos” (Ribeiro, 1945, p. 41), com cerca de 63% da sua 

área abaixo dos 200 m de altitude (fig. 2.1.). 

A geologia desta parte do território português é sobretudo marcada pela presença, no 

interior, de rochas metamórficas e eruptivas do Maciço Antigo (com algumas manchas de 

calcários do Oligoceno), em contraste com o litoral alentejano e algarvio, a bacia do Sado e a 

parte inferior da bacia do Tejo, que apresentam planuras resultantes da acumulação de 

sedimentos continentais ou talhadas pelo mar no fim do Terciário (ob. cit., p. 44). 

A rede hidrográfica principal, claramente influenciada pela orientação das grandes 

deslocações, é definida pelas bacias do Tejo, Sado e Guadiana, rios que se desenharam no 

território já no início do Quaternário. 
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No que se refere ao clima, 

predominam, no Verão, as temperaturas 

elevadas, com fortes luminosidades e 

insolações e a ausência de chuvas; a 

humidade relativa é elevada no litoral 

atlântico, onde as temperaturas são mais 

moderadas. O tempo quente e luminoso 

prolonga-se pelo Outono, apesar do 

arrefecimento da temperatura e da 

ocorrência de algumas chuvas. O mês de 

mais chuva é geralmente Dezembro, com 

um máximo secundário em Março, 

repartição caracteristicamente mediterrânica 

(ob. cit., p. 46). 

Por sua vez, e, condicionado pelo 

clima, o coberto vegetal é maioritariamente 

composto por espécies mediterrânicas: 

árvores e arbustos de folhas verdes, como o 

sobreiro, a azinheira, o carrasco, o pinheiro 

manso, o medronheiro, a urze branca, o 

loureiro, o lentisco, o aderno, a gilbardeira, 

o rododendro, o loendro, a cana, a esteva; 

espécies arbustivas aromáticas dos terrenos 

secos, destacando-se o alecrim, a alfazema 

e o tomilho; árvores e arbustos cultivados, 

como a amendoeira, a figueira, a 

alfarrobeira, a laranjeira, a oliveira e a 

vinha (ob. cit., p. 48). 

 

2.2. O Alentejo litoral e a bacia do Sado 

O litoral do Alentejo é, em termos de relevo, genericamente composto pelo conjunto das 

serras de Grândola e do Cercal (formadas por xistos do Maciço Antigo), que marcam o “limite” 

com o interior, e por uma faixa de areais pliocénicos, que constituem a costa litoral. 

Os cursos de água mais importantes são o Sado e o Mira, cujos terrenos das bacias se 

compõem de depósitos resultantes da acumulação de sedimentos continentais. 

Fig. 2.1 – Unidades de paisagem de Portugal 

continental (seg. Ribeiro, 1945, p. 188-189). 

Na área de estudo, delimitada pelo contorno a 

vermelho, as unidades são:  

18) Alentejo de planície, com elevações 

isoladas 

19) Alto Alentejo  

20) Alentejo litoral, com elevações 

21) Depressão do Sado 

22) Serra Algarvia  

23) Algarve Litoral ou Baixo Algarve 
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A zona é de clima temperado, com temperaturas moderadas, humidade relativa elevada 

(sobretudo na costa atlântica) e pluviosidade relativamente baixa (entre 600 e 1000 mm). O 

período seco estival é acentuado e a insolação forte. 

As árvores mais frequentes são o pinheiro manso, a azinheira e o sobreiro. Destacam-se 

ainda, em menores quantidades, o carvalho cerquinho, o zambujeiro, o carrasco, o loureiro e a 

figueira. Os arbustos mais frequentes são o abrunheiro, a gilbardeira, a aroeira, a murta, a urze e 

o lentisco. Quanto aos cereais, cultiva-se o trigo, o milho e o arroz (este último apenas na bacia 

do Sado). 

Administrativamente, a região pertence ao distrito de Setúbal. 

 

2.3. O Alentejo interior 

Limitado a Oeste pela faixa das bacias do Sado e do Mira, a Norte pela bacia do Tejo, e a 

Este pelo rio Guadiana, o Alentejo interior é, quase todo ele, de planície, com raras elevações 

isoladas. À excepção do Nordeste do Alto Alentejo, com elevações entre os 400-700 m e a Serra 

de S. Mamede (que atinge os 1205 m de altitude) e, já no Alentejo Central, das serras de Ossa e 

de Portel, predominam as cotas abaixo dos 400 m de altitude. 

As rochas predominantes são xistosas e graníticas, do Maciço Antigo. Os xistos dominam 

sobretudo no Baixo Alentejo; os granitos surgem em maior percentagem no Alto Alentejo e no 

Alentejo Central, ocorrendo neste último também algumas manchas de calcários lacustres do 

Oligoceno (nos concelhos de Estremoz, Borba e Vila Viçosa). 

A presença de xistos ou de granitos determina, no Alentejo, a existência de dois tipos bem 

diferenciados de paisagem: as de granitos, com escarpas e superfícies bem conservadas, dando 

origem a vales principais mais largos e de fundo aplanado, com forte concentração da drenagem; 

as de xistos, onde “as formas são dissecadas por uma rede hidrográfica muito densa, 

conservando-se só algumas escarpas de falha e transformando-se as superfícies altas num mar 

de cabeços” e a passagem da montanha para a planície é gradual (Ribeiro, Lautensach e Daveau, 

1998, p. 174-175). O Baixo Alentejo, além das extensas paisagens de xistos, integra também 

amplas planícies de solos argilosos de gabros (os Barros de Beja) e de depósitos terciários. 

Os cursos de água são pouco frequentes. A Oeste, destacam-se as bacias do Sado e do 

Mira e, a Este, a do Guadiana. A Norte, na bacia do Tejo, salienta-se o Sor. 

O clima é mediterrânico-continental, com fortes amplitudes térmicas – temperaturas 

extremas muito elevadas no Verão e relativamente baixas no Inverno. A precipitação é escassa, 

ainda que se verifiquem por vezes períodos de fortes chuvadas, no Inverno. O período seco 

estival é de cerca de quatro meses. 

Quanto à vegetação, predominam nas espécies arbóreas, o sobreiro, a azinheira e a 

oliveira; também presentes na região, mas em menor número, estão o pinheiro manso, o 

carvalho cerquinho, o zambujeiro, o carrasco e a figueira. Os arbustos dominantes são a 
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giesteira, o piorno, o lentisco, o loendro, a urze e a murta. O cereal de pão mais cultivado é o 

trigo. 

Administrativamente o interior alentejano subdivide-se em três distritos: Portalegre, 

Évora e Beja (os quais correspondem, respectivamente, às regiões do Alto Alentejo, Alentejo 

Central e Baixo Alentejo). 

 

2.4. O Algarve 

No Algarve, a região mais meridional do país, o conjunto das serras de Monchique e do 

Caldeirão (a chamada “serra algarvia”) forma uma barreira natural que separa a costa litoral das 

planuras do Alentejo e a protege dos ventos de Norte e Noroeste.  

Na Serra abundam sobretudo rochas xistosas do Maciço Antigo, à excepção do maciço 

eruptivo de Monchique (zona de granitos) e da orla secundária ou Barrocal, onde predominam 

os calcários. O Baixo Algarve, à excepção do extremo Ocidente, é composto por planície litoral, 

maioritariamente constituída por depósitos pliocénicos. 

Na rede hidrográfica, do lado Este, desempenham papéis fundamentais o Guadiana e os 

seus principais afluentes (ribeiras de Vascão, Odeleite e da Foupana); do lado Oeste, o Rio 

Arade e um conjunto de pequenas ribeiras entre Sagres e Odeceixe. 

O clima do Algarve é marcadamente mediterrânico: verões longos, forte insolação e baixa 

pluviosidade ao longo do ano, invernos quase temperados (ob. cit., p. 385). 

Na vegetação predominam, na Serra e no Barrocal, o querci de folha perene (sobreiro e 

azinheira) e, no Baixo Algarve, o pinheiro manso e as árvores cultivadas, como a alfarrobeira, a 

amendoeira, a figueira e a oliveira. 

Das áreas marcadas por Orlando Ribeiro pelo predomínio de um cereal de pão, duas se 

sobrepõem no Algarve: a “meridional ou do trigo” e a “atlântica ou do milho”, esta última 

apenas com expressão nas zonas litorais (Ribeiro, 1945, p. 184). 

Em termos administrativos, a região é composta por um único distrito – Faro. 
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CAPÍTULO 3 – As arquitecturas domésticas 

 

 

 

“O homem que viaja e não conhece ainda a cidade que o espera ao longo do 

caminho, pergunta-se como será o palácio real, o quartel, o moinho, o teatro, o 

bazar. Em todas as cidades do império cada um dos edifícios é diferente e 

disposto segundo uma diferente ordem: mas assim que o forasteiro chega à 

cidade desconhecida e lança os olhares para o meio daquela pilha de pagodes e 

trapeiras e celeiros, seguindo os gatafunhos de canais hortas lixeiras, distingue 

logo quais são os palácios dos príncipes, quais os templos dos grandes 

sacerdotes, a estalagem, a prisão, a judiaria. Assim – há quem diga – confirma-

se a hipótese de que cada homem traz na mente uma cidade feita só de 

diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma, e são as cidades particulares 

que a preenchem.” 

 

Italo Calvino, As Cidades Invisíveis 

 

 

3.1. Neolítico e Calcolítico – das arquitecturas “invisíveis” às arquitecturas circulares 

3.1.1. Neolítico – o problema das primeiras arquitecturas domésticas 

As intervenções realizadas nos povoados neolíticos do Sudoeste Peninsular revelaram, até 

à data, muito pouco acerca das suas estruturas habitacionais. Na maior parte dos sítios 

escavados sobreviveram sobretudo vestígios negativos que poderão ter estado relacionados com 

essas ocupações: estruturas de combustão em fossa, silos, buracos de postes e, pontualmente, 

grandes depressões, também de origem antrópica, interpretadas como fundos de cabanas. 

Consequentemente, a maior parte dos investigadores inclina-se para aceitar a hipótese de 

as habitações neolíticas terem sido essencialmente constituídas por materiais perecíveis 

(ramagens, peles, terra crua, etc.), dificilmente conserváveis até à actualidade; a provável 

sazonalidade dessas ocupações é também apontada por alguns autores (Diniz, 1993, p. 158; 

Gonçalves, 2002a, p. 104; Bicho et al., 2003, p. 21) como motivo para tão fraco investimento 

nas arquitecturas de cariz doméstico. 

Na verdade, os vestígios de ramagens, peles, ou terra crua apenas se conservam a longo 

termo sob condições muito especiais (Pedelì e Pulga, 2002, p. 13-29), pouco frequentes nos 

solos do Sul de Portugal; refira-se, a título de exemplo, que os escassos fragmentos de 

argamassas argilosas provenientes de povoados neolíticos, apenas se preservaram por terem sido 

sujeitos a cozimento por fogo, registando, apenas em dois casos, impressões de ramagens (Silva, 

1989, p. 28; Lago e Albergaria, 2001, p. 53). 

Há, no entanto, alguns sítios, de entre os estudados, com vestígios que possibilitam uma 

leitura, ainda que muito fragmentária (e quase sempre de difícil interpretação), do que poderão 

ter sido alguns dos elementos constituintes dos espaços habitacionais neolíticos. 
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3.1.1.1. O Neolítico Antigo e Médio 

- Alentejo Litoral 

No litoral alentejano, destaca-se um importante conjunto de sítios de habitat, escavados 

por Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares, nas décadas de 70 e 80 do séc. XX (fig. 3.1. e 

3.2). 

Esses sítios integravam-se na rede de povoamento das primeiras comunidades neolíticas 

da área de Sines, caracterizada pela “ausência de uma ruptura cultural entre o Mesolítico e o 

Neolítico” (Silva e Soares, 1981, p. 45), traduzida na permanência dos padrões de ocupação das 

comunidades antecessoras – implantações em zonas arenosas, planas e de baixa altitude, sem 

condições naturais de defesa. 

Localizados junto da costa e nas proximidades de pequenas linhas de água (Vale Pincel 1, 

Samouqueira e Vale Vistoso) ou nas margens de importantes ribeiras, não muito longe do mar 

(Salema e Montum), esses povoados abrangiam por vezes vastas áreas (como é o caso de Vale 

Pincel 1, com 200 m x 500 m), estruturando-se em diversos núcleos habitacionais dispersos 

entre si (Silva, 1989, p. 28). 

 

   
Fig. 3.1 e 3.2 – Localização dos sítios do Neolítico Antigo e Médio com vestígios de arquitecturas 

domésticas, no Alentejo Litoral (concelhos de Santiago do Cacém e Sines): 1 - Montum; 2 - Salema; 3 - 

Vale Pincel 1; 4 - Samouqueira 2; 5 - Vale Vistoso 

 

Em Vale Pincel 1 (Sines) os trabalhos foram precedidos da observação dos taludes da via 

rápida que atravessou o povoado. A partir dessa observação, detectaram-se diversas fossas, com 

profundidades máximas de 0.5 m (Silva e Soares, 1981, p. 48). 



 

21 

 

A primeira escavação no povoado evidenciou a existência de uma depressão com mais de 

10 m de comprimento e cerca de 0.5 m de profundidade, que foi interpretada como fundo de 

cabana. Nas suas imediações, detectaram-se ainda seis estruturas de combustão em fossa, 

subcirculares e ovaladas, com profundidades de 0.2 m a 0.4 m (fig. 3.3 e 3.4) (ob. cit., p. 55). 

Essas estruturas de combustão possuíam diferentes orientações e, segundo os 

investigadores, terão sido executadas em diferentes épocas do ano, em função das direcções dos 

ventos dominantes, factor climático particularmente relevante na área de Sines. 

 

 
Fig. 3.3 - Topografia das estruturas habitacionais descobertas na primeira campanha realizada em Vale 

Pincel 1: a Norte, “E.E.” e “E.H.”, interpretadas pelos investigadores como parte de um fundo de cabana; 

a Sul, as seis estruturas de combustão em fossa (seg. Silva e Soares, 1981) 

 

Fig. 3.4 - Vale Pincel 1: perfis das estruturas de combustão em forma de “cuvette” (seg. Silva e Soares, 

1981) 
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Face aos resultados obtidos na primeira intervenção em Vale Pincel 1, os arqueólogos 

concluíram que o povoado seria composto por grandes cabanas de materiais perecíveis, 

construídas sobre covas pouco profundas, abertas no terreno arenoso, “possuindo uma ou mais 

lareiras no interior”; “haveria igualmente fogueiras no exterior das cabanas, em covas abertas 

em forma de «cuvette» dissimétrica, possuindo um comprimento raramente superior a 1 m” (ob. 

cit., p. 55). 

Na segunda campanha de escavações, levada a cabo em 1986, não foi possível comprovar 

que as restantes grandes manchas carbonosas anteriormente observadas nos taludes da via 

rápida correspondessem a fundos de cabanas. Face às indefinições dos seus contornos, os 

investigadores colocaram a hipótese de essas manchas terem resultado antes da acumulação e 

lixiviação de matéria orgânica, não restringida às cabanas propriamente ditas. Detectaram-se, no 

entanto, outros tipos de vestígios, provavelmente pertencentes a estruturas domésticas: “grandes 

fiadas, em arco, de calhaus e blocos talvez correspondentes a cabanas ou abrigos cuja 

superstrutura seria formada por materiais perecíveis de origem vegetal cobertos por barro. Com 

efeito, no espaço definido internamente por um desses arcos de blocos, surgiram abundantes 

nódulos de barro cozido por vezes com negativos de ramagens” (Silva, 1989, p. 28). 

Nessa intervenção foram ainda descobertas cento e dezoito estruturas de combustão em 

fossa, integrando os diversos núcleos habitacionais. Essas depressões, geralmente assimétricas e 

pouco profundas, continham acumulações muito densas, e em diversas camadas, de calhaus com 

vestígios de acção de fogo. Em menor quantidade surgiram também estruturas de combustão 

compostas por empedrados, de formas subcirculares ou ovaladas, e coroas de pedra, limitando 

depressões de origem antrópica (ob. cit., p. 28). 

Em Salema (São Francisco da Serra, Santiago do Cacém) foram também detectadas 

estruturas constituídas por concentrações de calhaus fracturados por acção do fogo, ocupando 

áreas subcirculares com cerca de 0.9 m de diâmetro. Associadas a esses empedrados, surgiram 

ainda outras estruturas com evidências de combustão: duas fossas de plantas ovaladas (medindo 

cerca de 0.7-0.8 m por 0.4-0.5 m), com fundos revestidos por argamassa de argila cozida e 

vestígios de “paredes”, do mesmo material, nos seus contornos (fig. 3.5 e 3.6). Essas “paredes” 

mediam 3 cm de espessura (Silva e Soares, 1981, p. 59). 

Fornos ou silos? As estruturas em causa encontravam-se a níveis mais baixos que os da 

ocupação, o que levou, num primeiro momento, a que os investigadores julgassem tratar-se de 

um conjunto de silos; contudo, algumas tinham o fundo coberto por calhaus com vestígios de 

acção de fogo, tendo-se posteriormente considerado também a hipótese de estar perante 

vestígios de fornos (Silva, 1982, p. 25-26). Saliente-se que a total ausência de vestígios de fauna 

ou flora no interior das estruturas, assim como a inexistência de casos análogos no contexto 

cronológico e geográfico, não terão facilitado, à época, a interpretação desses vestígios. 
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Fig. 3.5 e 3.6 - Salema: à esquerda, aspecto da escavação (Silva e Soares, 1981, p. 59); à direita: 

pormenor de uma estrutura de argamassa de argila (ob. cit., p. 64) 
 

No litoral alentejano foram ainda detectados vestígios de estruturas com evidências de 

combustão: em Montum (São Francisco da Serra, Santiago do Cacém), sob a forma de 

empedrados e em fossas (fig. 3.7) (ob cit., p. 29); em Vale Vistoso (Porto Covo, Sines) - um 

empedrado de planta ovalada medindo cerca de 0.9 m por 0.45 m (Silva e Soares, 1981, p. 57); 

em Samouqueira 2 (Porto Covo, Sines), em fossas pouco profundas, com vestígios de seixos 

rolados (Soares, 1995, p. 31). 

 

 
Fig. 3.7 – Perfis das estruturas de combustão de Montum: 1 - empedrado; 2 - fossa preenchida com cinzas 

e materiais carbonatados; 3 - estrutura de combustão em fossa, preenchida com terra carbonatada, argila 

cozida e algumas pedras com vestígios de acção de fogo; 4 - estrutura de combustão em fossa, preenchida 

com pedras com vestígios de acção de fogo (seg. Silva, 1989) 
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- Alentejo Interior 

No interior do Alentejo, as ocupações datadas do Neolítico Antigo/ Médio têm também 

revelado um padrão de povoamento bastante uniforme, traduzido na escolha de lugares sem 

condições naturais de defesa ou visibilidade, junto a cursos de água permanentes. 

Entre os sítios estudados, destacaram-se, pela presença de estruturas domésticas, apenas 

dois no Alto Alentejo - Reguengo e Porta do Tempo, ambos localizados na área da Coudelaria 

de Alter (Alter do Chão) - e dez no Alentejo Central – Patalim (Santa Sofia, Montemor-o-Novo), 

Valada do Mato (São Matias, Évora), Lajinha 8 (São Manços, Évora), Atafonas, Defesa de 

Cima 2 (Torre de Coelheiros, Évora), Xarez 4, Fonte dos Sapateiros, Xarez 12, Carraça 1 

(Reguengos de Monsaraz) e Fábrica de Celulose 1 (Mourão) (fig. 3.8 e 3.9). 

 

   
Fig. 3.8 e 3.9 - Localização dos sítios do Neolítico Antigo e Médio com vestígios de arquitecturas 

domésticas, no Alentejo Interior (concelhos de Alter do Chão, Montemor-o-Novo, Évora, Reguengos de 

Monsaraz e Mourão): 6 - Coudelaria de Alter; 7 - Patalim; 8 - Valada do Mato; 9 - Lajinha 8; 10 – 

Atafonas; 11 - Defesa de Cima 2; 12 - Xarez 4; 13 - Fonte dos Sapateiros; 14 - Xarez 12; 15 - Carraça 1; 

16 - Fábrica de Celulose 1 

 

Na Coudelaria de Alter, Jorge Oliveira escavou dois sítios de habitat que revelaram 

alguns vestígios de estruturas do Neolítico Antigo: Reguengo e Porta do Tempo. 

Na “Sondagem 7” do habitat de Reguengo, os trabalhos arqueológicos permitiram 

identificar um empedrado de forma irregular, configurando uma possível área habitacional 

limitada por grandes blocos pétreos e afloramentos graníticos; ao nível desse provável 

pavimento, junto aos afloramentos do lado Norte, foram ainda detectados dois possíveis canais 

de drenagem, escavados no substrato rochoso (Oliveira, 2006, p. 46). 
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Junto à face de um dos afloramentos identificaram-se duas estruturas de argamassa de 

argila cozida (uma delas muito destruída), com forma ovalada (fig. 3.10). Em planta possuíam 

cerca de 0.6 m por 0.4 m e, as suas paredes, com cerca de 8 cm de espessura, encontravam-se 

conservadas até à altura máxima de 0.12 m; no interior continham camadas de termoclastos. 

Essas estruturas foram interpretadas pelo investigador como fornos culinários, por analogia às já 

conhecidas estruturas de combustão do “Tipo 3” de Xarez 12 (ob. cit., p. 216). 

Por sua vez, no locus da Toca da Raposa (do habitat Porta do Tempo), detectou-se um 

espaço protegido por blocos graníticos, também com vestígios de estruturas do Neolítico Antigo: 

uma possível caleira de drenagem, formada por “blocos finos de granito colocados em V e 

justapostos”; uma camada de argamassa de argila semi-cozida, de forma alongada, com cerca de 

2 cm de espessura, interpretada como uma possível “base de combustão” (fig. 3.11); um buraco 

de poste estruturado, com cerca de 0.15 m de diâmetro (ob. cit., p. 78). 

 

   
Fig. 3.10 e 3.11 – Estruturas de argamassa de argila detectadas na Coudelaria de Alter: à esquerda, 

vestígios de prováveis fornos, no habitat de Reguengo; à direita, camada de argila semi-cozida detectada 

no locus de Toca da Raposa (fotografias: Jorge Oliveira) 

 

Já no Alentejo Central, nos sítios de Patalim (Santa Sofia, Montemor-o-Novo) e Valada 

do Mato (São Matias, Évora), apesar do abundante espólio lítico e cerâmico, as intervenções 

realizadas não forneceram dados suficientemente esclarecedores sobre as possíveis estruturas de 

habitat: em Patalim apenas se detectou um eventual buraco de poste (Ferreira, 2005, p. 22); em 

Valada do Mato, uma possível estrutura de combustão (fig. 3.12), uma fossa de função 

desconhecida e um alinhamento de blocos de pedra configurando uma forma ovalada, 

interpretado como uma possível estrutura habitacional (fig. 3.13) (Diniz, 2007, p. 60-63). Em 

Valada do Mato foram ainda detectadas grandes quantidades de pedra solta, dispersas pelas 

áreas escavadas, assim como inúmeros fragmentos de argamassa de argila cozida, 

possivelmente pertencentes a estruturas que teriam existido no local ou nas proximidades (ob. 

cit., p. 60). 

 



 

26 

 

   
Fig. 3.12 e 3.13 – Valada do Mato: à esquerda, possível estrutura de combustão; à direita, alinhamento de 

pedras, interpretado como uma eventual estrutura habitacional (Diniz, 2007, p. 283) 

 

Mais a Sul, no sítio de Lajinha 8 (São Manços, Évora) (fig. 3.14), foi descoberto um 

extenso conjunto de estruturas de combustão, de dois tipos: estruturas negativas, escavadas no 

substrato, com plantas semicirculares e perfis cilíndricos, revestidas por argila; empedrados 

semicirculares, com ou sem covacho, com diâmetros entre 0.4-1 m, unicamente constituídos por 

termoclastos (Gaspar, 2008). 

As estruturas do primeiro tipo, executadas sobre fossas pouco profundas, possuíam 

plantas circulares e ovaladas, com diâmetros entre 0.6 m a 0.9 m e profundidades de 0.2-0.45 m; 

no interior continham termoclastos e vestígios de talhe de utensilagem lítica. Algumas delas 

evidenciavam vestígios de possíveis coberturas, tendo sido interpretadas como eventuais fornos 

(fig. 3.15); possuíam revestimentos de argila até cerca de 5 cm de espessura na base. Sobre os 

seus níveis de enchimento, detectaram-se diversos fragmentos do mesmo tipo de material, 

aparentemente provenientes de coberturas derruídas. Lateralmente, as estruturas evidenciavam 

arranques de possíveis paredes, na continuidade dos revestimentos das bases (ob. cit., p. 54-74). 

Em Lajinha 8 foi ainda identificado um possível buraco de poste, com cerca de 0.6 m de 

diâmetro e 0.2 m de profundidade, preenchido por blocos de granito ligeiramente inclinados 

para o interior, que corresponderiam aos calços utilizados na fundação do poste (ob. cit., p. 76). 

 

   
Fig. 3.14 e 3.15 – Lajinha 8: à esquerda, vista geral da zona Este da escavação; à direita, estruturas de 

combustão L8.9 e L8.8, em fase de escavação (fotografia: Rita Gaspar/ Archeoestudos) 
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No sítio de Atafonas (Torre de Coelheiros, Évora), a intervenção realizada em 2004 e 

2005 revelou a existência de um povoado do Neolítico Médio, detectado sob as estruturas de 

uma necrópole “proto-megalítica” (Albergaria, 2007, p. 31-32). 

As estruturas de habitat postas a descoberto consistiram em sete fossas pouco profundas, 

com plantas subcirculares e subquadrangulares, algumas delas evidenciando vestígios de 

combustão; uma das fossas possuía paredes integralmente revestidas por argila (ob. cit., p. 12-

15). 

 

   
Fig. 3.16 e 3.17 - Defesa de Cima 2: à esquerda, vista geral da área escavada, para Sudoeste; à direita, 

“Fossa nº 1”, em escavação (fotografias: Arqueohoje) 

 

Ainda na freguesia de Torre de Coelheiros, no sítio de Defesa de Cima 2, as escavações 

efectuadas em 2006 (fig. 3.16) evidenciaram um extenso conjunto de fossas, com plantas 

circulares e ovaladas, parcialmente escavadas no substrato rochoso. Essas estruturas, 

interpretadas pelos arqueólogos como silos, possuíam diâmetros de 0.6 m a 0.9 m e 

profundidades máximas conservadas entre 0.36 m e 0.83 m. Muitas delas tinham as paredes (e, 

nalguns casos, o fundo) revestidas por argamassa de argila (fig. 3.17, 3.18 e 3.19) (Santos e 

Carvalho, 2008, p. 59-62). 

Esses revestimentos encontravam-se cozidos, tendo-se verificado, no fundo da maioria 

das fossas, a presença de camadas de termoclastos. A existência desses vestígios de combustão 

foi interpretada pelos arqueólogos como evidência de um possível procedimento intencional, 

que teria por objectivo cozer os revestimentos e impermeabilizar o interior das fossas. No 

entanto, no interior das estruturas não foram encontrados quaisquer vestígios de flora – apenas 

artefactos líticos, cerâmicas e restos faunísticos (ob.cit.). 

No sítio de Defesa de Cima 2 foram ainda detectadas duas estruturas de combustão em 

fossa, um buraco de poste, parte de um possível embasamento pétreo e um extenso empredrado, 

também de cronologia neolítica, que selava parcialmente o nível das fossas (ob.cit.).  
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Fig. 3.18 e 3.19 - Defesa de Cima 2: à esquerda, “Fossa nº 1”; à direita, “Fossa nº 6” (fotografias: 

Arqueohoje) 

 

Estruturas negativas revestidas com argamassas à base de argila tinham já sido 

identificadas anteriormente, na região, em dois sítios da Baixa do Xarez (Reguengos de 

Monsaraz), no âmbito dos trabalhos de salvamento desencadeados pela construção da barragem 

de Alqueva: Xarez 12 e Carraça 1 (fig. 3.20 e 3.21). 

Em Xarez 12 foram detectados quatro tipos diferentes de estruturas de combustão – três 

do Neolítico Antigo/ Médio e um quarto tipo, do Neolítico Final (Gonçalves, 2003, p. 87-88): 

- Empedrados de grandes dimensões (estruturas do “Tipo 1”); 

- Pequenos empedrados circulares (estruturas do “Tipo 2”); 

- Grandes estruturas ovaladas, com paredes de argamassa de argila inflectindo, no topo, 

para o interior (estruturas do “Tipo 3”); 

- Pequenas estruturas ovaladas, com paredes de argamassa de argila inflectindo para o 

interior e topos mais estreitos que as do “Tipo 3” (fig. 3.22) (estruturas do “Tipo 4”). 

As estruturas do “Tipo 3” e do “Tipo 4” foram implantadas sobre fossas pouco profundas, 

escavadas no afloramento rochoso. Continham abundantes vestígios de fauna mamalógica e 

malacológica, o que, a par com a presença de camadas de termoclastos, levou o investigador a 

interpretá-las funcionalmente como fornos culinários. Essas camadas de pedras funcionariam 

como “placas térmicas”, produzindo um efeito de convecção e mantendo o calor após a 

combustão. Quanto às espessuras das paredes, registaram-se medidas entre 2 cm e 30 cm, sendo 

que as maiores se verificaram nas estruturas do “Tipo 4”. Em planta, registaram-se diâmetros 

entre 0.3 m e 0.65 m (ob. cit., p. 89-94). 

As técnicas utilizadas na construção das estruturas terão sido, segundo Victor S. 

Gonçalves, as seguintes: nas do “Tipo 3”, “usaram-se placas de argila coladas por pressão”; nas 

do “Tipo 4”, foram aplicados “blocos amassados de argila, esticados e alisados posteriormente”; 

contudo, apenas se observaram marcas de alisamento nos seus paramentos internos (ob. cit., p. 

93). 
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Finalmente, e, tendo em conta os numerosos vestígios de talhe de pedra encontrados na 

área destas estruturas, importa referir a provável polivalência das mesmas - o conjunto de 

estruturas de Xarez 12 poderá ter sido um espaço onde se efectuavam também as operações de 

talhe e de tratamento térmico das matérias-primas dos utensílios líticos (ob. cit., p. 99). 

Por sua vez, em Carraça 1 foram descobertas estruturas construtivamente semelhantes às 

do “Tipo 3” de Xarez 12, que, por analogia, foram também interpretadas como fornos culinários 

(fig. 3.21) (Gonçalves e Sousa, 2000, p. 78). Possuíam plantas circulares e ovaladas e “paredes 

finas e bases preenchidas por pedras destinadas à convecção do calor. Na área circundante, 

intensos sinais de combustão” (Gonçalves, 2002b, p. 164). No entanto, nenhuma estrutura 

continha no seu interior vestígios de fauna (Gonçalves, 2000, p. 15-22; Gonçalves, 2001, p. 6-9). 

Quanto às dimensões, verificaram-se diâmetros de 0.22 m a 0.86 m e profundidades 

máximas conservadas apenas até 0.1 m. Os revestimentos argilosos mediam 2-7 cm de 

espessura (Gonçalves, 2000, p. 14-22 Gonçalves, 2001, p. 6-9). 

Em Carraça 1 registou-se ainda a presença de estruturas de combustão em fossas 

subcirculares, integralmente revestidas por argila (Gonçalves, 2002b, p. 164). 

 

   
Fig. 3.20 e 3.21 - À esquerda, estruturas de combustão da “Área 3” de Xarez 12 (Gonçalves, 2003, p. 84); 

à direita, aspecto das três estruturas interpretadas como fornos, em Carraça 1 (Gonçalves, 2002b, p. 166) 

 

Em Xarez 4 (fig. 3.22) foram identificadas três estruturas pétreas, possivelmente 

pertencentes a uma cabana, duas delas compostas por alvéolos de prováveis buracos de postes; 

segundo Victor S. Gonçalves, as três estruturas, associadas a uma quarta, muito danificada, 

configurariam uma cabana de planta rectangular (ob. cit., p. 172). 

Ainda na Baixa do Xarez, no sítio de Fonte dos Sapateiros (fig. 3.23), identificaram-se 

pequenas estruturas de combustão em empedrados (ob. cit., p. 177). 

Finalmente, no habitat de Fábrica de Celulose 1 (localizado na margem esquerda do 

Guadiana, já no concelho de Mourão) foram descobertas diversas fossas pouco profundas, com 

plantas circulares e ovaladas, de diâmetros entre 0.17 m e 1.35 m, contendo no interior pedras 

com vestígios de combustão (Silva e Soares, 2000, p. 3-4). 
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Fig. 3.22 e 3.23 - À esquerda, estruturas de Xarez 4 (Gonçalves, 2002b, p. 174); à direita, um empedrado 

de Fonte dos Sapateiros (ob. cit., p. 178) 

 

- Algarve 

No Algarve destaca-se apenas um sítio do Neolítico Antigo/ Médio, com vestígios de 

estruturas de cariz doméstico: Castelo Belinho (Portimão, Faro) (fig. 3.24 e 3.25). 

As intervenções realizadas em 2004 e 2005 

permitiram identificar um conjunto de estruturas 

negativas datadas do Neolítico Antigo/ Médio (fig. 

3.26), interpretadas como silos, estruturas de 

combustão, fossas rituais ou funerárias e buracos 

de postes – estes últimos, segundo Mário Varela 

Gomes, configurando estruturas habitacionais com 

plantas maioritariamente rectangulares (Gomes, 

2008, p. 71). Foram também detectados alguns 

empedrados de formas irregulares, com vestígios 

de combustão. 

 

 

 

Fig. 3.24 e 3.25 - Localização dos sítios do Neolítico 

Antigo e Médio, com vestígios de arquitecturas 

domésticas, no Algarve (concelho de Portimão): 17) 

Castelo Belinho 
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Fig. 3.26 – Castelo Belinho: planta geral das estruturas do Neolítico Antigo/ Médio, à qual se retiraram 

os traçados propostos por Mário Varela Gomes (seg. Gomes, 2008) 

 

A partir da distribuição em planta dos buracos de postes, o investigador desenhou os 

traçados hipotéticos de oito cabanas de planta rectangular e duas de planta circular (fig. 3.27). 

Contudo, essas hipóteses de traçados parecem ser muito discutíveis, tendo em conta que 

se desconhecem - com base na bibliografia disponível (ob. cit.) - outros dados que as 

justifiquem inequivocamente. 
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Fig. 3.27 – Castelo Belinho: planta geral das estruturas do Neolítico Antigo/ Médio (seg. Gomes, 2008) 

 

 

3.1.1.2. O Neolítico Final 

A partir do 4º milénio antes da nossa era assistiu-se a uma autêntica “segunda revolução 

neolítica”, baseada sobretudo na generalização das práticas agro-pastoris e no aparecimento de 

novas tecnologias (como a tecelagem e a farinação), a par do crescimento da rede de povoados 

(Gonçalves, 1993, p. 183). 
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No que se refere ao padrão de povoamento, e embora se tenham mantido, em muitos 

casos, os critérios anteriores (sítios abertos, localizados em zonas baixas, sem condições 

naturais de defesa, como os do Neolítico Antigo e Médio), surgiram povoados implantados em 

locais mais elevados, com maior visibilidade e domínio da envolvente, provavelmente 

denunciando uma procura de defensibilidade, “o que sugere a existência de bens que careciam 

de protecção, preocupação que, anteriormente, se apresentava pouco relevante” (Cardoso, 2002, 

p. 177-183). 

Por outro lado, a presença de fossos circundando alguns povoados (e sectores desses 

povoados) parece derivar de uma necessidade de definir e delimitar determinadas áreas de uso 

colectivo (habitacionais ou de armazenagem de excedentes), assim como os próprios limites 

exteriores do espaço de habitat. 

Delimitar para proteger? Em função das dimensões e das suas relações com outros 

vestígios arquitectónicos, muito se tem questionado sobre o papel dos fossos neolíticos, sendo a 

função defensiva frequentemente descartada, dadas as suas reduzidas dimensões (Calado, 

Mataloto e Rocha, 2002a, p. 28; Lago e Albergaria, 2001, p. 54). Por outro lado, os critérios de 

implantação de alguns desses sítios - localizados em zonas baixas e de fraca visibilidade – 

sugerem também a ausência de preocupações defensivas (Calado e Rocha, 2007, p. 35). 

 

- Alentejo Interior 

Entre os sítios estudados, apenas os do interior alentejano evidenciaram vestígios de 

estruturas domésticas com relevância para este trabalho (fig. 3.28 e 3.29). 

Alguns desses povoados eram cercados por fossos sinuosos, elementos que, como já foi 

referido, parecem ter surgido apenas a partir do 4º milénio antes da nossa era, no contexto de 

novas ocupações. Nessa situação parecem enquadrar-se os sítios de Cabeço do Torrão (Santa 

Eulália, Elvas, Portalegre), Juromenha 1, Malhada das Mimosas 1 (Juromenha, Alandroal, 

Évora), Águas Frias (Rosário, Alandroal, Évora), Horta do Albardão 3 (São Manços, Évora) e 

Torre do Esporão 3 (Reguengos de Monsaraz, Évora), onde se detectaram, predominantemente, 

estruturas negativas. 

A presença de vestígios de estruturas do quotidiano verificou-se também em Horta do 

Paraíso (Elvas, Portalegre) e nos habitats abertos de Xarez 12 (Reguengos de Monsaraz, Évora), 

Casa Branca 7 e Foz do Enxoé (Santa Maria, Serpa, Beja). 

Refira-se que, à excepção do já mencionado Xarez 12 – com vestígios do Neolítico 

Antigo/ Médio –, os restantes sítios parecem ter consistido em novas ocupações, iniciadas já 

dentro do 4º milénio antes da nossa era. 

 



 

34 

 

   
Fig. 3.28 e 3.29 - Localização dos sítios do Neolítico Final com vestígios de arquitecturas domésticas, no 

Alentejo Interior (concelhos de Elvas, Alandroal, Évora, Reguengos de Monsaraz e Serpa): 18 - Cabeço 

do Torrão; 19 - Horta do Paraíso; 20 - Juromenha 1; 21 - Malhada das Mimosas 1; 22 - Águas Frias; 23 - 

Horta do Albardão 3; 24 - Torre do Esporão 3; 25 - Xarez 12; 26 - Casa Branca 7; 27 - Foz do Enxoé 

 

No sítio de Cabeço do Torrão (Santa Eulália, Elvas), os vestígios das ocupações pré-

históricas distribuíam-se ao longo da vertente Sudoeste de uma elevação pouco destacada, mas 

com amplo domínio visual sobre a envolvente. Desde a base até ao topo do cabeço, detectaram-

se: um núcleo de rochas com covinhas, uma anta, um recinto megalítico (o cromeleque do 

Torrão) e um fosso, de planta aparentemente subcircular, que circundaria o topo do cabeço (fig. 

3.30) (Lago e Albergaria, 2001, p. 42). 

Esse fosso, com perfil em forma de “V”, possuía reduzidas dimensões – profundidade e 

largura máximas de 1 m e de 1.5 m, respectivamente – o que, à partida, leva a excluir a sua 

utilização como dispositivo defensivo. Refira-se, contudo, que os autores apontaram a 

possibilidade da existência de uma estrutura positiva adjacente ao fosso, construída com terra e 

pedras provenientes da escavação do mesmo, tendo em conta a existência de blocos de rocha e 

“a elevada granulosidade dos sedimentos acumulados no seu fundo” (ob. cit., p. 54). 

No topo do cabeço (fig. 3.31), dentro da área supostamente cercada pelo fosso, foram 

identificadas dez fossas escavadas no substrato rochoso; exteriormente, entre o fosso e a área de 

dispersão dos menires, foram também descobertas quatro fossas. Essas estruturas, de plantas 

subcirculares, possuíam dimensões variadas, com profundidades e diâmetros máximos até 0.7 m 

e 1.4 m, respectivamente (ob. cit., p. 52-56). 

Nos depósitos associados às dez fossas localizadas no topo do cabeço foram encontradas, 

juntamente com diversos vestígios de utensílios de cariz doméstico, grandes quantidades de 
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fragmentos de argamassas argilosas, com impressões de ramagens e evidências de alisamento 

(ob. cit., p. 53).  

A presença desses materiais, ainda que depositados nos estratos superiores dos 

enchimentos, poderá indiciar a existência de actividades de cariz doméstico na área do provável 

recinto cercado, não sendo, no entanto, segura a contemporaneidade dessas actividades com os 

diversos elementos arquitectónicos existentes no sítio. No entanto, certo é que não se verifica 

sobreposição espacial entre as diferentes estruturas arquitectónicas e, ainda que tenham ocorrido 

várias fases de ocupação, coloca-se a hipótese de convivência espacial e temporal entre espaços 

domésticos, simbólicos e funerários (ob. cit., p. 59-60). 

 

   
Fig. 3.30 e 3.31 - Cabeço do Torrão: à esquerda, extracto da planta geral (seg. Lago e Albergaria, 2001) - 

1) núcleo de rochas com covinhas; 2) núcleo de menires; 3) anta; 4) área de dispersão dos menires do 

cromeleque do Torrão; 5) provável recinto cercado por fosso; à direita, extracto da planta das estruturas 

localizadas no topo do sítio (seg. Lago e Albergaria, 2001) 

 

Na mesma região, foi detectado o povoado de Horta do Paraíso (Elvas), que possuía 

uma implantação relativamente destacada, ocupando uma colina de pendente suave, actualmente 

inserida no tecido urbano da cidade. 

A intervenção de emergência realizada em 2008, motivada por trabalhos de urbanização 

na área do povoado, consistiu apenas na limpeza e recuo de um corte geológico (fig. 3.32), onde 

se detectaram estratos com materiais e estruturas pré-históricas. Identificaram-se diversas 

estruturas negativas escavadas na rocha (possíveis silos), com paredes rectas e fundos aplanados, 
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medindo cerca de 0.6-1.7 m de diâmetro e profundidades máximas conservadas entre 0.6 m e 1 

m; no interior continham inúmeros fragmentos de argamassas de argila com impressões de 

ramagens, fauna e cerâmica pré-histórica (Mataloto e Costeira, 2008). 

A análise do conjunto artefactual proveniente do interior das fossas permitiu enquadrar 

cronologicamente a ocupação do sítio na transição do 4º para o 3º milénio antes da nossa era (ob. 

cit., p. 13-14). 

 

 
Fig. 3.32 – Horta do Paraíso: vista geral do corte na área de intervenção (fotografia: Rui Mataloto) 

 

Já no Alentejo Central, no concelho de Alandroal, destacaram-se três povoados cercados 

por fossos, localizados na margem direita do Guadiana: Juromenha 1, Malhada das Mimosas 1 e 

Águas Frias. 

Os três sítios possuíam fossos sinuosos, com perfis em forma de “V”, de dimensões entre 

1 m e 3 m de profundidade por 2 m e 3 m de largura (Calado, 2006, p. 18). 

Refira-se, no entanto, que o único povoado escavado em extensão – e onde a morfologia 

sinuosa dos fossos foi plenamente comprovada – foi o de Água Frias (fig. 3.33 e 3.34) (Calado e 

Rocha, 2007, p. 35). 

Em termos cronológicos, em Águas Frias e Malhada das Mimosas 1 detectaram-se 

ocupações desde meados do 4º até inícios do 3º milénio antes da nossa era, enquanto em 

Juromenha 1, apenas do 4º milénio (Calado, 2002, p. 124). 

A presença de estruturas negativas de variadas dimensões foi observada nos três povoados, 

destacando-se as de Malhada das Mimosas 1 e Águas Frias. 

Em Malhada das Mimosas 1, as intervenções realizadas entre 2000 e 2002 permitiram 

identificar um extenso conjunto de fossas de variadas formas, sendo que algumas delas 
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possuíam grandes dimensões em planta e escassas profundidades, podendo ter funcionado como 

fundos de cabanas (Calado, Mataloto e Rocha, 2002a, p. 2). 

Das três fossas de grandes dimensões destacou-se a estrutura correspondente à “U.E. 132”, 

de planta alongada, com uma profundidade máxima de 0.5 m e, tendo em conta que não foi 

integralmente escavada, um comprimento superior a 5 m. No seu interior identificou-se uma 

sequência de lareiras estruturadas por lajes de xisto e seixos e, nos estratos de enchimento, 

fragmentos de cerâmica pré-histórica e artefactos de pedra polida. Em termos cronológicos, 

essas estruturas (fundo e lareiras) foram enquadradas no Neolítico Médio/ Final, embora os 

estratos de enchimento superiores tenham revelado evidências calcolíticas (ob. cit., p. 27). 

No que se refere às fossas de menor dimensão, verificou-se a predominância de estruturas 

com plantas circulares ou subcirculares, com diâmetros de 0.45 m a 1 m, perfis em forma de 

“U” e profundidades máximas conservadas até 1 m. Praticamente todas continham espólio no 

interior, designadamente cerâmica pré-histórica, elementos de moagem e pedra polida; uma das 

fossas, correspondente à “U.E. 109”, continha vestígios de revestimentos argilosos (Calado e 

Rocha, 2000, p. 3-7; Calado, Mataloto e Rocha, 2002a, p. 2-7). Em termos funcionais, os 

autores interpretaram grande parte dessas estruturas como prováveis silos de armazenagem 

(Calado e Mataloto, 2000, p. 2-10; Calado Mataloto e Rocha, 2002a, p. 2). 

De assinalar, ainda, na área Nascente do povoado (onde se concentravam os vestígios das 

estruturas do habitat pré-histórico), a abundante presença de fragmentos de argamassa de argila 

com impressões de ramagens, em estratos que embalavam também fragmentos de cerâmica pré-

histórica (Calado e Mataloto, 2000, p. 7-10). 

 

Fig. 3.33 - Reconstituição hipotética do povoado neolítico de Águas Frias (desenho: Pedro Alvim) 
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Por sua vez, as escavações realizadas em Águas Frias (fig. 3.34), povoado onde se 

verificou o fabrico de placas de xisto, revelaram duas grandes fases de ocupação: uma primeira, 

do Neolítico Final, na qual se terá estruturado o espaço mediante a execução das três principais 

linhas de fossos; uma segunda, já na transição para o Calcolítico, na qual os fossos se 

encontravam inactivos e foram executadas fossas nos seus enchimentos (Calado e Rocha, 2004, 

p. 122-123). 

Os espaços definidos pelas três 

principais linhas de fossos, parecem ter 

tido ocupações diferenciadas, registando-

se os maiores índices de ocupação nas 

áreas dos “Ambientes 4, 5, 48” e do 

“Ambiente 9”, entre a segunda e a terceira 

linha, e do “Ambiente 8”, “Ambiente 23” 

e “Ambientes 4, 5, 48”, entre a primeira e 

a segunda linha (ob. cit., p. 122). 

No que se refere às fossas, foram 

detectadas em Águas Frias dez estruturas 

de grandes dimensões e escassas 

profundidades, enquadráveis nos 

chamados fundos de cabanas. Essas 

depressões possuíam plantas irregulares, 

tendencialmente ovaladas ou alongadas, 

com eixos maiores medindo entre 2.5 m e 

8 m e eixos menores entre 1.5 m e 2.8 m. 

Algumas delas continham empedrados no 

interior; nos estratos de enchimento detectaram-se fragmentos de cerâmica pré-histórica e 

elementos de moagem e polimento (ob. cit., p. 51-122). 

As fossas de menor dimensão (fig. 3.35) possuíam, na maior parte dos casos, plantas 

circulares. Observaram-se claras diferenças ao nível dos perfis, tendo-se verificado que as 

estruturas de maior dimensão em planta possuíam perfis em forma de “U” e as menores, em 

calote (ob. cit., p. 121-122). 

Foram ainda identificados alguns buracos de postes (fig. 3.36), em áreas “vazias” do 

povoado, aparentemente não relacionados com as restantes estruturas (ob. cit., p. 122). 

 

Fig. 3.34 – Planta geral dos fossos do povoado de 

Águas Frias (seg. Calado e Rocha, 2007) 
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Fig. 3.35 e 3.36 - Águas Frias: à esquerda, fossa correspondente à U.E. 242, possivelmente utilizada como 

silo, em fase de escavação; à direita, buraco de poste da U.E. 171 (fotografias: Manuel Calado) 

 

Ainda que parcialmente escavado, o sítio de Horta do Albardão 3 (São Manços, Évora) 

revelou também a presença de um fosso sinuoso, denunciando a provável existência de mais um 

povoado do Neolítico Final delimitado por este tipo de estrutura(s) (Santos, 2006, p. 33). 

Em termos de implantação, a área escavada localizava-se no topo de uma pequena colina, 

junto à ribeira do Albardão. Rodeado por elevações de cotas superiores, o local apresentava 

fracas condições de visibilidade e defensibilidade. 

O total da área intervencionada foi de apenas 21.5 m
2
, abrangendo a largura de uma vala 

aberta para a implantação de uma conduta de rega. Foram detectados dois silos, um segmento de 

fosso (fig. 3.37 e 3.38) e uma estrutura de combustão em fossa, revestida por argila. 

 

 
Fig. 3.37 e 3.38 – “Sector 1” do sítio de Horta do Albardão 3, após a escavação: à esquerda, “Silo 2” (em 

primeiro plano), fosso e “Silo 1”; à direita, pormenor do fosso (fotografias: Filipe Santos) 
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O fosso, escavado no afloramento rochoso, possuía perfil em forma de “V” e media 2 m 

de profundidade por 2.2 m de largura máxima. Continha no seu interior materiais arqueológicos 

sobretudo atribuíveis ao período Calcolítico (ob. cit., p. 21). 

Os silos possuíam plantas subcirculares (com diâmetros de 1.2 m e 1.34 m) e perfis 

troncocónicos, com paredes afunilando para as bases aplanadas; mediam 1.28 m e 1.16 m de 

profundidade. No interior do “Silo 2” foi identificado um enterramento humano, de cronologia 

calcolítica (ob. cit., p. 21-22; Santos, dados não publicados). 

Em termos globais, a cultura material sugeriu “uma ocupação efectiva do sítio centrada 

em torno do IV/ III milénios a.C.”, remetendo para os períodos Neolítico Final e Calcolítico (ob. 

cit., p. 31-32). 

Em Torre do Esporão 3 (Reguengos de Monsaraz) foi também identificado um fosso, 

que atravessava diagonalmente a área escavada (Gonçalves, 1991, p. 60). 

O sítio localizava-se na Herdade do Esporão, junto à Torre do Esporão, numa área 

relativamente plana e baixa, mas com ampla visibilidade sobre a envolvente. 

Devido às condições climáticas verificadas na 1ª campanha – chuva intensa, com o solo 

completamente alagado, não permitindo as leituras de cor dos planos de escavação – o fosso só 

foi detectado na 2ª campanha, através da 

mancha de artefactos que o preenchiam; sob 

esta camada de enchimento (com cerca de 

0.5 m de espessura) foi detectado um 

alinhamento de lajes de xisto cravadas 

obliquamente, interrompido por um possível 

buraco de poste estruturado (ob. cit., p. 60). 

Mas a estrutura mais interessante de 

Torre do Esporão 3 foi uma grande fossa de 

planta subcircular, com cerca de 2 m de 

diâmetro e profundidade máxima de 0.5 m 

(fig. 3.39). Inicialmente detectada pela 

acumulação de grandes quantidades de 

fragmentos de argamassa de argila cozida 

com impressões de ramagens, o seu 

enchimento revelou ainda a presença de 

restos de fauna, cerâmica pré-histórica e 

uma camada de pedras de grandes 

dimensões que parece ter “forrado” o seu 

fundo (ob. cit., p. 60-63). 

Fig. 3.39 – Torre do Esporão 3: planta e cortes da 

fossa subcircular “K8-K9” (seg. Gonçalves, 1991) 
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Em termos de funcionalidade, segundo Victor S. Gonçalves, esta estrutura, “pelos 

utensílios que continha e pelos restos de fauna muito fragmentados nela recolhidos, não parece 

ter tido qualquer função na armazenagem de cereais”, sendo o seu conteúdo “perfeitamente 

compatível com uma área restrita de habitação ou actividade doméstica” (ob. cit., p. 63). 

De fundação anterior, destaca-se também o já referido sítio de Xarez 12 (Reguengos de 

Monsaraz), com estruturas de combustão do Neolítico Final (as do “Tipo 4”), cujas 

características diferiam um pouco das dos “fornos” do “Tipo 3”. Pela sua morfologia – formas 

troncocónicas, paredes mais espessas e prováveis fechos dos topos -, o investigador classificou 

essas estruturas como “fogareiros” (Gonçalves, 2003, p. 93). As possíveis técnicas construtivas 

foram também já mencionadas, em 3.1.1.1. 

Já no Baixo Alentejo (concelho de Serpa), dois sítios de habitat, abertos, merecem 

também menção: Foz do Enxoé e Casa Branca 7. 

O primeiro ocupava um terraço fluvial junto à ribeira com o mesmo nome, na zona de 

confluência com o Guadiana. Possuía fraca amplitude visual e fácil acesso por Sudeste, 

tratando-se portanto de uma ocupação cujo modelo de implantação não terá privilegiado a 

defensibilidade (Diniz, 1999, p. 97). 

No “locus 1” de Foz de Enxoé identificou-se um possível embasamento pétreo, muito 

destruído, descrevendo em planta um segmento subcircular (fig. 3.40). Entre os blocos de pedra 

que o constituíam recolheram-se artefactos cerâmicos e nódulos de argila cozida, estes últimos 

possivelmente provenientes de 

elementos construtivos. A estrutura foi 

interpretada por Mariana Diniz como 

pertencente a uma possível cabana de 

uso habitacional (ob. cit., p. 100). 

No que se refere ao 

enquadramento cronológico e cultural, 

com base no conjunto artefactual, a 

investigadora integrou o sítio num 

momento de transição entre o Neolítico 

Final e o Calcolítico (ob. cit., p. 122). 

Relativamente próximo de Foz do 

Enxoé, o sítio de Casa Branca 7 

implantava-se num cabeço elevado, 

dominando visualmente a envolvente 

próxima, na confluência entre o 

Barranco da Retorta e a Ribeira de Enxoé. Apesar da ampla visibilidade, a preocupação 

defensiva não parece ter sido determinante na escolha do sítio, uma vez que as vertentes do 

Fig. 3.40 – Foz do Enxoé: planta de possível 

embasamento pétreo, redesenhada sobre original (seg. 

Diniz, 1999) 
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cabeço possuíam pendentes suaves, facilitando o acesso ao povoado (Rodrigues e Martins, 2005, 

p. 957). 

Em termos de estratigrafia, tudo indica ter havido uma única ocupação, da transição do 

Neolítico Final para o Calcolítico Inicial (ob. cit., p. 960-963). 

A intervenção realizada na “Área 1” evidenciou um conjunto de vestígios extremamente 

próximos, possivelmente pertencentes a uma ocupação doméstica: um buraco de poste 

estruturado; “dois alinhamentos de blocos calcários, interpretados com sendo parte integrante de 

um muro com cerca de 1 m de largura, sendo assim, a sua face interna e externa”; uma estrutura 

negativa, no alinhamento desse muro, correspondendo muito provavelmente à vala executada 

para receber a fundação; uma fossa escavada no afloramento rochoso, na qual foi inserido um 

pote esférico, com presença de termoclastos (ob. cit., p. 958). 

 

3.1.2. Calcolítico – consolidação e complexificação das arquitecturas 

A partir do 3º milénio antes da nossa era emergiram as novas sociedades “agro-

metalúrgicas”, baseadas em práticas agrícolas intensivas, nas novas tecnologias decorrentes da 

Revolução dos Produtos Secundários e na aquisição da metalurgia do cobre (Gonçalves, 1993, p. 

190). 

As consequências ao nível do povoamento reflectiram-se, tanto no alargamento dos 

territórios, como no crescimento do número de povoados. As prováveis tensões entre “pastores 

megalíticos” e “agricultores sedentarizados” terão dado origem a um fenómeno que Victor S. 

Gonçalves designou por enxameamento, levando à colonização de terras mais inóspitas (como é 

o caso do Alto Algarve Oriental) e ao aparecimento de povoados protegidos por sistemas 

defensivos (ob. cit., p. 190-191). 

Mas o que caracteriza o povoamento calcolítico é, acima de tudo, a diversidade: ao 

mesmo tempo que surgiram os povoados “de altura”, fortificados, verificou-se a existência de 

sítios de planície, com diversificadas implantações, alguns deles aparentemente desprovidos de 

sistemas defensivos, e outros, dotados de recintos de fossos, possivelmente complementados por 

estruturas positivas de cariz defensivo (Calado e Rocha, 2007, p. 41). Refira-se, a título de 

exemplo, a probabilidade de coexistência de fossos e muralhas (ou paliçadas) nos povoados 

calcolíticos de Santa Vitória (Campo Maior, Portalegre), Salgada (Borba, Évora), Monte da 

Ponte (Évora), Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Évora), Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, 

Beja), Alto do Outeiro (Baleizão, Beja) e Alcalar (Portimão, Faro) (Dias, 1996, p. 36; Calado e 

Rocha, 2007, p. 41; Hock e Kalb, 1997, p. 420-421; Valera, 2010, p. 20-21; Rebelo, Santos e 

Neto, 2009, p. 21; Grilo, 2008, p. 102; Morán, 2001a, p. 180). 

Por outro lado, alguns dos povoados calcolíticos cercados por muralhas ou fossos 

parecem ter tido ocupações anteriores, nomeadamente do Neolítico Final. Esta situação parece 

ter ocorrido em São Pedro (Redondo, Évora), Monte Novo dos Albardeiros, Perdigões 
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(Reguengos de Monsaraz, Évora) e Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, Beja) (Mataloto, Estrela 

e Alves, 2007, p. 121; Gonçalves, 1989b, p. 61; Valera, 2010, p. 141-145; Valera e Filipe, 2004, 

p. 50). 

Quanto aos povoados desprovidos de sistemas defensivos, a sua existência foi atestada 

pelas intervenções realizadas em Miguens 3 (Alandroal, Évora), Mercador e Moinho de 

Valadares 1 (Mourão, Évora) (Calado, 2002, p. 124; Valera, 2001a, p. 54; Valera, 2005, p. 186). 

No que se refere aos vestígios arquitectónicos de estruturas domésticas, há dois aspectos 

fundamentais a salientar, a partir do Calcolítico: por um lado, a abundância de estruturas 

positivas (vestígios de embasamentos pétreos, principalmente); por outro, a frequente presença 

de vestígios construtivos de argamassas de argila com impressões de ramagens, garantidamente 

provenientes do preenchimento e revestimento de estruturas positivas, executadas com materiais 

vegetais e argilosos. 

 

- Alto Alentejo e Alentejo Central 

A existência de um maior número de sítios com vestígios de estruturas domésticas 

justifica agora a separação entre Alto Alentejo/ Alentejo Central e Baixo Alentejo.  

 

   
Fig. 3.41 e 3.42 - Localização dos sítios calcolíticos com vestígios de arquitecturas domésticas, no Alto 

Alentejo e no Alentejo Central (concelhos de Campo Maior, Elvas, Alandroal, Redondo, Évora, 

Reguengos de Monsaraz e Mourão): 28 - Santa Vitória; 29 - Horta do Paraíso; 30 - São Pedro; 31 - 

Miguens 3; 32 - Perdigões; 33 - Porto das Carretas; 34 - Torre do Esporão 3; 35 - Mercador; 36 - Monte 

Novo dos Albardeiros; 37 - Moinho de Valadares 1; 38 - Monte do Tosco 1 

 

Optou-se por agregar o Alto Alentejo e o Alentejo Central (fig. 3.41 e 3.42), uma vez que 

na área do primeiro apenas se incluíram dois povoados: Santa Vitória (São João Baptista, 

Campo Maior) e o já referido sítio de Horta do Paraíso (Elvas). No Alentejo Central, o número 
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de povoados com vestígios de estruturas do quotidiano é consideravelmente maior: São Pedro 

(Redondo), Miguens 3 (Capelins, Alandroal), Perdigões (Reguengos de Monsaraz), Porto das 

Carretas (Mourão), Torre do Esporão 3 (Reguengos de Monsaraz), Mercador (Mourão), Monte 

Novo dos Albardeiros (Campinho, Reguengos de Monsaraz), Moinho de Valadares 1 e Monte 

do Tosco 1 (Mourão). 

Começando pelos povoados de fossos do Alto Alentejo e do Alentejo Central, 

infelizmente, quer em Santa Vitória (Campo Maior), quer em Perdigões (Reguengos de 

Monsaraz), os dados relativos às estruturas do quotidiano são ainda relativamente escassos. 

No caso de Santa Vitória, a única informação disponível sobre as escavações realizadas é 

a dissertação de mestrado de Ana Dias, que apenas trata em pormenor os dados relativos à 

componente artefactual do sítio. Relativamente aos vestígios de arquitecturas domésticas, a 

investigadora limitou-se a apontar a existência de estruturas negativas (fossas e buracos de 

postes), interpretando as fossas de menor dimensão como eventuais silos e as de maior 

dimensão como possíveis fundos de cabanas (Dias, 1996, p. 5-6). 

Em visita ao local foi possível verificar que as fossas visíveis possuíam plantas 

subcirculares, com diâmetros entre 0.5-2 m. No que se refere às profundidades, e face ao estado 

de abandono em que se encontra o sítio (com as estruturas negativas parcialmente preenchidas 

por terras), optou-se por não levar a cabo medições. Registou-se, no entanto, uma profundidade 

de cerca de 1.8 m na fossa de maior dimensão (com 2 m de diâmetro), a qual, entre outras, 

segundo Ana Dias, poderá ter sido utilizada como habitação (fig. 3.43 e 3.44) (ob. cit., p. 5). 

 

    
Fig. 3.43 e 3.44 - Santa Vitória: à esquerda, fossa com cerca de 2 m de diâmetro e 1.8 m de profundidade; 

à direita, extracto de um painel informativo existente no sítio, com hipótese de reconstituição de uma 

cabana 

 

 

Por sua vez, no povoado de Perdigões (fig. 3.45) foram detectadas algumas estruturas que 

poderão ter estado relacionadas com usos quotidianos, salientando-se, nas intervenções de 1997 

e 2007-2008 (“Sector 1”), um empedrado possivelmente pertencente a um pavimento, sobre o 

“Fosso 3”, e um conjunto de fossas subcirculares, no espaço interno do “Fosso 4” (Lago et al, 
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1998, p. 55; Valera, 2008a, p. 18; Valera, 2008b, p. 23). As fossas, pouco profundas, possuíam 

diâmetros de 0.98-2.28 m; no interior de duas delas foram encontrados vestígios de 

enterramentos humanos (ob. cit., p. 23-24). 

Mais recentemente, nas escavações também efectuadas pela Era Arqueologia em 2009, no 

“Sector Q”, detectaram-se algumas estruturas de cariz doméstico na área central do povoado, 

onde já se previa (com base nas prospecções geofísicas) a presença de um fosso, estruturas 

negativas de implantação de uma paliçada e uma grande estrutura circular (Era Arqueologia, 

2009b, p. 1). 

A sondagem efectuada permitiu identificar parte da estrutura de planta circular, com cerca 

de 15 m a 20 m de diâmetro (extrapolado), constituída por um embasamento de alvenaria de 

pedra irregular (fig. 3.46), de cronologia calcolítica.  

Na mesma sondagem detectaram-se ainda as extremidades do fosso mais interior do 

povoado, definindo uma entrada a Este, e uma vala sensivelmente adjacente ao fosso, que os 

arqueólogos interpretaram como a possível fundação de uma paliçada; o fosso media, em média, 

cerca de 4 m de largura. 

No interior de um dos troços do fosso foram identificadas três estruturas de combustão de 

argamassa de argila (possíveis fornos) (fig. 3.47) e uma fossa pouco profunda, aparentemente 

datadas da segunda metade do 4º milénio antes da nossa era (Era Arqueologia, 2010). 

 

 
Fig. 3.45 – Perdigões: fotografia aérea da área do povoado - a) “Sector 1”, intervencionado em 1997 e 

2007-2008; b) “Sector Q”, intervencionado em 2009 (www.nia-era.org) 

a 

b 

http://www.nia-era.org/


 

46 

 

   
Fig. 3.46 e 3.47 – Área central de Perdigões (escavações de 2009): à esquerda, embasamento pétreo da 

grande estrutura circular calcolítica; à direita, estrutura de argamassa de argila (possível forno), do 

Neolítico Final (www.nia-era.org) 

 

Dos povoados muralhados estudados destacam-se, no Alentejo Central, São Pedro, Monte 

Novo dos Albardeiros, Porto das Carretas e Monte do Tosco 1. 

O povoado de São Pedro (que adiante irá ser tratado com maior grau de pormenor, no 

capítulo referente aos casos de estudo) localizava-se num cabeço destacado, no limite Noroeste 

da vila de Redondo. 

O sítio foi escavado de 2004 a 2009, sob a direcção de Rui Mataloto, no contexto da 

execução de uma estrada circular à vila, a cargo da autarquia de Redondo. 

As intervenções permitiram identificar um conjunto de ocupações datadas desde o final 

do 4º ao final do 3º milénio antes da nossa era, compreendendo cinco grandes fases (Mataloto, 

Estrela e Alves, 2007, p. 121). 

Contudo, as estruturas arquitectónicas mais antigas identificaram-se só a partir da segunda 

fase (já no primeiro quartel do 3º milénio antes da nossa era): o povoado possuía uma estrutura 

poligonal de muralhas, com diversas passagens e torres, e uma provável torre de vigilância no 

interior (fig. 3.48); nessa fase terão existido pelo menos duas estruturas de cariz doméstico no 

interior do perímetro fortificado (uma delas, a provável torre de vigilância já mencionada), além 

de algumas fossas, possivelmente utilizadas como silos, e inúmeros buracos de postes (ob. cit., p. 

122-123, p. 130). 

A terceira fase terá correspondido ao abandono e à destruição das estruturas anteriores e 

ao desenvolvimento de uma ocupação aberta, maioritariamente composta por estruturas de 

materiais vegetais, a julgar pelos abundantes vestígios de argamassas de argila com impressões 

de ramagens; destacaram-se duas construções, com plantas aparentemente subrectangulares, 

adossadas aos paramentos de muralhas da fase anterior (ob. cit., p. 123; Mataloto e Müller, no 

prelo). 

Na quarta fase foi construída uma nova fortificação, com planta ovalada e três torres 

circulares, adossadas pelo lado exterior da muralha (fig. 3.49). Esta fase foi a que aparentemente 

registou o maior número e diversidade de vestígios de estruturas domésticas (especialmente nas 
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vertentes exteriores à fortificação), compostos por troços de embasamentos de alvenaria de 

pedra, buracos de postes e fossas escavadas no substrato rochoso (Mataloto, Estrela e Alves, 

2007, p. 124-125; Mataloto e Müller, no prelo). 

A fortificação ter-se-á mantido ocupada durante um espaço de tempo relativamente longo, 

até meados do 3º milénio antes da nossa era. Sobre as suas ruínas desenvolveu-se a quinta e 

última fase, aparentemente desprovida de fortificações, e composta por um conjunto de cabanas 

com embasamentos pétreos de planta circular. O momento final do povoado caracterizou-se 

pelo abandono dessas estruturas habitacionais e pela construção de um grande empedrado de 

planta semicircular que acompanhava o embasamento da antiga muralha (ob. cit.). 

Quanto à cronologia da quinta fase, a presença de cerâmica campaniforme, segundo os 

arqueólogos, poderá remeter para momentos avançados do 3º milénio antes da nossa era, e, 

eventualmente, até inícios do seguinte (Mataloto, Estrela e Alves, 2007, p. 126). 

 

   
Fig. 3.48 e 3.49 - São Pedro: à esquerda, vista geral das estruturas da fortificação da segunda fase; à 

direita, vista parcial da fortificação da quarta fase (fotografias: Rui Mataloto) 
 

Ocupando uma área maior que a de São Pedro, mas ainda assim inferior a 1 ha, o povoado 

fortificado de Porto das Carretas (Mourão) localizava-se na margem esquerda do Guadiana, 

sobre um pequeno esporão junto ao rio, com boas condições de visibilidade sobre a envolvente. 

As escavações aí levadas a cabo por Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares, de 1997 a 

2000, permitiram obter a planta da fortificação, assim como o registo dos vestígios 

arquitectónicos existentes no interior do recinto (fig. 3.50). 

Segundo os investigadores, o povoado terá tido duas grandes fases de ocupação 

calcolíticas, sendo a construção do recinto muralhado atribuída à primeira. A segunda fase, 

“pertencente ao Horizonte Campaniforme” revelou descontinuidade estratigráfica relativamente 

à ocupação anterior, tendo-se estabelecido sobre as ruínas da fortificação da primeira fase: “Foi 

então construída uma torre de planta externamente poligonal e internamente circular, a que se 
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adossavam grandes cabanas de planta circular. Na área adjacente erguiam-se outras cabanas, 

igualmente de planta circular” (Silva e Soares, 2002, p. 179). 

 

 
Fig. 3.50 – Porto das Carretas: planta de parte da fortificação, onde se identificaram as principais 

construções domésticas (seg. Silva e Soares, 2002) 
 

Entre as duas fases de ocupação verificou-se uma interrupção, que poderá ter sido 

provocada por um incêndio de grandes proporções, responsável pela destruição da fortificação. 

Em consequência, ao longo das muralhas da primeira fase acumularam-se grandes quantidades 

de “fragmentos de barro de revestimento, em geral de grandes dimensões e apresentando 

negativos de grossos caules”, possivelmente provenientes de cabanas construídas com ramagens 

(ob. cit., p. 178). 

No que se refere aos vestígios de estruturas habitacionais, destacaram-se as cabanas “M13”, 

“R5” e “M3”, pertencentes à segunda fase de ocupação do sítio. Todas possuíam plantas 

circulares, com diâmetros de 4-6 m, e embasamentos de alvenaria de xisto com espessuras de 

0.6-1 m) (ob. cit., p. 178-179). 

Também localizado na margem esquerda do Guadiana, no concelho de Mourão, o 

povoado de Monte do Tosco 1 possuía uma implantação similar a Porto das Carretas, ocupando 

um cabeço junto à Ribeira de Alcarrache, com amplo domínio visual sobre a envolvente. O sítio 

terá sido ocupado durante o Calcolítico e o início da Idade do Bronze (Valera, 2000b, p. 34). 
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Segundo António Valera, pertenciam à 

primeira fase (Calcolítico Pleno) as estruturas 

de muralhas e o conjunto de vestígios 

arquitectónicos detectados nos “sectores 1, 2 e 

4”. Do conjunto de vestígios de arquitecturas 

domésticas destacaram-se três cabanas 

circulares, com diâmetros interiores de 4-5 m, 

compostas por embasamentos de alvenaria de 

pedra com espessuras entre 0.7 m e 1 m. (ob. 

cit., p. 34-36; Valera, 2005, p. 148-129). 

Da segunda fase (campaniforme/ início 

da Idade do Bronze) detectou-se, no “Sector 1”, 

um troço de embasamento pétreo de uma 

cabana circular, com cerca de 6 m de diâmetro 

e 0.6 m de espessura (fig. 3.51) (Valera, 2000b, 

p. 41-42). 

Monte Novo dos Albardeiros ocupava 

uma ligeira elevação, localizada na 

propriedade de Monte dos Albardeiros (Campinho, Reguengos de Monsaraz), dominando 

visualmente uma extensa planície, até Monsaraz e a Serra das Pedras. O sítio foi objecto de 

intervenção em 1986 e 1989, sob a direcção de Victor S. Gonçalves, na sequência de várias 

acções de violação intencional, verificadas entre 1984 e 1986 (Gonçalves, 1989b, p. 49-50). 

Sobrepondo-se a um 

primeiro nível de ocupação, 

com vestígios de um espaço 

habitacional enquadrável no 4º 

ou no 3º milénio antes da nossa 

era, detectou-se a “Estrutura 2” 

(fig. 3.52 e 3.53), com paredes 

de alvenaria de pedra (lajes de 

xisto) e planta em forma de 

ábside (ob. cit., p. 55-56). 

A estrutura foi 

interpretada como uma possível 

torre oca com utilização 

doméstica, pertencente a um 

Fig. 3.51 – Monte do Tosco 1: planta da cabana 

da “Fase 2” (seg. Valera: 2000b) 

Fig. 3.52 – Monte Novo dos Albardeiros: planta da “Estrutura 2”, 

com quadrícula de 2 m x 2 m (seg. Gonçalves, 1989b) 
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sistema fortificado datado da 1ª metade do 3º milénio antes da nossa era (ob. cit., p. 56-59). 

Por sua vez, a “Estrutura 1” (fig. 3.54), construída sobre a “Estrutura 2”, encontrava-se 

muito destruída pelas acções de violação já referidas. Ao nível das paredes apresentava um 

sistema construtivo muito semelhante ao observado na “Estrutura 2” e, ao nível da cobertura, 

evidências de construção em falsa cúpula. Este último aspecto, conjugado com a presença de 

possíveis artefactos votivos no seu interior, levou o investigador a levantar a hipótese, entre 

outras, de se tratar de um espaço funerário do tipo tholos. No entanto, e face à variedade do 

restante espólio recolhido, enquadrável num contexto doméstico, Victor S. Gonçalves apontou 

como mais provável a hipótese de se tratar de um espaço de uso habitacional, posteriormente 

aproveitado para uso funerário (ob. cit., p. 57). 

 

   
Fig. 3.53 e 3.54 - Monte Novo dos Albardeiros: à esquerda, planta do troço da “Estrutura 2”, sobre a 

“Estrutura 1”; à direita, planta da “Estrutura 1” (seg. Gonçalves, 1989b) 

 

Quanto aos povoados abertos do Alentejo Central, salientaram-se, entre os estudados, 

Miguens 3, Mercador e Moinho de Valadares 1. 

No sítio de Miguens 3 (Alandroal) foram identificadas três cabanas circulares, compostas 

por embasamentos de pedra, uma delas cercada por um muro subcircular, definindo um pequeno 

recinto parcialmente segmentado por muros radiais (fig. 3.55) (Calado, 2002, p. 124). 

Essa cabana possuía um diâmetro interior de 3.8 m e o seu embasamento media cerca de 

0.7 m de espessura. Os muros que a rodeavam eram constituídos por duas faces externas 

executadas com pedras de grandes e médias dimensões e enchimento interior com pedra miúda 

(Calado e Ribeiro, 2001, p. 5-7). 
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Adossada a um desses muros, do lado Norte, verificou-se a presença de uma cabana 

menor, com cerca de 3 m de diâmetro interior. A Sul, foi escavada uma terceira cabana, com 

cerca de 5 m de diâmetro interior (Calado, 2002, p. 123). 

O sítio de Mercador (Mourão), localizado na margem esquerda do Guadiana, apresentava 

também fracas condições de visibilidade sobre a paisagem, implantando-se numa zona baixa 

relativamente ao território da envolvente próxima (Valera, 2001a, p. 44). 

A primeira intervenção 

no povoado revelou a 

existência de oito fossas 

escavadas no substrato rochoso, 

com plantas circulares. Essas 

estruturas, interpretadas como 

prováveis silos, possuíam 

diâmetros entre 0.8 m e 1.4 m e 

profundidades máximas 

conservadas até 0.92 m; no 

interior encontravam-se 

preenchidas por detritos de uso 

doméstico (ob. cit., p. 46-48). 

Em termos de estruturas 

positivas, as intervenções 

posteriores permitiram identificar diversos vestígios arquitectónicos, salientando-se os de duas 

cabanas circulares, no “Sector 3”. Essas cabanas possuíam diâmetros interiores de 5 m e 6.5 m e 

embasamentos pétreos com espessuras de 0.7 m a 0.85 m.  

Mais a Sul, ainda na margem esquerda do Guadiana, o sítio de Moinho de Valadares 1 

apresentava também uma implantação com fraca visibilidade e escassas condições naturais de 

defesa (Valera, 2000a, p. 26). 

Destacaram-se no povoado duas estruturas habitacionais, compostas por embasamentos 

circulares de alvenaria de pedra seca, com espessuras de cerca de 0.8 m. Essas cabanas 

possuíam diâmetros interiores de 5 m e 6 m, sendo que uma delas evidenciava um buraco de 

poste central. Associadas a essas estruturas detectaram-se grandes quantidades de vestígios 

construtivos de argamassas de argila com impressões de ramagens (ob. cit., p. 26-28). 

 

- Baixo Alentejo 

No Baixo Alentejo verificou-se também a existência de vestígios de estruturas de uso 

doméstico em povoados cercados por fossos, muralhados e abertos. 

Fig. 3.55 - Miguens 3: planta geral das estruturas (seg. Calado, 

2002) 
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No distrito de Beja apuraram-se os sítios de Mangancha e Sala nº 1 (Vidigueira), Porto 

Torrão (Ferreira do Alentejo), Alto do Outeiro (Baleizão), São Brás 1 (Santa Maria, Serpa) e 

Cortadouro (Santana da Serra, Ourique). Apesar de se encontrar no distrito de Setúbal, 

integrou-se também o povoado de Monte da Tumba (Torrão, Alcácer do Sal), por se localizar 

dentro dos limites considerados para esta região (fig. 3.56 e 3.57). 

 

   
Fig. 3.56 e 3.57 - Localização dos sítios calcolíticos com vestígios de arquitecturas domésticas, no Baixo 

Alentejo (concelhos de Alcácer do Sal, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Beja, Serpa e Ourique): 39 - 

Monte da Tumba; 40 - Mangancha; 41 - Sala nº 1; 42 - Porto Torrão; 43 - Alto do Outeiro; 44 - São Brás 

1; 45 - Cortadouro 

 

Dos povoados cercados por fossos, destacaram-se Porto Torrão e Alto do Outeiro. 

O povoado de Porto Torrão (fig. 3.58), identificado por José Arnaud em inícios da 

década de 80 do século XX, localizava-se junto a Ferreira do Alentejo, numa área de 

peneplanície de relevo suave, atravessada pela Ribeira do Vale do Ouro. Com base nas 

prospecções realizadas nessa época pelo arqueólogo, estima-se que a área do povoado ocupasse 

cerca de 75-100 ha (Arnaud, 1982, p. 1). 

A primeira intervenção no sítio, levada a cabo por José Arnaud em 1982, revelou a 

existência de um troço de muro com cerca de 0.8 m de espessura, constituído por dois 

paramentos de blocos de calcário, interiormente preenchido com pedra miúda e fragmentos de 

cerâmica. Junto à provável face interior dessa estrutura, foi ainda identificado um possível 

pavimento “de caliça bem calcada, com apenas 2 ou 3 cm de espessura, e uma camada de blocos 

de pedra de dimensão média, formando uma plataforma semi-circular” (…) “e que parece ter 

constituído uma ampla lareira ou o pavimento de uma pequena habitação circular, cuja 

cobertura deveria ter sido constituída por uma estrutura de matéria vegetal coberta de argila”, 
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uma vez que nos estratos superiores tinham sido encontrados “pedaços de barro, provavelmente 

provenientes de estruturas de revestimentos de habitações” (ob. cit., p. 9-10). 

 

 
Fig. 3.58 – Porto Torrão: delimitação do povoado, com base na área de dispersão dos materiais e 

localização do “Corte 1”, realizado por José Arnaud (planta transformada sobre a base seg. Arnaud, 1993) 

 

Duas décadas depois, no contexto da construção da linha de alta tensão Alqueva-Ferreira 

do Alentejo-Sines, o sítio voltou a ser objecto de escavações, pela empresa Era Arqueologia.  

Das três sondagens efectuadas, apenas a realizada na zona mais central do povoado, a 

Norte da Ribeira do Vale do Ouro, evidenciou a presença de estruturas – dois fossos e nove 

fossas – executadas durante três fases de ocupação cronologicamente enquadradas no Neolítico 

Final e no Calcolítico (Valera e Filipe, 2004, p. 50). 

As fossas, escavadas no substrato rochoso e nos depósitos de enchimento dos fossos, 

possuíam plantas circulares e ovaladas, com diâmetros de 0.9-1.5 m e profundidades máximas 

conservadas de 0.15-0.7 m. Algumas dessas estruturas foram interpretadas como possíveis silos, 

posteriormente utilizados como lixeiras (Valera e Filipe, 2002, p. 20-49; Valera e Filipe, 2004, p. 

33-36, p. 51). 

A intervenção seguinte, realizada pela empresa Neoépica em 2008-2009, decorreu no 

âmbito do acompanhamento da execução de uma conduta de rega e compreendeu várias 
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sondagens ao longo de uma vala com 100 m x 5.5 m, sensivelmente orientada no sentido Este-

Oeste, na zona Sul do povoado. Detectaram-se diversas estruturas negativas, destacando-se o 

“Fosso 3”, que limitava o povoado, e um grande número de fossas, na maioria utilizadas como 

silos (fig. 3.59). Essas estruturas possuíam plantas circulares e ovaladas, com diâmetros de 0.8-3 

m e profundidades conservadas de 0.7 m a 2 m (Rebelo, Santos e Neto, 2009).  

Nessa intervenção foi ainda detectada, e parcialmente escavada, uma estrutura 

habitacional de planta rectangular, composta pelas suas valas de fundação (fig. 3.61 e 3.62) e 

um provável fundo de cabana (ob. cit, p. 24, p. 31). 

No que se refere a estruturas positivas, foram descobertos vários embasamentos pétreos, 

um deles pertencente a uma cabana de planta circular e o outro a um provável troço de muralha 

adjacente a um fosso (ob. cit, p. 21-22). 

Na última campanha de escavações, que decorreu em 2009-2010, efectuada por três 

empresas de arqueologia (Crivarte, Archeoestudos e Neoépica), surgiram, novamente, na 

metade Oeste da vala (agora com cerca de 650 m de comprimento), abundantes estruturas 

negativas, muitas delas aparentemente utilizadas para armazenagem (silos). Identificaram-se 

dois troços de fossos (o “Fosso 2” e o “Fosso 3”) e parte de uma segunda estrutura habitacional 

de planta rectangular, definida pelas suas valas de fundação (fig. 3.60). 

 

  
Fig. 3.59 e 3.60 – Porto Torrão: à esquerda, vista parcial do “Sector 1”, intervencionado pela Neoépica 

em 2008-2009; à direita, aspecto da estrutura de planta rectangular detectada no “Sector 3 – Oeste”, 

intervencionado pela Archeoestudos, na campanha de 2009-2010 

 

Foi ainda aberta uma sondagem para prolongamento da escavação da estrutura rectangular 

detectada anteriormente, tendo-se obtido a sua planta completa, sensivelmente rectangular, com 

cerca de 6 m por 8 m (fig. 3.61 e 3.62). 

De destacar, também, nesta última intervenção, a identificação, no “Sector 3 – Oeste” e 

no “Sector 3 – Este” (intervencionados pela Archeoestudos e pela Crivarque, respectivamente), 

de duas estruturas negativas muito semelhantes, com plantas circulares, de cerca de 4 m e 5 m 

de diâmetro, que possuíam “colunas”, sensivelmente localizadas ao centro, resultantes da não 

escavação do substrato geológico nessas zonas (fig. 3.63); essas “colunas” permitiriam a 

colocação de estruturas horizontais de coberturas (ou pisos) sobre as fossas, proporcionando, 
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segundo os arqueólogos, a utilização dessas estruturas negativas para fins habitacionais (Edia, 

2010: 15-16). 

Refira-se, finalmente, no “Sector 3 – Este”, a presença de diversas estruturas de 

combustão, em empedrados e executadas com argamassa de argila, numa área presumivelmente 

destinada ao esquartejamento de animais; sobre esse nível de ocupação detectou-se ainda um 

possível pavimento (ou base para um pavimento) executado com fragmentos de adobes, com 

cerca 0.5 m de espessura por 5 m de largura, atravessando obliquamente a vala de escavação 

(fig. 3.64) (ob. cit., p. 16). 

Em termos de cronologias, todo o espólio exumado nas duas últimas intervenções remeteu 

para contextos calcolíticos (ob. cit., p. 15-16). 

 

  
Fig. 3.61 e 3.62 – Porto Torrão: aspectos da estrutura rectangular do “Sector 3”, intervencionado pela 

Neoépica em 2008-2009 e na segunda campanha de 2009 (fotografias: Ricardo Soares) 

 

   
Fig. 3.63 e 3.64 – “Sector 3 – Este”, de Porto Torrão: à esquerda, fossa com “coluna” central, interpretada 

como possível cabana; à direita, vestígios de piso de adobe, na fase final de desmonte 

 

Por sua vez, o sítio de Alto do Outeiro (que em 5.5 irá ser tratado com maior grau de 

pormenor) ocupava um cabeço de baixa altitude, ainda assim destacado na paisagem de relevo 
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suave de Baleizão. Foi identificado e 

escavado em 2005, por Carolina Grilo, no 

contexto da execução de um sistema de 

rega em profundidade. 

A intervenção consistiu na abertura 

de cinco sondagens no topo do cabeço e 

uma na sua vertente Sudeste. 

Posteriormente foram ainda realizadas 

prospecções geomagnéticas no sítio. 

As sondagens realizadas no topo do 

cabeço - a provável “plataforma central” do 

sítio - evidenciaram seis fossas escavadas 

no substrato de base, de dimensões e 

morfologias variadas; por sua vez, a 

prospecção geomagnética revelou a 

existência de um maior número de fossas e 

de um provável fosso, circundando as 

estruturas dessa área (Grilo, 2008). 

Na vertente Sudeste do cabeço 

detectaram-se mais dois troços de fossos, 

escavados no substrato de base, com formas 

e dimensões variáveis ao longo do seu 

percurso (fig. 3.65). Associada a um desses 

fossos (o “Fosso 2”), foi identificada uma 

cisterna de planta semicircular, com um 

diâmetro de 2.7 m e 1.76 m de profundidade 

conservada, paredes rectas e fundo 

ligeiramente côncavo (ob. cit., p. 99-102). 

Na borda do mesmo fosso foi 

detectado um troço de embasamento, 

composto por uma fiada de blocos pétreos 

irregulares e fragmentos de adobe, com 

cerca de 0.5 m de espessura (fig. 3.66). Na 

área imediatamente adjacente, e associada aos depósitos finais do fosso, foi escavada uma 

camada de colmatação composta por blocos de pedra e fragmentos de adobes, presumivelmente 

provenientes da derrocada da mesma estrutura (ob. cit., p.102).  

Fig. 3.66 – Alto do Outeiro: pormenor do 

embasamento pétreo adjacente ao “Fosso 2”, com 

fragmentos de adobe (fotografia: Carolina Grilo) 

Fig. 3.65 - Alto do Outeiro: vista geral do “Sector 

B”, na área do “Fosso 2” (fotografia: Carolina 

Grilo) 
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No que se refere às cronologias, o espólio exumado no sítio de Alto do Outeiro remeteu 

para um contexto de transição do 4º para o 3º milénio antes da nossa era, prolongando-se ao 

longo do Calcolítico Pleno (ob. cit., p.104). 

Estruturas aparentemente compostas por adobes foram também identificadas no povoado 

de Monte da Tumba (Torrão, Alcácer do Sal). O sítio possuía uma implantação com boas 

condições defensivas, ocupando uma elevação em esporão, sobranceira a um afluente do rio 

Xarrama. Identificado em 1982, na sequência da abertura de valas para construção de uma 

moradia unifamiliar, foi objecto de trabalhos arqueológicos entre 1982 e 1985, sob a direcção de 

Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares. 

As escavações, efectuadas numa área de 750 m
2
, permitiram conhecer a área central do 

povoado que, delimitada por um recinto muralhado, terá tido, pelo menos, quatro grandes fases 

construtivas (fig. 3.67). 

 

Fig. 3.67 – Monte da Tumba: planta geral das fortificações, com representação da “Casa 51/71” no 

quadrado “M 70” (seg. Silva e Soares, 1987) 

 

Da primeira fase - Calcolítico Inicial – detectou-se um conjunto de silos escavados na 

rocha, possivelmente anteriores à edificação da muralha. Sobre essa ocupação, num segundo 
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momento, existiram inúmeros pisos de habitat, contemporâneos à segunda linha de muralha 

(Silva e Soares, 1987, p. 32-70). 

Já na “Fase II” (Calcolítico Pleno), durante a qual se verificou nova reformulação do 

sistema defensivo, as estruturas assentaram sobre uma camada de derrubes aparentemente 

composta por adobes da fase anterior. Do conjunto de estruturas arquitectónicas destacou-se a 

“Casa 51/71”, de planta circular, com um diâmetro exterior de 4.6 m. Os seus vestígios eram 

compostos por um embasamento pétreo com cerca de 0.8 m de espessura, conservado até uma 

altura máxima de 0.6 m. Segundo os investigadores, a construção possuiria paredes e cobertura 

de adobes (esta última em forma de cúpula) que, “sob acção de um incêndio caíram, queimados, 

sobre o piso de terra batida” (ob. cit., p. 36-71). 

Na “Fase III” (Calcolítico “recente, com campaniforme”) ter-se-á assistido à construção 

de um torreão central subcircular, não sendo referida a existência de vestígios de outras 

estruturas (ob. cit., p. 74). 

O povoado fortificado de São Brás 1 (também designado por Cerro dos Castelos de São 

Brás) localizava-se nas proximidades de Serpa, na margem esquerda do Guadiana. 

Ocupava um esporão elevado, com boas condições condições de defesa, rodeado a Norte 

e a Sul por dois cursos de água. Possuía duas linhas de muralhas concêntricas: a superior, 

delimitando uma plataforma praticamente aplanada, onde foram detectados materiais 

arqueológicos provenientes de ocupações calcolíticas e do Bronze Final; a mais exterior, 

separada da primeira por um patamar estreito, que continha vestígios de habitações calcolíticas 

(Parreira, 1983, p. 153-157). 

O sítio foi intervencionado por Rui Parreira em 1979, que procedeu à abertura de um 

corte na vertente Norte do cabeço, entre as duas linhas de muralhas (fig. 3.68). A escavação 

revelou a existência de um possível bastião subcircular pertencente à primeira muralha e, 

internamente, na plataforma superior do cabeço, um nível de derrubes composto por abundantes 

quantidades de fragmentos argilosos com impressões de ramagens, “correspondendo por vezes 

claramente a estruturas abatidas e ao seu chão” (ob. cit., p. 160-161). 

Por sua vez, na zona entre as duas linhas de muralhas, o declive parece ter sido 

estruturado em socalcos, já que os estratos se sedimentavam em terraços quase horizontais; nos 

níveis mais profundos foram detectados derrubes de estruturas domésticas, aparentemente 

compostos por adobes desfeitos. Na zona inferior do corte foi ainda detectado um muro de pedra, 

de configuração subcircular, possivelmente pertencente a uma cabana, no interior da qual se 

encontraram materiais atribuíveis a um contexto doméstico. (ob. cit., p. 162). 

Em termos cronológicos, as ocupações de São Brás 1 foram integradas no período 

Calcolítico, podendo ter sido contínuas até ao Bronze Final (ob. cit., p. 166). 
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Fig. 3.68 – São Brás 1: planta geral do cerro, com a implantação do “Corte 1” (quadricula de 5 x 5 m) 

(seg. Parreira, 1983) 

 

O sítio de Cortadouro (fig. 3.69) localizava-se no topo de um pequeno esporão junto à 

margem esquerda do Rio Mira. Possuía uma implantação pouco destacada em relação à 

envolvente, com acessos difíceis pelas suas vertentes ribeirinhas. No entanto, era facilmente 

acessível através de um pequeno istmo localizado a Sul, zona onde se identificou um troço 

muralhado com cerca de 0.7 m, de cronologia calcolítica (Silva e Soares, 1977, p. 239). 

O local foi identificado em 1972 por Caetano de Mello Beirão que, na época, escavou 

uma primeira camada com 0.15 m de espessura, na qual recolheu cerâmicas calcolíticas e 

detectou dois segmentos de embasamentos pétreos, com plantas subcirculares. Seguidamente, 

Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares procederam à escavação dessa área, alargando-a em 

mais 10 m
2
. Os resultados obtidos revelaram três fases construtivas, sendo a mais antiga do 

Calcolítico e as restantes da Idade do Ferro (ob. cit., p. 239). 

A ocupação calcolítica revelou a já referida muralha de pedra seca e uma outra estrutura 

pétrea, paralela à muralha, com cerca de 0.45 m de espessura. Sobre estes embasamentos 

detectaram-se grandes quantidades de fragmentos de argamassas argilosas com impressões de 

ramagens, provavelmente provenientes dos revestimentos de estruturas habitacionais do mesmo 

período (ob. cit., p. 239). 

Localizados no concelho de Vidigueira, a Sul da Serra de Portel, os povoados de 

Mangancha e Sala nº 1 revelaram ocupações do Neolítico Final e do Calcolítico, aparentemente 

abertas, sem vestígios de fossos ou fortificações (Gonçalves, 1989a, p. 372-383).  

O sítio de Mangancha ocupava uma área de bons solos, com implantação a meia encosta, 

nas proximidades de duas linhas de água. As recolhas de superfície aí realizadas em 1987 por 

uma equipa da UNIARQ proporcionaram grandes quantidades de artefactos relacionados com 
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actividades de moagem, tecelagem e metalurgia do cobre, assim como vestígios construtivos de 

argamassas de argila possivelmente provenientes do revestimento de estruturas habitacionais 

(Gonçalves, 1994, p. 109; Gonçalves, 1989a, p. 372). 

A primeira e única campanha realizada no sítio evidenciou um pavimento de argila cozida 

com vestígios de actividades domésticas, muito provavelmente pertencente a uma habitação. 

Associados a esse possível piso, foram ainda descobertos dois buracos de poste não estruturados 

e uma grande lareira, integrando artefactos líticos e vestígios de fauna (ob. cit., p. 382). 

Por sua vez, o sítio de Sala nº 1 localizava-se junto ao Guadiana, ocupando os seus 

vestígios uma vasta área em anfiteatro, desde o topo de um cabeço relativamente elevado (mas a 

menor altitude do que outros que lhe são próximos) quase até ao rio (Gonçalves, 1987b, p. 7). 

A intervenção realizada consistiu sobretudo na realização de prospecções para 

delimitação da extensa área arqueológica. No entanto, a limpeza de um plano vertical no “Locus 

1” (fig. 3.70) permitiu a identificação de algumas estruturas de uso doméstico, compreendendo a 

construção, a destruição e o abandono de uma possível cabana de materiais perecíveis (como 

pareceu evidenciar uma camada de “barro de cabanas” no “Nível 4”), sobre a qual foi 

posteriormente executada uma lareira estruturada (ob. cit, p. 12-13). 

 

     
Fig. 3.69 e 3.70 - À esquerda, vista geral das estruturas detectadas em Cortadouro (Correia e Parreira, 

2002, p. 25); à direita, corte estratigráfico efectuado na Sala nº 1 (Gonçalves, 1993, p. 184) 

 

- Algarve 

No Algarve, dois sítios de habitat parecem reflectir modelos de povoamento e esquemas 

de implantação claramente distintos: Cerro do Castelo de Santa Justa (Martim Longo, Alcoutim) 

e Alcalar (Mexilhoeira Grande, Portimão); incluiu-se também o Cerro do Castelo de Corte João 

Marques (Ameixial, Loulé) que, apesar da relativa escassez de vestígios, revelou alguns indícios 

de elementos construtivos relacionados com espaços de uso doméstico (fig. 3.71 e 3.72). 
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Localizado no Alto Algarve Oriental, o 

povoado fortificado de Cerro do Castelo de 

Santa Justa ocupava uma elevação alongada, com 

amplo domínio visual da paisagem envolvente, 

junto a um afluente da ribeira de Foupana, nas 

proximidades da localidade de Santa Justa. O sítio 

foi objecto de escavação de 1978 a 1984, sob a 

direcção de Victor S. Gonçalves. 

A intervenção permitiu colocar a descoberto 

praticamente todas as estruturas do povoado, 

delimitado por um complexo sistema defensivo, composto por muralhas e torres de pedra (fig. 

3.73), com uma sequência construtiva de cinco fases (Gonçalves, 1989a, p. 294-295). 

No que se refere às estruturas do quotidiano, foram detectados os embasamentos de dez 

cabanas, três das quais localizadas fora do perímetro defensivo. Os espaços domésticos parecem 

ter tido duas grandes fases, separadas por um incêndio que destruiu a única estrutura 

habitacional da primeira fase – a “Cabana 4”. Desse incêndio resultou o cozimento de uma 

grande quantidade de vestígios construtivos de argamassas argilosas com negativos de 

estruturas entrelaçadas por ramagens e cordas, aparentemente pertencentes a essa estrutura (ob. 

cit., p. 289-293). 

Morfologicamente, as cabanas de Santa Justa seriam predominantemente subcirculares, à 

excepção da “Cabana 10”, que parece ter tido configuração ovalada. Em termos de dimensões, e 

com base nos registos gráficos dos vestígios que permitem obter possíveis configurações das 

cabanas, apuraram-se diâmetros entre 2 m (“Cabana 7”) e 8 m (“Cabana 4”). Quanto aos 

Fig. 3.71 e 3.72 - Localização dos sítios calcolíticos 

com vestígios de arquitecturas domésticas, no Algarve 

(concelhos de Alcoutim, Loulé e Portimão): 46 - Cerro 

do Castelo de Santa Justa; 47 - Cerro do Castelo de 

Corte João Marques; 48 – Alcalar 
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embasamentos, verificou-se a utilização de aparelhos semelhantes aos utilizados nas muralhas - 

alvenaria de lajes de xisto, assentes com ou sem argamassa de argila, por vezes com lajes 

colocadas em perpianho, com espessuras de 0.4-0.7 m (ob. cit., p. 182-190). 

 

Fig. 3.73 - Cerro do Castelo de Santa Justa: planta geral das estruturas (seg. Gonçalves, 1989a) 

 

De entre os vestígios de arquitecturas domésticas, destacaram-se ainda três buracos de 

postes estruturados, dois dos quais (“BP2” e “BP3”) com plantas ovaladas, medindo cerca de 

0.35 m x 0.25 m. Por sua vez, “BP1” possuía forma subrectangular (com 0.5 m x 0.3 m) e 

apresentava uma única pedra como calço (ob. cit., p. 186, p. 192, p. 292). 

Em Santa Justa foram ainda detectadas quatro estruturas de combustão executadas ao 

nível do solo, delimitadas por pedras, e uma em fossa – a estrutura “I.25” –, preenchida por 

vestígios de argamassas de argila provenientes do revestimento de uma estrutura positiva que 

eventualmente a cobriria; essa estrutura foi interpretada como um possível forno de uso 

colectivo (ob. cit., p. 191-195). 

O sítio de Cerro do Castelo de Corte João Marques localizava-se também no Alto 

Algarve Oriental. Aparentemente desprovido de sistemas defensivos, implantava-se numa 

elevação relativamente destacada, com boas condições de visibilidade sobre a paisagem 

envolvente (ob. cit., p. 105-106). 

A intervenção arqueológica realizada evidenciou um conjunto de vestígios de difícil 

interpretação: um embasamento pétreo pertencente a uma construção de planta quadrangular, 

dois buracos de postes e uma estrutura de uso desconhecido, de planta rectangular (com 0.8 m 

por 0.5 m), composta por lajes de xisto colocadas ao cutelo (ob. cit., p. 111-113). 
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Fig. 3.74 e 3.75 – Alcalar: à esquerda, vista da área ocupada pelo povoado, tirada de Norte (fotografia: 

Elena Morán); à direita, silo, troço de um canal e tanque (fotografia: Rui Parreira) 

 

O povoado de Alcalar situava-se no Barrocal algarvio, entre a ria de Alvor e a Serra de 

Monchique, na freguesia de Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão. Possuía uma 

implantação destacada na paisagem, sobre um cabeço à cota de 75 m, com amplo controlo 

visual da envolvente (fig. 3.74).  

O sítio ocupava uma área de cerca de 10 ha, cercada por um sistema de fossos e de 

muralhas. Hierarquicamente, Alcalar terá desempenhado o papel de “lugar central”, em torno do 

qual se distribuíam outros povoados de menor importância, dependentes de uma elite que 

controlava os meios de produção agrícolas, pecuários e metalúrgicos (Morán, 2001a, p. 171-

174). 

Embora o povoado de Alcalar tenha sido identificado no séc. XIX, só a partir de finais da 

década de 90 do séc. XX, com as escavações de emergência efectuadas nas parcelas 15-L e 16-L 

do loteamento que actualmente se sobrepõe ao povoado, é que se identificaram os primeiros 

vestígios de estruturas arquitectónicas.  

Essas intervenções, conduzidas por Elena Morán e Rui Parreira, permitiram também 

descobrir troços de alguns dos fossos do povoado, cujos traçados foram posteriormente 

definidos com base em prospecções geomagnéticas (ob. cit., p. 180). 

Na plataforma central do povoado foram descobertos inúmeros silos, um tanque de 

armazenamento de água (fig. 3.75) e algumas fossas interpretadas como fundos de cabanas, por 

vezes associadas a embasamentos de pedra (Morán e Parreira, 2001, p. 7-8). 

A mais interessante dessas estruturas parece ser a cabana do “Corte 5” (fig. 3.76), 

construída sobre uma fossa de planta ovalada. Possuía um embasamento pétreo adossado ao 

recorte curvo dessa depressão, com cerca de 1 m de espessura, junto ao qual se detectaram 

grandes fragmentos de argamassa argilosa sem quaisquer vestígios de ramagens, aparentemente 

provenientes da derrocada de uma parede maciça. 
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Fora dessa plataforma central foi efectuada uma sondagem (o “Corte 4”) que permitiu 

detectar um alinhamento de blocos calcários, interpretado como parte de uma estrutura 

doméstica, “contendo numerosos troços de barro de revestimento, alguns claramente queimados, 

que surgiram entre as pedras e na parte interior da estrutura” (fig. 3.77) (Morán, 2001b, p. 4). 

 

  
Fig. 3.76 e 3.77 – Alcalar: à esquerda, a cabana do “Corte 5”, na primeira campanha de escavação 

(fotografia: Rui Parreira); à direita, estrutura pétrea pertencente ao embasamento da cabana do “Corte 4”, 

após escavação (fotografia: Elena Morán) 

 

 

3.2. Idade do Bronze – a quadratura do círculo? Transição e introdução de novos modelos 

arquitectónicos 

3.2.1. O Bronze Inicial/ Médio 

Segundo Victor S. Gonçalves, o “colapso” do Calcolítico terá decorrido do “colapso de 

um modo de utilização dos recursos disponíveis”, fenómeno cujos mecanismos são, ainda hoje, 

dificilmente perceptíveis (Gonçalves, 1993, p. 212). 

Efectivamente, parece ter ocorrido, em inícios do 2º milénio antes da nossa era, no Sul do 

actual território português, um forte retraimento demográfico, possivelmente provocado por 

uma crise económica relacionada com um fenómeno de esgotamento de solos (ob. cit., p. 216) e 

por uma rotura dos sistemas político-sociais anteriores (Silva e Soares, 1998, p. 233).  

Esse retraimento demográfico teve consequências na rede de povoados, que se supõe não 

ter crescido. Por outro lado, os esquemas de implantação dos poucos povoados conhecidos (do 

Bronze Médio) não obedecem a critérios defensivos ou de controlo territorial; possuem, pelo 

contrário, fraca visibilidade e não apresentam vestígios de sistemas defensivos (Calado, 1993, p. 

349; Parreira, 1998, p. 269), parecendo retomar os velhos modelos neolíticos (Calado, 1993, p. 

331). 
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- Alentejo Litoral 

Do Bronze Médio destacaram-se apenas dois sítios com vestígios de estruturas domésticas, 

no Alentejo Litoral (concelho de Sines): Quitéria e Pessegueiro (fig. 3.78 e 3.79). 

 

   
Fig. 3.78 e 3.79 - Localização dos sítios do Bronze Médio com vestígios de arquitecturas domésticas, no 

Alentejo Litoral (concelho de Sines): 49 - Quitéria; 50 - Pessegueiro 

 

Esses núcleos habitacionais, associados a necrópoles de cistas, encontravam-se 

implantados em zonas baixas e planas, sem quaisquer condições de defensibilidade. No caso de 

Quitéria, os vestígios de habitat limitaram-se a estruturas de combustão; no de Pessegueiro, a 

intervenção proporcionou um maior número de estruturas, possivelmente pertencentes a uma 

cabana de planta subrectangular (fig. 3.80) (Silva e Soares, 1981, p. 170-171). 

Os vestígios de Pessegueiro integravam um único estrato de ocupação, atribuído ao 

Bronze Médio ou “Bronze II do Sudoeste”. Uma estrutura composta por duas fiadas de esteios 

sensivelmente perpendiculares parece ter delimitado uma cabana subrectangular, com as 

esquinas arredondadas. Pelo seu interior foram identificados vestígios de alguns buracos de 

postes com calços, por vezes alinhados, evidenciando um possível sistema construtivo composto 

por materiais perecíveis. O piso seria, pelo menos parcialmente, forrado por lajes de xisto. No 

interior foram detectadas duas lareiras subcirculares delimitadas por lajes de xisto colocadas ao 

cutelo, com fundos planos revestidos por argila (ob. cit., p. 169-171). 
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Fig. 3.80 - Planta da estrutura habitacional de Pessegueiro (seg. Silva e Soares, 1981) 

 

3.2.2. O Bronze Final 

Em termos político-sociais, o Bronze Final peninsular constituiu, segundo diversos 

autores, um período de grandes transformações, motivadas sobretudo por intensos contactos 

atlânticos e mediterrânicos (Almagro-Gorbea, 1977, p. 496; Almagro-Gorbea, 1998, p. 91-93; 

Ruiz-Gálvez, 1993, p. 63-64). 

Contudo, segundo Carlos Fabião, no Sudoeste Peninsular esse período parece ter possuído 

“uma identidade própria, cujas raízes mergulham fundo nas tradições autóctones, embora não se 
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deva excluir uma considerável componente de inspiração mediterrânica”, assim como 

importantes influências de origem continental (Fabião, 1993, p. 108). 

No que concerne aos intercâmbios atlânticos e mediterrânicos, e no contexto da 

problemática da “pré-colonização” por comunidades vindas do Próximo Oriente, Ana Arruda 

refere, num texto mais recente, que, aparentemente, “existem argumentos para se defender que 

quase todo o Sul do território actualmente português se manteve relativamente à margem das 

redes de intercâmbio, atlânticas e mediterrânicas, que actuaram durante o Bronze Final, pelo 

menos durante as primeiras fases de activação dessas redes” (Arruda, 2008, p. 366). Em relação 

ao Algarve (especialmente na área oriental, próxima de Huelva), a investigadora refere ainda 

que, apesar de existirem, quer em Castro Marim, quer em Tavira, “evidências do 

estabelecimento precoce de fenícios ocidentais”, não foram, até à data “identificadas 

ocorrências de espólios mediterrâneos do Bronze Final” (ob. cit., p. 367). 

Quanto às redes de povoamento, verificou-se o reaparecimento dos povoados “de altura”, 

fortificados, eventualmente dominando territórios mais ou menos vastos (Calado, 1993, p. 351; 

Parreira, 1998, p. 272); associados ou não a esses povoados, existiram também pequenos 

habitats abertos, de vocação agrícola, geralmente implantados em cotas mais baixas, junto a 

cursos de água. 

No que se refere às arquitecturas domésticas, e ainda que o número de sítios identificados 

seja consideravelmente superior ao do Bronze Médio, os seus vestígios revelaram-se 

relativamente escassos e apenas presentes no Alentejo interior. 

 

- Alentejo Interior 

No interior alentejano apuraram-se oito sítios com evidências de estruturas de habitat (fig. 

3.81 e 3.82): Coroa do Frade (Nossa Senhora da Tourega, Évora), Casarão da Mesquita (São 

Manços, Évora), Cocos 12 (Capelins, Alandroal), Rocha do Vigio 2 (Campinho, Reguengos de 

Monsaraz), Castro dos Ratinhos (São João Baptista, Moura), Pedreira de Trigaches 2 (Trigaches, 

Beja), Entre Águas 5 (Brinches, Serpa) e Neves 2 (Santa Bárbara de Padrões, Castro Verde). 

O povoado fortificado de Coroa do Frade (Nossa Senhora da Tourega, Évora) possuía 

uma implantação destacada, ocupando um cabeço com amplo domínio visual sobre a envolvente. 

Aparentemente, a sua fortificação seria composta por um perímetro principal e por uma segunda 

linha defensiva que protegia a metade Sudoeste do cabeço (Arnaud, 1979, p. 60). 

Sobre as estruturas domésticas, infelizmente, pouco há a dizer: nas sondagens efectuadas 

foram apenas identificadas algumas lareiras, possivelmente pertencentes ao piso de uma cabana. 

Segundo José Arnaud, essa possível cabana teria uma cobertura revestida por placas de cortiça, 

tendo em conta a presença desse material, calcinado, na área de combustão (ob. cit., p. 63). 
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Fig. 3.81 e 3.82 - Localização dos sítios do Bronze Final com vestígios de arquitecturas domésticas, no 

Alentejo Interior (concelhos de Évora, Alandroal, Reguengos de Monsaraz, Beja, Moura, Serpa e Castro 

Verde): 51 - Coroa do Frade; 52 - Casarão da Mesquita; 53 - Cocos 12; 54 - Rocha do Vigio 2; 55 - 

Castro dos Ratinhos; 56 - Pedreira de Trigaches 2; 57 - Entre Águas 5; 58 - Neves 2 

 

Bem diferente parece ter sido o critério de implantação do sítio de Casarão da Mesquita 

3, localizado ao longo da encosta de uma pequena colina junto à Ribeira do Albardão, na 

freguesia de São Manços, concelho de Évora. Aparentemente desprovido de estruturas 

defensivas, este povoado terá sido continuamente ocupado durante o Bronze Médio e o Bronze 

Final (Carmo, 2007, p. 106). 

A intervenção realizada, decorrente da execução de uma conduta de rega, limitou-se a 

uma faixa de 104 m por 6 m ao longo dessa encosta. Foram apenas detectadas estruturas 

negativas – quarenta e nove fossas (nove das quais já fora da área de intervenção) – escavadas 

no substrato rochoso granítico (fig. 3.83). 

Essas fossas, aparentemente utilizadas como silos de armazenagem de cereais, 

encontravam-se parcialmente destruídas, sendo provável que nenhuma delas tivesse conservado 

o seu topo original (ob. cit., p. 25-26). 

Morfologicamente, possuíam formas em planta subcirculares, com diâmetros (no topo) 

entre 0.7 m e 1.6 m. Observaram-se diversos tipos de perfis – subcirculares ou ovalados, 

afunilando para baixo, com base côncava ou aplanada (em forma de calote esférica); 

subcirculares ou ovalados, alargando para baixo, com base plana (em forma de calote esférica); 

trapezoidais, afunilando para baixo, com base plana (forma troncocónica); rectangulares, com 

paredes rectas e base plana (em forma de cilindro). Em termos de profundidades máximas 
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conservadas registaram-se medidas de 0.6 m a 2.06 m. Foram exumados diversos fragmentos de 

argamassas argilosas, possivelmente provenientes de revestimentos, em vinte e oito das fossas 

(ob. cit., p. 33-96). 

Uma das fossas (a “Fossa 16”) apresentava duas perfurações diametralmente opostas, 

sensivelmente à mesma cota (a cerca de 0.4 m a partir do topo), as quais, segundo Luís Carmo, 

poderão ter estado relacionadas com “questões de funcionalidade ou de acesso à fossa e/ou aos 

materiais aí armazenados”. O autor coloca a hipótese “destas perfurações ou concavidades 

escavadas na rocha puderem ter servido para a fixação de uma trave ou outra estrutura 

eventualmente relacionada com questões práticas e específicas de utilização deste silo, como 

por exemplo o acesso ou ainda a recolha dos produtos aí armazenados” (ob. cit., p. 25). 

No interior de algumas das fossas foram encontrados fragmentos de lajes de xisto, 

eventualmente pertencentes a tampas colocadas sobre as bocas. Os materiais de enchimento 

revelaram a posterior utilização destas estruturas como lixeiras, tendo-se identificado, em duas 

delas, dois enterramentos humanos sobre os depósitos de detritos (ob. cit., p. 26, p. 96). 

 

 
Fig. 3.83 - Casarão da Mesquita 3: vista geral da área escavada (Carmo, 2007, p. 32) 

 

Possivelmente relacionados com a ocupação de Casarão da Mesquita 3 parecem estar os 

vestígios detectados no sítio de Casarão da Mesquita 4, também unicamente compostos por 

estruturas negativas (Edia, 2010, p. 26).  

A intervenção realizada, no âmbito da Empreitada de Aproveitamento Hidro-agrícola de 

Monte Novo, permitiu identificar cinquenta e nove estruturas negativas de origem antrópica, 

com morfologias variadas, preenchidas por depósitos que incluíam materiais arqueológicos de 

diversas cronologias.  

Foram integralmente escavadas vinte e quatro fossas, com plantas semicirculares, 

medindo 0.79-1.58 m de diâmetro e 0.1-1.71 m de profundidade, colmatadas com materiais do 

Bronze Médio/ Final, análogos aos do Casarão da Mesquita 3. Tendo em conta a proximidade 
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entre as duas ocupações, assim como a similaridade das estruturas e dos materiais cerâmicos, 

julga-se pertinente levantar a hipótese de se tratar de um único e extenso povoado, do qual 

apenas se conhecem estes sectores (ob. cit., p. 26; dados não publicados). 

Menores em dimensão parecem ter 

sido os sítios de Cocos 12 e Rocha do Vigio 

2, intervencionados sob a direcção de 

Manuel Calado, no âmbito dos trabalhos de 

salvamento desencadeados pela construção 

da barragem de Alqueva; ambos abertos, 

possuíam implantações pouco destacadas, 

junto a afluentes do Guadiana. (Calado, 

Mataloto e Rocha, 2007, p. 135, p. 140). 

Em Cocos 12 (Capelins, Alandroal) 

foram detectados catorze buracos de postes, 

escavados no substrato rochoso, por vezes 

estruturados com lajes de xisto colocadas ao 

cutelo. Apesar de se ter admitido a hipótese 

de terem pertencido a uma cabana alongada, 

a planta final obtida (fig. 3.84) não permitiu 

reconstituir claramente a sua forma (Calado 

e Ribeiro, 2000, p. 8; Calado, Mataloto e 

Rocha, 2007, p. 140). 

Por sua vez, o sítio de Rocha do Vigio 2 (Campinho, Reguengos de Monsaraz) 

encontrava-se implantado num esporão rochoso, pouco destacado na paisagem envolvente, na 

margem direita da ribeira do Álamo. Condicionada pelos elevados declives das vertentes, a 

ocupação ter-se-á estruturado em pequenas plataformas, a partir da zona central, mais elevada. 

A intervenção realizada permitiu identificar duas estruturas de planta ovalada, assim 

como uma grande estrutura de planta quadrangular (fig. 3.85), não tendo resultado clara a 

atribuição desta última a momentos proto-históricos. 

No que se refere às estruturas de planta ovalada, registadas apenas na metade Sul, 

concluiu-se que corresponderiam a duas ou três fases construtivas de uma cabana: a primeira 

fase seria constituída por um perímetro de lajes de xisto colocadas ao cutelo, protegendo a base 

de uma possível estrutura de materiais perecíveis; na segunda, e, eventualmente, na terceira fase 

ter-se-ão construído uma ou duas cabanas compostas por um embasamento pétreo interior a essa 

fiada de lajes de xisto, com cerca de 0.45 m de espessura. Na fase mais recente identificou-se 

ainda um pequeno muro, construído com lajes de xisto dispostas horizontalmente, que dividiu o 

espaço interior. Refira-se ainda a abundante presença de fragmentos de argamassas de base 

Fig. 3.84 – Cocos 12: planta geral das estruturas 

(seg. Calado e Ribeiro, 2000) 
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argilosa com impressões de ramagens, aparentemente pertencentes ao revestimento das paredes 

e da cobertura da cabana, que, ao que tudo indica, seriam compostas por estruturas de materiais 

vegetais (ob. cit., p. 136). 

Os diversos vestígios construtivos pertencentes à cabana de planta ovalada foram objecto 

de análise detalhada, incluída no capítulo referente aos casos de estudo. 

 

Fig. 3.85 – Rocha do Vigio 2: planta geral das estruturas (seg. Calado, Mataloto e Rocha, 2007) 

 

O Castro dos Ratinhos (Moura, Beja) situava-se na margem esquerda do Guadiana, entre 

as desembocaduras dos rios Ardila e Degebe. Ocupava uma elevação destacada na paisagem, 

com amplo domínio visual da envolvente, actualmente adjacente à barragem de Alqueva (fig. 

3.86). 

A área do povoado estima-se em cerca de 5 ha, escalonada em três plataformas modeladas 

e delimitadas por linhas defensivas. A terceira plataforma (datada do Bronze Final), que define 

o perímetro total conhecido, era precedida (pelo menos no flanco Norte) de um fosso de grandes 

dimensões, actualmente colmatado. O sítio, identificado e prospectado em meados do Séc. XX 

por José Fragoso de Lima, foi objecto de escavações entre 2004 e 2007, no âmbito do Plano de 

Trabalhos Arqueológicos do Alqueva. As escavações, dirigidas por António Carlos Silva e Luis 

Berrocal-Rangel, proporcionaram a descoberta das várias linhas defensivas já referidas, assim 

como de uma ocupação interior bem consolidada, especialmente no topo aplanado do cerro, 

zona apelidada pelos arqueólogos de “acrópole” (Silva e Berrocal-Rangel, 2006, p. 10-11).  
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Fig. 3.86 – Castro dos Ratinhos: vista geral do cabeço, tirada de Este 

 

Os principais vestígios de estruturas domésticas da “acrópole” são de habitações datadas 

do Bronze Final (séculos VII - XI a.n.e.) e da 1ª Idade do Ferro (1ª metade do séc. VI - finais do 

séc. VII a.n.e.) (ob. cit., p. 9-10). 

Do Bronze Final detectaram-se cinco estruturas de cabanas, com plantas ovaladas, quatro 

delas sobrepostas. Essas cabanas possuíam valas de fundação contínuas, pouco profundas, com 

fiadas de lajes de xisto adjacentes, colocadas ao cutelo, possivelmente para protecção das bases 

das paredes (fig. 3.87). Associadas a essas cabanas foram ainda identificadas três fossas 

(possíveis silos) e recolhidos alguns fragmentos de argamassas argilosas com impressões de 

ramagens, que, supostamente, terão revestido as estruturas em elevação, compostas por 

materiais vegetais (ob. cit., p. 10-19). 

 

   
Fig. 3.87 e 3.88 – Castro dos Ratinhos: à esquerda, vestígios de cabanas do Bronze Final; à direita, 

pormenor do embasamento pétreo de uma cabana da 1ª Idade do Ferro, sendo visível o seu reboco 

interior 

 

Sobre as cabanas do Bronze Final foram detectados os embasamentos pétreos de duas 

grandes cabanas circulares, já da 1ª Idade do Ferro (fig. 3.88) (ob. cit., p. 19). 
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Na zona Noroeste da “acrópole” situava-se um edifício de planta ortogonal, em forma de 

“L”, da 1ª Idade do Ferro. Possuía três compartimentos e, segundo os investigadores, tratava-se 

de um edifício “orientalizante”, construído segundo “um plano prévio e obedecendo a uma 

planimetria ortogonal de módulo fenício de 52 cm” (ob. cit., p. 86). 

Parcialmente intervencionado no âmbito da execução do bloco de rega de Pisão, o sítio de 

Pedreira de Trigaches 2 (Trigaches, Beja) revelou a existência de um conjunto de vinte e duas 

fossas de planta subcircular, com diâmetros entre 0.46-2.2 m, escavadas no substrato rochoso. 

Essas estruturas, aparentemente destinadas a armazenagem, possuíam, na sua maioria, 

fundos planos e profundidades entre 1-1.9 m. Na generalidade, os seus depósitos continham 

alguns materiais cerâmicos e líticos, fauna e vestígios de combustão (Teixeira e Fonseca, 2009). 

No interior de uma das estruturas (junto à base) foram exumadas grandes quantidades de 

sementes carbonizadas; por outro lado, a base dessa fossa encontrava-se “forrada” por placas de 

cortiça, também carbonizadas (ob. cit., p. 25). 

Com base na componente artefactual, as ocupações do sítio foram cronologicamente 

integradas entre a segunda metade do 2º e o 1º milénio antes da nossa era (ob. cit., p. 25). 

Estruturas negativas de origem antrópica, mas morfologicamente muito diferentes das 

anteriormente descritas, foram também identificadas em Entre Águas 5 (Brinches, Serpa) (fig. 

3.89 e 3.90), um sítio aberto, junto à Ribeira de Enxoé. 

A intervenção realizada, também no âmbito da minimização de impactes decorrentes da 

execução de uma infraestrutura - a barragem de Serpa -, revelou a existência de um conjunto de 

ocupações de cariz doméstico, sobre estruturas negativas pouco profundas, com plantas 

ovaladas e lobuladas (“em forma de oito”), estas últimas aparentemente resultantes do 

adossamento de construções (Rebelo, Neto e Santos, 2008). 

Os fundos de planta ovalada possuíam profundidades de 0.15-0.5 m e medidas em planta 

entre 2.7-3.9 m por 1.5-2.1 m; nem no seu perímetro nem no interior se detectaram quaisquer 

estruturas pétreas ou buracos de postes (ob. cit., p. 18-20). 

 

   
Fig. 3.89 e 3.90 - Entre Águas 5: aspectos das escavações de várias estruturas negativas 

(http://www.neoepica.pt/) 
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Por sua vez, um dos fundos “em forma de oito” (“Sondagem I”) media, em planta, 7.9 m 

por 3.65 m, e em profundidade, 0.55 m; no interior detectaram-se duas áreas de combustão, 

localizadas em cada um dos lóbulos. O fundo da “Sondagem VII” media, em planta, 4.8 m por 

2.5 m, e a sua base era bastante irregular, com uma profundidade máxima de 0.8 m; no interior 

detectou-se a presença de um desnível entre as duas áreas, aparentemente marcando uma divisão; 

ao centro de um dos lóbulos detectaram-se quatro buracos de postes (ob. cit., p. 15-22). 

O sítio de Neves 2 (Castro Verde) foi identificado e intervencionado na década de 80 do 

século XX, no âmbito das obras de expansão industrial das minas de Neves-Corvo. Os trabalhos 

aí realizados por Maria Maia e Manuel Maia permitiram identificar os vestígios construtivos de 

um povoado aberto, com duas cabanas do Bronze Final (fig. 3.91) (Maia, 1986, p. 26). 

Uma dessas cabanas, definida pela vala de fundação das suas paredes, possuía planta 

ovalada; internamente media 7.25 m 

(eixo maior) por 5.6 m (eixo menor). No 

seu interior identificaram-se dois buracos 

de postes, alinhados segundo o eixo 

maior da oval. Junto a um dos buracos 

de poste detectou-se uma lareira. A outra 

cabana, apenas parcialmente escavada, 

possuía uma planta alongada, 

aparentemente subrectangular, com a 

extremidade arredondada. O seu 

perímetro foi definido por um muro com 

espessura variável, de 0.5 m a 0.7 m. 

Possuía uma largura interna de cerca 3.5 

m. No seu interior foi identificado um 

muro de pedra que compartimentou o 

espaço, assim como um buraco de poste 

no alinhamento desse muro. 

 

3.3. Considerações e analogias 

- Neolítico 

Independentemente dos fins a que se destinavam, as fossas constituem os principais 

vestígios arquitectónicos dos sítios neolíticos estudados. As suas morfologias permitem agrupá-

las em três grandes categorias: 

- Fossas de grandes dimensões em planta, com escassas profundidades; 

- Fossas de pequenas e médias dimensões em planta, com escassas profundidades; 

- Fossas de pequenas e médias dimensões em planta, com profundidades médias e grandes. 

Fig. 3.91 - Neves 2: planta geral das estruturas do 

Bronze Final (seg. Maia, 1986) 
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As do primeiro grupo, frequentemente interpretadas como fundos de cabanas, têm apenas 

representatividade a partir do Neolítico Final, em sítios como Águas Frias, Malhada das 

Mimosas 1 e Torre do Esporão 3 (Calado e Rocha, 2004, p. 122; Calado, Mataloto e Rocha, 

2002a, p. 7; Gonçalves, 1991, p. 60-63). Apesar dos seus estratos de enchimento terem revelado 

a presença de vestígios de uso doméstico e, por vezes, de fragmentos de argamassas argilosas 

com impressões de ramagens (possivelmente provenientes das estruturas positivas que as 

completariam), tal não comprova que essas grandes depressões tenham sido utilizadas como 

cabanas; convém ainda salientar que, em nenhum dos casos referidos, nem no interior nem nas 

faixas adjacentes aos seus contornos foram detectados buracos de postes ou vestígios de 

embasamentos pétreos. 

No que se refere a situações análogas na Península Ibérica, a existência de fundos de 

cabanas verificou-se nos sítios neolíticos de La Deseada (Rivas-Vaciamadrid, Madrid) e Vilars 

de Tous (Igualada, Barcelona). No primeiro sítio, do Neolítico Final, a estrutura (“Cabana 

4500”) era constituída por uma fossa de planta subcircular, com um diâmetro de cerca de 6.2 m 

e 0.6 m de profundidade (fig. 3.92); possuía um buraco de poste central e o seu perímetro era 

limitado por quarenta e seis buracos de postes (Díaz-del-Rio e Consuegra, 1999, p. 253). No 

segundo sítio, do Neolítico Antigo, a fossa tinha forma elíptica e possuía um provável 

embasamento pétreo, muito destruído; no interior detectou-se uma lareira (Clop et al., 2005, p. 

252). Refiram-se ainda algumas das estruturas negativas descobertas em Papa Uvas (Aljaraque, 

Huelva), de grandes dimensões e escassas profundidades, que poderão ter constituído fundos de 

cabanas, apesar da dificuldade de integração cronológica das mesmas em contextos do 

Neolítico Final (Martín de la Cruz, 1989, p. 227, p. 240-241). 

 

 
Fig. 3.92 - La Deseada: plantas e corte do “fundo de cabana 4500” (seg. Díaz-del-Rio e Consuegra, 1999) 

 

Em relação às fossas de dimensões menores e escassas profundidades, há que referir que, 

em muitas situações, as funcionalidades são seguramente comprovadas, como é o caso das 

estruturas de combustão, geralmente pouco profundas (não ultrapassando 0.5 m) e evidenciando 
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vestígios de combustão no seu interior. Entre os sítios estudados, foram detectadas estruturas 

deste tipo em Vale Pincel 1, Montum, Samouqueira, Lajinha 8, Defesa de Cima 2, Xarez 12, 

Carraça 1, Fábrica de Celulose 1, Horta do Albardão 3, Atafonas e, possivelmente, em Malhada 

das Mimosas 1 e Águas Frias (Silva e Soares, 1981, p. 55; Silva, 1989, p. 29; Soares, 1995, p. 

31; Gaspar, 2008, p. 98; Santos e Carvalho, 2008, p. 60; Gonçalves, 2003, p. 88; Gonçalves, 

2002b, p. 164; Silva e Soares, 2000, p. 3-4; Santos, 2006, p. 18; Albergaria, 2007, p. 12; Calado 

e Rocha, 2000, p. 4; Calado e Rocha, 2004, p. 69-79, p. 97-114). Algumas dessas estruturas 

eram interiormente revestidas por argamassas de argila, nomeadamente as de Lajinha 8, Xarez 

12, Carraça 1, Horta do Albardão 3 e Atafonas (Gaspar, 2008, p. 98; Gonçalves, 2003, p. 88; 

Gonçalves, 2002b, p. 164; Santos, 2006, p. 18, Albergaria, 2007, p. 12). 

Estruturas semelhantes foram ainda detectadas na área peninsular, em níveis do Neolítico 

Antigo/ Médio dos sítios de Carvalheiras (Sabugal, Guarda), Los Barruecos (Malpartida de 

Cáceres, Cáceres), Mas d’Is (Penáguila, Alicante), La Draga (Banyoles, Girona), Vilars de Tous 

(Igualada, Barcelona), polidesportivo da UAB (Cerdanyola, Vallès Occidental, Barcelona) (fig. 

3.93 e 3.94) (Robalo e Osório, 2006, p. 208-209; Cerrillo Cuenca et al., 2005, p. 939; Barnabeu 

Auban et al., 2005, p. 43; Boch et al., 2005, p. 498; Clop et al., 2005, p. 252; Francès, 1995, p. 

152-153) e, em contextos do Neolítico Final, na Ponta da Passadeira (Barreiro, Setúbal) e Niuet 

(Alqueria d’Asnar, Alicante) (Soares, 1995b, p. 9-10; Soares, 1998, p. 11; Soares, 1999, p. 4-5; 

Barnabeu Aubán et al., 1994, p. 21-22). As estruturas de combustão de Carvalheiras, Ponta da 

Passadeira e Niuet encontravam-se revestidas por argamassas de argila. 

 

    
Fig. 3.93 e 3.94 - Polidesportivo da UAB: plantas e secções de duas estruturas de combustão em fossa 

(seg. Francès, 1995) 
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Quanto às fossas de maior profundidade - à excepção da Ponta da Passadeira (Barreiro, 

Setúbal), onde as estruturas foram interpretadas como fornos de cozer cerâmica (Soares, 2001, p. 

112) -, a maior parte dos autores levantou a hipótese de terem tido funções de armazenamento, 

interpretação nem sempre segura, uma vez que muitas das estruturas estavam colmatadas com 

detritos de fases posteriores e, na maior parte dos casos, não se verificaram vestígios de flora no 

interior. No entanto, atendendo às suas morfologias e dimensões, parece fazer sentido atribuir-

lhes funções de armazenagem. Por outro lado, os contextos onde se detectaram estas estruturas, 

na sua maioria do Neolítico Final, revelaram a existência de economias que não assentariam 

unicamente na caça e na recolecção, mas também na acumulação de excedentes, a par com um 

aparentemente elevado grau de sedentarismo.  

Exemplos de estruturas negativas possivelmente utilizadas como silos reconheceram-se, 

em contextos do Neolítico Antigo/ Médio, em Salema (Santiago do Cacém, Setúbal) e Defesa 

de Cima 2 (Torre de Coelheiros, Évora), e do Neolítico Final, em Horta do Paraíso (Elvas, 

Portalegre), Águas Frias (Alandroal, Évora), Malhada das Mimosas 1 (Alandroal, Évora), Horta 

do Albardão 3 (Torre de Coelheiros, Évora) (Silva e Soares, 1981, p. 59; Santos e Carvalho, 

2006, p. 116; Mataloto e Costeira, 2008, p. 7-12; Calado e Rocha, 2004, p. 121; Calado e 

Mataloto, 2000, p. 10; Santos, 2006, p. 21). Algumas dessas estruturas apresentavam 

revestimentos interiores compostos por argamassas argilosas, nomeadamente as de Salema, 

Defesa de Cima 2 e, aparentemente, uma das fossas de Malhada das Mimosas 1. 

Estruturas análogas, também interpretadas como silos, foram detectadas na área 

peninsular, em contextos do Neolítico Antigo e Médio, nos sítios de São Pedro de Canaferrim 

(Sintra, Lisboa), Los Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres), Las Palas, La Era (Almería), 

Peña Oviedo (Camaleño, Cantabria) e Cova 120 (Sadernes, La Garrotxa), e em contextos do 

Neolítico Final, em Papa Uvas (Aljaraque, Huelva), La Deseada (Rivas-Vaciamadrid, Madrid), 

La Colata (Montaverner, Valencia), Buraco da Pala (Mirandela, Bragança) e Niuet (Alqueria 

d’Asnar, Alicante) (Simões, 2003, p. 119, p. 125-126; Cerrillo Cuenca et al., 2006, p. 29-38; 

Román Díaz e Maicas Ramos, 2002, p. 56-58; Gomèz Puche e Díez Castilho, 2005, p. 480; 

Agustí Farges, 1987, p. 37-46; Martin de La Cruz, 1989, p. 228; Díaz-del-Río e Consuegra, 

1999, p. 256; Gómez et al., 2004, p. 64; Sanches, 1987, p. 63; Sanches, Soares e Mathias, 1993, 

p. 230; Bernabeu Aubán et al., 1994, p. 24-25). Revestimentos de argila apenas se verificaram 

nos silos de Buraco da Pala (Sanches, 1987, p. 63) e na “Fossa 100” de La Colata (Gómez et al., 

2004, p. 118). 

No que se refere a estruturas negativas, salienta-se, também, a presença de buracos de 

postes em inúmeros sítios de habitat, sugerindo a existência de elementos construtivos 

compostos por engradados de materiais vegetais. No entanto, à excepção dos casos de Xarez 4 e 

Castelo Belinho (Gonçalves, 2002b; Gomes, 2008), esses elementos surgiram sempre isolados, 

não sendo possível obter as configurações das eventuais estruturas às quais terão pertencido. 
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Mesmo nos dois sítios referidos, para os quais os autores levantaram a hipótese de os buracos de 

postes terem pertencido a estruturas rectangulares, a questão não é inequívoca; na área 

peninsular, apenas no povoado lacustre de La Draga se detectaram estruturas subrectangulares 

(Bosch et al., 2003). 

Refiram-se finalmente os fossos sinuosos, identificados apenas a partir do 4º milénio 

antes da nossa era, cuja utilização parece conectar-se com ambientes onde os escassos vestígios 

construtivos e a componente artefactual apontam, regra geral, para ocupações do quotidiano, 

como foi possível verificar nos sítios de Juromenha 1, Águas Frias, Malhada das Mimosas, Alto 

do Outeiro e Cabeço do Torrão (este último onde as ocupações de cariz doméstico poderão ter 

estado relacionadas com actividades religiosas). Situação análoga verificou-se no grande 

povoado de Papa Uvas (Aljaraque, Huelva) (Martín de la Cruz, Gomez Pascual e Consuegra 

Rodriguez, 1987, p. 250) e em Las Matillas, Gózquez de Arriba e Fuente de la Mora (Madrid) 

(Díaz-del-Río, 2003, p. 61). 

Essas estruturas negativas, aparentemente não conectáveis directamente com usos 

domésticos, poderão ter desempenhado um papel fundamental no aproveitamento dos recursos 

hídricos, como, aliás, se comprova, em fase posterior, nos povoados calcolíticos de Alto do 

Outeiro (Beja) e Alcalar (Portimão, Faro), onde foram identificadas fossas destinadas ao 

armazenamento de água, com canais de ligação aos fossos (Grilo, 2008, p. 101; Morán e 

Parreira, 2001, p. 8); o provável aproveitamento hidráulico dos fossos foi ainda referido nos 

casos dos povoados calcolíticos de San Blas (Cheles, Badajoz) e Marroquíes Bajos (Jaén) 

(Hurtado, 2004, p. 153; Zafra, Hornoz e Castro, 1999, p. 90). 

 

- Calcolítico 

A partir do Calcolítico verificou-se a predominância de vestígios de estruturas positivas. 

As intervenções arqueológicas realizadas têm revelado a abundante utilização de estruturas 

pétreas, sobretudo em embasamentos de paredes de cabanas e de espessas muralhas defensivas, 

construídas com diferentes aparelhos de alvenaria. Construções desse tipo, utilizadas em 

estruturas domésticas de plantas dominantemente subcirculares ou ovaladas, foram detectadas 

nos povoados de São Pedro (Redondo, Évora), Miguens 3 (Alandroal, Évora), Porto das 

Carretas, Mercador (Mourão, Évora), Perdigões e Monte Novo dos Albardeiros (Reguengos de 

Monsaraz, Évora), Moinho de Valadares 1, Monte do Tosco 1 (Mourão, Évora), Monte da 

Tumba (Torrão, Setúbal), Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, Beja), São Brás 1 (Serpa, Beja), 

Cortadouro (Ourique, Beja), Cerro do Castelo de Santa Justa (Alcoutim, Faro), Cerro do Castelo 

de Corte João Marques (Loulé, Faro) e Alcalar (Portimão, Faro) (Mataloto, Estrela e Alves, 

2007, p. 123-125; Calado, 2002, p. 124; Silva e Soares, 2002, p. 178-179; Valera, 2005, p. 146-

147; Era Arqueologia, 2009b, p. 1; Gonçalves, 1989b, p. 56; Valera, 2000a, p. 27-28; Valera, 

2000b, p. 35; Silva e Soares, 1987, p. 39; Arnaud, 1993, p. 42; Rebelo, Santos e Neto, 2009, p. 
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22; Parreira, 1983, p. 162; Silva e Soares, 1977, p. 239; Gonçalves, 1989a, p. 182-190; Valera, 

1989a, p. 113; Morán e Parreira, 2001, p. 8). Já fora da área de estudo, mas ainda no Sul de 

Portugal, refira-se também a presença de embasamentos pétreos de cabanas nos sítios de 

Zambujal (Torres Vedras, Lisboa) (fig. 3.95), Penha Verde (Sintra, Lisboa), Leceia (Oeiras, 

Lisboa) (fig. 3.96), Cabeço do Pé da Erra (Coruche, Santarém), Chibanes (Palmela, Setúbal) e 

Outeiro Redondo (Sesimbra, Setúbal) (Kunst e Uerpmann, 2002, p. 86-89; Cardoso, 2002, p. 

273; Cardoso, 1994, p. 33-34, p. 40; Gonçalves, 1985, p. 74; Soares, 2002, p. 8-11; Cardoso, 

2006, p. 5). 

 

   
Fig. 3.95 e 3.96 – À esquerda, estrutura pétrea do “Corte 91” de Zambujal, possivelmente pertencente ao 

embasamento de uma estrutura habitacional (Kunst e Uerpmann, 2002, p. 86); à direita, “casa L”, em 

Leceia, com pavimento interior revestido por lajes de pedra (Cardoso, 1994, p. 27) 

 

Por sua vez, em território espanhol, verificou-se o uso de embasamentos pétreos na 

construção de cabanas, nos povoados de Gózquez de Arriba (Madrid), San Blas (Chelez, 

Badajoz), Marinaleda (Sevilla), Junta de Los Ríos (Puebla de Guzmán, Huelva), Marroquíes 

Bajos (Jaén) e Los Millares (Santa Fe de Mondujar, Almería), entre muitos outros (Díaz-del-Río, 

2003, p. 69; Hurtado, 2004, p. 148; Caro, Briones e Garcia, 2004, p. 925; Nocete et al., 2004, p. 

1826; Zafra, Hornoz e Castro, 1999, p. 85; Almagro e Arribas, 1963, p. 36, p. 42; Molina e 

Câmara, 2006, p. 49, p. 70). 

Nos sítios estudados, os materiais lenhosos e argilosos parecem também ter sido 

amplamente utilizados na execução de estruturas domésticas. 

Associados aos já referidos embasamentos de pedra (e, por vezes, a buracos de postes), 

detectaram-se, também, em diversos povoados do Calcolítico, abundantes vestígios de 

argamassas argilosas com impressões de ramagens. Cozidas por incêndio, essas argamassas 

terão, possivelmente, sido utilizadas no revestimento de estruturas vegetais em elevação 

(paredes e, eventualmente, coberturas de cabanas). Esses vestígios foram detectados em 

inúmeros povoados do Sul de Portugal, destacando-se, entre outros: Horta do Paraíso (Elvas, 

Portalegre), São Pedro (Redondo, Évora), Monte da Ponte (Nossa Senhora da Tourega, Évora), 
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Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Évora), Porto das Carretas (Mourão, Évora), Mercador 

(Mourão, Évora), Monte Novo dos Albardeiros (Reguengos de Monsaraz, Évora), Moinho de 

Valadares 1 (Mourão, Évora), Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, Beja), São Brás 1 (Serpa, 

Beja), Cortadouro (Ourique, Beja), Cerro do Castelo de Santa Justa (Alcoutim, Faro) e Alcalar 

(Portimão, Faro) (Mataloto e Costeira, 2008, p. 8; Mataloto, Estrela e Alves, 2007, p. 123; Hock 

e Kalb, 1997, p. 164-165; Lago et al., 1998, p. 53; Silva e Soares, 2002, p. 178; Valera, 2005, p. 

146; Gonçalves, 1989b, p. 55; Valera 2000a, p. 27-28; Rebelo, Santos e Neto, 2009, p. 21; 

Parreira, 1983, p. 161; Silva e Soares, 1977, p. 239; Gonçalves, 1989a, p. 289; Morán, 2001b, p. 

4). O mesmo tipo de vestígios, associados a embasamentos de pedra ou buracos de postes, foi 

detectado em diversos sítios do território espanhol, como San Blas (Cheles, Badajoz), La 

Pijotilla (Badajoz), Junta de Los Ríos (Puebla de Guzmán, Huelva) e Los Millares (Santa Fé de 

Mondujar, Almeria), entre muitos outros (Hurtado, 2004, p. 148; Hurtado, 1988, p. 50; Nocete 

et al., 2004, p. 1826; Molina e Câmara, 2006, p. 48). 

Quanto ao adobe, o seu uso na construção de estruturas positivas está documentado em 

três sítios de habitat da área de estudo: Monte da Tumba (Alcácer do Sal, Setúbal), Alto do 

Outeiro (Beja) e Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, Beja) (Silva e Soares, 1987, p. 39; Grilo, 

2008, p. 102; dados não publicados). 

Em termos peninsulares, a presença de adobes em estruturas de uso habitacional foi 

detectada em La Pijotilla (Badajoz), Valencina de la Concepcion (Sevilha), Almizaraque 

(Almería) e Marroquíes Bajos (Jaén), sendo que neste último sítio os adobes foram também 

aplicados em alvenarias mistas (pedra e adobe) de muralhas defensivas (Hurtado, 1991, p. 50; 

Murillo Díaz, 1989a, p. 556, p. 559; Vela Cossío, 2003, p. 7; Zafra, Hornoz e Castro, 1999, p. 

85, p. 89-90). 

A terra crua terá também sido utilizada na construção de paredes maciças, como parece 

ser o caso da cabana do “Corte 5” do povoado de Alcalar, que apresentava um grande soco de 

alvenaria (com cerca de 1 m de espessura), sobre e lateralmente ao qual foram exumados 

grandes fragmentos de argamassa argilosa, sem quaisquer vestígios de ramagens. Julga-se que a 

técnica utilizada poderá ter sido semelhante à do bauge ou cob (terra empilhada). Faltam, no 

entanto, situações análogas no contexto peninsular, para o período Calcolítico. Refira-se, 

contudo, que no Sul de França a técnica do bauge se encontra documentada em diversos sítios 

proto-históricos das regiões de Languedoc e Provence (Chazelles, 1999, p. 233). 

No que se refere às estruturas negativas, a detecção de habitações construídas sobre 

fundos escavados verificou-se, aparentemente, apenas em Mercador (Mourão, Évora) e Alcalar 

(Portimão, Faro). 

No caso de Mercador essas depressões possuíam formas alongadas e desenvolver-se-iam 

superiormente com estruturas de materiais vegetais revestidas por argamassas argilosas, tendo 

em conta os inúmeros fragmentos com impressões de ramagens detectados nos enchimentos das 
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estruturas e a ausência de embasamentos pétreos, quer no interior, quer na periferia dos fundos 

de cabanas (Valera, 2005, p. 146). 

Em Alcalar, conforme já referido, os fundos de cabanas surgiram associados a 

embasamentos de alvenaria de pedra, adossados aos recortes efectuados na rocha; os elementos 

superiores a esses embasamentos (paredes e coberturas) seriam possivelmente compostos por 

paredes maciças de terra e estruturas de ramagens revestidas por argamassas de argila, tendo em 

conta os inúmeros vestígios de argamassas recolhidos (com e sem impressões de ramagens) 

nesses contextos (Morán, 1999, p. 6; Morán e Parreira, 2001, p. 8). 

Possíveis fundos de cabanas foram detectados em território espanhol nos povoados de 

Fuente Lirio (Ávila), Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara), La Pijotilla (Badajoz), Papa 

Uvas (Aljaraque, Huelva), Valencina de la Concepcion (Sevilla) e Los Millares (Santa Fe de 

Mondujar, Almería), entre outros: em Fuente Lírio, de planta ovalada, sem estruturas pétreas e 

com inúmeros vestígios de argamassas argilosas com impressões de ramagens nos seus 

depósitos de colmatação (Fabián García, 2006, p. 129); em Loma del Lomo, de planta alongada, 

com vestígios de um troço de embasamento pétreo junto ao seu limite (Valiente Malla, 1997, p. 

497); em La Pijotilla, com planta subcircular, sem evidências de embasamentos pétreos e com 

vestígios de adobes e de argamassas argilosas com impressões de ramagens (Hurtado, 1991, p. 

50); em Papa Uvas, com plantas circulares, ovaladas e alongadas, sem quaisquer vestígios de 

embasamentos pétreos (Martín de la Cruz, 1989, p. 227); em Valencina de la Concepcion, com 

plantas subcirculares e sem vestígios de embasamentos de pedra, um deles escalonado através 

de um patamar intermédio e possuindo vestígios de adobes no seu interior (Murillo Díaz, 1989a, 

p. 559); em Los Millares, com plantas ovaladas, delimitados por embasamentos pétreos 

(Almagro e Arribas, 1963, p. 36, p. 42). 

Estruturas negativas possivelmente destinadas à armazenagem (silos) foram detectadas 

nos povoados de Santa Vitória (Campo Maior, Portalegre), São Pedro (Redondo, Évora), 

Miguens 3 (Alandroal, Évora), Mercador (Mourão, Évora), Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, 

Évora), Alto do Outeiro (Beja) e Alcalar (Portimão, Faro) (Dias, 1996, p. 6, Mataloto et al, 2007, 

p. 125; Calado e Ribeiro, 2001, p. 3; Valera, 2001a, p. 52; Valera e Filipe, 2002, p. 51; Rebelo, 

Santos e Neto, 2009; Grilo, 2008, p. 96-99; Morán 2001a, p. 175). Em território espanhol, 

detectaram-se possíveis silos de cronologia calcolítica nos povoados de Fuente Lírio (Ávila), 

Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara), Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, 

Madrid), Las Matillas (Madrid), Gózquez de Arriba (Madrid), Fuente de la Mora (Madrid), San 

Blas (Cheles, Badajoz), La Pijotilla (Badajoz), Valencina de la Concepcion (Sevilha), 

Marinaleda (Sevilha), Papa Uvas (Aljaraque, Huelva), Marroquíes Bajos (Jaén), Los Millares 

(Santa Fe de Mondujar, Almería) e Niuet (Alqueria d’Asnar, Alicante), entre muitos outros 

(Fabián García, 2006, p. 131; Valiente Malla, 2003, p. 113; Liesau et al., 2008, p. 100; Díaz-

del-Rio et al., 1997, p. 96-99, p. 107-108; Hurtado, 2002, p. 209; Hurtado, 1988, p. 40; Murillo 
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Diaz, 1989a, p. 559; Caro et al., 2004, p. 926; Martín de la Cruz, 1989, p. 227; Zafra, Hornoz e 

Castro, 1999, p. 85; Molina e Câmara, 2006, p. 50; Barnabeu Aubán et al., 1994, p. 24-25). 

 

- Idade do Bronze 

Como já foi referido, a escassez de vestígios de estruturas do quotidiano para a Idade do 

Bronze, sobretudo na sua fase inicial e média, poderá decorrer, por um lado, do forte 

retraimento demográfico que se supõe ter ocorrido na viragem do 3º para o 2º milénio antes da 

nossa era e, por outro, do fraco investimento nas arquitecturas domésticas, comparativamente ao 

período Calcolítico. 

Na área de estudo, os raros vestígios de estruturas associados a usos domésticos até hoje 

detectados surgiram apenas em contextos do Bronze Médio e inseridos em ambientes funerários, 

como nos casos de Quitéria e Pessegueiro. 

A mesma situação poderá também ter ocorrido em Alcaria 1 (Ourique, Beja), onde foi 

descoberta uma estrutura subrectangular, de funcionalidade desconhecida (fig. 3.97), muito 

próxima de um grande monumento funerário (Beirão, 1973, p. 195; Parreira, 1998, p. 269; 

Correia e Parreira, 2002, p. 33), com algumas semelhanças à estrutura de Pessegueiro: ambas 

possuíam plantas subrectangulares e as estruturas pétreas que as delimitavam eram compostas 

por fiadas de esteios; os seus pavimentos interiores eram, pelo menos parcialmente, revestidos 

por lajeados de pedra. 

 

Em todo o caso, a função 

habitacional não parece estar seguramente 

comprovada, especialmente no caso de 

Alcaria 1b, onde, aparentemente, não foi 

efectuada qualquer escavação (Beirão, 

1973, p. 196; Lago, 1995, p. 79; Correia e 

Parreira, 2002, p. 33). Por outro lado, a 

presença destas estruturas em ambientes 

funerários, poderá indiciar outro tipo de uso, 

nomeadamente de cariz cultual. 

No que se refere à existência de 

estruturas análogas, para o Bronze Médio, 

na área do Sudoeste Peninsular, destaca-se 

o povoado fortificado de Alange (Badajoz), 

onde se detectaram os vestígios de uma 

cabana delimitada por uma fiada de lajes de 

xisto colocadas ao cutelo (fig. 3.98). Essa 

Fig. 3.97 - Alcaria 1: planta da estrutura da “Zona B” 

(seg. Correia e Parreira, 2002) 
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estrutura possuía, no entanto, planta ovalada, medindo aproximadamente 4 m por 2.6 m (eixo 

menor) (Pavón Soldevilla, 1998, p. 27, p. 83-84). 

Por sua vez, em Mesa de Setefilla (Lora del Río, Sevilla), foram descobertos troços de 

muros pertencentes a estruturas habitacionais com configurações subrectangulares. Contudo, os 

sistemas construtivos utilizados compreenderam a execução de embasamentos de alvenaria de 

pedra, sobre os quais se desenvolveriam paredes de adobe (Aubet et al., 1983, p. 44-45). 

 

Fig. 3.98 - Alange: segmento do soco de uma cabana do Bronze Médio (seg. Pavón Soldevilla, 1998) 

 

Estruturas habitacionais com plantas subrectangulares foram ainda detectadas em 

povoados “argáricos” como Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) e Cerro de La Encina 

(Monachil, Granada), também construídas com espessos muros de alvenaria e contendo buracos 

de postes no interior para suporte de coberturas (Contreras, Sánchez e Nocete, 2000, p. 275-277; 

Arribas Palau et al, 1974, p. 23-24; Aranda Jiménez e Molina González, 2005, p. 168). 

No Bronze Final, embora se verifique um acentuado investimento nos povoados em 

detrimento das necrópoles (Parreira, 1998, p. 269), os vestígios de estruturas domésticas são 

ainda relativamente escassos. Aparentemente, esse maior investimento ter-se-á dado mais ao 

nível da construção de fortificações; os edifícios de habitação parecem ter sido quase sempre 

construídos com recurso a materiais perecíveis e, portanto, mais frágeis em termos de 

conservação. 

Ainda assim, os escassos dados disponíveis permitem admitir a predominância de 

habitações com plantas alongadas ou ovaladas, construídas, na maior parte dos casos, com 

estruturas de postes e ramagens revestidas por argamassas argilosas. Muitos desses edifícios 

possuíam socos de protecção exteriores, ao nível das bases das paredes, constituídos por fiadas 

de esteios. A colocação de postes verticais, pelo interior dessas protecções, seria precedida da 

execução de orifícios ou valas de fundação escavadas no afloramento rochoso. Exceptua-se uma 

das cabanas de Neves 2, de configuração alongada, tendencialmente subrectangular, cuja parede 

era composta por um espesso embasamento pétreo. 
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Ao nível do espaço interior verifica-se a existência de estruturas de combustão 

sobrelevadas em relação aos pavimentos e de possíveis silos de armazenagem (estes últimos 

apenas detectados no interior das cabanas do Castro dos Ratinhos). Em Neves 2 e Rocha do 

Vigio 2 foram ainda detectados muros que compartimentavam o espaço interno das habitações. 

Uma cabana com algumas semelhanças às de Rocha do Vigio 2 e Castro dos Ratinhos foi 

detectada em El Risco (Sierra de Fuentes, Cáceres): de planta subcircular ou ovalada, 

encontrava-se delimitada por uma fiada de pedras colocadas ao cutelo e possuía um buraco de 

poste central que possivelmente suportaria a estrutura da cobertura (fig. 3.99) (Enríquez 

Navascués, Rodríguez Diaz e Pavón Soldevilha, 2001, p. 42-44). 

Também em El Trastejón (Zufre, Huelva) foram identificadas várias estruturas de planta 

ovalada, compostas por alinhamentos de pedras colocadas verticalmente, com evidências de 

ocupações de cariz doméstico e abundantes fragmentos de argila com negativos de ramagens. 

Uma dessas estruturas apresentava buracos de postes intercalados entre os esteios e outra, pelo 

interior do alinhamento pétreo (Hurtado e García Sanjuán, 1994, p. 244-246). 

Vestígios de cabanas do Bronze Final, com plantas ovaladas, foram ainda detectados em 

Montemolín (Sevilla) e Colina de los Quemados (Córdoba) (fig. 3.100), mas compostos por 

embasamentos de alvenaria de pedra (Chaves e De la Bandera, 1991, p. 71; Luzón e Ruiz Mata, 

1973, p. 10). 

Também em Acipino (Ronda, Málaga) (fig. 3.101) foram identificadas cabanas de plantas 

ovaladas, compostas por embasamentos pétreos, com lareiras de barro no interior e vestígios de 

argamassas argilosas com impressões de ramagens (Aguayo et al., 1985, p. 300; Aguayo et al., 

1986, p. 39-41). 

 

   
Fig. 3.99 e 3.100 - À esquerda, planta da cabana do “Sector C” de El Risco, com quadrícula de 3 m x 3 m 

(seg. Enríquez Navascués, Rodríguez Diaz e Pavón Soldevilha, 2001); à direita: planta do embasamento 

pétreo de uma cabana de Colina de los Quemados, com 45 cm de espessura (seg. Luzón e Ruiz Mata, 

1973) 
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Fig. 3.101 - Acipino: planta geral das cabanas do Bronze Final, com quadricula de 2 m x 2 m (seg. 

Aguayo et al., 1985) 

 

Nos níveis do Bronze Final do povoado fortificado de Cerro de La Encina (Monachil, 

Granada) detectaram-se vestígios de cabanas de plantas ovaladas compostos por socos de pedra 

de escassa altura e espessura, associados a buracos de postes e vestígios de argamassas argilosas 

com impressões de ramagens, possivelmente pertencentes aos revestimentos de estruturas 

positivas (Arribas Palau et al., 1974, p. 27-29; Aranda Jiménez e Molina González, 2005, p. 

177). 

Edifícios de configuração possivelmente análoga à cabana alongada de Neves 2, apenas 

foram detectados em Quebrantahuesos (Rio Tinto, Huelva), onde as cabanas descobertas 

possuíam plantas alongadas e irregulares, tendencialmente subrectangulares, definidas por 

embasamentos pétreos de dimensões variáveis (Pellicer, 1983, p. 64). Também em Acipino 

(Ronda, Málaga) foi detectada uma cabana rectangular com as esquinas arredondadas, composta 

por espessos muros de alvenaria de pedra (Aguayo et al., 1986, p. 39). 

Em território português, a Norte do Tejo, destacam-se ainda dois povoados da Beira Baixa: 

Alegrios (Idanha-a-Nova, Castelo Branco) e Cabeço do Crasto de São Romão (Seia, Guarda) 

(fig. 3.102). Em ambos os sítios foram detectados vestígios de cabanas de contornos 

subcirculares e ovalados, compostos por estreitas fiadas de pedras e buracos de postes pelo 

interior (Vilaça, 1995, p. 184-185; Fabião e Guerra, 1989, p. 76; Fabião, 1993, p. 91). Refira-se 



 

86 

 

também, no Minho, o povoado fortificado de Citânia de São Julião (Vila Verde, Braga), onde 

foram detectadas diversas cabanas ovaladas (fig. 3.103), compostas por alinhamentos de pedras 

(por vezes com buracos de postes pelo interior) que serviriam de reforço a estruturas construídas 

com materiais vegetais e argilosos (Fabião, 1993, p. 86; Bettencourt, 2000b, p. 19, p. 101-109). 

 

   
Fig. 3.102 e 3.103 - À esquerda, vestígios de socos de cabanas do Cabeço do Crasto de São Romão 

(fotografia: Amílcar Guerra, in Fabião, 1993, p. 91); à direita, aspecto dos trabalhos arqueológicos de 

Citânia de São Julião, sendo visíveis os embasamentos de uma cabana ovalada (fotografia: Manuela 

Martins, in Fabião, 1993, p. 86) 

 

Conforme já se disse, em alguns dos sítios estudados foram detectadas estruturas 

negativas, nomeadamente fundos de cabanas e silos.  

A presença de fundos de cabanas, identificados na área de estudo apenas no povoado de 

Entre Águas 5, parece ter sido contudo frequente no Sudoeste Peninsular. Estruturas desse tipo 

foram detectadas em sítios do Bronze Final como Quinta de Santo António (Carcavelos, Cascais, 

Lisboa), Vega de Santa Lucia (Palma del Rio, Córdoba), Puebla del Río (Sevilha), Las 

Manzanas, San Bartolomé de Almonte (Huelva) e, aparentemente, em Balsa de Tamaríz 

(Zaragoza), Teso del Cuerno (Forfelada, Salamanca) e Monte Aguilar (Bardenas Reales, 

Navarra) (Neto, Gonzalez e Santos, 2009; Murillo Redondo, 1987, p. 107-188; Escacena e 

Henares, 1994, p. 508; Linares, 2004, p. 1759-1760; Ruiz Mata e Fernandez Jurado, 1986, p. 

1986; Rodríguez, 1997, p. 67, p. 71). 

A existência de silos – aparentemente presentes na área de estudo em Casarão da 

Mesquita 3, Casarão da Mesquita 4, Castro dos Ratinhos, Pedreira de Trigaches 2 e, 

aparentemente, também no Alto de São Gens, Redondo (Mataloto, 2004: 149) - encontra-se 

documentada peninsularmente em povoados do Bronze Médio e Final como a Sola (Braga), El 

Prado (Segóvia), Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara), Las Matillas (Alcalá de Henares, 

Madrid), Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén), Polidesportivo da UAB (Barcelona), em Aparrea 

(Pamplona) e Monte Aguilar (Bardenas Reales, Navarra) (Bettencourt, 2000a, p. 15, p. 49; 

López Ambite, 2003, p. 146; Valiente Malla, 2003, p. 113; Díaz-del-Rio et al., 1997, p. 96-99, p. 

107-108; Contreras, Sánchez e Nocete, 2000, p. 282; Francês, 1995, p. 157; Rodríguez, 1997). 

 



 

87 

 

CAPÍTULO 4 – As tecnologias construtivas 

 

 

 

“Se uma coisa não se vê, há boas explicações para isso. 

Primeira delas: não existe. Em alternativa: somos nós que a não vemos.” 

 

Gonçalves, 2004, p. 172 

  

 

“Marco Polo descreve uma ponte, pedra a pedra. 

- Mas qual é a pedra que sustém a ponte? – pergunta 

Kublai Kan. 

- A ponte não é sustida por esta ou por aquela pedra – 

responde Marco, - mas sim pela linha do arco que elas 

formam. 

Kublai Kan permanece silencioso, reflectindo. Depois 

acrescenta: - Porque me falas das pedras? É só o arco que me 

importa. 

Polo responde: - Sem pedras não há arco.” 

 

Italo Calvino, As Cidades Invisíveis 

 

 

4.1. Os vestígios construtivos – problemática da conservação dos materiais 

De uma maneira geral, na área de estudo, os factores que condicionam a conservação dos 

vestígios arqueológicos são pouco favoráveis à sobrevivência de determinados materiais 

construtivos, como a madeira e as argamassas de terra crua. A maior parte dos solos possui 

textura arenosa ou franco-arenosa, com elevada permeabilidade à água e presença de oxigénio; 

mesmo no caso dos solos argilosos ou com alguma argiluviação (como os Barros Pretos ou os 

Luvissolos, Mediterrâneos Pardos e Vermelhos), esses materiais tendem a deteriorar-se devido à 

instabilidade dos terrenos, provocada pelos factores climáticos (alternância entre estações secas 

e húmidas, com elevadas variações higrotérmicas) (Cardoso, 1965). 

Sob essas condições, as estruturas feitas com argamassas argilosas, altamente sensíveis à 

acção da água e, especialmente, às variações dos teores de humidade (ciclos de humedecimento 

e secagem), têm, na generalidade, escassas hipóteses de sobrevivência (Pedelì e Pulga, 2002, p. 

22). O mesmo sucede com os materiais lenhosos e as peles, que apenas sobrevivem por longo 

tempo quando enterrados em solos muito húmidos ou molhados, sem variações dos teores de 

humidade (ob. cit., p. 27-29). 

Desta forma, os vestígios com maiores hipóteses de conservação a longo termo são, 

genericamente, os compostos por materiais pétreos e cerâmicos.  

Contudo, as argamassas à base de argila sobrevivem quando cozidas por fogo. Quanto aos 

materiais lenhosos, apenas se pode aferir a sua existência em alguns contextos, pela presença de 
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carvões; as impressões deixadas em fragmentos de argamassas ou a existência de orifícios de 

postes, por vezes estruturados por calços de pedra, são também indicadores do seu uso 

construtivo. 

 

4.2. Os elementos construtivos 

4.2.1. Fundos de cabanas, fossas e outras estruturas negativas 

Conforme já foi referido, as estruturas negativas pré-históricas consistiam em cavidades 

executadas por escavação do substrato geológico, rochoso ou arenoso, para diversas finalidades. 

Frequentemente presentes nos sítios de habitat estudados, parecem conotar-se com diferentes 

tipos de espaços e usos: fundações de espaços habitacionais cobertos (como é o caso dos fundos 

de cabanas, buracos de postes e valas contínuas); fossas localizadas quer no interior quer no 

exterior das cabanas, na maior parte dos casos utilizadas para combustão ou armazenagem. 

No que se refere aos fundos de cabanas, foram identificadas algumas estruturas negativas 

aparentemente executadas para esse fim, constituídas por fossas de grandes dimensões em 

planta, com perfis côncavos e escassas profundidades. Na tabela 4.1 apresentam-se compilados 

os dados relativos a esses vestígios. 

 

Tabela 4.1 – Quadro síntese dos prováveis fundos de cabanas identificados nos sítios estudados

Sítio Estruturas/ 

U. E.’s 

Cronologia Formas em 

planta 

Dimensões - 

comp/ larg 

(ou diam-

Ø)/prof (m) 

Estruturas 

associadas 

Vestígios no 

interior 

Refª 

bibliográfica 

Vale Pincel 1 C2d Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Irregular/ 

alongada 

10/ ?/ 0.5   Silva e Soares, 

1981, p. 48-49 

Águas Frias [314],[180], 

[169],[338] 

Neolítico 

Final 

Subcirculares 

e ovaladas 

2.5-8/ 1.5-

2.8/ 0.1-0.25 

 Cerâmica e 

alguns líticos 

Calado e Rocha, 

2004, p. 51-116 

Malhada das 

Mimosas 1 

[18] Neolítico 

Final 

Irregular/ 

alongada 

4.8/ 3.5/ ? Alguns 

empedrados 

no fundo 

 Calado, 

Mataloto e 

Rocha, 2002a, p. 

4-6 

Torre do 

Esporão 3 

Q. K8/ K9 Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Subcircular Ø2/ 0.5  Cerâmica, 

pesos de tear, 

fragmentos de 

argila com 

impressões de 

ramagens 

Gonçalves, 

1991, p. 61 

Mercador Sector 1/ ? Calcolítico Alongada ?  Fragmentos de 

argila com 

impressões de 

ramagens 

Valera, 2005, p. 

146 

Alcalar Corte 5/ ? Calcolítico Ovalada 6.3*/4.2 / 

0.5 

Embasamento 

pétreo 

Grandes 

fragmentos de 

argamassa 

argilosa 

Dados não 

publicados, 

cedidos por 

Elena Morán 

Entre  

Águas 5 

Sector 1/ 

Sond. 1 e 8; 

Sector 3/ 

Sond. 10 

Bronze 

Final 

Alongadas/ 

lobuladas (em 

forma de 

“oito”) 

4.8-7.9/ 2.5-

3.65/0.55-

0.8 

Buracos de 

postes, 

estruturas de 

combustão 

 Rebelo, Neto e 

Santos, 2008, p. 

15-24 

* Dimensão extrapolada 
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Apesar de se ter detectado nos enchimentos da maior parte dos fundos espólio relacionado 

com actividades de cariz doméstico, não se verificou (à excepção de Alcalar e de Entre Águas 5) 

nos seus perímetros ou espaços interiores a presença de outros elementos (buracos de postes ou 

vestígios de embasamentos pétreos) que comprovassem a existência de estruturas positivas 

pertencentes a paredes ou a coberturas. 

Contudo, do ponto de vista da morfologia das estruturas, verificaram-se situações 

análogas em outros sítios de habitat da Península Ibérica (já referidos em 3.3) onde os fundos se 

encontravam efectivamente associados a estruturas pertencentes a elementos em elevação, razão 

pela qual se julga pertinente considerar a hipótese desses vestígios terem de facto constituído 

fundos de cabanas.  

No entanto, para o Neolítico Antigo/ Médio, levantam-se muitas dúvidas quanto à 

existência desses elementos: no único sítio onde se identificou um provável fundo de cabana 

(Vale Pincel 1), este não foi totalmente escavado e, de acordo com os dados publicados, a 

estrutura negativa não continha espólio no seu enchimento (Silva e Soares, 1981, p. 48-49). 

Já as estruturas do Neolítico Final (Águas Frias e Torre do Esporão 3) continham nos seus 

estratos de enchimento espólio de uso doméstico (cerâmicas, elementos de moagem, pesos de 

tear, etc.) e, no caso de Torre do Esporão 3, grandes quantidades de fragmentos de argamassas 

argilosas com impressões de ramagens, possivelmente provenientes da derrocada das estruturas 

positivas que a completaria. No entanto, tal não comprova que essas grandes depressões tenham 

sido utilizadas como cabanas; conforme já foi referido, em nenhuma das estruturas (nem no 

interior nem nas faixas adjacentes aos seus contornos) se detectaram buracos de postes ou 

vestígios de embasamentos e paredes; por outro lado, os fragmentos de argamassas poderão ter 

pertencido a outras estruturas e terem ali sido colocados posteriormente, para colmatar as fossas. 

O mesmo pode ter sucedido no povoado calcolítico de Mercador, onde os fundos se 

encontravam preenchidos por vestígios de argamassas com impressões de ramagens e não se 

verificou a presença de quaisquer estruturas que os delimitassem. 

Como já se disse, apenas em Alcalar se verificou a presença inequívoca de cabanas 

edificadas sobre depressões recortadas na rocha – as estruturas do “Corte 4” e do “Corte 5”, que 

possuíam embasamentos pétreos e, possivelmente, paredes ou coberturas constituídas por 

argamassas de argila, estas últimas detectadas em ambos os contextos (Móran, 1999, p. 6; 

Morán e Parreira, 2001, p. 8). 

Mais abundantes são os vestígios de buracos de postes, presentes na área de estudo em 

diversos sítios de habitat, abrangendo todas as cronologias (tabela 4.2). Estes vestígios 

consistem em orifícios deixados por postes de madeira, escavados em substrato rochoso ou 

arenoso, por vezes reforçados com calços de pedra. 
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Tabela 4.2 – Quadro síntese dos buracos de postes identificados nos sítios estudados 

Sítio Estruturas/  

U. E.’s 

Cronologia Formas em 

planta 

Dimensões - 

comp/ larg 

(ou diam-

Ø)/prof (cm) 

Elementos 

pétreos 

Relação com 

outras 

estruturas 

Refª 

bibliográfica 

Patalim Lc1-S2 Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Ovalada ? Calços 

compostos 

por blocos 

de granito 

 Ferreira, 

2005, p. 28 

Lajinha 8 [3413] Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Subcircular Ø60/ 20 Calços 

compostos 

por blocos 

de granito 

 Gaspar, 2008, 

p. 76 

Defesa de 

Cima 2 

Q. A8 Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Subcircular Ø6/ 7   Santos e 

Carvalho, 

2006, p. 104 

Castelo 

Belinho 

Q.20, Q.30, 

Q.42, Q.45, 

Q.47, Q.66 

Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Ovaladas e 

circulares 

Ø10-30/ 9-23  Vários postes 

possivelmente 

pertencentes a 

cabanas 

Gomes e 

Gomes, 2004, 

p. 34-35 

Águas 

Frias 

[286],[289], 

[171],[321] 

Neolítico 

Final 

 Circulares       Ø50-65/ 35-40 Calços 

compostos 

por blocos 

de quartzo e 

lajes de 

xisto 

 Calado e 

Rocha, 2004, 

p. 50-51, p. 

90, p. 110-

111 

São Pedro [389],[463], 

[487],[588], 

[638],[676], 

[682],[738], 

[773],[1067], 

[1093],[1215], 

[1325],[1372], 

[1380],[1388], 

[1403],[1431] 

Calcolítico  Circulares e 

 quadrangulares   

Ø8-32/? Calços 

compostos 

por lajes de 

xisto ao 

cutelo 

Alguns postes 

relacionados 

com 

embasamentos 

pétreos de 

cabanas 

Dados não 

publicados, 

cedidos por 

Rui Mataloto 

Mercador Sector 3/ 

Cabana 1 

Calcolítico  ? ? Calços de 

pedra 

Dois postes, 

definindo a 

entrada da 

cabana 

Valera, 2005, 

p. 147 

Moinho de 

Valadares 1 

Sector 2/ 

Cabana 2 

Calcolítico Circular ? ? Poste central 

da cabana 

Valera, 2005, 

p. 148 

Cerro do 

Castelo de 

Santa Justa 

BP1, BP2, BP3 Calcolítico Rectangular e 

ovaladas 

35-50/ 25-30/ 

10 

Calços 

compostos 

por lajes de 

xisto ao 

cutelo 

BP1 associado 

à entrada da 

fortificação; 

BP2 e BP3, 

entre as 

cabanas 2 e 3 

Gonçalves, 

1989a, p. 185, 

p. 192 

Pessegueiro Q.C16-C18 e 

Q.D16-D18 

Bronze 

Médio 

Ovaladas e 

circulares 

? Calços 

compostos 

por lajes de 

xisto 

Vários postes 

possivelmente 

pertencentes a 

uma cabana 

Silva e 

Soares, 1981, 

p. 169-171 

Cocos 12 [3],[4],[6],[8], 

[9],[18],[20], 

[23], [29],[31], 

[35],[37] 

Bronze 

Final 

Ovaladas e 

circulares  

32-50/ 20-45/ 

1-16 

Por vezes 

estruturados 

com lajes de 

xisto ao 

cutelo 

Vários postes 

possivelmente 

pertencentes a 

uma cabana 

Calado e 

Ribeiro, 2000, 

p.7-8; Calado, 

Mataloto e 

Rocha, 2007, 

p. 140 

Entre 

Águas 5 

Sond. VIII Bronze 

Final 

Circulares ?  Quatro postes 

localizados no 

interior de um 

possível fundo 

de cabana 

Rebelo, Neto 

e Santos, 

2008, p. 22 

Neves 2 ? Bronze 

Final 

Ovaladas e 

circulares 

35-50/ 35/ ? ? Postes no 

alinhamento 

longitudinal 

de uma cabana 

Maia, 1986, 

p. 26 
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Nos sítios estudados foram detectados buracos de postes com várias formas em planta – 

circulares, ovalados e, menos frequentemente, subquadrangulares. Em termos de dimensões, 

apuraram-se valores de cerca de 6-65 cm de diâmetro (no caso dos buracos com plantas 

circulares), de 32-50 cm por 20-45 cm (plantas ovaladas), de 35-50 cm por 25-50 cm (plantas 

subquadrangulares) e profundidades conservadas entre 1 cm e 40 cm. 

No que se refere ao desempenho estrutural dos postes, detectaram-se diversas situações 

possíveis: 

- Postes pertencentes a paredes de cabanas aparentemente compostas por engradados de 

estruturas vegetais, suportando ou não coberturas (fig. 4.1 e 4.2) (Castelo Belinho, São Pedro, 

Mercador, Pessegueiro, Cocos 12, Entre Águas 5, Neves 2); 

- Postes suportando coberturas de cabanas ou de outras construções, integrando ou não 

paredes (Castelo Belinho, Moinho de Valadares 1, Cerro do Castelo de Santa Justa, Neves 2); 

- Postes isolados, podendo ter pertencido a estruturas desaparecidas ou funcionando como 

elementos isolados (Castelo Belinho, Patalim, Lajinha 8, Defesa de Cima 2, Barroca 1, Águas 

Frias, São Pedro, Cerro do Castelo de Santa Justa). 

 

  
Fig. 4.1 e 4.2 – Buracos de postes: à esquerda, buraco de poste estruturado por lajes de xisto, no sítio de 

São Pedro (fotografia: Rui Mataloto); à direita, buraco de poste sem calços, escavado no afloramento 

rochoso, em Cocos 12 (fotografia: Manuel Calado) 

 

Menos frequentes são os vestígios negativos de fundações contínuas - depressões lineares, 

contínuas e regulares, resultantes da escavação para execução de embasamentos ou fundações 

de paredes. Na área de estudo apenas se detectaram em quatro sítios – Casa Branca 7, Porto 

Torrão, Castro dos Ratinhos e Neves 2. Na tabela 4.3 apresentam-se os dados relativos às 

formas, dimensões e outras características desses elementos. 

Aparentemente, em Casa Branca 7 as fundações seriam de alvenaria de pedra, tendo em 

conta a presença de um embasamento pétreo no alinhamento da vala de fundação, pertencente a 

uma possível cabana (Rodrigues e Martins, 2005, p. 958). 

Em Porto Torrão (fig. 4.3), as valas detectadas definiam duas construções de planta 

rectangular: a primeira, localizada no “Sector 3”, com cerca de 6 m x 8 m, com três 
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compartimentos interiores; a segunda, no “Sector 3 – Oeste”, de dimensão indeterminada, 

cortada por uma grande fossa posterior, e sem vestígios de compartimentação interior (Rebelo, 

Santos e Neto, 2009, p. 27; Edia, 2010, p. 15-16; dados não publicados). 

No Castro dos Ratinhos (fig. 4.3 e 4.4) os sulcos apareceram associados a fiadas de lajes 

de xisto que os contornavam e que protegeriam as bases das paredes, possivelmente compostas 

por postes e outros elementos perecíveis (Silva e Berrocal-Rangel, 2007, p. 19). 

Em Neves 2, a vala de fundação definia o contorno de uma cabana ovalada, sem vestígios 

de embasamentos e com dois buracos de postes no interior (Maia, 1986, p. 26-27). 

 

 Tabela 4.3 – Quadro síntese dos vestígios negativos de fundações contínuas identificados nos sítios estudados 

Sítio Estruturas/ 

U. E.’s 

Cronologia Formas em 

planta 

Dimensões 

– larg/ 

prof. (m) 

Elementos 

pétreos 

Estruturas 

associadas 

Refª 

bibliográfica 

Casa 

Branca 7 

Área 1 Neolítico 

Final/ 

Calcolítico 

Troço 

rectangular, 

recto 

1/ ?  Possível 

cabana? 

Rodrigues e 

Martins, 2005, 

p. 958 

Porto 

Torrão 

Sector 3 Calcolítico Conjunto de 

troços rectos, 

configurando 

uma cabanas 

rectangular 

0.20/0.04-

0.1 

 Cabana 

rectangular 

Rebelo, Santos 

e Neto, 2009, 

p. 27; dados 

não publicados 

Castro dos 

Ratinhos 

MN11, 

MN12, 

MN15, P22 

Bronze 

Final 

Perímetros 

de ovais 

0.2-0.3/ 0.2-

0.4 

Fiadas de 

lajes de 

xisto no 

contorno 

das valas 

Cabanas 

ovaladas 

Silva e 

Berrocal-

Rangel, 2007, 

p. 16-18, p. 93-

95 

Neves 2 ? Bronze 

Final 

Perímetro de 

oval 

0.3/ ?  Cabana 

ovalada 

Maia, 1986, p. 

26-27 

 

   
Fig. 4.3 e 4.4 – À esquerda: estrutura habitacional do “Sector 3” de Porto Torrão; à direita, valas de 

fundação das cabanas “MN11” e “MN12”, de Castro dos Ratinhos (vista para Noroeste) 

 

Na área de estudo foram ainda identificadas inúmeras fossas, com profundidades 

variáveis e dimensões em planta menores que as dos fundos, aparentemente executadas para 

funções de combustão ou de armazenagem, cujos dados se apresentam compilados nas tabelas 

4.4 e 4.5. 

Como já se disse, as fossas utilizadas como estruturas de combustão, sobretudo presentes 

em sítios neolíticos, seriam pouco profundas, com formas dominantemente côncavas, perfis 
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circulares e plantas circulares ou ovaladas. Em termos de dimensões registaram-se diâmetros de 

0.3 m a 1.8 m e profundidades máximas conservadas até 0.5 m. 

Nos estratos dos enchimentos destas estruturas detectaram-se frequentemente blocos de 

pedra estalados por acção do fogo, por vezes agrupados em leitos, que serviriam para conservar 

o calor após a combustão. 

As fossas destinadas à combustão seriam, aparentemente, de dois tipos:  

- Lareiras em covas descobertas, com paredes revestidas ou não por argamassa argilosa, 

como algumas das estruturas identificadas em Lajinha 8, Defesa de Cima 2, Carraça 1, Fábrica 

de Celulose 1, Montum, Vale Pincel 1, Mercador, Porto Torrão, Cerro do Castelo de Santa Justa 

e, possivelmente, também em Atafonas, Malhada das Mimosas 1, Perdigões e Castelo Belinho 

(Gaspar, 2008, p. 98; Santos e Carvalho, 2008, p. 60; Gonçalves, 2002b, p. 164; Silva e Soares, 

2000, p. 3-4; Silva e Soares, 1982, p. 26; Silva e Soares, 1981, p. 48-55; Valera, 2001a, p. 48; 

Rebelo, Santos e Neto, 2009, p. 47; Gonçalves, 1981a, p. 191; Albergaria, 2007, p. 12-15; 

Calado, Mataloto e Rocha, 2002a, p. 4-5; Valera, 2008b, p. 24; Gomes, 2008, p. 71); 

- Fornos construídos sobre fossas revestidas por argamassa argilosa, com coberturas 

possivelmente abobadadas, também de argamassa de argila, como nos casos de Lajinha 8 (fig. 

4.5 e 4.6), Xarez 12, Carraça 1, Horta do Albardão 3, Perdigões e Porto Torrão (Gaspar, 2008, p. 

98; Gonçalves, 2003, p. 87; Gonçalves, 2002b, p. 164; Santos, 2006, p. 17-18; Era Arqueologia, 

2009b, p. 1; Edia, 2010, p. 15). 

 

    
Fig. 4.5 e 4.6 – Estrutura de combustão “L8.1”, de Lajinha 8: à esquerda, em fase de escavação, sendo 

visíveis os vestígios da eventual cobertura; à direita, no final da escavação 

 

As fossas interpretadas como possíveis silos de armazenagem possuíam também plantas 

circulares ou ovaladas, com diâmetros entre 0.5 m e 2.2 m e profundidades máximas 

conservadas até 2 m. Registaram-se perfis com variadas formas – rectangulares, com bases 

planas ou côncavas (formas cilíndricas); trapezoidais, afunilando ou alargando para baixo, com 

bases planas ou côncavas (formas troncocónicas); semicirculares ou ovaladas, com bases 

côncavas ou planas (formas côncavas ou semiesféricas). Infelizmente, na maior parte dos casos 
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desconhece-se a morfologia original das estruturas, especialmente nas suas zonas superiores, 

devido a destruições provocadas por fenómenos erosivos ou pela acção mecânica das lavouras. 

Algumas dessas estruturas possuíam revestimentos de base argilosa, como se detectou em 

Salema (fig. 4.7), Defesa de Cima 2 (fig. 4.8), Santa Vitória e Porto Torrão (Silva e Soares, 

1981, p. 59; Santos e Carvalho, 2006, p. 60-61; Dias, 1996, p. 6; Rebelo, Santos e Neto, 2009, p. 

37), situação que, como já se disse em 3.3, se verificou na Península Ibérica, em pelo menos 

dois sítios neolíticos - Buraco da Pala (Mirandela, Bragança) e La Colata (Montaverner, 

Valencia) – e nos povoado calcolíticos de Fuente Lirio (Ávila), El Juncal (Madrid) e Los 

Millares (Almería) (Sanches, 1987, p. 63; Gómez et al., 2004, p. 118; Fabián García, 2006, p. 

131; Díaz del Rio, 2001, p. 187; Molina e Cámara, 2006, p. 50). 

 

   
Fig. 4.7 e 4.8 - Estruturas negativas do Neolítico Antigo/ Médio, revestidas por argila, possivelmente 

utilizadas como silos: à esquerda, estrutura “Q.O6” de Salema (seg. Silva e Soares, 1981); à direita, 

“Fossa nº 1” de Defesa de Cima 2 (seg. Santos e Carvalho, 2006) 

 

Segundo diversos autores (Alonso, 1999, p. 206-207; Díaz del Rio, 2001, p. 139-140; 

Gómez et al., 2004, p. 118; Santos e Carvalho, 2008, p. 62), esses revestimentos seriam 

intencionalmente cozidos após aplicação, com o objectivo de melhor preservar os produtos 

armazenados dentro dos silos, protegendo-os do contacto com a humidade do terreno. 

Por outro lado, os estratos de enchimento de diversas “fossas-silo” dos sítios estudados 

embalavam grandes quantidades de fragmentos de argila provenientes de revestimentos. A 

presença desses vestígios poder-se-á dever à derrocada de materiais pertencentes às próprias 
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estruturas (como é o caso dos revestimentos dos silos) ou a deposições posteriores, efectuadas 

para colmatação das estruturas, após a inutilização das mesmas. Genericamente, observaram-se 

dois tipos de vestígios: 

- Fragmentos tipo “placa”, pouco espessos, sem impressões de ramagens, com uma face 

denotando alisamento, possivelmente provenientes do revestimento dos próprios silos, como os 

que foram recolhidos em Malhada das Mimosas 1, Defesa de Cima 2, Casarão da Mesquita 3 

(fig. 4.9), Porto Torrão e Alcalar (Calado, Mataloto e Rocha, 2002a, p. 6; Santos e Carvalho, 

2006, p. 72-73, p. 84-85, p. 90; Carmo, 2007, p. 29; Rebelo, Santos e Neto, 2009, p. 37; Morán, 

2001b, p. 4-5); 

- Fragmentos maiores, com impressões de ramagens, possivelmente provenientes de 

elementos construtivos – paredes ou coberturas - de outras estruturas, como os que foram 

recolhidos em Horta do Paraíso (fig. 4.10) e Horta do Albardão 3 (Mataloto e Costeira, 2008, p. 

14; Santos, 2006, p. 22). 

O armazenamento de bens 

alimentares (especialmente de produtos 

cerealíferos) em silos subterrâneos é 

ainda praticado em algumas regiões do 

Norte de África e Médio Oriente. No 

Noroeste da Jordânia, por exemplo, 

registaram-se diferentes tipos de silos 

subterrâneos, com variadas formas e 

dimensões, executados quer no interior 

de habitações, quer em espaços 

exteriores. Esses silos apresentavam 

geralmente revestimentos interiores à 

base de cal ou argila misturada com 

palha e eram selados no topo com 

lajes de pedra e terra (Ayoub, 1985, p. 

157-163). Também em Thula, no 

Yémen, e na região do Moyen Atlas, 

em Marrocos, se verificou a existência 

de silos subterrâneos interiormente 

revestidos com argamassas de cal ou 

de argila com palha, selados no topo 

com lajes de pedra recobertas por 

terra (Gast e Fromont, 1985, p. 195; 

Lefébure, 1985, p. 218). 

Fig. 4.9 e 4.10 – Em cima, fragmentos de revestimentos 

provenientes do enchimento do “silo nº 41” de Casarão da 

Mesquita 3; em baixo, fragmento de argila com 

impressões de ramagens recolhido no interior de uma 

estrutura negativa de Horta do Paraíso 
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Tabela 4.4 – Quadro síntese das fossas interpretadas como estruturas de combustão ou silos (Neolítico) 

Sítio Estruturas/ 

U. E.’s 

Cronologia Formas 

em planta 

Dimensões - 

comp/ larg (ou 

diam Ø)*/prof 

(m) 

Estruturas 

associadas 

Vestígios no 

interior 

Refª 

bibliográfica 

Lajinha 8 L8.1, L8.3, 

L8.5, L8.6 

a L8.12 

Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Circulares  Ø0.4-1.8/ 0.1-

0.5 

 Revestimentos 

de argila, 

termoclastos, 

resíduos de talhe 

Gaspar, 2008, 

p. 27, p. 54, p. 

60-69, p. 72-

74 

Defesa de 

Cima 2 

Fossas nº1 a 

nº 22 

Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Circulares 

e ovaladas 

Ø0.65-0.9/ 0.36 

a 0.83 

 Revestimentos 

de argila, 

termoclastos 

Santos e 

Carvalho, 

2006, p. 62-

103 

Atafonas Fossas nº 1 

a nº 7 

Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Circulares Ø0.5 a 1/ 0.16 a 

0.4 

 Revestimentos 

de argila, 

termoclastos, 

líticos 

Albergaria, 

2007, p. 12-

15 

Xarez 12 A, B, C1, 

C2, D, E, 

E’, F’, G, 

H, I, J, K, 

L, S, T, U, 

X, Y, Z 

Neolítico 

Antigo/ 

Médio/ 

Final 

Circulares 

e ovaladas 

0.3-0,65/ 0.2-

0.4/ ? 

Paredes de 

argila sobre 

o contorno 

das fossas 

Revestimentos 

de argila, 

termoclastos, 

fauna, resíduos 

de talhe 

Gonçalves, 

2003,p.86-94; 

Gonçalves, 

Marchand e 

Sousa, no 

prelo 

Carraça 1 A, B, C, E, 

H, K, L, M 

Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Ovaladas 0.51-0.86/ 

0.22-0.66/ 

0.04-0.1 

Paredes de 

argila sobre 

o contorno 

das fossas 

Revestimento de 

argila, 

termoclastos, 

líticos, resíduos 

de talhe 

Gonçalves, 

2000, p. 13-

22; 

Gonçalves, 

2001, p. 7-9; 

Gonçalves, 

2002b, p. 164 

Fábrica de 

Celulose 1 

? Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Circulares 

e ovaladas 

0.33-1.35/ 

0.17-1/ ? 

 Termoclastos Silva e 

Soares, 2000, 

p. 3-4 

Montum II, VIII, XI Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Ovaladas 0.5-0.8/ 0.3-?/ 

0.15-0.2 

 Termoclastos Silva e 

Soares, 1982, 

p. 26 

Salema L1, L2 Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Ovaladas 0.7-0.8/ 0.4-

0.5/ 0.2 

 Revestimentos 

de argila 

Silva e 

Soares, 1981, 

p. 59 

Vale 

Pincel 1 

E.A, E.B, 

E.C, E.D, 

E.F, E.G 

Neolítico 

Antigo/ 

Médio 

Ovaladas  0.9-1.4/ 0.8-

1.1/ 0.2-0.4 

 Termoclastos, 

cerâmica, 

resíduos de talhe 

Silva e 

Soares, 1981, 

p. 48-55 

Cabeço do 

Torrão 

? Neolítico 

Final 

Circulares Ø?-1.4/ ?-0.7  Cerâmica, 

elementos de 

moagem 

Lago e 

Albergaria, 

2001, p. 56 

Horta do 

Paraíso 

[8], [16], 

[26] 

Neolítico 

Final 

? Ø0.6-1.7?/ 0.6-

1 

 Fragmentos de 

argila de 

revestimento, 

fauna, cerâmica  

Mataloto e 

Costeira, 

2008, p. 7-12, 

p. 14 

Malhada 

das 

Mimosas 1 

[39], [41], 

[42], [88], 

[98], [104], 

[105],[106], 

[109],[133], 

[134] 

Neolítico 

Final 

Circulares 

e ovaladas 

0.45-1.1/ 0.45-

0.8/ 0.17-1 

 Fragmentos de 

argila de 

revestimento, 

cerâmica, líticos 

Calado e 

Rocha, 2000, 

p.3-4; Calado, 

Mataloto e 

Rocha, 2002a, 

p. 3-7 

Águas 

Frias 

[97], [128] 

[188],[190], 

[198],[243], 

[251],[279], 

[281],[309], 

[318] 

Neolítico 

Final 

Circulares Ø0.5-1.4/ 0.1-

0.8 

 Cerâmicas, 

líticos, placas de 

xisto, elementos 

de moagem 

Calado e 

Rocha, 2004, 

p.69-70, p.78-

79, p.97-99, 

p.108-109, 

p.114-115 

Horta do 

Albardão 3 

Sector 1/ ? 

e Sector 2/ 

Q.B1/B2, 

QC3/D3 

Neolítico 

Final 

Circulares 

e ovaladas 

Ø0.76-1.34/ 

0.44-1.28 

 Revestimento de 

argila, 

cerâmicas, 

enterramento 

Santos, 2006, 

p. 17-18, p. 

21-30 

* Medidas do topo das estruturas 
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Tabela 4.5 – Quadro síntese das fossas interpretadas como estruturas de combustão ou silos (Calcolítico e Bronze) 

Sítio Estruturas/  

U. E.’s 

Cronologia Formas em 

planta 

Dimensões - 

comp/ larg 

(ou diam-

Ø)*/prof 

(m) 

Estruturas 

associadas 

Vestígios no 

interior 

Refª 

bibliográfica 

Santa 

Vitória 

? Calcolítico Circulares  Ø0.5-2/ ?-2  Revestimentos 

de argila 

Dias, 1996, p. 

6 

São Pedro [187] Calcolítico Circular  Ø1.6/ 0.8 Paredes de 

alvenaria de 

xisto forrando 

internamente a 

fossa 

Fragmentos 

de argila de 

revestimento, 

cerâmicas 

Mataloto, 

Estrela e 

Alves, 2007, 

p. 129 

Mercador Sond. 1/ ?, Sond. 

2/ ?, Sond. 3/ ? 

Calcolítico Circulares  Ø0.8-1.4/ ?-

0.92 

 Termoclastos, 

cerâmica, 

líticos, fauna 

Valera, 

2001a, p. 46-

48 

Porto 

Torrão 

Fossas nº 2 a nº 

4; [307], [309], 

[310], [314], 

[336], [341], 

[395], [3041], 

[3043], [3090], 

[3132], [3146], 

[3166] 

Calcolítico Circulares e 

ovaladas 

Ø0.8-3/ 0.7-

2 

 Fauna, 

cerâmicas, 

líticos, 

revestimentos 

de argila, 

fragmentos de 

argila de 

revestimento 

Valera e 

Filipe, 2002; 

Valera e 

Filipe, 2004, 

p. 33-36; 

Rebelo, 

Santos e 

Neto, 2009 

Perdigões Fossas nº 1 a nº 

9 

Calcolítico Circulares Ø0.98-2.28/ 

0.08-0.66 

 Cerâmicas e 

fauna, 

enterramentos 

humanos 

Valera, 

2008b, p. 23-

25 

Alto do 

Outeiro 

[6], [9], [182] Calcolítico Circulares e 

ovaladas 

1.1-2/ 0.8-

1.6/ 0.5-0.75 

 Fragmentos 

de argila de 

revestimento, 

cerâmicas, 

carvões, fauna 

Grilo, 2008; 

dados não 

publicados, 

cedidos por 

Carolina 

Grilo 

Cerro do 

Castelo de 

Santa 

Justa 

Q.I25 Calcolítico Ovalada 0.9/ 0.7/ 0.2  Cinzas, 

vestígios de 

combustão, 

fauna 

Gonçalves, 

1989a, p. 193 

Alcalar Corte 4/ ?, Corte 

5/ ? 

Calcolítico Circulares Ø0.65-1.1/ ?  Fragmentos 

de argila de 

revestimento, 

cerâmicas, 

fauna 

Morán, 

2001b, p. 2, 

4-5, p. 10-11 

Casarão da 

Mesquita 

Fossas nº 1 a nº 

49 

Bronze 

Médio/ 

Final 

Circulares  Ø0.8-1.6/ 

0.64-1.94 

Algumas lajes 

de xisto 

(tampas das 

fossas)? 

Fragmentos 

de argila de 

revestimento, 

cerâmicas, 

fauna, dois 

enterramentos 

humanos 

Carmo, 2007, 

p. 31-96 

Castro dos 

Ratinhos 

N11, O11 Bronze 

Final 

Circulares Ø1.1-1.5/ 

0.2-0.25 

Cabanas 

MN11 e 

MN12 

? Silva e 

Berrocal-

Rangel, 2007, 

p. 94-95 

Pedreira 

de 

Trigaches 

2 

Fossas nº 1 a 22 Bronze 

Final 

Circulares Ø0.46-2.2/ 

0.5-0.1.92 

 Fauna, 

cerâmicas, 

líticos, 

vestígios de 

combustão, 

sementes 

carbonizadas, 

cortiça 

carbonizada, 

enterramentos 

humanos 

Teixeira e 

Fonseca, 2008 

* Medidas do topo das estruturas 
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4.2.2. Embasamentos 

Os vestígios de embasamentos - bases contínuas de alvenaria de pedra sobre as quais se 

elevavam as paredes - foram detectados na área de estudo sobretudo a partir do Calcolítico. 

Identificaram-se três tipos de aparelhos de alvenaria, em embasamentos de cabanas com 

plantas circulares ou ovaladas, com alturas acima do solo nunca superiores a 0.6 m (tabela 4.6): 

- Alvenarias de blocos pétreos irregulares, ligados por argamassa argilosa, das quais se 

encontraram vestígios em Monte da Tumba, Porto Torrão, Alto do Outeiro e Alcalar, com 

espessuras entre 0.4 m e 1 m (Silva e Soares, 1987, p. 39; Rebelo, Santos e Neto, 2009, p. 22; 

Grilo, 2008; Morán, 2001, p. 4); 

- Alvenarias de lajes de xisto dispostas horizontalmente, secas ou argamassadas, das quais 

se identificaram vestígios em São Pedro, Monte Novo dos Albardeiros, Moinho de Valadares 1, 

Porto das Carretas, Cerro do Castelo de Corte João Marques, Cerro do Castelo de Santa Justa e 

Rocha do Vigio 2, com espessuras entre 0.4 m e 1 m (Mataloto, Estrela e Alves, 2007, p. 117, p. 

123; Gonçalves, 1989b, p. 56; Valera, 2000a, p. 27; Silva e Soares, 2002, p. 178-179; 

Gonçalves, 1989a, p. 111-113; Gonçalves, 1989a, p. 182-191; Calado, Mataloto e Rocha 2007, 

p. 136); 

- Alvenarias “duplas”, compostas por dois paramentos de pedra irregular, geralmente 

ligadas por argamassas de argila, com enchimentos interiores compostos por misturas de 

cascalho, pedra miúda e terra, das quais se encontraram vestígios em São Pedro, Mercador, 

Miguens 3, Monte do Tosco 1 e Porto Torrão, com espessuras entre 0.6 m e 1 m (Valera, 2001b, 

p. 63; Calado e Ribeiro, 2001, p. 5-7; Valera, 2005, p. 148-149; Arnaud, 1993, p. 42). 

Na Idade do Bronze verificou-se a existência de alguns embasamentos maciços, 

semelhantes aos calcolíticos; contudo, parecem ter sido mais frequentes estruturas tipo “soco”, 

pouco espessas, cuja função seria simultaneamente de apoio a postes de madeira e de protecção 

exterior das bases de paredes, feitas de materiais perecíveis. Essas estruturas eram compostas 

por fiadas de pequenos esteios de pedra – geralmente lajes de xisto dispostas ao cutelo –, que 

acompanhavam todo o perímetro exterior (e por vezes, o interior) das construções, apenas 

interrompidas nos locais de entrada. Nos exemplos conhecidos, como é o caso das cabanas de 

Rocha do Vigio 2 e Castro dos Ratinhos, as construções possuíam plantas ovaladas (Calado, 

Mataloto e Rocha, 2002b, p. 3; Silva e Berrocal-Rangel, 2007, p. 19) e, no caso de Pessegueiro, 

rectangular, com as esquinas arredondadas (Silva e Soares, 1981, p. 168-171). 

No sítio de Neves 2 as cabanas parecem ter sido executadas sobre embasamentos pétreos 

maciços. Num dos edifícios, o de planta alongada, detectou-se parte de um embasamento com 

cerca de 0.5 m de espessura (Maia, 1988, p. 26); quanto ao aparelho de alvenaria utilizado, a 

bibliografia não forneceu dados concretos (Maia e Maia, 1986; Maia, 1988; Maia e Maia, 1996). 
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Tabela 4.6 – Quadro síntese dos embasamentos de alvenaria de pedra identificados nos sítios estudados 

Sítio Estruturas/ 

U. E.’s 

Cronologia Formas em 

planta 

Dimensões - 

espessura/ 

altura (m) 

Aparelho construtivo Refª bibliográfica 

São Pedro [53], [63], 

[127],[345], 

[491], 

[1600] 

Calcolítico Circulares 0.75-1/ ? Lajes de xisto dispostas 

horizontalmente, sem 

argamassa; embasamentos 

constituídos por dois 

paramentos e enchimento 

interior 

Mataloto, Estrela e 

Alves, 2007, p. 123; 

dados não 

publicados, cedidos 

por Rui Mataloto 

Miguens 3 Cabana 1 e 

muros 

exteriores, 

Cabana 2 

Calcolítico Circulares 0.6-1/ ? Embasamentos constituídos 

por dois paramentos e 

enchimento interior  

Calado e Ribeiro, 

2001, p. 5-7 

Porto das 

Carretas 

Cabanas 

M13, R5 e 

M3 

Calcolítico Circulares 0.6-1/ ? Lajes de xisto dispostas 

horizontalmente, sem 

argamassa 

Silva e Soares, 

2002, p. 178-179 

Mercador Sector 3/ 

cabanas 1 e 

2 

Calcolítico Circulares 0.7-0.85/ 

0.2-0.25 

Embasamentos constituídos 

por dois paramentos e 

enchimento interior 

Valera, 2005, p. 

146-147 

Monte Novo 

dos 

Albardeiros 

Estrutura 1, 

Estrutura 2 

Calcolítico Subcircular 

e em forma 

de abside 

0.8-1.7/0.45 Lajes de xisto dispostas 

horizontalmente, com 

argamassa 

Gonçalves, 1989b, 

p. 56-59 

Moinho de 

Valadares 1 

Sondagem 

2/ cabanas 1 

e 2 

Calcolítico Circulares  0.8/ 0.2-0.25 Lajes de xisto dispostas 

horizontalmente, sem 

argamassa 

Valera, 2000a, p. 

26-27 

Monte do 

Tosco 1 

Sector 2/ 

Cabana 1, 

Sector 4/ 

Cabana 2 

Calcolítico Circulares 0.7-1/ ? Embasamentos constituídos 

por dois paramentos e 

enchimento interior 

Valera, 2005, p. 

148-149; Valera, 

2000b, p. 36 

Monte da 

Tumba 

Casa 51/ 71 Calcolítico Circular 0.8/ 0.6 Blocos pétreos irregulares, 

ligados por argamassa  

Silva e Soares, 

1987, p. 39 

Porto Torrão QB/ estrato 

3; [302] 

Calcolítico Troços 

curvilíneos 

0.6-0.8/ ? Embasamentos constituídos 

por dois paramentos e 

enchimento interior; 

blocos pétreos irregulares, 

ligados por argamassa 

Arnaud, 1993, p. 

42; Rebelo, Santos e 

Neto, 2009, p. 22 

Alto do 

Outeiro 

[74] Calcolítico Troço 

curvilíneo 

0.5/ ? Blocos pétreos irregulares, 

ligados por argamassa 

Grilo, no prelo 

Cerro do 

Castelo de 

Santa Justa 

Cabanas 1 a 

10 

Calcolítico Circulares e 

ovaladas 

0.4-0.7/ ? Lajes de xisto dispostas 

horizontalmente, com e sem 

argamassa 

Gonçalves, 1989a, 

p. 182-191 

Cerro do 

Castelo de 

Corte João 

Marques 

Sondagem 

1/ ? 

Calcolítico Segmento 

de círculo 

0.3-0.5/ ? Lajes de xisto dispostas 

horizontalmente, sem 

argamassa 

Gonçalves, 1989a, 

p.111-113 

Alcalar Corte 4/ ?, 

Corte 5/ ? 

Calcolítico Troço 

curvilíneo e 

segmento de 

oval 

0.4-1/ 0.2-

0.5 

Blocos pétreos irregulares, 

ligados por argamassa 

Morán, 2001, p. 4; 

dados não 

publicados, cedidos 

por Elena Morán e 

Rui Parreira 

Pessegueiro Q.C16-C18 

e Q.D16-

D18 

Bronze 

Médio 

Rectangular   Fiadas de lajes de xisto 

colocadas ao cutelo 

Silva e Soares, 

1981, p. 168-171 

Rocha do 

Vigio 2 

Sondagem 

3/ [80], [82]  

Bronze 

Final 

Ovaladas 0.25/ 0.4 Lajes de xisto dispostas 

horizontalmente; fiada de 

lajes de xisto colocadas ao 

cutelo 

Calado, Mataloto e 

Rocha, 2002b, p. 3; 

Calado, Mataloto e 

Rocha, 2007, p. 

135-136 

Castro dos 

Ratinhos 

P22, MN11, 

MN12 

Bronze 

Final 

Ovaladas  Fiadas de lajes de xisto 

colocadas ao cutelo 

Silva e Berrocal-

Rangel, 2007, p. 16, 

p. 18, p. 93, p. 95 

Neves 2  Bronze 

Final 

Alongada 0.5-0.7/ ? ? Maia, 1986, p. 26 
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4.2.3. Pavimentos 

Basicamente, os pavimentos das cabanas pré-históricas parecem ter sido de dois tipos: de 

terra argilosa compactada e de lajes de pedra. Aparentemente seriam executados sobre leitos de 

pedra (os “empedrados”), sobre os quais se aplicava terra compactada e, por vezes, uma última 

camada de lajes de pedra. 

Para o Neolítico Antigo/ Médio são escassos os vestígios de pavimentos na área de estudo. 

Algumas superfícies empedradas parecem, contudo, ter pertencido a pavimentos, como é o caso 

do habitat de Reguengo, na Coudelaria de Alter, onde, como já foi referido, os trabalhos 

arqueológicos permitiram identificar um empedrado de forma irregular, configurando uma 

possível área habitacional (fig. 4.11) (Oliveira, 2006, p. 46). Também no sítio de Defesa de 

Cima 2 foi detectado um extenso empedrado composto por blocos graníticos irregulares (fig. 

4.12), que parece ter “selado” o nível das fossas e, possivelmente, ter suportado as ocupações 

sequentes (Santos e Carvalho, 2008, p. 60-61). 

 

   
Fig. 4.11 e 4.12 – À direita, vista geral da escavação efectuada no habitat de Reguengo, Coudelaria de 

Alter (fotografia: Jorge Oliveira); à esquerda, aspecto geral do empedrado detectado no sítio de Defesa de 

Cima 2 (fotografia: Arqueohoje) 

 

Já na transição do Neolítico Final para o Calcolítico, surgiram também empedrados 

irregulares “forrando” fundos de cabanas, em Águas Frias (fig. 4.13) e em Torre do Esporão 3 

(Calado e Rocha, 2004, p. 21, p. 34-35; Gonçalves, 1991, p. 60-63). 

Por sua vez, em Casa Branca 7, um habitat também datado da transição Neolítico Final/ 

Calcolítico, foi detectado um pavimento de terra compactada, associado a um troço de muro de 

pedra e a um buraco de poste com calços, pertencentes a uma possível estrutura habitacional 

(Rodrigues e Martins, 205, p. 958). 

Pavimentos de terra compactada pertencentes a estruturas habitacionais detectaram-se 

também no Calcolítico, nos povoados de Mangancha, Monte da Tumba e Alcalar (fig. 4.14), 

sendo que neste último, numa das cabanas (a do “Corte 4”), verificou-se claramente que o 

pavimento foi executado sobre um leito de pedras (Gonçalves, 1989a, p. 382; Silva e Soares, 

1987, p. 39; Móran, 2001b, p. 4-5). 



 

101 

 

No Monte do Tosco 1 foi identificado um pavimento de lajes de xisto, no interior de uma 

cabana circular, também de cronologia calcolítica, delimitada por um embasamento pétreo 

(Valera, 2000c, p. 15-18). 

Ainda no Calcolítico, foram detectadas, em Porto Torrão, duas superfícies empedradas, 

bastante regulares (tipo calçada), uma delas aparentemente associada a um troço de muro 

pertencente a uma estrutura habitacional (Arnaud, 1993, p. 42; Rebelo, Santos e Neto, 2009, p. 

65). 

 

   
Fig. 4.13 e 4.14 – À esquerda, vestígios de um empedrado, no interior de um possível fundo de cabana, 

em Águas Frias (fotografia: Manuel Calado); à direita, pavimento interior da cabana do “Corte 5” de 

Alcalar (entre o alinhamento de pedras e a lareira), em fase de escavação 

 

Na Idade do Bronze verificou-se a presença de pavimentos de terra compactada, no 

interior das cabanas dos sítios de Rocha do Vigio 2 e Castro dos Ratinhos (Calado, Mataloto e 

Rocha, 2002b, p. 3; Silva e Berrocal-Rangel, 2007, p. 58); na cabana da Rocha do Vigio 2, que 

teve pelo menos duas fases construtivas, detectaram-se dois pavimentos sobrepostos, assentes 

sobre um leito de fragmentos cerâmicos, muito concentrados (Calado, Mataloto e Rocha, 2002b, 

p. 3). 

Por sua vez, a presença de pavimentos revestidos por lajes de xisto verificou-se nos sítios 

do Bronze Médio de Pessegueiro e Alcaria 1b (Silva e Soares, 1981, p. 171; Correia e Parreira, 

2002, p. 33). No Pessegueiro, o lajeado prolongava-se para o exterior, contiguamente à zona da 

presumível entrada da cabana. 

 

4.2.4. Paredes 

Na área de estudo os vestígios mais antigos de paredes remontam ao Neolítico Antigo/ 

Médio e seriam de terra modelada. Esta técnica terá sido aplicada na construção das estruturas 

de combustão detectadas em Xarez 12 (fig. 4.15), Carraça 1 e no habitat de Reguengo, na 

Coudelaria de Alter (Gonçalves, 2003, p. 81; Gonçalves, 2002b, p. 164; Oliveira, 2006, p. 46); 

estruturas do mesmo tipo foram ainda identificadas em Perdigões, no contexto da ocupação 

mais antiga do sítio (Neolítico Final) (Era Arqueologia, 2009b, p. 1). 
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A execução destas paredes envolveria a aplicação de “bolas” de argamassa argilosa 

previamente amassada e no estado plástico, em sucessivas camadas horizontais afeiçoadas 

manualmente, sem recurso a quaisquer moldes. As espessuras das paredes, de acordo com os 

dados disponíveis, seriam muito variáveis: 2 cm a 30 cm em Xarez 12; 6 cm a 7 cm em Carraça 

1 (Gonçalves, 2003, p. 93; Gonçalves, 2000, p. 14); cerca de 8 cm em Reguengo. 

Em termos construtivos, a técnica da terra modelada é ainda actualmente utilizada na 

execução de silos e de habitações em países africanos como Camarões (fig. 4.16), Nigéria, 

Ghana ou Benin (Guidoni, 1975, p. 130-131; Guillaud e Houben, 1989, p. 174). 

 

   
Fig. 4.15 e 4.16 – À esquerda, uma estrutura de combustão do “Tipo 3”, de Xarez 12 (Gonçalves, 2003, p. 

84); à direita, construção de uma casa e de um silo com paredes de terra modelada, em Matakam, 

Camarões (Guidoni, 1975, p. 130) 

 

Mas é sobretudo nos povoados calcolíticos, como já se disse, que abundam os vestígios 

construtivos de paredes, maioritariamente constituídos por alvenarias de pedra e argamassas de 

revestimento de estruturas vegetais. 

No que se refere às paredes de alvenaria de pedra, apenas no Monte Novo dos Albardeiros 

se confirmou a sua presença – na “Estrutura 2”, compostas por alvenaria de lajes de xisto, 

assentes com argamassa, com alturas até 1.5 m (Gonçalves, 1989b, p. 56).  

Nos restantes sítios estudados, os possíveis vestígios de paredes têm apresentado fraca 

potência, apenas podendo ser seguramente interpretados como embasamentos. Contudo, em 

alguns casos, a presença de quantidades consideráveis de pedra em derrubes poderá indiciar que 

sobre esses embasamentos se desenvolveriam panos de alvenaria de pedra. Nessa situação 

poderão estar algumas das estruturas identificadas em São Pedro, Porto das Carretas, Miguens 3, 

São Brás 1, Cerro do Castelo de Corte João Marques ou Cerro do Castelo de Santa Justa 

(Mataloto, Estrela e Alves, 2007, p. 123; Silva e Soares, 2002, p. 178; Calado e Ribeiro, 2001, p. 

7; Parreira, 1983, p. 162; Gonçalves, 1989a, p. 113; Gonçalves, 1989a, p. 182). 

Por outro lado, detectaram-se em diversos povoados calcolíticos grandes quantidades de 

fragmentos de argamassas argilosas com impressões de ramagens, geralmente associados a 
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estruturas pétreas e buracos de postes. Tendo em conta as dimensões das ramagens que 

geralmente apresentam em negativo, estes materiais parecem ter sido utilizados no revestimento 

e/ou preenchimento de paredes compostas por engradados de ramagens. 

Vestígios deste tipo foram, como já se referiu, detectados nos povoados de Horta do 

Paraíso, São Pedro, Malhada das Mimosas 1, Claros Montes (fig. 4.17), Monte da Ponte, 

Perdigões, Porto das Carretas, Torre do Esporão 3, Monte Novo dos Albardeiros, Mercador, 

Moinho de Valadares 1, Porto Torrão, Cortadouro, São Brás 1, Cerro do Castelo de Santa Justa 

e Alcalar (Mataloto e Costeira, 2008, p. 14; Mataloto, Estrela e Alves, 2007, p. 125; Calado e 

Mataloto, 2000, p. 7-10; Hock e Kalb, 1997, p. 164-165; Lago et al., 1998, p. 53; Silva e Soares, 

2002, p. 178; Gonçalves, 1991, p. 61; Gonçalves, 1989b, p. 55; Valera, 2005, p. 146; Valera, 

2000a, p. 27-28; Rebelo, Santos e Neto, 2009, p. 21; Silva e Soares, 1977, p. 237-239; Parreira, 

1983, p. 161; Gonçalves, 1989a, p. 289; Morán, 2001b, p. 4). 

 

 
Fig. 4.17 - Fragmento de argamassa com impressões de ramagens, proveniente do povoado calcolítico de 

Claros Montes (Arraiolos, Évora), identificado por Manuel Calado  

 

Já na Idade do Bronze, ao que tudo indica, esta técnica parece ter sido a mais utilizada na 

construção de paredes. A escassa presença de embasamentos pétreos que pudessem suportar 

paredes de alvenaria (apenas verificada em Neves 2) e a predominância de buracos de postes ou 

de estreitas valas de fundação, assim como a frequente presença de vestígios de argamassas com 

impressões de ramagens, levam a crer que as cabanas fossem maioritariamente compostas por 

paredes de engradados vegetais revestidas e preenchidas por argamassas de argila. 

O uso construtivo de argamassas de argila no preenchimento e recobrimento de estruturas 

vegetais de suporte de paredes - em Portugal, designadas por “tabiques” - é, no âmbito das 
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arquitecturas “primitivas” e “populares”, extremamente vasto. Actualmente pouco utilizada na 

Europa, esta técnica é ainda muito frequentemente aplicada na construção de habitações em 

regiões menos favorecidas, especialmente na América do Sul e África subsaariana. 

Genericamente a técnica consiste na aplicação de argamassa de terra muito argilosa, 

muitas vezes misturada com fibras vegetais, para guarnecimento de estruturas de madeira. A 

argamassa é aplicada sobre ripas de madeira, canas ou ramagens entrelaçadas, previamente 

ancoradas a uma estrutura principal, composta por postes ou prumos fixados ao solo. 

Em Portugal, a técnica era ainda muito utilizada no século XX e encontra-se documentada 

de Norte a Sul do país (Galhano, Pereira e Oliveira, 1969). A título de exemplo, refiram-se os 

núcleos de cabanas (fig. 4.18 e 4.19) de pescadores e trabalhadores rurais ainda existentes no 

litoral alentejano (Bruno e Faria, 2010). 

 

   
Fig. 4.18 e 4.19 – Vestígios de uma cabana com paredes compostas por tabiques de tábuas e canas 

preenchidos e revestidos por argamassa de argila, construída no Séc. XX, na Herdade da Comporta 

(Alcácer do Sal, Setúbal) 

 

Como já se referiu, o uso de adobes na construção de paredes foi também detectado a 

partir do Calcolítico, em dois sítios de entre os estudados: Monte da Tumba e Alto do Outeiro 

(Silva e Soares, 1987, p. 39; Grilo, 2008, p. 102). 

No Monte da Tumba o adobe foi utilizado em fiadas superiores da segunda linha de 

muralha da fase designada por “1b” (muralha maioritariamente composta por alvenaria de pedra 

argamassada com argila) e na construção de uma estrutura habitacional da designada “Fase II”, 

de planta circular (Silva e Soares, 1987, p. 36,39). 

Essa habitação, com 4.6 m de diâmetro exterior, possuía um embasamento de alvenaria de 

pedra irregular argamassada, com 0.8 m de espessura e 0.6 m de altura. Sobre o seu piso interior 

encontraram-se derrubes de adobes queimados por incêndio, que terão pertencido às suas 

paredes. Pelo facto de não terem sido encontrados quaisquer vestígios de terra com impressões 



 

105 

 

de ramagens no interior da casa, Joaquina Soares e Tavares da Silva levantaram a hipótese de a 

cobertura ter também sido realizada com adobes, em cúpula (ob. cit., p. 39). 

Por sua vez, no Alto do Outeiro, os fragmentos de adobes encontrados localizavam-se 

sobre um embasamento pétreo adjacente a um dos fossos do povoado, sendo provável que estes 

tivessem pertencido a uma estrutura em elevação (muro ou muralha) de alvenaria de adobes, 

construída junto do fosso (Grilo, 2008, p. 102). Dois dos fragmentos recolhidos (fig. 4.20) 

parecem ter pertencido a diferentes zonas ou fases construtivas dessa estrutura, uma vez que 

apresentam características bastante diferentes entre si (cor, composição, granulometria, 

dimensões e, aparentemente, processo de fabrico). 

 

   
Fig. 4.20 e 4.21 – À esquerda: dois fragmentos de adobe provenientes do derrube de uma estrutura 

adjacente a um dos fossos do sítio calcolítico de Alto do Outeiro (Baleizão, Beja); à direita, edifício de 

habitação com paredes de adobe moldado, ainda em uso no século XX (arredores de Tomar, Santarém) 

 

A construção de paredes com alvenaria de adobe é também, no âmbito das arquitecturas 

“primitivas” e “populares”, uma técnica largamente utilizada na construção de habitações em 

diversas regiões do mundo, destacando-se o seu uso, na actualidade, nos continentes africano, 

americano e asiático. 

Em Portugal, a técnica foi abandonada a partir de meados do Séc. XX e encontra-se 

documentada de Norte a Sul do País, com maior incidência na Beira Litoral, Ribatejo (fig. 4.22) 

e Estremadura (embora o seu uso se verifique também no Alentejo e no Algarve). 

A terra, misturada com argila e agregados de maiores dimensões (pedra miúda e 

fragmentos de conchas) terá também sido utilizada na construção de paredes maciças, como 

parece ter sucedido na cabana do “Corte 5” do povoado de Alcalar, que possuía um grande soco 

de alvenaria (com cerca de 1 m de espessura), sobre e lateralmente ao qual foram exumados 

grandes fragmentos de argamassa argilosa, sem vestígios de ramagens. 

Julga-se que a técnica utilizada terá sido a da “terra empilhada” (Guillaud e Houben, 1989, 

p. 176-177), semelhante à do bauge/ cob (tradicionalmente utilizada em França e em Inglaterra 
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até inícios do Séc. XX), ou à do zabur, ainda actualmente em uso no Iémen do Norte (Varanda, 

1993, p. 88-89). 

Esta técnica consistiria na aplicação de argamassa argilosa para construção de paredes in 

situ, em grandes camadas horizontais, posteriormente afeiçoadas à mão ou com o auxílio de 

uma pá de madeira (fig. 4.24). O seu uso, como já se disse, verificou-se, na proto-história, no 

Sul de França, nas regiões de Languedoc e Provence (Chazelles, 1999, p. 233), sendo provável 

que também tenha sido empregue na construção de estruturas do mesmo período nas regiões de 

Andorra e Catalunha (ob. cit., p. 243). 

 

Fig. 4.22 – Representação esquemática do processo de construção de paredes maciças de bauge/ cob (seg. 

Guillaud e Houben, 1989) 

 

4.2.5. Vãos 

Os indícios de vãos de portas e janelas revelaram-se extremamente escassos nos sítios 

estudados, tendo-se verificado a sua presença apenas em algumas estruturas habitacionais do 

Calcolítico e do Bronze. Por outro lado, tendo em conta que na maioria dos sítios apenas 

sobreviveram os embasamentos dessas construções, a identificação de vãos de janelas é 

praticamente impossível, pelo que a sua presença na área de estudo se revelou quase nula. 

Do Calcolítico destacam-se quatro sítios, onde foram identificados vãos de portas e um 

possível vão de janela – São Pedro, Monte Novo dos Albardeiros, Porto Torrão e Alcalar. 

Em São Pedro detectou-se claramente uma porta, na “casa-torre” correspondente à “U.E. 

345” (fig. 4.24), da segunda fase do povoado, conservando duas lajes da ombreira direita. 

No Monte Novo dos Albardeiros (fig. 4.23) detectou-se, na “Estrutura 2”, um vão de 

porta com 1.06 m de altura útil, guarnecido superiormente por três lintéis de pedra (dois deles 

ainda in situ e um terceiro tombado, para o interior) e inferiormente por uma espécie de soleira 

de pedra, sobrelevada em relação ao pavimento. Interiormente, na parede oposta à da porta, foi 

identificado um nicho, que poderá ter sido reaproveitado a partir de uma janela mais antiga 

(Gonçalves, 1989b, p. 55-56). 
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Em Porto Torrão parecem ter existido dois vãos de portas na casa rectangular do “Sector 

3”, a julgar pelas interrupções das valas de fundação das suas paredes, com larguras de cerca de 

0.7 m (dados não publicados). 

Por sua vez, em Alcalar, identificou-se uma possível entrada do lado Sudoeste da cabana 

do “Corte 5”, onde o embasamento se encontrava interrompido e um patamar intermédio, 

escavado na rocha, escalonava esse acesso. 

Na Idade do Bronze detectou-se um vão de porta na cabana de Rocha do Vigio 2, definido 

por uma soleira composta por uma grande laje de xisto (fig. 4.25). 

 

Fig. 4.23 – Monte Novo dos Albardeiros: alçados interiores da “Estrutura 2” (seg. Gonçalves, 1989b) 

 

   
Fig. 4.24 e 4.25 – À esquerda, “casa-torre” de São Pedro, com duas lajes da ombreira conservadas in situ; 

à direita, cabana da Rocha do Vigio 2, durante a escavação, com a soleira da porta assinalada, em 

primeiro plano (fotografia: Manuel Calado) 

 

4.2.6. Coberturas 

A identificação de sistemas de cobertura revelou-se praticamente impossível devido ao 

grau de destruição das estruturas estudadas e à ausência de vestígios claramente relacionados 

com esses elementos construtivos. Contudo, com base na presença de alguns materiais 
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possivelmente provenientes de derrocadas de elementos construtivos superiores poder-se-ão 

levantar algumas hipóteses, ainda que pouco seguras. 

Assim, para o Neolítico, como já se disse, poder-se-á referir a existência de pequenas 

coberturas abobadadas, de argamassa de argila, que completariam os fornos de Lajinha 8, Xarez 

12, Carraça 1 e Horta do Albardão 3, das quais se detectaram os possíveis vestígios sobre e no 

interior dessas estruturas (Gaspar, 2008, p. 98; Gonçalves, 2003, p. 87; Gonçalves, 2002b, p. 

164; Santos, 2006, p. 17-18). 

Para o Calcolítico e para a Idade do Bronze, e embora se tenham colocado pontualmente 

outras hipóteses para as coberturas das habitações - como as falsas cúpulas de pedra ou de adobe 

(Silva e Soares, 1987, p. 39; Gonçalves, 1989b, p. 57) -, os sistemas de coberturas mais 

correntes parecem ter sido compostos por estruturas de ramagens, em muitos casos revestidas 

por argamassas de base argilosa. A abundância de vestígios de argamassas de argila com 

impressões de ramagens, provenientes da derrocada de elementos construtivos superiores aos 

embasamentos das cabanas, poderá indiciar o seu uso não só no revestimento de paredes como 

também no de coberturas feitas de materiais vegetais. 

Por outro lado, a execução desse tipo de coberturas apresentaria algumas vantagens em 

relação às utilizando blocos de pedra ou adobes, nomeadamente a maior facilidade na obtenção 

dos materiais e na construção. No caso dos edifícios compostos por paredes de engradados de 

ramagens, a técnica seria também, obviamente, a mais adequada. 

No âmbito das arquitecturas “primitivas” verificou-se também que este era um dos 

sistemas de cobertura mais frequente na área de estudo, utilizado em abrigos móveis e fixos, 

pelo menos até meados do século XX (fig. 4.26 e 4.27) (Galhano, Pereira e Oliveira, 1969, p. 

32-51, p. 63-136). 

 

   
Fig. 4.26 e 4.27 – Coberturas de materiais vegetais, em edifícios ainda habitados na década de 60 do Séc. 

XX: à esquerda, em Santa Bárbara (Castro Verde, Beja); à direita, em Juromenha (Alandroal, Évora) 

(Galhano, Pereira e Oliveira, 1969) 

 

4.2.7. Estruturas de combustão 

Na área de estudo detectaram-se diversas estruturas de combustão - lareiras e fornos - 

executadas quer em espaços exteriores, quer no interior de cabanas. 
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Como já se disse, algumas dessas estruturas eram escavadas no substrato rochoso ou 

arenoso e, por vezes, revestidas por argamassas de base argilosa. No caso dos fornos, esses 

revestimentos prolongavam-se acima das superfícies internas das fossas, sob a forma de paredes 

pouco espessas, de terra modelada, aparentemente cobertas por cúpulas executadas com o 

mesmo tipo de material. 

As lareiras em fossa, já descritas em 4.2.1., eram compostas por covas descobertas, com 

paredes revestidas ou não por argamassa argilosa, como as que foram identificadas nos sítios 

neolíticos de Lajinha 8, Defesa de Cima 2, Carraça 1, Fábrica de Celulose 1, Montum, Vale 

Pincel 1 e, aparentemente, também em Atafonas, Castelo Belinho e Malhada das Mimosas 1 

(Gaspar, 2008, p. 98; Santos e Carvalho, 2008, p. 60; Gonçalves, 2002b, p. 164; Silva e Soares, 

2000, p. 3-4; Silva e Soares, 1982, p. 26; Silva e Soares, 1981, p. 48-55; Albergaria, 2007, p. 

12-15; Gomes, 2008, p. 71; Calado et al., 2002, p. 4-5). No Calcolítico detectaram-se estruturas 

deste tipo em Mercador, Porto Torrão, Cerro do Castelo de Santa Justa (Valera, 2001a, p. 48; 

Rebelo, Santos e Neto, 2009, p. 47; Gonçalves, 1989a, p. 191) e, possivelmente, em Perdigões 

(Valera, 2008b, p. 24). 

Por sua vez, as lareiras em empedrados eram constituídas por leitos de pedras compactos, 

com plantas circulares ou ovaladas, executados ao nível do solo. A sua presença revelou-se 

também frequente em sítios neolíticos, como Salema, Vale Vistoso, Valada do Mato, Lajinha 8, 

Xarez 12, Fonte dos Sapateiros e Castelo Belinho (Silva e Soares, 1981, p. 59; Silva e Soares, 

1981, p. 57; Diniz, 2007, p. 60; Gaspar, 2008, p. 98; Gonçalves, 2003, p. 87; Gonçalves, 2002a, 

p. 102; Gomes, 2008, p. 75). No Calcolítico apenas se apurou uma estrutura deste tipo, no 

povoado de São Pedro (fig. 4.28) (Mataloto e Müller, no prelo). 

A partir do Neolítico Final/ Calcolítico, as lareiras delimitadas por pedras, executadas ao 

nível do solo, parecem ter sido as mais frequentes. Estruturas desse tipo, com plantas 

subcirculares, foram identificadas em Malhada das Mimosas 1, Porto das Carretas, Porto Torrão 

e Cerro do Castelo de Santa Justa (Calado, Mataloto e Rocha, 2002a, p. 27; Silva e Soares, 2002, 

p. 178; Rebelo, Santos e Neto, 2009, p. 21-24; Gonçalves, 1989a, p. 191; Silva e Soares, 2002, p. 

178) e, já na Idade do Bronze, em Quitéria e Pessegueiro (Silva e Soares, 1981, p. 170). 

Menos frequentes seriam aparentemente as lareiras de argamassa de argila, detectadas 

apenas em três sítios da área de estudo: Porto Torrão (fig. 4.29), Rocha do Vigio 2 e Alcalar. 

Os fornos, conforme já se disse em 4.2.1., eram constituídos por estruturas executadas 

sobre fossas revestidas por argamassa argilosa, acima das quais se elevavam paredes e, 

possivelmente, coberturas abobadadas, executadas no mesmo material. A sua presença 

verificou-se em contextos neolíticos nos sítios de Lajinha 8, Xarez 12, Carraça 1, Horta do 

Albardão 3 e Perdigões (Gaspar, 2008, p. 98; Gonçalves, 2003, p. 87; Gonçalves, 2002b, p. 164; 

Santos, 2006, p. 17-18; Era Arqueologia, 2009b, p. 1); em Reguengo (Coudelaria de Alter) 

detectou-se também um possível forno, composto por paredes de terra modelada, executado ao 
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nível do solo (Oliveira, 2008, p. 47). No Calcolítico apenas se detectaram estruturas desse tipo 

nos povoados de Porto Torrão e Cerro do Castelo de Santa Justa (Edia, 2010, p. 15; Gonçalves, 

1989a, p. 191-194). 

 

   
Fig. 4.28 e 4.29 – Estruturas de combustão executadas ao nível do solo: à esquerda, lareira composta por 

empedrado, em São Pedro (fotografia: Rui Mataloto); à direita, base de argila detectada no “Sector 3 - 

Este”, em Porto Torrão 

 

4.2.8. Revestimentos 

Os revestimentos utilizados para protecção e guarnecimento das estruturas pré-históricas 

estudadas eram essencialmente constituídos por argamassas à base de argila e agregados de 

calibre miúdo (areias). 

O seu uso na área de estudo verificou-se, desde o Neolítico Antigo/ Médio, em 

revestimento de fossas utilizadas para combustão e armazenagem, como foi possível constatar a 

partir dos vestígios detectados em Salema, Lajinha 8, Defesa de Cima 2, Atafonas, Xarez 12, 

Carraça 1, Horta do Albardão 3 e, aparentemente, em Cabeço do Torrão e Malhada das 

Mimosas 1 (Silva e Soares, 1981, p. 59; Gaspar, 2008, p. 98; Santos e Carvalho, 2006, p. 59-60; 

Albergaria, 2007, p. 12; Gonçalves, 2003, p. 87; Gonçalves, 2002b, p. 164; Santos, 2006, p. 15; 

Lago e Albergaria, 2001, p. 53; Calado, Mataloto e Rocha, 2002a, p. 4-5).  

No sítio de Valada do Mato surgiram também alguns fragmentos de argamassas, 

aparentemente pertencentes a revestimentos. Contudo, esses vestígios foram recolhidos a partir 

de um conjunto de blocos de pedra possivelmente resultante do desmantelamento de uma 

estrutura habitacional (Diniz, 2007, p. 60). 

Ainda no Neolítico, e como foi referido anteriormente, verificou-se a aplicação de um 

revestimento à base de argila numa possível estrutura de combustão, executada ao nível do solo, 

no sítio de Toca da Raposa (Oliveira, 2006, p. 78). 
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As espessuras desses revestimentos seriam variáveis, pelo menos entre 1 cm e 6.5 cm; 

com base nos dados bibliográficos disponíveis e no estudo dos materiais provenientes de alguns 

dos sítios acima mencionados, apuraram-se as seguintes dimensões: 

- Salema: 3 cm (Silva e Soares, 1981, p. 59); 

- Toca da Raposa: 2 cm; 

- Valada do Mato: 1-2.5 cm; 

- Lajinha 8: 1.5-3 cm; 

- Defesa de Cima 2: 1-4 cm; 

- Horta do Albardão 3: 5-6.5cm. 

As argamassas de alguns dos materiais estudados (Bruno e Faria, 2008) - provenientes 

dos sítios de Toca da Raposa (fig. 4.30), Valada do Mato (fig. 4.31), Lajinha 8 (fig. 4.32), 

Defesa de Cima 2 e Horta do Albardão 3 - revelaram-se bastante homogéneas, evidenciando boa 

amassadura antes da aplicação.  

 

   

Fig. 4.30 e 4.31 – À esquerda: fragmento proveniente de uma possível estrutura de combustão de Toca da 

Raposa; à direita, materiais provenientes da U.E. 9/19 de Valada do Mato 

 

 

Fig. 4.32 - Fragmento do revestimento da estrutura de combustão “L8.1”, do sítio de Lajinha 8 
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Em termos de composição verificou-se, em todas as amostras, a predominância de 

agregados finos (areias) e, aparentemente, a ausência de agregados de maior dimensão. Não se 

detectaram diferentes camadas de revestimentos nem vestígios de fibras animais ou vegetais. 

As argamassas possuíam alguma porosidade e microfissuração, tendo-se observado, à 

lupa binocular, fendas com aberturas até 1 mm (ob. cit., p. 4-8). 

A aplicação de revestimentos de base argilosa em fossas verificou-se também no 

Calcolítico - em silos dos povoado de Santa Vitória e de Porto Torrão, na cisterna do Alto do 

Outeiro e, aparentemente, em alguns dos silos de Alcalar (Dias, 1996, p. 6; Rebelo, Santos e 

Neto, 2009, p. 37; Grilo, 2008, p. 101; Morán, 2001b, p. 4-5) – e, ao que tudo indica, no Bronze 

Médio/ Final, em alguns dos silos de Casarão da Mesquita 3, do interior dos quais foram 

exumadas grandes quantidades de fragmentos de argamassas argilosas, possivelmente 

pertencentes aos seus revestimentos interiores (Carmo, 2007, p. 103). 

No Calcolítico e no Bronze, como já se disse em 4.2.4., o uso de argamassas à base de 

argila no revestimento de paredes compostas por engradados vegetais parece ter sido muito 

frequente, a julgar pela grande quantidade de vestígios recolhidos em diversos sítios da área de 

estudo. Essas argamassas serviriam não só para preencher os vazios entre as ramagens mas 

também para as recobrir e dar acabamento final às paredes, como se pôde comprovar através da 

observação visual e das medições dos materiais provenientes dos sítios de Horta do Paraíso, São 

Pedro, Alcalar e Rocha do Vigio 2 (tabela 4.7). 

 

Tabela 4.7 – Quadro síntese de medições dos fragmentos de argamassas com impressões de ramagens 

Sítio Proveniência/ 

U. E.’s 

Cronologia Nº de 

peças 

estudadas 

Espessura 

máx. das 

peças (cm) 

Diâmetros das 

ramificações 

(cm) 

Espessura de 

recobrimento* 

(cm) 

Horta do Paraíso [4] Calcolítico 10 3.5-6.5 0.3-2 0.8-6 

São Pedro [0], [476], 

[644], [661], 

[804], [887] 

Calcolítico 28 1.8-8 0.2-3 0.4-3.5 

Alcalar Corte 4 Calcolítico  25 1.6-7.2 0.2-2.5 0.3-4.6 

Rocha do Vigio 2 [0], [39], [59], 

[64], [67]  

Bronze 

Final 

 26 1.7-6 0.2-4 0.1-4 

* distância entre as ramificações e as superfícies de acabamento 

 

Genericamente, os materiais estudados eram compostos por fragmentos de argamassa 

argilosa, excepcionalmente bem conservados, por terem sido sujeitos a combustão. Esses 

fragmentos conservavam as marcas dos elementos vegetais que compunham parte das estruturas, 

permitindo, em alguns casos, tecer considerações quanto à função dos mesmos e levantar 

hipóteses de reconstituição dos sistemas construtivos, como se verá adiante. 

As peças apresentavam, na generalidade, uma face alisada (frequentemente evidenciando 

marcas de dedos) e uma ou mais faces com impressões de ramagens de várias dimensões, 

paralelas e perpendiculares entre si.  
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Em termos de composição, as argamassas eram essencialmente constituídas por argila e 

agregados de calibre miúdo (areias), tendo-se verificado a adição de palha de cereal nos 

materiais provenientes de Rocha do Vigio 2. 

 

4.2.9. Sistemas hidráulicos 

Na área de estudo, os vestígios de estruturas pertencentes a sistemas hidráulicos – de 

drenagem, aproveitamento e/ ou armazenamento de água – são relativamente escassos. Apenas 

em dois sítios calcolíticos – Alto do Outeiro (fig. 4.33) e Alcalar (fig. 4.34) – se detectaram 

estruturas garantidamente destinadas a esses fins: fossas destinadas ao armazenamento de água, 

onde desembocavam canais ligados a fossos (Grilo, 2008, p. 101; Morán e Parreira, 2001, p. 8). 

 

   
Fig. 4.33 e 4.34 – Estruturas de armazenagem de água: à esquerda, cisterna do Alto do Outeiro, sendo 

visível (do lado esquerdo da fotografia) a desembocadura do canal de ligação ao fosso (fotografia: 

Carolina Grilo); à direita, fossa-cisterna de Alcalar 

 

Contudo, e como já se disse, a presença de fossos circundando alguns povoados do 4º 

milénio poderá também estar relacionada com o aproveitamento de recursos hídricos. Para esse 

fim poderão ter sido utilizadas as estruturas detectadas em Cabeço do Torrão, Malhada das 

Mimosas 1, Águas Frias e Ponte da Azambuja 2 (este último localizado no concelho de Portel, 

Évora), povoados onde, por um lado, a escolha do sítio não parece ter obedecido a critérios 

defensivos (embora tivessem boas condições de visibilidade sobre a envolvente) e, por outro, 

cujos fossos não possuíam dimensões suficientes para dificultar o acesso aos espaços que 

delimitavam (Lago e Albergaria, 2001, p. 54; Calado, Mataloto e Rocha, 2002a, p. 28; Calado e 

Rocha, 2007, p. 35-37; Rodrigues, 2008, p. 51-52). 

 

4.2.10. Elementos de delimitação do espaço exterior 

Embora não tenham sido detectados vestígios claramente atribuíveis à delimitação de 

espaços exteriores adjacentes a estruturas habitacionais (à excepção do caso de Miguens 3, onde, 

como já se viu, vários muros compartimentavam e fechavam o espaço envolvente de uma 

cabana), verificaram-se algumas situações – principalmente a partir do Calcolítico – em que a 
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presença de certos elementos construtivos na envolvente próxima das cabanas parece indiciar a 

existência de áreas pertencentes a determinadas unidades domésticas. 

Em Mercador, por exemplo, foram detectados, no espaço entre as duas cabanas do 

“Sector 3”, dois muretes de lajes de xisto ao cutelo, encostando cada um deles ao paramento 

exterior de cada uma das cabanas, definindo um pequeno corredor (Valera, 2005, p. 147). Essa 

delimitação parece corresponder não só à definição de um espaço de uso comum, de passagem, 

mas também à separação entre o espaço exterior pertencente a cada uma das cabanas. 

 

 
Fig. 4.35 – Plantas dos troços dos embasamentos das cabanas 2 (em baixo) e 3 (em cima) do Cerro do 

Castelo de Santa Justa (seg. Gonçalves, 1989a) 

 

Também no interior do perímetro fortificado do Cerro do Castelo de Santa Justa se 

detectaram duas cabanas (“C2” e “C3”) às quais se adossavam, quase simetricamente, duas 

pequenas estruturas de planta circular, de uso desconhecido (Gonçalves, 1989a, p. 182-185); na 

extremidade oposta desse “corredor” entre as duas cabanas identificaram-se ainda dois buracos 

de postes (ob. cit., p. 191), evidenciando a existência de uma possível cobertura daquele espaço, 

que poderá ter funcionado como um anexo no exterior, comum às duas unidades domésticas (fig. 

4.35). 

Um outro exemplo de ocupação da área exterior a uma estrutura habitacional surgiu no povoado 

do Bronze Médio de Pessegueiro, onde, como já se referiu, o pavimento de uma cabana 

rectangular se prolongava para o exterior, na zona da possível entrada (Silva e Soares, 1981, p. 

169-171). 
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4.3. A relação construtiva com os elementos de delimitação dos povoados 

4.3.1. Povoados delimitados por fossos 

Como já se disse, a presença de várias linhas de fossos circundando alguns povoados do 

4º e do 3º milénio antes da nossa era parece reflectir a existência de áreas destinadas a fins 

específicos (habitacionais, de armazenagem de excedentes ou recolha de gado), o que poderá ter 

sucedido em Águas Frias, Santa Vitória, Perdigões, Porto Torrão, Alto do Outeiro ou Alcalar. 

Por outro lado, não se descarta a hipótese de muitas dessas estruturas terem sido 

complementadas por estruturas positivas, embora a função defensiva seja muitas vezes 

questionável, face às dimensões verificadas ao longo dos fossos, nem sempre suficientes para 

dificultar o acesso ao interior dos povoados, como se verificou em Cabeço do Torrão, Malhada 

das Mimosas 1, Águas Frias, Ponte da Azambuja 2, Alto do Outeiro e Alcalar. 

Acrescenta-se também a possibilidade de esses elementos terem tido funções de 

aproveitamento e condução de águas, como se comprovou nos povoados de Alto do Outeiro e 

Alcalar. 

Em todo o caso, sobre a relação construtiva entre fossos e estruturas domésticas, pouco há 

a salientar. Os vestígios de elementos pertencentes a estruturas do quotidiano contemporâneas 

aos fossos surgiram praticamente sempre deles “desligados”, à excepção das fossas-cisterna 

detectadas nos dois últimos sítios referidos, o que leva a crer que as únicas estruturas com eles 

relacionadas fossem de facto as de uso hidráulico. 

 

4.3.2. Povoados delimitados por muralhas 

A presença de povoados amuralhados verificou-se na área de estudo, como já se viu, 

apenas durante o Calcolítico e o Bronze Final. 

Dos sítios escavados em extensão destacam-se, pela presença em simultâneo de estruturas 

defensivas habitacionais, os povoados calcolíticos de São Pedro, Porto das Carretas, Monte da 

Tumba, Cerro do Castelo de Santa Justa e, no Bronze, apenas o Castro dos Ratinhos. 

Na “Fase II” de São Pedro, como já se disse, o povoado possuía uma estrutura poligonal 

de muralhas, com diversas passagens e torres, e uma torre de vigilância no interior, tendo esta 

última funcionado também como habitação (Mataloto, Estrela e Alves, 2007, p. 123). Situação 

semelhante parece ter sucedido no Monte Novo dos Albardeiros, onde uma torre oca 

pertencente ao sistema defensivo (a “Estrutura 2”) foi simultaneamente utilizada para fins 

habitacionais (Gonçalves, 1989b, p. 56). 

No Porto das Carretas (na fase II da fortificação) verificou-se também a estreita relação 

entre estruturas defensivas e estruturas de cariz doméstico, nomeadamente pela ligação, através 

de vãos de portas, das cabanas “M13”, “R5” e “K5” à “Torre N7”, à qual se encontravam 

adossadas (Silva e Soares, 2002, p. 178-179). 
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 Por sua vez, na “Fase C” do Monte da Tumba, detectou-se a presença de uma construção 

doméstica, de planta circular (a “Casa 51/71”), ligada ao “Bastião 46/76” por um pequeno troço 

de muralha (fig. 4.36) (Silva e Soares, 1987, p. 37). Essa ligação, aparentemente desnecessária 

do ponto de vista estrutural e arquitectónico, poderá indiciar uma utilização complementar da 

casa para fins defensivos, funcionando como uma espécie de torre albarrã, por exemplo. 

Refira-se, ainda para o Calcolítico, no Cerro do Castelo de Santa Justa, a aparente relação 

entre a “Cabana 4” e a fortificação da primeira fase, que se encontravam parcialmente adossadas 

no troço de muralha Noroeste (podendo até ter existido uma sobreposição entre ambas, no tramo 

Norte da muralha); o embasamento dessa cabana seguia sensivelmente paralelo ao troço de 

muralha Oeste, encontrando-se interrompido junto à única entrada da fortificação, onde se 

detectou um buraco de poste estruturado (fig. 4.37) (Gonçalves, 1989a, p. 295, p. 302).  

 

   
Fig. 4.36 e 4.37 – À esquerda, extracto da planta geral da fortificação de Monte da Tumba (seg. Silva e 

Soares, 1987) - “Casa 51/71” (a vermelho), com ligação ao “Bastião 46/76” (a pontilhado); à direita, 

extracto da planta geral do Cerro do Castelo de Santa Justa (seg. Gonçalves, 1989b), na zona da “Cabana 

4” (a verde) e da porta “P1” (a azul); o buraco de poste detectado entre elas encontra-se assinalado a 

vermelho 

 

Segundo Victor S. Gonçalves, esse buraco de poste poderá ter pertencido a uma estrutura 

positiva relacionada com a porta da fortificação ou com a “Cabana 4”. Refira-se que a 

interpretação da relação entre estes elementos terá sido dificultada pela intensidade de 

ocupações que teve este sector do povoado (ob. cit., p. 289, p. 295, p. 302). 

Diferente terá sido a relação entre as estruturas defensivas e as cabanas do Bronze Final 

do Castro dos Ratinhos, aparentemente “desligadas” entre si. Embora sobreposta a uma das 

cabanas (“P22”), a muralha que circundava a área residencial da “acrópole” parece ter sido 

construída já na 1ª Idade do Ferro (Silva e Berrocal-Rangel, 2007, p. 74). Por outro lado, nas 

sondagens efectuadas junto à 3ª linha defensiva, datada do Bronze Final, não foram 

identificados quaisquer vestígios de estruturas de cariz doméstico (ob. cit., p. 35-37). 
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4.4. Considerações – cronologia e geografia das técnicas construtivas 

Nos povoados neolíticos estudados, os vestígios de elementos pertencentes a construções 

de cariz doméstico revelaram-se relativamente reduzidos, sendo sobretudo compostos por 

estruturas negativas com funções de combustão ou armazenagem.  

Por outro lado, as escassas estruturas associáveis à função habitacional (constituídas, na 

generalidade, por buracos de postes e possíveis fundos de cabanas) não ofereceram informação 

suficiente para se desenharem hipóteses seguras sobre o tipo de habitações que teriam essas 

comunidades. 

Essa escassez de vestígios parece indiciar um fraco investimento nas habitações neolíticas, 

que seriam possivelmente construídas com materiais perecíveis (ramagens, peles e talvez terra 

crua), dificilmente conserváveis até aos nossos dias, face às já referidas condições verificadas na 

área de estudo. Tão reduzido investimento nas arquitecturas de cariz doméstico poderá derivar, 

por um lado, da sazonalidade de muitas das ocupações estudadas ou, por outro, de fortes 

limitações tecnológicas por parte das comunidades neolíticas. 

Em todo o caso, verificou-se a presença de duas técnicas construtivas, com recurso a 

argamassas de base argilosa, aplicadas na execução de estruturas de combustão e de 

armazenagem: a construção de paredes por modelagem e a aplicação de revestimentos interiores 

em fossas. 

Nos sítios de habitat calcolíticos, pelo contrário, surgiram abundantes vestígios de 

construções de cariz doméstico. Verificou-se um forte investimento nos povoados, que 

passaram, em muitos casos, a ser protegidos por sistemas de muralhas constituídas por espessos 

embasamentos de alvenaria de pedra. 

O uso das alvenarias de pedra seca ou argamassada generalizou-se neste período, tendo-se 

estendido também à construção de embasamentos e paredes de habitações. Em alguns casos, 

esses embasamentos pétreos suportariam panos de alvenaria de adobe ou paredes de terra 

maciça. As coberturas desses edifícios seriam essencialmente compostas por estruturas de 

ramagens e, por vezes, cúpulas de adobe ou falsas cúpulas de pedra. 

Uma das técnicas mais utilizadas na construção de cabanas compreendia a execução de 

estruturas de engradados de ramagens fixados a postes enterrados no solo, posteriormente 

preenchidos e revestidos por argamassas de base argilosa. As coberturas dessas cabanas seriam 

também compostas por estruturas de ramagens, eventualmente revestidas por argamassas à base 

de argila. 

Os pavimentos das habitações calcolíticas seriam em muitos casos de terra argilosa 

compactada, sobre leitos de pedras que constituíam a camada de enrocamento, esta última 

funcionando como base do pavimento e protecção contra a ascensão capilar de água a partir do 

solo.  
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Sobre a camada de terra argilosa compactada seria, por vezes, executado um revestimento 

de lajes de pedra, como se detectou em algumas situações. 

No que se refere às estruturas de combustão, detectaram-se diversos tipos de lareiras, em 

fossas ou ao nível do solo, compostas por empedrados, delimitadas por fiadas de pedras ou 

executadas com argamassas à base de argila. 

No Calcolítico detectaram-se também elementos pertencentes a sistemas hidráulicos – 

fossas-cisterna, com canais ligados a fossos -, destinados ao aproveitamento e armazenagem de 

água, possivelmente utilizada para fins domésticos e agrícolas. 

As habitações calcolíticas seriam complementadas por espaços exteriores destinados a 

actividades do quotidiano (como a armazenagem, preparação e confecção de alimentos ou a 

recolha de gado), possivelmente delimitados por estruturas positivas (muros ou vedações); 

faltam, contudo, na maior parte dos sítios estudados, os vestígios construtivos desses elementos 

de delimitação. 

Finalmente, nos povoados da Idade do Bronze, verificou-se um menor investimento 

construtivo, relativamente à Idade do Cobre. A utilização de materiais perecíveis na construção 

de estruturas habitacionais parece ter sido dominante; na generalidade dos casos estudados, as 

paredes das cabanas eram compostas por postes e engradados de ramagens, com fundações 

isoladas ou contínuas (podendo a presença destas últimas indiciar a existência de paredes tipo 

“paliçada”, nas estruturas habitacionais). Essas paredes eram frequentemente guarnecidas na 

base por fiadas de pequenos esteios de pedra, colocados pelo interior e pelo exterior das 

construções, que serviriam para as proteger da erosão. As coberturas das cabanas seriam 

também compostas por estruturas de ramagens, revestidas ou não por argamassas à base de 

argila. 

Os pavimentos das habitações do Bronze seriam semelhantes aos das cabanas calcolíticas, 

maioritariamente compostos por terra argilosa compactada e por vezes revestidos por lajes de 

pedra. 

No que se refere às estruturas de combustão, detectaram-se apenas lareiras executadas ao 

nível do solo, delimitadas por fiadas de pedras ou compostas por argamassa de argila. 

Em termos geográficos, como já se esperava, verificou-se a abundante utilização de 

materiais vegetais e de argamassas de argila em todas as regiões da área de estudo e em todas as 

cronologias. A aplicação desses materiais, disponíveis em todos os contextos geográficos 

estudados, envolvia processos de extracção e de construção relativamente simples, requerendo 

por isso pouca mão-de-obra e tempo disponível. 

A pedra, abundantemente aplicada na construção das habitações calcolíticas, parece ter 

sido mais utilizada no Alentejo Central do que nas restantes regiões, o que também não é de 

estranhar, tendo em conta a maior abundância do material na região. Por outro lado, verificou-se 

que as rochas empregues foram, em todos os casos, as locais. 
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Fig. 4.38 e 4.39 – Técnicas de construção tradicionais existentes na área de Alcalar: à esquerda, forno de 

cal com aparelho construtivo semelhante ao dos embasamentos de duas cabanas detectadas no povoado; à 

direita, habitação construída com paredes de taipa (terra maciça), junto à cabana do “Corte 5” 

 

O talhe da pedra, assim como o aparelho construtivo utilizado para cada tipo de rocha, 

revelou-se semelhante ao que ainda hoje se observa nas técnicas de construção tradicional: xisto 

em lajes, dispostas horizontalmente em alvenarias espessas, e ao cutelo, para pequenos muretes; 

granito e calcário em blocos irregulares, na construção de alvenarias ordinárias ou mistas. 

Aparentemente, as alvenarias compostas por blocos regulares de pedra ou silhares não seriam 

ainda utilizadas nas habitações pré-históricas. 

Curiosamente, foi em três sítios calcolíticos localizados em regiões onde a pedra local - de 

difícil extracção e trabalhabilidade - seria pouco utilizada e os bancos de argilas frequentes, que 

se detectaram vestígios de alvenarias de adobe: Monte da Tumba (Alcácer do Sal, Setúbal), Alto 

do Outeiro (Baleizão, Beja) e Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, Beja). Refira-se que os 

processos de fabrico e aplicação do adobe envolveriam trabalhos mais cuidados e demorados do 

que os dispendidos com a construção de cabanas de ramagens, assim como a execução prévia de 

embasamentos pétreos para suporte dos panos de alvenaria, o que apenas seria possível em 

sociedades plenamente sedentarizadas e relativamente numerosas, como parecem ter sido as 

calcolíticas. 
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CAPÍTULO 5 – Casos de estudo 

 

 

 

“Cheshire Puss, she began, rather timidly” (...) “Would you tell me, 

please, which way I ought to go from here?” 

 

“That depends a good deal on where you want to get to, said the Cat.” 

 

Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland 

 

 

5.1. Justificação da selecção 

Os casos de estudo foram seleccionados com base na representatividade tecnológica para 

cada período. A existência de estruturas domésticas relativamente bem documentadas, assim 

como a abundância de vestígios construtivos de terra e a disponibilização destes últimos para 

estudo, contribuíram também para a escolha dos sítios, apresentada na tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Quadro síntese dos casos de estudo seleccionados 

Sítio  Localização 

(freguesia/ concelho/ 

distrito) 

Cronologia Estruturas Tipo de vestígios construtivos 

de terra 

Defesa de 

Cima 2 

Torre de Coelheiros/ 

Évora/ Évora 

Neolítico Antigo/ 

Médio 

Fossas possivelmente 

utilizadas como silos, 

empedrados, buraco de 

poste, estruturas de 

combustão 

Vestígios de argamassas de 

argila provenientes do 

revestimento de fossas 

São Pedro Redondo/ Redondo/ 

Évora 

Calcolítico Silos, buracos de postes, 

estruturas de combustão, 

embasamentos de 

alvenaria de pedra 

Vestígios de argamassas de 

argila com impressões de 

ramagens, provenientes do 

revestimento de engradados de 

materiais vegetais 

Alto do 

Outeiro 

Baleizão/ Beja/ Beja Calcolítico Fossos, silos, cisterna, 

embasamento pétreo 

Fragmentos de adobes; 

vestígios de argamassas de 

argila no revestimento da 

cisterna 

Alcalar Mexilhoeira Grande/ 

Portimão/ Faro 

Calcolítico Fossos, silos, fundos de 

cabanas, cisterna, 

estruturas de combustão, 

embasamentos de 

alvenaria de pedra 

Vestígios de argamassas de 

argila com impressões de 

ramagens, provenientes do 

revestimento de engradados de 

materiais vegetais; fragmentos 

de argamassas de argila 

provenientes de paredes 

maciças; vestígios de 

argamassas de argila 

provenientes do revestimento de 

silos; lareira revestida por argila 

Rocha do 

Vigio 2 

Campinho/ 

Reguengos de 

Monsaraz/ Évora 

Bronze Final Embasamentos de 

alvenaria de pedra, 

estruturas de combustão 

Vestígios de argamassas de 

argila com impressões de 

ramagens, provenientes do 

revestimento de engradados de 

materiais vegetais; lareira 

revestida por argila 
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5.2. Metodologia 

Foram estudadas diversas amostras de argamassas à base de argila, aplicadas na execução 

de estruturas domésticas. Como já se referiu, esses vestígios apenas se conservaram até à 

actualidade por terem sido cozidos por fogo. 

Genericamente, as amostras para estudo foram seleccionadas a partir de unidades 

contendo materiais estratigraficamente relacionados com vestígios de estruturas de uso 

doméstico. A diversidade morfológica das amostras constituiu também um factor preponderante 

na selecção, tendo em vista a caracterização dos respectivos sistemas construtivos utilizados. 

Para além do estudo da composição das argamassas, procurou-se, sempre que possível, 

estabelecer a relação construtiva com as estruturas a elas associadas (elementos pétreos, 

estruturas negativas, madeiramentos e outros materiais vegetais impressos nas amostras), de 

modo a poder levantar hipóteses sobre os sistemas construtivos utilizados e, nalguns casos, 

tentar reconstituir formalmente as arquitecturas. 

A metodologia utilizada para a análise dos materiais dos casos de estudo compreendeu, 

numa primeira fase, a observação visual e descrição das amostras por medição, registo gráfico e 

fotográfico, e posteriormente, a realização de análises laboratoriais a algumas dessas amostras 

(observação à lupa binocular, análises granulométricas e mineralógicas), de acordo com os 

procedimentos em anexo. 

Após a conclusão de todas as etapas referidas foi feita, para cada caso de estudo, a análise 

dos resultados e, no final do capítulo, uma análise comparativa de todos os resultados obtidos. 

 

 

5.3. Defesa de Cima 2 

5.3.1. Introdução 

A intervenção arqueológica realizada no sítio neolítico de Defesa de Cima 2 proporcionou 

a descoberta de um amplo conjunto de fossas de origem antrópica, escavadas no substrato 

geológico, com prováveis funções de armazenamento. 

Muitas dessas estruturas foram interiormente revestidas por argamassas de argila, tendo 

esses revestimentos sido sujeitos a combustão após a aplicação. Neste trabalho apresenta-se a 

análise das argamassas de revestimento de duas dessas fossas. 

Pretendeu-se também levar a cabo estudos e ensaios a outras argamassas de revestimento 

recolhidas em sítios neolíticos que permitissem esclarecer uma dúvida pertinente: foram ou não 

os revestimentos das fossas de Defesa de Cima 2 sujeitos a combustão, de modo a 

“impermeabilizar” o interior das fossas e garantir uma melhor conservação dos produtos 

armazenados? 
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5.3.2. O sítio 

- Localização e território 

O sítio de Defesa de Cima 2 localizava-se na Herdade da Defesa de Cima, freguesia de 

Torre de Coelheiros, concelho e distrito de Évora (fig. 5.1). Possuía uma implantação pouco 

destacada da envolvente, desenvolvendo-se na encosta de uma colina com uma cota máxima de 

219 m de altitude, coroada por uma linha de afloramentos rochosos que supostamente definiria 

um dos limites naturais do povoado (Santos e Carvalho, 2008, p. 57). 

 

 
Fig. 5.1 – Localização do sítio de Defesa de Cima 2 sobre extracto da Carta Militar nº 471 (original à 

escala 1/25 000) 

 

Geologicamente, a ocupação implantava-se sobre uma formação de rochas eruptivas - 

quartzodioritos e granodioritos não porfiróides. Na envolvente próxima predominam ainda 

corneanas, granitos de grão fino, gnaisses granitóides e migmatitos (SGP, 1969). Os solos da 

área são mediterrâneos pardos, de quartzodioritos, ou de dioritos e quartzodioritos, conjugados 

com afloramentos rochosos de granitos e quartzodioritos (SROA, 1967). 

 

- Intervenção arqueológica realizada 

O sítio foi identificado em 2005 e intervencionado em 2005 e 2006, pela empresa 

Arqueohoje, sob a direcção de Filipe Santos e Pedro Carvalho, no âmbito da execução de um 

canal de adução ligando a barragem do Loureiro à do Monte Novo (fig. 5.2). 

A intervenção compreendeu, numa primeira fase, a abertura de diversas sondagens e, 

posteriormente, a escavação em área do “Sector 1” (fig. 5.3), onde se detectaram grandes 
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quantidades de materiais e de estruturas neolíticas. Destacaram-se nessa área vinte e duas fossas 

escavadas no substrato rochoso, que se encontravam parcialmente cobertas por um empedrado, 

também de cronologia neolítica (Santos e Carvalho, 2008, p. 60-61). 

Essas fossas (fig. 5.4 e 5.5), interpretadas pelos arqueólogos como silos de armazenagem, 

encontravam-se parcialmente destruídas, sendo provável que nenhuma delas tivesse conservado 

o seu topo original. Possuíam plantas circulares ou ovaladas, com diâmetros de 0.6-0.9 m e 

profundidades máximas conservadas de 0.36-0.83 m. Frequentemente apresentaram secções 

com paredes e fundos côncavos ou paredes côncavas conjugadas com fundos aplanados. Muitas 

delas tinham as paredes (e, nalguns casos, o fundo) revestidas por argamassas de argila, com 

cerca de 2-3 cm de espessura; nos topos das fossas, já em contacto com o terreno arenoso, 

verificou-se que os revestimentos foram reforçados pelo lado exterior com pedra miúda (ob. cit., 

p. 62-103). 

 

   
Fig. 5.2 e 5.3 – Defesa de Cima 2: à esquerda, vista geral da área intervencionada, após a escavação; à 

direita, aspecto da escavação do “Sector 1”, ainda com o grande empedrado que cobria parcialmente as 

fossas (fotografias: Arqueohoje) 

 

   
Fig. 5.4 e 5.5 – Estruturas negativas do “Sector 1” de Defesa de Cima 2: à esquerda, “Fossa nº 2”; à 

direita, “Fossa nº 6” (fotografias: Arqueohoje) 
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Como já se referiu, os revestimentos de argila encontravam-se cozidos por fogo. Por outro 

lado, no fundo da maioria das fossas verificou-se a presença de camadas de pedras imbricadas, 

com vestígios de combustão; a ocorrência de combustão foi interpretada pelos arqueólogos 

como evidência de um procedimento cujo objectivo seria cozer os revestimentos para 

impermeabilizar o interior das fossas e proteger da humidade os produtos nelas armazenados. 

Contudo, no interior dessas estruturas não foram encontrados quaisquer vestígios de flora, mas 

apenas algum espólio arqueológico e pequenas quantidades de restos faunísticos (Santos e 

Carvalho, 2008, p. 59-62). 

No que se refere às cronologias, as estruturas descritas foram integradas na primeira fase 

de ocupação do sítio, correspondente ao Neolítico Antigo (ob. cit., p. 115). 

 

5.3.3. Estudo dos materiais 

5.3.3.1. Vestígios construtivos 

Os materiais analisados foram seleccionados a partir dos revestimentos das fossas nº 5 e 

nº 16, que continham grandes quantidades de fragmentos de argamassas em forma de “placa”, 

em bom estado de conservação. 

A “Fossa nº 5” (fig. 5.6 a 5.10) localizava-se na extremidade Sudoeste do “Sector 1”. 

Possuía planta circular, com um diâmetro de 0.9 m e uma profundidade máxima conservada de 

0.83 m. No fundo continha uma camada de pedras imbricadas, com vestígios de combustão (fig. 

5.8). As suas paredes encontravam-se integralmente revestidas por uma camada de argamassa 

de argila com cerca de 3 cm de espessura (fig. 5.7) (Santos e Carvalho, 2006, p. 74-77). 

 

  
Fig. 5.6 e 5.7 – “Fossa nº 5”, da Defesa de Cima 2: à esquerda, após a remoção dos depósitos no seu 

interior; à direita, pormenor do revestimento (fotografias: Arqueohoje) 

 

A “Fossa nº 16” (fig. 5.9 e 5.11) encontrava-se muito destruída. Possuía planta 

tendencialmente circular, medindo cerca de 0.8 m de diâmetro e 0.5 m de profundidade máxima 

conservada. As suas superfícies internas foram parcialmente executadas por colocação de três 

monólitos dispostos verticalmente do lado onde não existia afloramento natural. Conservava 
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apenas parte do seu revestimento, tendo-se recolhido inúmeros fragmentos caídos no interior da 

estrutura e nas suas imediações (ob. cit., p. 93-96). 

 

   
Fig. 5.8 e 5.9 – Defesa de Cima 2: à esquerda, “Fossa nº 5”, ainda com a camada de pedras no seu 

interior; à direita, “Fossa nº 16” após a escavação (fotografias: Arqueohoje) 

 

   
Fig. 5.10 e 5.11 – Defesa de Cima 2: Plantas e perfis da “Fossa nº 5” e da “Fossa nº 16” (seg. Santos e 

Carvalho, 2006) 

 

Os fragmentos dos revestimentos de ambas as fossas eram compostos por nódulos e 

“placas” de várias dimensões, estas últimas medindo cerca de 2-3 cm de espessura (fig. 5.12 e 

5.13).  

Cada um dos fragmentos tipo “placa” apresentava uma face de textura irregular e uma 

face alisada, côncava ou aplanada, por vezes com marcas de dedos. 

Genericamente, as argamassas possuíam cores castanhas avermelhadas e aspecto 

homogéneo, com predominância de elementos finos.  
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Fig. 5.12 e 5.13 – Defesa de Cima 2: fragmentos das argamassas analisadas, provenientes dos 

revestimentos das fossas nº 5 e nº 16 

 

5.3.3.2. Análise laboratorial 

- Observação à lupa binocular 

A observação à lupa binocular de várias amostras provenientes dos revestimentos das 

duas fossas (fig 5.14 e 5.15) revelou argamassas bastante homogéneas, de cores castanhas 

avermelhadas, sendo as da “Fossa nº 16” de tonalidade mais escura. 

Em termos de composição, observou-se a predominância de finos e a forte presença de 

agregados com diâmetros até cerca de 1 mm, predominantemente compostos por quartzos e 

feldspatos. 

Não foram detectadas diferentes camadas de revestimentos nem a presença de matéria 

orgânica, fibras animais ou vegetais. 

As argamassas possuíam alguma porosidade, mais intensa nas amostras da “Fossa nº 16”, 

tendo-se observado a presença de poros semicirculares, com diâmetros até cerca de 1 mm.  

 

   
Fig. 5.14 e 5.15 – Defesa de Cima 2: imagens obtidas à lupa binocular, de duas amostras provenientes dos 

revestimentos da “Fossa nº 5” (à esquerda) e da “Fossa nº 16” (à direita), ampliadas a 30x e a 50x, 

respectivamente 
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As microfissuras revelaram-se também mais frequentes nas amostras provenientes da 

“Fossa nº 16”, com aberturas até cerca de 0.2 mm. 

Quanto ao estado de conservação, ambas as argamassas pareceram ter sofrido alteração 

química, nomeadamente devido a argilização dos feldspatos. 

 

- Granulometria 

Foram efectuadas análises granulométricas a dois conjuntos de fragmentos de 

revestimentos, provenientes das fossas nº 5 e nº 16, que pesavam, respectivamente, 909.28 g e 

794.61 g. 

A desagregação manual das amostras foi relativamente fácil. Observou-se uma grande 

heterogeneidade no interior dos fragmentos, com zonas de cozimento mais intenso que outras. 

Foram observadas diferenças na coloração e na quantidade de agregados em algumas 

amostras da “Fossa nº 5”, que pareceram ter sido produzidos com diferentes misturas de terra e, 

possivelmente, num momento diferente das restantes. 

As análises granulométricas efectuadas (tabela 5.2) revelaram composições com 

predominância de agregados finos (84.55% e 85.74% de areias nas amostras da “Fossa nº 5” e 

da “Fossa nº 16”, respectivamente), seguida da fracção de ligantes (8.2% e 12.5% de silt e argila, 

nas amostras da “Fossa nº 5” e da “Fossa nº 16”, respectivamente) e, em menor quantidade, de 

agregados grossos (7.25% e 1.26% de seixo, nas amostras da “Fossa nº 5” e da “Fossa nº 16”, 

respectivamente). 

 

Tabela 5.2 - Defesa de Cima 2: granulometrias dos revestimentos das fossas nº 5 e nº 16 

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 

Na tabela 5.3 apresentam-se os resultados das análises por difractometria de raios X, 

efectuadas a duas amostras dos revestimentos das fossas nº 5 e nº 16. 
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Tabela 5.3 - Defesa de Cima 2: composição mineralógica dos revestimentos das fossas nº 5 e nº 16 

Compostos fossa nº 5 fossa nº 16 

identificados FG FF FG FF 

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

Anortoclase - ++ + - 

Plagioclases (albite) +++ - ++ ++ 

Anfíbolas (riebequite) vtg + vtg + 

Zircão - + - - 

Ilite ++ ++ - +++ 

FG – fracção global 
FF – fracção fina 

++++  - composto predominante 

+++    - proporção relativamente elevada 

++      - proporção média 

+        - proporção fraca 
vtg     - vestígios 

-         - não detectado 

 

- Análise dos resultados 

Face aos resultados obtidos, pode concluir-se que as composições das amostras analisadas 

são características de argamassas de revestimento à base de argila: 

- Em termos de granulometria, ambas as amostras revelaram baixo teor de agregados 

grossos e predominância de agregados finos (areias), com boa proporção de ligantes (silt e 

argila), essenciais para a adesão ao suporte em qualquer argamassa de revestimento; 

- As composições das argamassas, muito similares, essencialmente constituídas por 

elementos siliciosos (areias) e boas proporções de minerais argilosos, são também 

características nas argamassas de revestimento à base de argila (neste caso, ilítica, muito 

provavelmente derivada de alteração química de micas de origem eruptiva). 

Por outro lado, a natureza dos minerais dos agregados sugere a utilização de areias cujos 

compostos são comuns nas rochas eruptivas (quartzos, feldspatos e anfíbolas), o que é 

consentâneo com a geologia local. 

 

5.3.4. Considerações 

Quanto à funcionalidade das estruturas analisadas, e face às suas morfologias e 

profundidades, considera-se fiável a hipótese de terem, de facto, tido a função de silos de 

armazenamento e não de fornos, descartando-se as possíveis analogias (do ponto de vista 

funcional) com as estruturas de Xarez 12, Carraça 1 ou Lajinha 8. 

Conforme já foi referido, a presença de revestimentos de argila em estruturas negativas 

destinadas à armazenagem não é rara: em território peninsular verificaram-se situações análogas 

em diversos sítios pré-históricos e, na actualidade, a prática subsiste em algumas regiões do 

Norte de África e Médio Oriente.  

No que se refere à presença de revestimentos de argila em silos pré-históricos, diversos 

autores suportaram que estes poderão ter sido intencionalmente cozidos após a aplicação, para 
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melhor preservar os produtos armazenados, protegendo-os da humidade do terreno (Alonso, 

1999, p. 206-207; Díaz del Rio, 2001, p. 139-140: Gómez et al, 2004, p. 118; Santos e Carvalho, 

2008, p. 62). 

Infelizmente não foi possível detectar nas argamassas provenientes de Defesa de Cima 2 

nem nas restantes (Toca da Raposa, Valada do Mato, Lajinha 8 e Horta do Albardão 3) 

quaisquer minerais de alta temperatura cuja presença poderia indiciar situações em que as 

combustões tivessem sido mais intensas (lareiras e fornos) e em que tivessem sido apenas 

pontuais (revestimentos de silos). 

Todas as argamassas analisadas revelaram fortes semelhanças entre si, destacando-se a 

grande homogeneidade, devido a boa amassadura antes da aplicação. No que se refere às 

observações à lupa binocular (fig. 5.16 – 5.19), todas as amostras revelaram predominância de 

agregados finos (areias) e, aparentemente, ausência ou baixa percentagem de agregados de 

maior dimensão (seixo). 

As argamassas possuíam alguma porosidade e microfissuração, tendo-se observado, na 

generalidade, fendas com aberturas até cerca de 1 mm e poros circulares ou ovalados, com 

diâmetros entre 0.5-1 mm. 

 

  
Fig. 5.16 e 5.17 – Imagens obtidas à lupa binocular, de amostras provenientes dos sítios de Toca da 

Raposa (à esquerda) e de Valada do Mato (à direita), ampliadas a 20x 

 

  
Fig. 5.18 e 5.19 – Imagens obtidas à lupa binocular, de amostras provenientes dos sítios de Lajinha 8 (à 

esquerda) e de Horta do Albardão 3 (à direita), ampliadas a 20x 
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À excepção das amostras provenientes do revestimento da estrutura de combustão de 

Horta do Albardão 3 (“placas” com 5-6.5 cm de espessura), todas as amostras parecem ter, de 

facto, pertencido a revestimentos (com 1-3 cm de espessura, alisadas em uma das faces); em 

dois dos casos – Defesa de Cima 2 e Lajinha 8 – as argamassas haviam sido recolhidas, in situ, 

dos respectivos suportes (paredes e fundos das fossas). 

Na tabela 5.4 reúnem-se os diferentes resultados das análises por difracção de raios X, 

efectuadas às amostras provenientes dos materiais recolhidos nos sítios acima referidos, que 

foram também objecto de estudo com o objectivo de comparar as composições das diferentes 

argamassas de revestimento. 

 

Tabela 5.4 - Composição mineralógica das amostras provenientes de Defesa de Cima 2, Toca da Raposa, 

Valada do Mato, Lajinha 8 e Horta do Albardão 3 
Compostos identificados Toca da 

Raposa 

Valada do 

Mato 

Lajinha 8 Horta do 

Albardão 3 

  FG FF FG FF FG FF FG FF 

Quartzos ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

Anortoclases - - - - - - - ++ 

Ortoclases +++ ++ - - - - - - 

Moscovite - ++ - - - - - - 

Plagioclases (albite e labrador) +++ ++ +++ ++++ ++++ ++++ ++ - 

Anfíbolas (riebequite) - - + vtg + ++ - - 

Zircão - - - - - - - - 

Hematite (óxido de ferro) - - - - - - vtg vtg 

Ilite ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Caulinite   vtg vtg + - - - - 

FG – fracção global 

FF – fracção fina 

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

++      - proporção média 

+        - proporção fraca 
vtg     - vestígios 

-         - não detectado 

 

Face aos resultados obtidos, pode concluir-se o seguinte: 

- As composições das amostras, essencialmente constituídas por minerais de areia e 

consideráveis proporções de minerais argilosos, são características de argamassas de 

revestimento à base de argila; 

- A natureza dos minerais dos agregados sugere a utilização de areias cujos componentes 

parecem ser, em todos os casos, de origem local, provenientes da alteração de rochas eruptivas 

microfaneríticas (granitos, granodioritos e tonalitos). 

 

Todos os materiais foram cozidos por fogo, o que, no caso dos vestígios associados às 

estruturas interpretadas como lareiras ou fornos, reforça essas interpretações. 
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Contudo, em relação às estruturas de Defesa de Cima 2, onde as fossas foram 

interpretadas como silos de armazenagem, três hipóteses se levantam: 

- A defendida for Filipe Santos e Pedro Carvalho – que as combustões seriam 

intencionalmente efectuadas após a aplicação dos revestimentos, para “impermeabilizar” o 

interior dos silos e melhor preservar os produtos armazenados (Santos e Carvalho, 2008, p. 62), 

tese também defendida por outros autores em situações análogas, conforme já foi referido; 

- A combustão dos revestimentos poderia ter por objectivo torrar os cereais, garantido 

assim a sua conservação a longo prazo, e, nesse caso, as estruturas teriam duas funções – de 

combustão e de armazenagem – como parece ter sucedido num silo neolítico de Buraco da Pala 

e noutro, do Bronze Final, em Pedreira de Trigaches 2, este último revestido por placas de 

cortiça (Sanches, 1987, p. 66; Teixeira e Fonseca, 2009, p. 25);  

- As combustões seriam periódicas e fariam parte de um procedimento ritual de limpeza 

ou purificação dos silos, à semelhança dos rituais seguidos na Idade do Ferro no Sul de África 

(cerca de 1300-1700) pelos Bantu em algumas regiões de Botswana, Zimbabwe e África do Sul; 

esses procedimentos rituais de purificação destinavam-se a pedir chuva, em épocas de severa 

seca; os silos eram também executados com argamassa de argila, a daga, material ainda hoje 

aplicado por muitas dessas comunidades na construção de casas e de estruturas de armazenagem 

(fig. 5.20 e 5.21) (Huffman, 2009, p. 991-992, p. 1003). 

Refira-se, finalmente, que estes revestimentos seriam alvo de reparação periódica, tendo 

em conta a presença de argamassas com composições claramente distintas em alguns dos 

conjuntos de fragmentos analisados. 

 

   
Fig. 5.20 e 5.21 – Sítios da Idade do Ferro em África do Sul: à esquerda, o piso de uma casa 

intencionalmente queimada no contexto de um ritual de purificação, sobre a qual se construiu um novo 

piso de daga, em Mapungubwe (Huffman, 2009, p. 998); à direita, abrigo de Balerno Main, com vestígios 

de estruturas de daga, possivelmente utilizadas para armazenagem (fotografia: B. van Doornum/ 

Association of Southern African Professional Archaeologists) 

 

 

 

 

 



 

132 

 

5.4. São Pedro 

5.4.1. Introdução 

No povoado calcolítico de São Pedro detectaram-se abundantes vestígios de elementos 

construtivos pertencentes a estruturas habitacionais, salientando-se os inúmeros embasamentos 

pétreos, buracos de postes e fragmentos de argamassas de argila com impressões de ramagens.  

Esses vestígios de argamassas, aparentemente provenientes do revestimento de estruturas 

compostas por engradados de materiais vegetais, foram encontrados em diversas zonas do 

povoado, sobretudo pelo lado exterior das fortificações. 

Embora a contextualização desses materiais seja problemática - devido à complexidade 

estratigráfica e à difícil interpretação das ocupações de cariz doméstico -, considerou-se de 

interesse o estudo dos mesmos, no âmbito da caracterização dos elementos e sistemas 

construtivos empregues. 

 

5.4.2. O Sítio 

- Localização e território 

O povoado de São Pedro localizava-se na vila sede de concelho de Redondo, distrito de 

Évora. Ocupava o topo e as vertentes de um cabeço com o mesmo nome, situado no limite 

Noroeste da vila (fig. 5.22 e 5.23), com amplo domínio visual sobre a envolvente, limitado 

apenas a Nascente pela presença de outros cerros sensivelmente com a mesma altitude. 

 

 
Fig. 5.22 - Localização do sítio de São Pedro sobre extracto da Carta Militar de Portugal nº 451 (original 

à escala 1:25 000) 
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Fig. 5.23 – São Pedro: vista geral da área escavada, tirada de Norte (fotografia: Rui Mataloto) 

 

Geologicamente, a área insere-se na antiforma de Redondo/ formação de Ossa, com 

predominância de micaxistos e anfibolitos no sítio. A envolvente Oeste apresenta uma grande 

mancha de rochas intrusivas hercínias - granodioritos e quartzodiorítos gnáissicos com dioritos 

associados – e a Este de metagrauvaques (SPG, 1986). Os solos do local são 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 gnaisses ou rochas afins (SROA, 1964). 

 

- Intervenção arqueológica realizada 

O sítio, identificado por Manuel Calado em 1995 (Calado, 2001, p. 28), foi escavado sob 

a direcção de Rui Mataloto, de 2004 a 2009, no contexto da execução de uma estrada circular à 

vila, a cargo da autarquia de Redondo. 

As intervenções realizadas permitiram identificar um povoado fortificado, com um 

conjunto de ocupações datadas do 4º e do 3º milénio antes da nossa era, compreendendo cinco 

grandes fases (fig. 5.24). Foram detectados inúmeros vestígios de construções domésticas, 

destacando-se as estruturas cronologicamente integradas na terceira e na quinta fase de 

ocupação. 

Contudo, da primeira fase de ocupação do sítio, aparentemente decorrida entre o final do 

4º e o início do 3º milénio antes da nossa era, desconhecem-se as estruturas construtivas, uma 
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vez que as ocupações subsequentes ter-se-ão sobreposto a esses vestígios, destruindo-os 

(Mataloto, Estrela e Alves, 2007, p. 121). 

 

 
Fig. 5.24 - São Pedro: planta geral das estruturas (seg. Mataloto e Müller, no prelo) 

 

Assim, as estruturas arquitectónicas mais antigas identificaram-se já a partir da segunda 

fase de ocupação, datada do primeiro quartel do 3º milénio antes da nossa era. O povoado 

possuía nessa fase uma estrutura poligonal de muralhas, com diversas passagens e torres, assim 

como uma barbacã (fig. 5.25), detectada pelo lado exterior da muralha Norte/ Nordeste. Os 

embasamentos desses elementos defensivos foram executados com alvenaria de pedra (lajes de 

xisto argamassadas com argila, dispostas horizontalmente), medindo, em média, cerca de 2 m de 

espessura. 

Ainda associadas à segunda fase detectaram-se duas possíveis “cabanas-torre” no interior 

do perímetro fortificado, sendo uma delas a provável torre de vigilância (fig. 5.26); essas 

estruturas possuíam plantas circulares e eram constituídas por embasamentos pétreos com cerca 

de 1 m de espessura, executados com aparelho semelhante ao das muralhas. No interior da área 

fortificada foram também identificadas algumas fossas (prováveis silos de armazenamento, 

escavados no substrato geológico) e diversos buracos de postes, cujas posições não permitiram 

configurar estruturas positivas (ob. cit., p. 117, p. 122-123, p. 130). 

A terceira fase terá correspondido ao abandono e desmantelamento das estruturas 

anteriores, tendo aparentemente consistido numa ocupação aberta e menos intensa, caracterizada 

pela presença de construções executadas com materiais perecíveis.  
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Fig. 5.25 e 5.26 - São Pedro: à esquerda, troço de muralha Norte/ Nordeste e barbacã; à direita, torreão 

central da segunda fase 

 

Salienta-se, nessa fase, um conjunto de vestígios detectados na vertente Norte/ Nordeste 

do povoado, no espaço entre a muralha e a barbacã da fase anterior: um grande compartimento 

de planta rectangular, aparentemente adossado às antigas estruturas defensivas (fig. 5.27), com 

paredes de alvenaria de pedra e, muito possivelmente, cobertura de duas águas (a julgar pela 

presença de três buracos de postes no alinhamento do seu eixo central, no sentido longitudinal 

do compartimento); um conjunto de buracos de postes aparentemente pertencentes a uma ou 

mais construções de planta circular; uma grande lareira exterior, constituída por um empedrado 

de planta ovalada, com contorno delimitado por lajes de xisto colocadas ao cutelo (ob. cit., p. 

123; Mataloto e Müller, no prelo). 

Por sua vez, na vertente Sul/ Sudoeste, detectou-se um troço rectilíneo de alvenaria de 

pedra paralelo à muralha, pelo exterior, aparentemente pertencente a uma construção 

quadrangular, adossada à muralha. Pelo interior da muralha detectou-se uma estrutura pétrea de 

planta semicircular, composta por dois alinhamentos de lajes de xisto e dois buracos de postes 

(fig. 5.28), possivelmente pertencentes a uma cabana. 

Na quarta fase foi construída uma nova fortificação, de dimensões mais reduzidas, com 

planta ovalada e três torres circulares adossadas pelo exterior. Os seus vestígios eram também 

constituídos por embasamentos de alvenaria de lajes de xisto, com espessuras, em média, de 

cerca de 0.9 m (Mataloto, Estrela e Alves, 2007, p. 124). 

Na área exterior à fortificação foram identificados diversos troços de embasamentos 

pétreos, buracos de postes e fossas escavadas no substrato rochoso e nos níveis anteriores, 

possivelmente utilizadas como silos de armazenamento; contudo, a complexidade estratigráfica 

desses elementos não permitiu obter quaisquer configurações para os espaços domésticos. Por 

sua vez, no interior do espaço fortificado, detectaram-se duas estruturas com plantas 

semicirculares, definidas por embasamentos pétreos semelhantes aos das muralhas, com cerca 

de 1.3 m de espessura; esses edifícios terão funcionado como torres de vigilância, com possíveis 

funções habitacionais (ob. cit., p. 125). 
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Fig. 5.27 e 5.28 - São Pedro: à esquerda, aspecto da escavação na zona entre a linha de muralha Norte/ 

Nordeste e a barbacã da segunda fase, onde foi detectado o grande compartimento rectangular da terceira 

fase; à direita, estrutura pétrea composta por dois alinhamentos de lajes de xisto e dois buracos de postes, 

possivelmente pertencente ao contorno de uma cabana da terceira fase (fotografias: Rui Mataloto) 

 

A fortificação ter-se-á mantido ocupada durante um espaço de tempo relativamente longo, 

até meados do 3º milénio antes da nossa era. Sobre as suas ruínas desenvolveu-se a quinta e 

última fase, aparentemente desprovida de quaisquer sistemas defensivos e composta por um 

conjunto de cabanas de planta circular, das quais se detectaram os vestígios dos seus 

embasamentos pétreos (Mataloto e Müller, no prelo). 

No momento final de vida do povoado, essas estruturas habitacionais terão sido 

abandonadas, dando lugar à construção de um grande percurso empedrado de planta circular, 

com cerca de 4 m de largura, desenvolvendo-se paralelamente ao embasamento da antiga 

muralha (Mataloto, Estrela e Alves, 2007, p. 126). 

Quanto à cronologia da última fase, segundo os investigadores, a presença de cerâmica 

campaniforme poderá indicar que essa ocupação teve início em momentos avançados do 3º 

milénio antes da nossa era, eventualmente estendendo-se até inícios do milénio seguinte (ob. cit., 

p. 126). Em termos de datações, obtiveram-se os seguintes resultados, a partir de amostras 

recolhidas em estrados relacionados com as diferentes fases de ocupação (Mataloto e Müller, no 

prelo): 

- Cal BC 2881-2626 (segunda fase); 

- Cal BC 2867-2569 (terceira fase); 

- Cal BC 2880-2628 (início da quarta fase); 

- Cal BC 2878-2623 (início da quarta fase); 

- Cal BC 3333-2629 (meados da quarta fase); 

- Cal BC 2665-2473 (quarta ou quinta fase). 
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5.4.3. Estudo dos materiais 

5.4.3.1. Vestígios construtivos 

Os materiais estudados foram seleccionados a partir das unidades estratigráficas que 

continham fragmentos de argamassas de argila com impressões de ramagens: U.E. 0, U.E. 476, 

U.E. 644, U.E. 661, U.E. 804 e U.E. 887. As amostras foram registadas com a referência “SP”, 

seguida da respectiva numeração (neste caso, de SP-01 a SP-28).  

Na escolha das amostras para registo visual e medições foram tidos em conta os seguintes 

aspectos: 

- Dimensões das peças; 

- Presença de impressões de ramagens ou de outros elementos associados a possíveis 

estruturas de suporte; 

- Evidência de superfícies finais, alisadas ou decoradas. 

Foi feito o registo gráfico e fotográfico das amostras seleccionadas, assim como a 

medição das mesmas. As medições efectuadas compreenderam, genericamente, as espessuras 

das peças, as dimensões das ramagens de secção circular/ ovóide, assim como as distâncias dos 

elementos vegetais às superfícies de acabamento. O quadro síntese dessas medições encontra-se 

em anexo. 

Para as análises laboratoriais foram utilizados fragmentos da U.E. 644, que foi a que 

apresentou a maior quantidade de materiais e da qual já se tinha também seleccionado o maior 

número de amostras para registo visual.  

 

- Materiais da unidade estratigráfica 0 

Esta unidade foi a que forneceu o maior número de fragmentos com impressões de 

ramagens e superfícies evidenciando alisamento final, assim como as amostras de maior 

dimensão. Por isso, e apesar dos problemas que se levantam na associação destes materiais aos 

vestígios das estruturas subjacentes, optou-se por levar a cabo o registo de algumas amostras 

desta unidade estratigráfica. 

Muitos dos fragmentos apresentavam superfícies com negativos de ramagens e, 

simultaneamente, do lado oposto, faces denotando alisamento, algumas delas com marcas da 

passagem de dedos; essas superfícies finais possuíam formas planas, côncavas e convexas. 

Quanto às dimensões dos fragmentos, registaram-se espessuras máximas de 3.4-6 cm e 

distâncias entre ramagens e superfícies finais com cerca de 1.2-2.9 cm. 

Observaram-se impressões de ramagens paralelas, perpendiculares e oblíquas entre si, 

com secções circulares e ovaladas, com diâmetros entre 0.3-1.8 cm. 

Genericamente, todos os materiais aparentaram possuir granulometria rica em areias e 

seixo fino e médio. Pontualmente, observaram-se agregados do calibre do seixo grosso. Os 
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agregados de maiores dimensões (das fracções de seixo) pareceram ser maioritariamente 

compostos por rochas xistosas. 

Nas peças SP-01 (fig. 5.29), SP-03 (fig. 5.30) e SP-04 (fig. 5.31) observaram-se diversos 

negativos de ramagens, com sentidos paralelos e perpendiculares entre si. As secções das 

ramagens possuíam formas circulares e ovaladas, com diâmetros entre 0.3-1.5 cm. Nas 

superfícies negativas das ramagens não se observaram marcas de nós. 

 

   
Fig. 5.29 e 5.30 – São Pedro: registos SP-01 e SP-03 

 

As três amostras apresentavam uma face alisada, que parece ter constituído a superfície 

final de recobrimento. Na face alisada da peça SP-04 observaram-se marcas de dedos.  

As superfícies alisadas de SP-01 e de SP-03 eram sensivelmente planas, enquanto a de 

SP-04 possuía forma côncava. 

As amostras mediam cerca de 4-5 cm de espessura máxima e 1.2-3.5 cm de distância 

entre as ramagens e as superfícies opostas. 

  Nas amostras SP-11 (fig. 5.32) e SP-12 (fig. 5.33), recolhidas na “Sondagem 1”, 

observou-se mais do que uma face alisada. 

No caso do registo SP-11, a face que apresentava negativos de ramagens pareceu conter 

duas superfícies alisadas, formando um ângulo quase recto entre si, o que sugere a existência de 

uma “parede” perpendicular à superfície final, do lado oposto. 

A amostra SP-12 evidenciou também três superfícies alisadas, duas das quais formavam 

um canto entre si, com um ângulo bastante aberto, de cerca de 140º. Uma dessas faces poderá 

também ter pertencido ao arranque de uma parede. 

Em ambas as amostras observaram-se marcas de dedos nas faces côncavas e nas 

superfícies opostas àquelas que apresentam negativos de ramagens. 
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Fig. 5.31 e 5.32 – São Pedro: registos SP-04 e SP-11 

 

 
Fig. 5.33 – São Pedro: registo SP-12 

 

A amostra SP-13 (fig. 5.34), também recolhida na “Sondagem 1”, apresentava diversas 

impressões de ramagens, paralelas e perpendiculares entre si. Esta peça foi a que registou a 

maior espessura do conjunto, com cerca de 6 cm de distância máxima entre a face com 

negativos de ramagens e a superfície final. Na face com os negativos das ramagens mais grossas 

foram observados vestígios de uma ramagem muito fina, como uma espécie de fio. 

Acompanhando as curvaturas das secções de três ramagens, este elemento poderá ter sido 
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utilizado para as atar ou fixar. A superfície oposta encontrava-se alisada e possuía forma 

côncava. 

 

 
Fig. 5.34 - São Pedro: registo SP-13 

 

- Materiais da unidade estratigráfica 476 

Localizada na vertente Norte do cerro, a U.E. 476 embalava também lajes de xisto de 

pequena dimensão e correspondia a uma camada de derrube que se sobrepunha aos escombros 

de uma cabana da última fase (U.E. 491), composta por um embasamento pétreo de planta 

circular.  

Os fragmentos de argamassas da U.E. 476 eram maioritariamente compostos por nódulos, 

sem impressões de ramagens. Possuíam cores e texturas muito semelhantes às dos materiais da 

U.E 0, aparentando possuir granulometria igualmente rica em areias e seixo fino e médio. 

Pontualmente, foram observados agregados da fracção de seixo grosso. 

Do conjunto destacou-se apenas o registo nº 15 (fig. 5.35), que possuía diversas 

impressões de ramagens paralelas entre si, com diâmetros de 0.5-1.5 cm, uma delas com um 

troço negativo registado integralmente, sob a forma de um orifício (situação que também se 

verificou na peça SP-09, da U.E. 0). Este aspecto comprova, contrariamente ao que se julgava 

(Bruno, 2006, p. 72), que a combustão destes materiais nem sempre provocava a fractura total 

das camadas de recobrimento na zona em contacto com as ramagens. 
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Fig. 5.35 - São Pedro: registo SP-15 
 

- Materiais da unidade estratigráfica 644 

A U.E. 644 localizava-se na vertente Sul do cabeço, posicionada parcialmente sob um 

troço de muralha da segunda fase e uma camada composta por elementos pétreos possivelmente 

provenientes de um derrube. Infelizmente, não foi possível associar esta unidade estratigráfica a 

nenhuma estrutura construtiva. 

A generalidade das amostras possuía superfícies muito erodidas, evidenciando perda de 

materiais finos; assim, as formas dos negativos das ramagens não foram totalmente perceptíveis 

e, talvez devido a esse fenómeno de erosão, não se registaram praticamente negativos de nós e 

de ramagens mais finas. 

As espessuras máximas das peças variaram entre 2-8 cm. As distâncias das superfícies 

negativas das ramagens às superfícies finais registadas foram, em média, de 0.9-2.6 cm. 

As ramagens observadas possuíam secções circulares e ovaladas, com diâmetros entre 

0.5-1.5 cm; apresentavam direcções paralelas, perpendiculares e oblíquas entre si. 

Genericamente, os vestígios pareceram possuir granulometria rica em areias, seixo fino e 

médio, tendo-se observado, pontualmente, a presença de agregados de maiores dimensões. Os 

agregados pareceram ser maioritariamente compostos por rochas xistosas, tendo-se também 

observado a presença de quartzos. 
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Dos materiais da U.E. 644 destacaram-se os registos SP-19 (fig. 5.36) e SP-20 (fig. 5.37). 

Estas amostras evidenciaram secções tendencialmente rectangulares, definidas por superfícies 

planas (duas na SP-20 e três na SP-19) que pareceram ter sido alisadas, formando “esquinas”, 

com ângulos de 90º.  

 

   
Fig. 5.36 e 5.37 – São Pedro: registos SP-19 e SP-20 

 

Observaram-se espessuras de recobrimento constantes ao longo do desenvolvimento das 

ramagens, o que sugere algum cuidado na execução dos elementos aos quais pertenciam.  

Pelas formas destes fragmentos, em especial o registo SP-19, poder-se-á colocar a 

hipótese de terem pertencido a elementos de delimitação do tipo “moldura” ou “friso” ou até de 

equipamentos fixos ou semi-fixos de uso doméstico. 

 

- Materiais das unidades estratigráficas 661, 804 e 887 

Estas unidades estratigráficas localizavam-se na vertente Este do cerro, não tendo sido 

possível relacioná-las com quaisquer tipos de estruturas.  

De uma maneira geral, observaram-se, nas três unidades, poucos vestígios com negativos 

de ramagens.  

Os materiais das unidades 661 e 804 pareceram possuir granulometria mais fina do que os 

restantes, tendo-se observado a presença de alguma areia e seixo fino. 

Apesar de não registar qualquer negativo de ramagens, foi incluída a amostra SP-26 (fig. 

5.38), da U.E. 661, que apresentava, numa das faces, uma impressão que parece ter resultado da 

pressão exercida por dedos de um pé. Na face oposta, que denotou alisamento, observou-se um 

fragmento de osso. 
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Fig. 5.38 – São Pedro: registo SP-26 

 

Excluída a possibilidade de ter pertencido ao revestimento de uma parede composta por 

elementos vegetais, e não permitindo a sequência estratigráfica a relação com quaisquer 

estruturas construídas, levanta-se a hipótese de este fragmento ter pertencido a uma estrutura 

horizontal de terra do tipo pavimento, que terá sido sujeito a combustão, eventualmente 

associada a uso culinário. Fica por saber se a impressão da pegada terá origem intencional ou 

acidental.  

Da U.E. 804 destacou-se o registo SP-27 (fig. 5.39), que apresentava, numa das faces, 

quatro linhas rectas, incisas, perpendiculares entre si. A mesma superfície evidenciou também 

alisamento. Na face oposta, a peça era irregular e não apresentava vestígios de ramagens. 

Tratar-se-á, provavelmente, de um fragmento da superfície final de uma parede, 

intencionalmente decorada com motivos geométricos. 

 

   
Fig. 5.39 e 5.40 – São Pedro: registos SP-27 e SP-28  
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Finalmente, da U.E. 887, seleccionou-se o registo SP-28 (fig. 5.40), que possuía quatro 

negativos de ramagens paralelas entre si, com secções sensivelmente circulares medindo 0.7-1.2 

cm de diâmetro. A superfície da face oposta à que apresentava essas impressões era alisada e 

côncava. As ramagens distavam cerca de 0.5-3 cm da superfície final. 

 

5.4.3.2. Análise laboratorial 

- Observação à lupa binocular 

Foi observada à lupa binocular uma amostra proveniente da U.E. 644 (fig. 5.41 e 5.42). 

A argamassa, de cor ocre avermelhada, revelou-se bastante homogénea, com 

predominância de elementos finos. Os agregados eram maioritariamente compostos por 

elementos siliciosos e possuíam diâmetros até cerca de 1 mm. 

Não se verificou a presença de matéria orgânica, nem de fibras animais ou vegetais. 

Observaram-se alguns poros, de dois tipos – circulares e poros “fenda”, com 

predominância dos últimos -, com diâmetros até 1 mm.  

A microfissuração revelou-se pouco intensa, com fendas muito finas, não ultrapassando 

aberturas de 0.1 mm.  

 

   
Fig. 5.41 e 5.42 – São Pedro: imagens obtidas à lupa binocular, com ampliação a 20x, de uma amostra de 

argamassa da U.E. 644 

 

- Granulometria 

Foi feita a análise granulométrica a um conjunto de fragmentos provenientes da U.E. 644, 

pesando 721.3 g. 

A desagregação manual das amostras foi extremamente difícil, devido à intensa cozedura 

a que foram sujeitas as argamassas. Observaram-se zonas de diferentes colorações nos 

fragmentos – avermelhadas e negras. 

A análise granulométrica (tabela 5.5) revelou uma argamassa maioritariamente composta 

por agregados finos (59.95% de areias), 36.2% de ligante e apenas 3.85% de seixo fino. 
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Tabela 5.5 – São Pedro: granulometria de uma amostra proveniente da U.E. 644 

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 

Na tabela 5.6 apresentam-se os resultados da análise por difractometria de raios X, 

efectuada a uma amostra de argamassa proveniente da U.E. 644. 

 

Tabela 5.6 – São Pedro: composição mineralógica de uma amostra proveniente da U.E. 644 

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 

 

- Análise dos resultados 

Face aos resultados obtidos, pode concluir-se o seguinte: 

- A composição da argamassa, maioritariamente constituída por agregados finos (areias) e 

elevada proporção de ligante, é característica de um revestimento à base de argila; 

- A natureza dos minerais sugere a utilização de areias quartzíticas e moscovíticas e de 

argilas ilíticas, o que é consentâneo com a geologia local. 

 

5.4.4. Considerações 

Infelizmente, com base na estratigrafia, não foi possível estabelecer relações directas entre 

os derrubes dos quais provêm os materiais estudados e as estruturas construídas do povoado de 

São Pedro. Trata-se, de facto, de um conjunto de ocupações com uma dinâmica complexa, 

caracterizada por múltiplas transformações do espaço habitacional, demasiadamente 

condicionadas pelas sucessivas remodelações das estruturas defensivas. 

Em termos de localização, as maiores quantidades de vestígios construtivos de 

argamassas de argila foram recolhidas na metade Este do povoado, correspondendo às unidades 

estratigráficas 661, 664, 804 e 887. Os materiais encontravam-se, na sua maioria, do lado 
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exterior do perímetro defensivo da segunda fase, nas proximidades das muralhas. 

Aparentemente conectam-se com a terceira fase de ocupação. 

Os fragmentos da U.E. 644 localizavam-se na vertente Sul do cabeço, parcialmente 

cobertos por um troço de muralha da segunda fase e uma camada composta por elementos 

pétreos possivelmente provenientes do derrube de uma outra estrutura, o que sugere que os 

vestígios poderão ser contemporâneos a um primeiro momento da segunda fase ou ainda 

anteriores. Embora tenham sido detectadas na área inúmeras estruturas negativas de origem 

antrópica da segunda fase - fossas, silos e buracos de postes com calços -, não foi possível obter 

configurações de espaços edificados relacionados com os fragmentos de argamassa de argila. 

Apesar da impossibilidade de relacionar os vestígios construtivos de terra com as 

estruturas de São Pedro, certo é que a presença em tão grande quantidade desses materiais 

evidencia o seu uso na execução de elementos construtivos compostos por ramagens. 

Trata-se efectivamente de terra utilizada no preenchimento de estruturas vegetais, com 

recobrimento e alisamento manual efectuado não só pelo interior mas provavelmente também 

pelo exterior das estruturas, considerando que as estruturas habitacionais do São Pedro 

possuíam maioritariamente plantas circulares e que os materiais estudados apresentaram 

superfícies finais com formas na generalidade côncavas e convexas. 

Por outro lado, e embora os vestígios evidenciem espessuras de preenchimento e 

revestimento com pesos e dimensões consideráveis, mais adequados à execução de paredes, não 

é de descartar a hipótese da utilização da terra em coberturas. 

Um outro aspecto a salientar é o da provável compartimentação interior dos espaços 

domésticos, indiciada pelas formas das peças SP-11 e SP-12, as quais possuíam mais de duas 

superfícies finais, evidenciando “bifurcações” que pareceram derivar do arranque de prováveis 

“paredes”, sensivelmente perpendiculares às faces alisadas. 

Quanto à provável presença de equipamentos fixos ou semi-fixos integrados no interior 

das habitações, trata-se de uma mera hipótese; no entanto, encontraram-se paralelos no território 

peninsular, em peças com características semelhantes, as quais, embora provenientes de 

contextos proto-históricos, foram interpretadas como pertencendo a estruturas desse tipo 

(pequenas caixas ou suportes) executados com argamassas de argila e ramagens (Belarte, 2000, 

p.74-75). 

De salientar, ainda, a presença de um fragmento com motivos geométricos incisos (registo 

SP-27), evidenciando a execução, após o alisamento das superfícies finais, de decorações 

parietais, procedimento para o qual existem paralelos baseados em alguns vestígios de terra 

provenientes de estruturas domésticas pré e proto-históricas do território peninsular (fig. 5.43) 

(Gonçalves, 1989a, p. 290; Belarte, 2000, p. 77-79; Chazelles, 2001, p. 18). 
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Fig. 5.43 - Cerro do Castelo de Santa Justa: fragmento de argamassa de argila com impressões de 

ramagens e uma provável cabeça de ave gravada a dedo na superfície de acabamento (seg. Gonçalves, 

1989a) 

 

 

5.5. Alto do Outeiro 

5.5.1. Introdução 

A intervenção arqueológica de emergência realizada no sítio calcolítico do Alto do 

Outeiro revelou a existência de um habitat cercado por fossos ondulantes, possivelmente 

complementados por muros de alvenaria de adobe. 

Sobre os níveis de colmatação de um dos fossos e o embasamento pétreo de um muro 

adjacente foram detectadas grandes quantidades de fragmentos de adobes parcialmente cozidos 

por incêndio. Esses materiais, aparentemente provenientes do decaimento do muro, terão 

pertencido a panos de alvenaria de adobe executados sobre o embasamento pétreo. 

Foram analisados vestígios de argamassas de dois estratos diferenciados, cada um deles 

contendo grandes fragmentos de adobes e nódulos resultantes da desagregação desses materiais, 

aparentemente executados em diferentes momentos. 

 

5.5.2. O sítio 

- Localização e território 

O povoado calcolítico de Alto do Outeiro localizava-se na freguesia de Baleizão, 

concelho e distrito de Beja (fig. 5.44). Possuía uma implantação destacada, ocupando um 

pequeno cabeço sobrelevado em relação à paisagem envolvente, característica da peneplanície 

de Beja (Grilo, 2008, p. 95-96). 
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Fig. 5.44 – Localização do sítio de Alto do Outeiro sobre extracto da Carta Militar nº 522 (original à 

escala 1:25 000) 

 

Geologicamente, a área insere-se na região dos gabros de Beja, onde predominam rochas 

eruptivas, gabro-dioríticas. Na envolvente próxima, estão também presentes formações de 

quartzo-dioritos, pórfiros, conglomerados, arenitos, margas com concreções calcárias, argilas, 

cascalheiras, terraços e tufos calcários (SGP, 1992c; Oliveira, 1992, p. 27-29). 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 ou 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 (SROA, 1965b; Cardoso, 

1965, p. 130-139).  

 

- Intervenção arqueológica realizada 

O sítio foi identificado e intervencionado em 2005 pela Câmara Municipal de Beja, sob a 

direcção de Carolina Grilo, no contexto da execução de um sistema de rega em profundidade. A 

intervenção de emergência consistiu no acompanhamento dos trabalhos de abertura de valas e 

compreendeu a abertura de seis sondagens arqueológicas (fig. 5.45) - cinco no topo do cabeço 

(“Sector A”) e uma na sua vertente Sudeste (“Sector B”). 
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Fig. 5.45 – Alto do Outeiro: planta geral do sítio, com implantação das sondagens efectuadas (seg. Grilo, 

2008) 

 

As sondagens realizadas no “Sector A” (a provável “plataforma central” do povoado) 

evidenciaram seis fossas escavadas no substrato de base, de dimensões e morfologias variadas, 

possivelmente utilizadas como silos (fig. 5.46 e 5.47). Algumas dessas estruturas possuíam 

plantas circulares e secções em “U” (paredes rectas e fundos ligeiramente côncavos), com 

diâmetros de 0.8-1.2 m e profundidades máximas conservadas entre 0.5-0.65 m; outras tinham 

plantas ovaladas ou alongadas e irregulares, com secções esféricas ou trapezoidais (afunilando 

para a base ou para o topo) e fundos aplanados, medindo em planta (no topo) entre 0.8 m por 

1.4 m e 0.7 m por 1.6 m, com profundidades de 0.65-0.8 m. A prospecção geomagnética 

realizada posteriormente revelou a existência de um maior número de fossas (a maioria com 

cerca de 1 m de diâmetro) e de um provável fosso, circundando as estruturas do topo da 

plataforma (Grilo, 2008, p. 102-103). 

Por sua vez, no “Sector B”, a sondagem evidenciou a existência de dois fossos escavados 

no substrato de base (fig. 5.48): o “Fosso 1”, do qual se identificou um troço recto, orientado no 

sentido Nordeste-Sudoeste, com secção em “V”, medindo 2.2 m de largura no topo e 1.3-1.5 m 

de profundidade; o “Fosso 2”, de traçado ondulante, orientado no sentido Noroeste-Sudeste, 

com secção em “U”, medindo cerca de 2.6 m de largura no topo e uma profundidade de 1.8 m 

na zona de arranque do perfil Noroeste, diminuindo progressivamente até ao seu limite na área 

escavada (ob. cit., p. 99-102). 
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Fig. 5.46 e 5.47 – Alto do Outeiro: à esquerda, zona Noroeste do “Sector A”; à direita, “Fossa 3”, do 

“Sector A” (fotografias: Carolina Grilo) 

 

Na extremidade Sudeste do troço do “Fosso 2” foi identificada uma cisterna de contornos 

sensivelmente circulares, com paredes rectas e fundo ligeiramente côncavo; media 2.7 m de 

diâmetro e 1.76 m de profundidade. Essa estrutura, executada posteriormente ao fosso, envolveu 

o recuo e rebaixamento da parede Nordeste do fosso e a abertura de um canal de ligação 

desembocando na cisterna. Possuía revestimento de argila cozida em toda a sua base, com uma 

espessura de 5-8 cm. Esse revestimento terá possivelmente sido aplicado também nas paredes da 

cisterna, uma vez que no seu enchimento foram encontrados inúmeros fragmentos do mesmo 

tipo de material (ob. cit., p. 101). 

Na borda do mesmo fosso, também 

próximo da extremidade Sudeste, detectou-se 

um embasamento com cerca de 0.5 m de 

espessura (fig. 5.49), composto por uma fiada 

de blocos pétreos irregulares e fragmentos de 

adobe. Associada aos depósitos finais do 

fosso, junto a esse embasamento, foi 

detectada uma camada de derrube contendo 

blocos de pedra e fragmentos de adobes 

presumivelmente provenientes da derrocada 

da mesma estrutura (ob. cit., p. 102). 

No que se refere a cronologias, o 

espólio exumado no sítio do Alto do Outeiro 

remeteu para um contexto com início na 

transição do 4º para o 3º milénio antes da 

nossa era, prolongando-se ao longo do 3º 

milénio (ob. cit., p. 104). 

Fig. 5.48 – Alto do Outeiro: vista geral das 

estruturas do “Sector B” (fotografia: Carolina 

Grilo) 
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5.5.3. Estudo dos materiais 

5.5.3.1. Vestígios construtivos 

Os materiais estudados pertenciam a 

duas unidades estratigráficas incluídas no 

derrube que colmatava os níveis superiores 

do “Fosso 2”: a U.E. 90 e a U.E. 101. 

Os materiais da U.E. 90 eram 

compostos por diversos nódulos de 

argamassa de argila e por um grande 

fragmento de adobe (registo 706) de cor 

avermelhada (fig. 5.50). Na análise visual e 

ao tacto, a granulometria pareceu ser muito 

rica em ligantes, com considerável teor de 

argila. Em termos de agregados, os 

materiais possuíam muita areia e, 

pontualmente, seixo fino. Não se 

observaram vestígios de ramagens ou fibras 

vegetais ou animais. 

 

 
Fig. 5.50 – Alto do Outeiro: fragmento de adobe registo 706, da U.E. 90 

Fig. 5.49 – Alto do Outeiro: pormenor do 

embasamento pétreo adjacente ao “Fosso 2”, 

sendo visíveis grandes fragmentos de adobes 

(fotografia: Carolina Grilo) 
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As quatro faces do fragmento de adobe eram planas, com arestas formando ângulos 

sensivelmente rectos, o que leva a crer que, no seu fabrico, tenha sido utilizado um molde. 

Os materiais da U.E. 101 eram também compostos por diversos nódulos de argamassa de 

argila e por um grande fragmento de adobe (registo 729) de cor beije/ amarelada (fig. 5.51). Por 

análise visual e ao tacto constatou-se que possuíam uma granulometria muito rica em agregados 

finos e menor teor de argila que os da U.E. 90.  

O fragmento de adobe media 16 cm x 9 cm x 7 cm e apresentava duas faces fracturadas. 

As restantes quatro faces pareceram ter sido “aplanadas”, embora com empenos. As arestas 

entre as faces eram arredondadas. O fragmento pesava 2.476 kg. 

Uma das faces apresentava quatro sulcos paralelos entre si e oblíquos às arestas do adobe. 

Essas incisões poderão estar relacionadas com a contagem dos adobes durante o seu fabrico, 

com a marca do operário que os realizou ou com a criação de uma superfície mais rugosa, para 

melhor aderência da argamassa de assentamento. Esta última hipótese parece ser a menos 

provável, uma vez que os sulcos se limitam a uma pequena área da face. 

 

Fig 5.51 – Alto do Outeiro: fragmento de adobe registo 729, da U.E. 101 

 

5.5.3.2. Análise laboratorial 

- Observação à lupa binocular 

Foram observadas à lupa binocular duas amostras retiradas de superfícies de fractura dos 

fragmentos de adobes com os números de registo 706 e 729 (fig. 5.52 e 5.53), assim como 

amostras retiradas de diversos nódulos provenientes das respectivas unidades estratigráficas. 

A argamassa do adobe 706, de cor castanha alaranjada, revelou alguma homogeneidade 

na sua composição, com predominância de finos. Constatou-se que os agregados grossos (areias) 
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possuíam diâmetros até cerca de 0.5 mm; foram também observados, mas em menor quantidade, 

agregados com maior dimensão, entre 1-2 mm. Quanto à mineralogia dos agregados grossos, 

pareceram predominar quartzos e feldspatos. 

Não se verificou a presença de matéria orgânica, nem de fibras animais ou vegetais. 

Observaram-se alguns poros, de dois tipos: circulares, de reduzidas dimensões, com 

diâmetros não ultrapassando 0.1 mm; poros alongados, do tipo “poro-fenda”, com aberturas até 

0.3 mm. Verificaram-se poucas fissuras, muito finas, com larguras até cerca de 0.01 mm. 

No que se refere ao estado de conservação dos materiais, verificou-se a possível 

ocorrência de fenómenos de alteração dos minerais por argilização ou ferruginização e a 

presença de nódulos de calcite. 

Por outro lado, as amostras provenientes de alguns nódulos da mesma unidade 

estratigráfica (a U.E. 90), revelaram diferenças substanciais ao nível da coloração (mais 

avermelhada) e da composição, contendo muitos agregados de maior calibre (seixo fino, com 

diâmetros até 4 mm). A porosidade revelou-se bastante mais intensa, embora os tipos de poros 

observados e as suas dimensões fossem semelhantes aos do fragmento de adobe. 

Por sua vez, a observação do fragmento de adobe 729 revelou uma maior proporção de 

agregados finos relativamente ao adobe 706. Observaram-se praticamente os mesmos tipos de 

minerais presentes na argamassa do adobe 706: quartzos e feldspatos. 

Verificou-se também a existência de dois tipos de poros: circulares, com diâmetros até 0.3 

mm; “poros-fenda”, com aberturas máximas de 0.2 mm. A microfissuração pareceu mais 

intensa do que a da amostra da U.E. 90, com presença de fendas muito finas, medindo, no 

máximo, cerca de 0.01 mm de largura. 

No que respeita a aspectos particulares, observou-se a presença de nódulos de calcite, 

manchas de argilização e, eventualmente, ferruginização dos feldspatos. 

A observação das amostras dos nódulos provenientes da U.E. 101 revelou características 

em tudo semelhantes às da amostra do adobe 729. 

 

   
Fig 5.52 e 5.53 – Alto do Outeiro: imagens obtidas à lupa binocular, com ampliação a 20x, de amostras 

provenientes do adobe 706 (à esquerda) e do adobe 729 (à direita) 
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- Granulometria 

Tendo as observações visuais e à lupa suscitado dúvidas em relação à homogeneidade das 

amostras da U.E. 90 (isto é, tendo-se observado diferenças significativas entre os nódulos de 

menor dimensão e o fragmento de adobe 706), optou-se por levar a cabo a análise 

granulométrica apenas às argamassas provenientes da U.E. 101, claramente semelhantes à do 

adobe 729. 

Desta forma, foram analisados os diversos nódulos de argamassa de argila provenientes 

da U.E. 101 (registo 730), pesando 523.64 g. 

A desagregação dos materiais foi extremamente fácil, tendo-se constatado que, no interior 

dos fragmentos, as argamassas não sofreram cozedura. Em termos de coloração e textura, os 

materiais revelaram-se extremamente homogéneos. 

O resultado da análise granulométrica (tabela 5.7) evidenciou uma argamassa 

maioritariamente composta por agregados finos (74.57% de areias), seguida da fracção de seixo 

(basicamente composta por seixo fino), com 22.38%, e, em menor quantidade, por ligantes 

(apenas 3.05% de silt e argila). 

 

Tabela 5.7 – Alto do Outeiro: granulometria de uma amostra proveniente da U.E. 101 

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 

Na tabela 5.8 apresentam-se os resultados da análise por difractometria de raios X, 

efectuada a uma amostra de argamassa proveniente da U.E. 101. 
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Tabela 5.8 – Alto do Outeiro: composição mineralógica de uma amostra proveniente da U.E. 101 

Compostos identificados FG FF 

Quartzo + +++ 

Plagioclases (albite) ++++ ++++ 

Anfibolas (riebequite) + - 

Minérios de ferro (chamosite, hematite) vtg vtg 

Ilite - vtg 

Montemorilonite - vtg 

Calcite  ++++ ++++ 

FG – fracção global 
FF – fracção fina 

++++  - composto predominante 

+++    - proporção relativamente elevada 

++      - proporção média 

+        - proporção fraca 
vtg     - vestígios 

-         - não detectado 

 

- Análise dos resultados 

A amostra analisada evidenciou uma argamassa maioritariamente composta por agregados 

finos, algum seixo e baixa percentagem de silt e argila. Tão baixa quantidade de ligante é, 

contudo, pouco comum nas argamassas de adobe (Dethier, 1986, p. 35; Guillaud e Houben, 

1989, p. 118); talvez por esse motivo não se tenha verificado a adição de fibras vegetais à 

mistura (um procedimento muito frequente – mesmo à época - nas misturas para adobe, quando 

se utilizam terras muito ricas em argila), que tinha por objectivo controlar a retracção (e 

consequente fissuração) das argilas após a secagem. 

Contudo, a presença de carbonato de cálcio (calcite) em grandes quantidades actuou na 

mistura como ligante, contribuindo para estabilizar os materiais e, simultaneamente, aumentar a 

resistência das superfícies exteriores dos adobes, que foram sujeitas à acção do fogo e da água; 

talvez por esse motivo, estes adobes, praticamente crus, se tenham preservado até à actualidade. 

A presença de carbonato de cálcio nos adobes do Alto do Outeiro sugere a utilização de 

terras provenientes de solos locais (barros pretos calcários), que incorporam nos seus perfis 

concreções de carbonato de cálcio, resultantes da génese desses solos (Cardoso, 1965, p. 145-

146). Por outro lado, a natureza dos minerais dos agregados sugere a utilização de areias com 

compostos comuns nos gabros e dioritos – plagioclases, minerais ferromagnesianos (anfíbolas) 

e quartzos -, o que leva a crer que os mesmos foram também extraídos no próprio local; a 

presença de montemorilonite (mineral argiloso que deriva, em regra, de rochas básicas, gabros e 

dioritos), associada a ilite, vem também reforçar essa hipótese (ob. cit., p. 139). 

Exemplos de adobes com composições ricas em carbonato de cálcio (também sob a forma 

de nódulos de calcite) foram detectados em diversos sítios neolíticos do vale do Rift, na 

Jordânia, e também em Çatalhoyuk (Turquia), e no povoado minóico de Palaikastro (Creta, 

Grécia), em consentaneidade com os solos locais (Politis, 1993, p. 389; Doherty, 2007, p. 370; 

Jerome, 1993, p. 382). 
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Refira-se que em Çatalhoyuk, a selecção de terras contendo carbonatos de cálcio e 

menores teores de argila poderá ter sido intencional, tendo-se observado que essa escolha se 

verificou nos adobes provenientes de um momento mais avançado, do conjunto dos materiais 

analisados (Doherty, 2007, p. 369-370). 

 

5.5.4. Considerações 

Como já foi referido, a presença de alvenarias de adobe em sítios calcolíticos 

peninsulares encontra-se ainda escassamente documentada: além do Alto do Outeiro, em 

território português apenas se detectaram vestígios de adobes nos sítios de Monte da Tumba e 

Porto Torrão (Silva e Soares, 1987, p. 39; dados não publicados); em território espanhol, 

estruturas do mesmo tipo foram detectadas nos povoados de La Pijotilla (Badajoz), Valencina 

de la Concepcion (Sevilla), Almizaraque (Almería) e Marroquíes Bajos (Jaén) (Hurtado, 1991, p. 

50; Murillo Díaz, 1989a, p. 556, p. 559; Vela Cossío, 2003, p. 7; Zafra, Hornoz e Castro, 1999, 

p. 85, p. 89-90). 

Há, no entanto, inúmeras referências, no mundo mediterrânico, do uso do adobe como 

material construtivo, pelo menos desde o 8º milénio antes da nossa era - em diversos habitats do 

corredor sírio-palestiniano (Cauvin, 1978; Sauvage, 2009) e no actual território da Turquia, em 

Çatalhoyuk, onde se detectaram diferentes tipos de adobes, alguns dos quais já com provável 

recurso a moldes (Stevanovic, 2005); também na Grécia se detectaram adobes moldados em 

alguns povoados neolíticos cujas ocupações remontam sensivelmente ao 6º milénio antes da 

nossa era (Orgeolet, 2009). 

Assim sendo, não será de estranhar que o adobe moldado na Península Ibérica tenha sido 

utilizado já na Idade do Cobre, bem antes da colonização fenícia. E a atestá-lo está, sem dúvida, 

um dos fragmentos de adobe do Alto do Outeiro. 

 

5.6. Alcalar 

5.6.1. Introdução 

As intervenções arqueológicas realizadas no povoado calcolítico de Alcalar 

proporcionaram a descoberta de inúmeros vestígios de estruturas domésticas, destacando-se 

uma grande cabana de planta ovalada, localizada na zona central do habitat. 

Associados aos vestígios dessa estrutura surgiram, sobre e lateralmente a um troço do seu 

embasamento pétreo, grandes fragmentos de argamassa de base argilosa, sem impressões de 

ramagens, supostamente pertencente à parede da cabana, que seria de terra maciça. 

Ainda dentro do povoado, na vertente Sudeste do cabeço, surgiram também diversos 

vestígios construtivos de terra com negativos de ramagens, associados a uma fiada de pedras 

pertencente a outra cabana, aparentemente composta por paredes de estruturas vegetais 

revestidas por argamassa de argila. 
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5.6.2. O sítio 

- Localização e território 

O conjunto pré-histórico de Alcalar, no qual se insere o seu povoado central, situa-se no 

Barrocal algarvio, entre a ria de Alvor e a Serra de Monchique, na freguesia de Mexilhoeira 

Grande, concelho de Portimão (fig. 5.54). 

 
 

 
Fig. 5.54 – Localização do povoado de Alcalar sobre extracto da Carta Militar nº 594 (original à escala 1: 

25 000) 

 

Localizado a Sul da necrópole monumental, o povoado possuía uma implantação 

destacada na paisagem, sobre um cabeço à cota de 75 m, com amplo controlo visual da 

envolvente. Ocupava uma área de cerca de 10 ha, cercada por um sistema de fossos 

possivelmente complementados por muralhas (Morán, 2001a: 180). 

Geologicamente, o sítio localiza-se no Barrocal algarvio, onde predominam rochas 

sedimentares. A área correspondente ao povoado assenta sobre uma formação composta por 

calcários, arenitos e margo-calcários. Na envolvente próxima estão presentes calcários, 

dolomitos, brechas dolomíticas, argilas vermelhas, arenitos de Silves, xistos e grauvaques (SGP, 

1992a).  

De acordo com a respectiva carta de solos (SROA, 1959), existem, na área do povoado e 

envolvente próxima, três tipos de solos: 

- Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos, de calcários compactos ou dolomias; 

- Solos de baixas de textura mediana associados a solos mediterrâneos vermelhos ou 

amarelos de arenitos; 
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- Solos calcários pardos de calcários não compactos associados a solos calcários vermelhos de 

calcários. 

O coberto vegetal na área de Alcalar é actualmente dominado por carrascos, aroeiras, 

zimbros, medronheiros e palmeiras-anãs. Os estudos de paleovegetação comprovaram a 

existência, na Pré-História, de espécies como a esteva, a urze, o zambujeiro, a aroeira, a 

azinheira, o sobreiro e o aderno (Carrión, 2004). 

 

- Intervenção arqueológica realizada 

Embora o povoado de Alcalar tenha sido identificado no século XIX por Estácio da Veiga, 

só a partir de 1975 é que foram efectuadas prospecções e recolhas de materiais que permitiram 

perceber a sua extensão e cronologia. Esses trabalhos, efectuados quase em simultâneo por duas 

equipas – a de José Arnaud e Teresa Gamito e a de Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares –, 

revelaram a existência de abundantes vestígios de cronologia calcolítica, “dispersos por uma 

área de aproximadamente 400 m (segundo a direcção E-W) por 200 m (direcção N-S)” (Silva e 

Soares, 1977, p. 252). 

No entanto, só a partir de finais da década de 90 do Séc. XX, com a realização de 

escavações de emergência, motivadas pela realização de obras particulares em duas parcelas do 

loteamento existente no sítio, é que se identificaram vestígios de estruturas arquitectónicas. 

Essas intervenções, conduzidas por Elena Morán e Rui Parreira, permitiram também 

descobrir alguns troços dos fossos que circundavam o povoado, cujos traçados foram 

posteriormente definidos com base em prospecções geomagnéticas (fig. 5.55) (Morán, 2001a, p. 

180). 

No que se refere às 

estruturas do quotidiano, foram 

descobertos, na área central do 

povoado, inúmeros silos de 

armazenagem de produtos 

agrícolas, uma cisterna e grandes 

fossas de contorno circular 

interpretadas como fundos de 

cabanas, por vezes 

complementadas por 

embasamentos pétreos adossados 

aos recortes curvos na rocha 

(Morán e Parreira, 2001, p. 7-8). 

A mais interessante dessas 
Fig. 5.55 – Alcalar: planta da área central do povoado, 

sobreposta aos resultados da prospecção geofísica 

(redesenhada sobre original, seg. Morán, 2001a) 
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estruturas habitacionais parece ser a cabana do “Corte 5”, infelizmente só escavada em parte da 

sua metade Oeste (fig. 5.56). Essa estrutura foi executada sobre uma grande depressão de planta 

ovalada, escavada no substrato rochoso, com cerca de 0.5 m de profundidade. Possuía um 

embasamento pétreo composto por grandes blocos calcários irregulares, com cerca de 1 m de 

espessura, adossado ao recorte curvo efectuado na rocha. Junto a esse embasamento, no interior 

da estrutura, detectou-se um grande derrube composto por fragmentos de argamassa argilosa de 

grandes dimensões, sem quaisquer impressões de ramagens, aparentemente provenientes da 

derrocada de uma parede de terra maciça, executada sobre o embasamento pétreo da cabana. 

No interior da cabana foi detectada uma lareira de planta circular, em forma de toro, com 

cerca de 1 m de diâmetro exterior (fig. 5.57). O “murete” que a delimitava media cerca de 0.2 m 

de espessura e foi executado com uma argamassa de pedra miúda e argila, posteriormente 

revestida por várias camadas de barramento de argila. 

 

   
Fig. 5.56 e 5.57 – Alcalar: à esquerda, vista parcial da cabana do “Corte 5”, tirada de Sudeste; à direita, 

pormenor da lareira detectada no interior da mesma estrutura 

 

O pavimento interior seria de terra argilosa compactada, tendo-se identificado, na metade 

Sul escavada, várias camadas desse material, associadas a, pelo menos, dois níveis de utilização, 

com vestígios de fauna, carvões e fragmentos cerâmicos de diversos utensílios de cariz 

doméstico. 

Do lado Sudoeste da cabana identificou-se uma possível entrada, numa zona onde o 

embasamento se encontrava interrompido e um patamar intermédio, escavado na rocha, 

escalonava esse acesso. 

Em termos de dimensões, extrapolando a partir da planta obtida (fig. 5.58), obtiveram-se 

medidas interiores de 6.30 m (eixo maior) por 4.20 m (eixo menor) e uma área útil de cerca de 

20.6 m
2
. 
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Por sua vez, na sondagem 

do “Corte 4”, foi detectado um 

alinhamento de blocos calcários, 

formando um troço semicircular, 

que foi interpretado como parte do 

embasamento de uma estrutura 

doméstica (fig. 5.59). Associados 

a esse embasamento surgiram 

numerosos fragmentos de 

argamassa de argila com 

impressões de ramagens, 

recolhidos entre os blocos pétreos 

e no provável lado interior da 

estrutura (Morán, 2001b, p. 4). 

 

5.6.3. Estudo dos materiais 

5.6.3.1. Vestígios construtivos 

- Materiais provenientes do 

“Corte 4” 

Os materiais do “Corte 4” 

foram seleccionados a partir das 

unidades estratigráficas que 

continham fragmentos de 

argamassas de argila com 

impressões de ramagens: U.E. 

418, U.E. 442, U.E. 443, U.E. 445, 

U.E. 446, U.E. 450, U.E. 454 e U. 

E. 460. 

As amostras para estudo 

foram registadas com a referência 

“ALC4”, seguida da respectiva 

numeração (neste caso, de ALC4-

01 a ALC4-18).  

Não foi possível efectuar análises laboratoriais a estas amostras, uma vez que as mesmas 

se encontravam já depositadas no Museu de Portimão, que não autorizou a sua cedência para a 

realização de ensaios destrutivos. 

Fig. 5.58 – Alcalar: planta da cabana escavada no “Corte 5”, 

redesenhada sobre os levantamentos efectuados em escavação 

Fig. 5.59 – Alcalar: embasamento pétreo de uma cabana 

detectada no “Corte 4” (fotografia: Elena Morán) 
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Tal como no caso de São Pedro (5.4.3.1), na escolha das amostras para registo visual e 

medições foram tidos em conta os seguintes aspectos: 

- Dimensões das peças; 

- Presença de impressões de ramagens ou de outros elementos associados a possíveis 

estruturas de suporte; 

- Evidência de superfícies finais, alisadas ou decoradas. 

Genericamente, as medições compreenderam as espessuras das peças, as dimensões das 

ramagens de secção circular/ ovóide, assim como as distâncias dos elementos vegetais às 

superfícies de acabamento. O quadro síntese dessas medições encontra-se em anexo. 

De uma maneira geral, a granulometria dos materiais pareceu ser extremamente rica em 

elementos finos, com agregados maioritariamente compostos por areias e, pontualmente, por 

seixo fino e médio (calcários e fragmentos de conchas). 

A maior parte dos fragmentos apresentava superfícies com impressões de ramagens e, 

simultaneamente, do lado oposto, faces denotando alisamento, algumas delas com marcas da 

passagem de dedos; essas superfícies finais possuíam formas predominantemente planas ou 

côncavas. 

Quanto às dimensões dos fragmentos, registaram-se espessuras entre 1.6-7.2 cm e 

distâncias entre ramagens e superfícies finais de 0.3-4.6 cm. 

Observaram-se impressões de ramagens paralelas, perpendiculares e oblíquas entre si, 

com secções circulares e ovaladas, medindo 0.2-2.5 cm de diâmetro. 

Entre os fragmentos estudados, destacaram-se os registos ALC4-02, ALC4-06, ALC4-08 

e ALC4-16, provenientes das unidades 418, 446, 460 e 454, respectivamente. 

A amostra ALC4-02 (fig. 5.60) media cerca de 5 cm de espessura máxima e apresentava 

impressões de ramagens com secções circulares e ovaladas, paralelas e perpendiculares entre si, 

com diâmetros de 0.5-1 cm. Essas ramagens distavam 0.5-2 cm à superfície final, que possuía 

forma côncava. 

O alisamento da superfície final foi seguramente efectuado manualmente, tendo-se 

observado marcas de dedos na face alisada. 

Por sua vez, a amostra ALC4-06 (fig. 5.61) media 4.5 cm de espessura máxima. 

Evidenciava três negativos de ramagens paralelas entre si, com diâmetros de 0.6-1 cm. A 

distância dessas ramagens à face alisada era de 2-3.2 cm. 

O registo ALC4-08 (fig. 5.62) media apenas 2 cm de espessura. Evidenciava impressões 

de cinco ramagens paralelas entre si, com secções circulares e ovaladas, medindo cerca de 0.5-

0.8 cm de diâmetro. A superfície da face alisada era plana. 

A amostra ALC4-16 (fig. 5.63), com cerca de 4.5 cm de espessura, evidenciava os 

negativos de duas ramagens, com cerca de 0.4-0.8 cm de diâmetro, e de um terceiro elemento, 
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composto por duas superfícies planas formando um ângulo bastante regular, possivelmente, uma 

tábua ou tabuão. A face oposta era côncava e alisada. 

 

 
Fig. 5.60 – Alcalar: registo ALC4-02 

 

 
Fig. 5.61 – Alcalar: registo ALC4-06 
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Fig. 5.62 e 5.63 – Alcalar: registos ALC4-08 e ALC4-16 

 

- Materiais provenientes do “Corte 5” 

Os materiais estudados foram seleccionados a partir de amostras pertencentes à U.E. 698, 

depositadas no Museu de Portimão e no local da escavação. As amostras para estudo foram 

registadas com a referência “ALC5”, seguida da respectiva numeração, neste caso, de ALC5-01 

a ALC5-11 (fig. 5.64-5.67). 

Genericamente, os fragmentos seleccionados possuíam grandes dimensões e textura 

irregular, com composição aparentemente rica em agregados finos (areias) e algum seixo 

(calcários e conchas). De uma forma geral, observou-se nos materiais um aspecto carbonatado, 

possivelmente decorrente da alteração dos agregados calcários de maior calibre. 

Muitos dos fragmentos apresentavam uma face alisada, nalguns casos com marcas de 

dedos. 

 

 
Fig. 5.64 – Alcalar: fragmento de argamassa de argila ALC5-10, recolhido do derrube interior da cabana 

do “Corte 5” 
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Um dos fragmentos (ALC5-06) pareceu diferente de todos os outros, pela sua forma e 

pela regularidade das superfícies – "bloco" com cerca de 20 com x 16 cm x 10 cm, de faces 

regulares e sensivelmente planas – podendo ter constituído parte de um adobe moldado (fig. 

5.65). 

 

 
Fig. 5.65 – Alcalar: registo ALC5-06 

 

 
Fig. 5.66 – Alcalar: registo ALC5-11 
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5.6.3.2. Análise laboratorial 

- Observação à lupa binocular 

Foram observadas e fotografadas à lupa binocular amostras recolhidas a partir dos 

registos ALC5-06 e ALC5-07, provenientes da U.E. 698 do “Corte 5” (fig. 5.67 e 5.68). 

As argamassas, de cor alaranjada, possuíam proporções de finos superiores às dos 

agregados grossos. Comparativamente aos materiais observados nos outros casos de estudo, 

verificaram-se quantidades consideravelmente maiores de agregados grossos, assim como 

alguma heterogeneidade nas misturas. No que se refere à mineralogia dos agregados grossos, 

detectou-se a presença de calcários em grandes quantidades. 

Não se verificou a presença de matéria orgânica nem de fibras animais ou vegetais. 

Observaram-se alguns poros, circulares e ovalados, com diâmetros não ultrapassando 0.5 

mm. 

Quanto ao estado de conservação, verificou-se alteração dos materiais, traduzida na 

presença generalizada de concreções calcárias nas amostras, provavelmente devido à percolação 

de água no interior dos fragmentos. Essas concreções encontravam-se maioritariamente 

associadas a fendas, sendo a fendilhação considerável (fig. 5.68). 

 

   
Fig. 5.67 e 5.68 – Alcalar: imagens obtidas à lupa binocular, com ampliação a 20x, de uma amostra de 

argamassa do registo ALC5-07 

 

- Granulometria 

Foi analisado um grande fragmento de argamassa de argila (registo ALC5-07), 

proveniente da U.E. 698 do “Corte 5”, pesando 524.04 g. 

A desagregação foi extremamente difícil, provavelmente devido à calcificação dos 

materiais. Em termos de coloração, a amostra revelou-se extremamente homogénea. 

Os resultados da análise granulométrica (tabela 5.9) evidenciaram uma argamassa muito 

rica em agregados finos (65.34 % de areias), seguida da fracção de seixo (maioritariamente 

composta por seixo fino), com 32.86 %, e, em menor quantidade, por ligantes (1.8% de silt e 

argila). 
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Tabela 5.9 – Alcalar: granulometria do registo ALC5-07, U.E. 698 

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 

Na tabela 5.10 apresentam-se os resultados da análise por difractometria de raios X, 

efectuada a uma amostra de argamassa proveniente da U.E. 698. 

 

Tabela 5.10 – Alcalar: composição mineralógica de uma amostra proveniente da U.E. 698 

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 

 

- Análise dos resultados 

A amostra analisada evidenciou uma argamassa maioritariamente composta por agregados 

finos, com boa proporção de seixo e baixa percentagem de silt e argila, o que é de certa forma 

compreensível, tendo em conta a técnica construtiva empregue. 

Por outro lado, é possível que na análise granulométrica a fracção de ligante tenha sido 

obtida por defeito; isto é, algum ligante poderá ter ficado “colado” aos agregados. 

Contudo, e à semelhança dos materiais analisados anteriormente (fragmentos de adobes 

do Alto do Outeiro), também aqui a presença de carbonato de cálcio em grandes quantidades 

actuou na mistura como ligante, contribuindo para estabilizar e aumentar a resistência da 

argamassa. 

No que se refere à composição mineralógica, os resultados são consentâneos com a 

geologia do sítio, onde estão presentes calcários, arenitos e margo-calcários; a presença de 

quartzo, carbonatos de cálcio, óxidos de ferro (hematite) e ilite sugere também a utilização de 

terras locais, cujos solos são da família dos solos mediterrâneos vermelhos e amarelos de 

materiais calcários (Cardoso, 1965: 195-217). 
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5.6.4. Considerações 

Como já se disse, dadas as dimensões e a composição dos fragmentos analisados, julga-se 

que a técnica utilizada terá sido a da “terra empilhada” (Guillaud e Houben, 1989, p. 176-177), 

semelhante à do bauge/ cob (tradicionalmente utilizada em França e em Inglaterra até inícios do 

Séc. XX), ou à do zabur, ainda actualmente em uso no Iémen do Norte (Varanda, 1993, p. 88-

89). 

Essa técnica consistiria na aplicação de argamassa de argila para construção de paredes in 

situ, em camadas horizontais com cerca de 0.15-0.3 m, posteriormente afeiçoadas à mão ou com 

o auxílio de uma pá ou tábua de madeira. 

Infelizmente, em termos peninsulares não foram identificados casos análogos no contexto 

cronológico de Alcalar. 

Contudo, no Próximo Oriente, a técnica encontra-se relativamente bem documentada em 

ocupações datadas desde cerca do 9º milénio antes da nossa era, nos sítios neolíticos de Jericó, 

Aswad, Mallaha, Hayonim, el-Wad, 

Roshzin e Beidha (fig. 5.69), no Levante, 

e Nemrik e Qermez Dere, no Iraque 

(Sauvage, 2009, p. 191). 

Na proto-história, como já foi 

referido, o uso desta técnica verificou-se 

no Sul de França, nas regiões de 

Languedoc e Provence (Chazelles, 1999, p. 

233), sendo provável que também tenha 

sido empregue na construção de estruturas 

do mesmo período nas regiões de Andorra 

e Catalunha (ob. cit., p. 243). 

 

5.7. Rocha do Vigio 2 

5.7.1. Introdução 

A intervenção arqueológica realizada no sítio proto-histórico de Rocha do Vigio 2 

permitiu identificar os vestígios construtivos de uma cabana de planta ovalada, composta por 

um embasamento pétreo e uma fiada de lajes de xisto dispostas em cutelo, que definia o seu 

perímetro exterior. 

No interior dessa estrutura, que terá tido pelo menos duas fases construtivas, detectaram-

se abundantes fragmentos de argamassas de argila, cozidos por acção de um possível incêndio. 

Esses materiais conservavam as marcas dos elementos vegetais que compunham parte das 

estruturas positivas da cabana, o que permitiu tecer algumas considerações acerca das 

tecnologias utilizadas e levantar hipóteses de reconstituição dos sistemas construtivos. 

Fig. 5.69 – Beidha, Jordania: estruturas habitacionais 

de alvenaria de pedra e terra empilhada (http://www.art-

and-archaeology.com/jordan/beidha/be01.html) 



 

168 

 

5.7.2. O sítio 

- Localização e território 

O sítio de Rocha do Vigio 2 localizava-se na freguesia de Campinho, concelho de 

Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora. Implantava-se numa pequena plataforma de um 

esporão rochoso pouco destacado na paisagem envolvente, na margem direita da ribeira do 

Álamo (fig. 5.70-5.72) 

No que se refere à geologia, trata-se de uma zona de formação silúrica com rochas 

metamórficas, predominando os xistos mosqueados argilosos, avermelhados ou esbranquiçados. 

Na envolvente próxima do sítio estão presentes xistos, corneanas e quartzodioritos (SGP, 1976). 

Os solos do local são mediterrâneos vermelhos e amarelos e pardos, de xistos (SROA, 1965a). 

 
 

 
Fig. 5.70 – Localização do sítio de Rocha do Vigio 2, sobre extracto da Carta Militar nº 483 (original à 

escala 1/25 000) 

 

  
Fig. 5.71 e 5.72 – Rocha do Vigio 2: à esquerda: vista do sítio para Noroeste (ribeira do Álamo); à 

direita, a zona onde foi detectada a cabana de planta ovalada (“Sondagem 3”), após decapagem 

(fotografias: Manuel Calado) 
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- Intervenção arqueológica realizada 

O sítio foi identificado em 1998, no âmbito do Plano de Minimização de Impactes do 

Alqueva, pela equipa do Bloco 4, responsável pelo estudo da Pré-história recente a Sul da bacia 

do Álamo. A mesma equipa, em 1999, levou a cabo a primeira campanha de escavações 

(Vilhena, 1999). Contudo, atendendo à cronologia e à sua localização geográfica, veio a ser 

integrado, em 2000, no Bloco 8; no mesmo ano, realizou-se a segunda campanha de escavações 

e, em 2001, a terceira, ambas conduzidas por Manuel Calado. 

A terceira intervenção permitiu identificar os vestígios de uma cabana de planta ovalada 

(fig. 5.73 e 5.74), assim como de uma grande estrutura de planta quadrangular, não tendo 

resultado clara a atribuição desta última a momentos proto-históricos. 

No que se refere às estruturas de planta ovalada, registadas apenas na metade Sul (fig. 

5.75), concluiu-se que corresponderiam a duas ou três fases construtivas de uma cabana. Numa 

primeira fase, a estrutura seria apenas constituída por um alinhamento de lajes de xisto 

colocadas ao cutelo; seguidamente, ter-se-á acrescentado um embasamento de lajes de xisto 

dispostas horizontalmente, paralelo à estrutura inicial, pelo lado interno; ainda na segunda fase 

ou já numa terceira fase, o espaço interior terá sido compartimentado mediante a construção de 

um embasamento pétreo rectilíneo, também composto por lajes de xisto colocadas 

horizontalmente (Calado, Mataloto e Rocha, 2002b, p. 3). 

 

  
Fig. 5.73 e 5.74 – Rocha do Vigio 2: aspectos da escavação das estruturas de planta elipsóide (fotografias: 

Manuel Calado) 

 

No interior da cabana foram exumados abundantes fragmentos de argamassas de argila, 

cozidos, com impressões de ramagens de varias dimensões. Esses vestígios seriam certamente 

pertencentes ao revestimento das paredes (e, eventualmente, da cobertura) da cabana, que 

seriam compostas por engradados de materiais vegetais. 

A cabana possuía uma entrada a Sul, tendo-se verificado a presença de uma grande laje de 

xisto ao nível do solo, numa zona de interrupção das estruturas pétreas descritas. No seu interior 

foi também detectada uma lareira, constituída por uma grande placa de argamassa de argila 
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cozida, de planta subcircular, 

com cerca de 1 m de diâmetro, 

sobre uma camada de pedra 

miúda (ob. cit., p. 7-10).  

Quanto ao enquadramento 

cronológico, o sítio forneceu um 

amplo e diversificado conjunto 

cerâmico, alguns artefactos 

metálicos e artefactos 

relacionados com o processo 

metalúrgico, com paralelos na 

maioria dos povoados do Bronze 

Final do Sudoeste peninsular e 

noutras áreas contíguas (Calado, 

Mataloto e Rocha, no prelo). 

As datações obtidas apontam 

para o intervalo compreendido 

entre os séculos IX e VIII antes 

da nossa era (ob. cit.). 

 

 

5.7.3. Estudo dos materiais 

5.7.3.1. Vestígios construtivos 

O estudo dos materiais centrou-se nos vestígios construtivos de argamassas de argila 

exumados no interior da cabana.  

Desse conjunto de vestígios foram seleccionadas algumas amostras, tendo em conta as 

impressões negativas que apresentavam. Com o objectivo de obter todos os tipos de registos 

negativos, na menor quantidade de peças possível, procedeu-se à observação minuciosa de cada 

uma das unidades estratigráficas das quais provinham os registos individuais – unidades 39, 59, 

64 e 67. Os materiais desses estratos foram recolhidos junto à extremidade do muro Nascente e 

numa zona que se presume próxima da área central da cabana. 

As amostras para estudo foram, à semelhança dos casos anteriores, seleccionadas com 

base em parâmetros como a dimensão dos fragmentos, a presença de negativos de ramagens e a 

existência de superfícies evidenciando acabamento. 

Além dos dez registos individuais já existentes foram incluídos outros fragmentos para 

estudo, registados com a referência “RV”, seguida da respectiva numeração (neste caso, de RV-

01 a RV-13).  

Fig. 5.75 – Rocha do Vigio 2: planta das estruturas da 

“Sondagem 3” (redesenhada sobre original seg. Calado, 

Mataloto e Rocha, 2002b) 
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- Materiais da unidade estratigráfica 67 

Genericamente, nos materiais deste estrato observaram-se, a olho nu, composições com 

predominância de elementos finos e a presença de negativos de palhas de cereais. 

Muitos fragmentos apresentavam uma face alisada, com marcas de dedos, resultante da 

operação de regularização final da parede. Essas superfícies eram sempre côncavas ou planas. 

Nas faces opostas a essas, muitas das peças possuíam negativos de elementos vegetais: 

ramagens de secção circular ou ovóide, com diâmetros entre 0.5 cm e 5.5 cm; marcas de 

superfícies planas, com esquinas de ângulos variáveis, supostamente resultantes da utilização de 

tábuas ou tabuões toscamente talhados. 

Foram seleccionadas três amostras para estudo mais detalhado: o registo individual 901 e 

os registos RV-14 e RV-15.  

O registo individual 901 (fig. 5.76) possuía cerca de 4 cm de espessura. Apresentava uma 

face alisada, com marcas de dedos. Na face oposta observaram-se negativos de duas ramagens, 

com diâmetros de cerca de 1.8-2.9 cm, e de dois tabuões, com ângulos de 85º e 135º, nas suas 

esquinas. Todos estes elementos parecem ter sido colocados paralelamente. 

As distâncias das ramagens às superfícies de acabamento mediam 0.8-2 cm; os tabuões 

distavam 1-4.1 cm dessas superfícies. 

 

Fig. 5.76 – Rocha do Vigio 2: registo individual 901 

 

O registo RV-14 (fig. 5.77) possuía 5.6 cm de espessura. Apresentava vestígios de 

alisamento manual numa das faces e, na oposta, negativos de duas ramagens perpendiculares 

entre si. A de maior secção possuía um diâmetro de cerca de 5.5 cm e distava 1 cm da superfície 

de acabamento. A ramagem mais fina possuía um diâmetro de cerca de 0.5 cm e distava 1.5 cm 

a 3 cm da face oposta. 
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A peça apresentava ainda, sensivelmente paralela à ramagem maior, o possível negativo 

de uma tábua ou tabuão, com espessura de 1.5 cm e ângulos de 120º e 130º nas esquinas. 

Distava 0.6 cm da superfície oposta. 

O registo RV-15 (fig. 5.78) media 4 cm de espessura. Apresentava vestígios de 

alisamento numa das faces – marcas de dedos – e diversas impressões de ramagens na face 

oposta. Possuía cinco negativos de ramagens com secções circulares, com diâmetros de 0.7 cm a 

1.5 cm, todos paralelos entre si. Verificou-se ainda a presença de negativos de dois tabuões, 

com ângulos de 90º e 110º nas esquinas. Aparentemente, os tabuões seriam paralelos às 

ramagens. 

 

   
Fig. 5.88 e 5.89 – Rocha do Vigio 2: registos RV-14 e RV-15 

 

- Materiais da unidade estratigráfica 39 

Nos materiais da U.E. 39 observaram-se, a olho nu, granulometrias e composições 

diversas.  

De uma forma geral, as peças com superfícies alisadas não apresentavam marcas de dedos 

e não se observaram, nessas peças, negativos de palhas. Constatou-se que as faces alisadas eram 

sempre planas ou côncavas. Observou-se a predominância de fragmentos com granulometria de 
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maior dimensão que os da U.E. 67, assim como a presença de palha incorporada nas amostras 

sem superfícies alisadas. Em nenhuma peça foram identificados negativos de tábuas ou tabuões. 

Foram seleccionadas e desenhadas duas amostras: os registos individuais 445 e 1031. 

O registo individual 445 (fig. 5.79) possuía 5.6 cm de espessura máxima. Apresentava 

uma face alisada e predominantemente côncava, sem marcas de dedos. A face oposta possuía 

negativos de duas ramagens, sensivelmente perpendiculares: a maior, com um diâmetro de cerca 

de 3.6 cm, distava 3-4 cm à superfície de acabamento; a de menor secção, com 0.5 cm de 

diâmetro, distava 2 -2.3 cm à mesma superfície. Observou-se o negativo de um nó de dimensão 

considerável, na impressão deixada pela ramagem maior. 

O registo individual 1031 (fig. 5.80) apresentava apenas uma ramagem, com diâmetro de 

cerca de 4 cm. Paralela a essa ramagem, observou-se uma superfície moldada, com secção 

semelhante à de uma moldura em forma de garganta ou talão, podendo ter composto a moldura 

de revestimento de uma ombreira ou verga de um vão.  

 Na face oposta apresentava uma superfície sensivelmente plana, de textura muito 

irregular.  

Observaram-se, em todas as suas superfícies, impressões negativas de palha e agregados 

com diâmetros das fracções de areia grossa e de seixo fino e médio, por vezes chegando a 

atingir 8 mm de diâmetro. 

 

   
Fig. 5.79 e 5.80 – Rocha do Vigio 2: registos individuais 445 e 1031 
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- Materiais da unidade estratigráfica 64 

Os fragmentos provenientes deste estrato apresentavam negativos de ramagens de secção 

circular e ovóide, muitos deles com acentuadas curvaturas no sentido longitudinal. Não foram 

encontradas, em todo o conjunto, impressões de tábuas ou tabuões. 

Observou-se a predominância de fragmentos com granulometrias um pouco maiores do 

que as da U.E. 67, contendo numerosos agregados com diâmetros das fracções de areia grossa e 

de seixo fino (até cerca de 4 mm de diâmetro). Todas as peças apresentavam vestígios negativos 

de palha de cereal incorporada na mistura de terra. Uma boa parte dos vestígios evidenciava 

também, aparentemente, negativos de junco. Algumas amostras possuíam superfícies alisadas, 

com marcas de dedos, sempre planas ou côncavas. 

Foram registadas as observações efectuadas aos registos individuais 974 e 975. Apenas 

foi desenhado o registo 975 (fig. 5.81). 

Ambas as peças apresentavam faces de acabamento, tendo-se observado marcas de dedos 

no registo 975. Nas faces opostas, as duas amostras apresentavam negativos de ramagens: no 

caso do registo 974, com diâmetros de cerca de 1.5-2 cm, paralelos, distando 0.5-1.8 cm à 

superfície oposta; no registo 975, de um tronco com diâmetro de cerca de 3-3.5 cm, a cerca de 

1-2 cm da superfície de acabamento. 

No desenvolvimento longitudinal do negativo da ramagem da amostra 975, que 

apresentava curvaturas de 10º a 30º, observaram-se diversas impressões de nós. 

 

Fig. 5.81 - Rocha do Vigio 2: registo individual 975 

 

- Materiais da unidade estratigráfica 59 

Este estrato foi o que apresentou a maior quantidade de fragmentos.  



 

175 

 

O lote continha muitas peças evidenciando superfícies de acabamento, com marcas de 

dedos, sempre côncavas ou planas. 

As superfícies com negativos de elementos vegetais, sempre opostas às de acabamento, 

apresentavam impressões de ramagens de secção circular e ovóide, com diâmetros entre 0.2-4 

cm. Surgiram muitos negativos de ramagens finas, dos quais apenas se pode distinguir, com 

alguma a certeza, o junco. Apenas os registos RV-1 e 1103 evidenciaram negativos de tabuões. 

Todas as amostras possuíam negativos de palha, incorporada na mistura de terra. 

A granulometria dos materiais, a olho nu, pareceu semelhante à das amostras da U.E. 67, 

com predominância das fracções finas e inertes maiores com diâmetros até 2 mm, pontualmente, 

até 4 mm. 

Foram anotadas as observações efectuadas aos registos individuais 1103, 1104, 1105, 

1337 e aos novos registos RV-1, RV-2, RV-3, RV-4, RV-5, RV-6, RV-7, RV-8, RV-9, RV-10, 

RV-11, RV-12 e RV-13. Apenas foram desenhados o registo RV-1 e os registos individuais 

1103 e 1337. 

O registo individual 1103 (fig. 5.82) media 4.7 cm de espessura. Apresentava quatro 

negativos de ramagens, três deles paralelos entre si e um perpendicular aos restantes (este 

último, paralelo ao tabuão). As ramagens mediam 1-3.7 cm de diâmetro, correspondendo o 

maior diâmetro ao negativo paralelo ao do tabuão. Distavam 1-4.5 cm da superfície oposta. O 

negativo do tabuão media 7 cm de largura. Distava 1.6-3 cm da superfície de acabamento. Os 

ângulos das esquinas mediam 100º e 120º. 

 

Fig. 5.82 – Rocha do Vigio 2: registo individual 1103 
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O registo RV-01 (fig. 5.83) 

apresentava uma superfície alisada, com 

marcas de dedos, e, na face oposta, 

vestígios de duas ramagens e de um tabuão. 

As ramagens eram perpendiculares entre si; 

uma media 0.45 cm de diâmetro e distava 3 

cm da superfície oposta; a outra media 

cerca de 4 cm de diâmetro e distava 2.5-3.5 

cm da superfície de acabamento. O ângulo 

da esquina do tabuão media 110º; paralelo 

à ramagem de maior diâmetro, o tabuão 

distava 3.3-4.1 cm da face oposta. 

O registo individual 1337 (fig. 5.84) 

media 4 cm de espessura. Apresentava cinco vestígios negativos de ramagens, quatro dos quais 

sensivelmente paralelos entre si. Os diâmetros das ramagens mediam entre 1.2-3.5 cm. 

Distavam 1-3.5 cm da superfície oposta. Todas as ramagens apresentavam alguma curvatura. A 

superfície oposta, de acabamento, era côncava e não apresentava marcas de dedos.  

A peça evidenciou menos ramagens finas do que as restantes. Não se observaram 

vestígios negativos de palha. 

 

 
Fig. 5.84 – Rocha do Vigio 2: registo individual 1337 

Fig. 5.83– Rocha do Vigio 2: registo RV-01 
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5.7.3.2. Análise laboratorial 

- Observação à lupa binocular 

Foram observadas e fotografadas à lupa binocular duas amostras provenientes de 

fragmentos da U.E. 59 (fig. 5.85). 

As argamassas possuíam cor castanha, muito avermelhada. Observou-se alguma 

homogeneidade na composição, com predominância de agregados finos (areias quartzíticas). 

Não se verificou a presença de 

matéria orgânica nem de fibras animais. 

Foi, no entanto, detectada a presença de 

negativos de fibras vegetais 

(aparentemente, palhas de cereais). 

Observaram-se alguns poros, semi-

circulares e ovalados com diâmetros não 

ultrapassando 0.5 mm; a microfissuração 

revelou-se pouco intensa, com fendas 

muito finas, não ultrapassando aberturas da 

ordem dos 0.2 mm. 

 

- Granulometria 

Foram analisados diversos fragmentos de argamassas de argila provenientes da U.E. 59, 

pesando 506.14 g. 

A desagregação dos materiais foi relativamente fácil, tendo-se verificado, no interior dos 

fragmentos, variações em termos de coloração e textura, aparentando a cozedura heterogénea. 

Os resultados da análise granulométrica (tabela 5.11) evidenciaram uma composição 

muito rica em agregados finos (78.55% de areias), seguida da fracção de seixo fino, com 12.9%, 

e, em menor quantidade, de ligantes (8.55% de silt e argila). 

 

Tabela 5.11 – Rocha do Vigio 2: granulometria de uma amostra proveniente da 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 

 

 

 

Fig. 5.85 – Rocha do Vigio 2: imagem obtida à lupa 

binocular, com ampliação a 20x, de uma amostra de 

argamassa da U.E. 59 
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- Mineralogia 

Na tabela 5.12 apresentam-se os resultados da análise por difractometria de raios X, 

efectuada a uma amostra de argamassa proveniente da U.E. 59. 

 

Tabela 5.12 – Rocha do Vigio 2: composição mineralógica de uma amostra proveniente da U.E. 59 

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 

 

- Análise dos resultados 

A amostra analisada evidenciou uma composição com baixo teor de agregados grossos, 

predominância de agregados finos (areias) e boa proporção de ligantes, o que é característico 

numa argamassa de revestimento. 

A natureza dos minerais sugere a utilização de areias quartzíticas e moscovíticas e de 

argilas ilíticas, o que é consentâneo com a geologia local. A presença de ilite é também 

característica nos solos do sítio e envolvente próxima. 

 

5.7.4. Considerações  

Infelizmente, no conjunto dos materiais estudados, não foi possível estabelecer relações 

entre os diâmetros das ramagens e as distâncias às superfícies interiores, de modo a identificar 

claramente posições e orientações correspondentes às diferentes hierarquias dos elementos 

estruturais. Contudo, alguma informação pôde ser retirada. 

O facto de não ter sido detectada nenhuma superfície de acabamento convexa, sugere que 

as peças estudadas faziam parte do preenchimento e do revestimento interior da cabana. 

Refira-se ainda que em todos as peças que apresentavam negativos de tabuões, estes 

últimos pareceram encontrar-se pelo lado de fora da parede, uma vez que as suas faces opostas 

possuíam superfícies alisadas, predominantemente côncavas. Por outro lado, as superfícies às 

quais os tabuões e algumas ramagens mais grossas encostavam apresentaram abundantes 

negativos de ramagens finas (aparentemente, junco), não incorporadas na mistura, o que leva a 

crer que as paredes fossem revestidas pelo exterior por fibras vegetais. 

No que se refere à possibilidade de identificação das espécies vegetais utilizadas, foi 

efectuada uma experiência (fig. 5.86 e 5.87) que consistiu na execução de uma camada de barro 

amassado com palha de trigo assente sobre uma camada de palha, sobre a qual foi colocado um 
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conjunto de ramagens - sabugueiro, oliveira, canas e junco - com orientações diversas; sobre as 

ramagens, foi colocada nova camada de barro amassado com palha. A espessura final da 

argamassa possuía cerca de 4-5 cm. 

Com a cozedura, os elementos vegetais ficaram completamente carbonizados e as 

camadas de barro separaram-se nas zonas dos vazios das ramagens maiores. 

Os negativos obtidos evidenciaram fortes semelhanças com os vestígios estudados, 

nomeadamente no que se refere à utilização da palha de trigo e do junco. A hipótese de terem 

sido utilizados ramos de sabugueiro e oliveira não está descartada; as canas, em princípio, não 

foram utilizadas. 

 

  
Fig. 5. 86 e 5.87 – Experiência efectuada no âmbito do estudo dos materiais de Rocha do Vigio 2: à 

esquerda, a argamassa antes da cozedura; à direita, fragmento da mesma argamassa após cozedura. A 

experiência foi feita numa “soenga” ao ar livre (http://www.crookscape.org/news.html) 

 

Conforme já foi referido, foram detectadas, no Sudoeste Peninsular, diversas estruturas 

análogas à cabana da Rocha do Vigio 2. 

De entre os sítios estudados destaca-se especialmente o Castro dos Ratinhos, onde se 

detectaram os vestígios de cinco cabanas do Bronze Final, com plantas ovaladas. À semelhança 

da estrutura de Rocha do Vigio 2, possuíam “socos” compostos por fiadas de lajes de xisto 

colocadas ao cutelo para protecção das bases das paredes, estas últimas aparentemente também 

compostas por engradados de materiais vegetais revestidos por argamassas de argila (Silva e 

Berrocal-Rangel, 2007, p. 11, p. 19). 

 

5.8. Comentários aos resultados 

Os resultados das análises efectuadas sugerem, em todos os casos, que as argamassas 

foram elaboradas mediante a utilização de agregados e ligantes de origem local. 

Na generalidade, a morfologia e a composição dos materiais revelaram-se também 

consistentes com as técnicas aparentemente aplicadas - as mais baixas percentagens de seixo 

verificaram-se nas argamassas única e exclusivamente destinadas a revestimento (Defesa de 

Cima 2); as argamassas de revestimento e de preenchimento de engradados de materiais 
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vegetais (Defesa de Cima 2, São Pedro, Rocha do vigio 2) apresentaram maiores percentagens 

de argila do que as restantes, pertencentes a estruturas monolíticas (Alcalar) ou de alvenaria de 

adobe (Alto do Outeiro). 

No caso de Alcalar, em que a técnica aparentemente utilizada foi a da terra sob a forma 

monolítica, verificou-se a menor quantidade de ligante e a maior quantidade de agregados 

grossos (cascalho, gravilha, conchas), o que é consentâneo com as misturas frequentemente 

utilizadas na construção de algumas paredes maciças, como por exemplo, as de taipa. Não foi 

contudo efectuada compactação nem, aparentemente, utilizados moldes na execução da 

estrutura. 

Por esclarecer fica, inevitavelmente, nos casos de Alcalar e de Alto do Outeiro, o porquê 

de tão baixas quantidades de argila associadas à presença de carbonatos de cálcio, tendo este 

último funcionado, em ambos os casos, como ligante e consolidante; é que, embora as terras 

locais possuam estes compostos, a opção poderia ter sido por outros solos na envolvente 

próxima, com maiores teores de argila. 
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CAPÍTULO 6 – A terra 
 

 

 

“Procuremos então, através de algumas perguntas simples, aproximar-

nos um pouco mais dessa realidade tão esquecida, mas que afinal 

esteve sempre presente, e terá sido até determinante, em todos os 

momentos da história da humanidade: a terra na arquitectura.” 

 

Rocha, 2006, p. 26 

 

 

 

 

6.1. Porquê a terra? 

É sabido que o acto de construir, inerente à condição humana, não é, na sua essência, uma 

invenção do homem, e que o uso da terra para o fazer, dando resposta à necessidade básica de 

abrigo, é comum a muitas espécies animais. Contudo, “as decisões que o homem tem de tomar 

são bem mais subtis, e pedem uma avaliação consciente de muito mais factores do que as 

decisões tomadas pelos animais” (Fathy, 1969, p. 33). 

A terra, nossa base de sustentação física, é também, e essencialmente, suporte de vida. 

Escavá-la e modelá-la para executar abrigos e utensílios parece ser, antes de mais, uma resposta 

ingénita de adaptação ao meio. 

Mas a terra para construir tem que conter argila, que funciona como ligante, agregando 

areias, cascalho e por vezes gravilha. E, naturalmente, dependendo do tipo de solo de cada local, 

as suas propriedades variam. 

Actualmente, quando se analisa a aptidão de um solo para construir têm que se considerar 

quatro aspectos fundamentais: a textura (ou granulometria), que é a proporção relativa de 

particulas minerais de dimensões compreendidas entre certos limites; a plasticidade, ou aptidão 

para ser modelada; a compressibilidade, ou grau de possibilidade de densificação e redução de 

porosidade; a coesão, ou capacidade das partículas se manterem unidas sob esforço de tensão 

(Guillaud e Houben, 1989, p. 54-76; Rocha, 2006, p. 29). E, como já se viu, o homem pré-

histórico reconhecia, de forma empírica, essas propriedades, utilizando a terra para construir 

consoante os solos disponíveis em cada sítio e a aplicação pretendida. 

Por outro lado, verificou-se uma ampla utilização de argamassas de argila em contextos 

geográficos onde a pedra para construir era abundante, o que sugere uma preferência pelo 

“material terra” (muitas vezes complementando estruturas vegetais) e um maior conhecimento 

das respectivas técnicas de extracção, elaboração e aplicação, relativamente à pedra. Essa 

escolha, que poderá estar relaccionada com a prática e o domínio das tecnologias da cerâmica 

manual, parece ser também, do ponto de vista da exequibilidade, perfeitamente compreensível: 
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os materiais lenhosos e argilosos adaptam-se mais facilmente do que os pétreos às formas 

circulares, amplamente utilizadas em planimetria pelo homem pré-histórico do Sudoeste 

Peninsular. 

 

6.2. As diferentes formas de aplicação da terra 

Reconhecem-se, na actualidade, doze modos principais de utilização construtiva da terra, 

subdivididos em dezoito técnicas tradicionais e contemporâneas (fig. 6.1), a partir de três 

grandes grupos construtivos – terra aplicada sob a forma monolítica, em alvenaria e em 

preenchimento ou revestimento de estruturas de suporte (Guillaud e Houben, 1989, p. 162-187). 

 

 
Fig. 6.1 – Diagrama com os principais modos de utilização construtiva da terra (seg. Guillaud e Houben, 

1989) 

 

Conforme se pôde constatar, na Península Ibérica algumas dessas técnicas remontam à 

Pré-História – terra sob a forma monolítica (empilhada, modelada e compactada), em alvenaria 



 

183 

 

(adobe manual e moldado) e em preenchimento ou revestimento de estruturas de suporte 

(rebocos, assentamento de alvenaria de pedra, preenchimento de estrutura vegetais). 

Na tabela 6.1 encontram-se compilados os dados referentes às técnicas apuradas na área 

de estudo. 

 

Tabela 6.1 – Quadro síntese das técnicas construtivas de terra detectadas na área de estudo 

Técnicas construtivas Sítios Cronologias Estruturas 

Terra sob a forma 

monolítica 

Terra modelada Reguengo, Lajinha 

8, Horta do 

Albardão 3, Xarez 

12, Carraça 1, 

Perdigões, Porto 

Torrão 

Neolítico Antigo/ 

Médio, Neolítico Final, 

Calcolítico 

Paredes e, em alguns casos, 

coberturas de estruturas de 

combustão 

 Terra empilhada Alcalar Calcolítico Paredes maciças 

 Terra compactada Casa Branca 7, 

Mangancha, Monte 

da Tumba, Alcalar, 

Rocha do Vigio 2, 

Castro dos Ratinhos 

Neolítico Final/ 

Calcolítico, Calcolítico, 

Bronze Final 

Pavimentos  

Alvenaria  Adobe Monte da Tumba, 

Alto do Outeiro, 

Porto Torrão 

Calcolítico Pavimentos, paredes e, 

eventualmente, coberturas 

Preenchimento ou 

revestimento de 

estruturas de 

suporte 

Reboco Salema, Defesa de 

Cima 2, Atafonas, 

Lajinha 8, Horta do 

Albardão 3, Xarez 

12, Carraça 1, Santa 

Vitória, Alto do 

Outeiro, 

PortoTorrão 

Neolítico Antigo/ 

Médio, Calcolítico 

Estruturas negativas 

utilizadas para combustão ou 

armazenagem 

 Assentamento ou 

preenchimento 

interior de 

alvenarias de pedra 

São Pedro, Miguens 

3, Mercador, Monte 

Novo dos 

Albardeiros, Monte 

do Tosco 1, Monte 

da Tumba, Porto 

Torrão, Alto do 

Outeiro, Cerro do 

Castelo de Santa 

Justa, Cerro do 

Castelo de Corte 

João Marques, 

Alcalar 

Calcolítico Embasamentos e paredes 

 Preenchimento e 

revestimento de 

estruturas vegetais 

Torre do Esporão 3, 

São Pedro, Porto das 

Carretas, Monte 

Novo dos 

Albardeiros, 

Mercador, Moinho 

de Valadares 1, 

Porto Torrão, 

Cortadouro, Cerro 

do Castelo de Santa 

Justa, Alcalar, 

Rocha do Vigio 2, 

Castro dos Ratinhos 

Neolítico Final, 

Calcolítico, Bronze 

Final 

Paredes e provavelmente 

coberturas 
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6.3. Leituras, a partir dos casos estudados 

6.3.1. Defesa de Cima 2 – revestir fossas 

Como se verificou, os vestígios de fossas revestidas por argamassas de argila são 

extremamente frequentes na área de estudo, sobretudo em sítios neolíticos. Os revestimentos 

dessas estruturas negativas, aparentemente relacionadas com funções de combustão ou de 

armazenagem, apenas se conservaram até à actualidade por terem sido sujeitos a combustão. 

A razão pela qual nas fossas interpretadas como estruturas de combustão os revestimentos 

sofreram cozimento é óbvia – devido à própria função. Contudo, no que se refere às estruturas 

de armazenagem, a questão não é totalmente pacífica – por um lado, as opiniões dividem-se, e 

há mesmo quem questione a funcionalidade dessas estruturas, por nelas ter ocorrido combustão, 

interpretando-as como fornos; por outro, são em menor quantidade os casos de estruturas 

destinadas a armazenagem onde se detectaram vestígios desses revestimentos. 

Como já se disse, em relação às fossas de Defesa de Cima 2, interpretadas pelos seus 

escavadores como silos de armazenagem (interpretação com a qual se concorda, ainda que com 

reservas para algumas das fossas menos profundas), esses revestimentos seriam aplicados e 

cozidos com o objectivo de impermeabilizar o interior dos silos e melhor preservar os produtos 

armazenados; complementarmente poderiam também ser realizadas combustões com o 

objectivo de torrar os cereais, garantido assim a sua conservação a longo prazo. A hipótese, 

também já referida, de que as combustões seriam periódicas e fariam parte de um procedimento 

ritual de limpeza ou purificação dos silos, também não se exclui. Na verdade, as três acções 

poderiam ter ocorrido, porque nenhuma exclui a possibilidade das outras terem tido lugar. 

Mas o que importa reter é que, se esse costume – revestir interiormente estruturas de 

armazenagem - era praticado por algumas comunidades, isso poderá reflectir um “progresso” 

tecnológico relativamente a outras, à mesma época. Esse “progresso”, motivado pela tomada de 

consciência da falta de estanquicidade à humidade em determinados substratos geológicos (e ao 

prejuízo decorrente, em termos de conservação dos produtos a longo prazo), poderá reflectir 

uma maior experiência na execução de silos e, portanto, na actividade armazenadora. 

De sublinhar que no povoado calcolítico de Alto do Outeiro, uma cisterna foi revestida 

com argamassa de argila e que esse revestimento foi posteriormente cozido, o que sugere, quase 

inequivocamente, a intenção com que esse procedimento foi efectuado – impermeabilizar o 

interior da cisterna (pelo menos nesse caso, em que a fossa servia para reservar água e tinha que 

ser o mais estanque possível, por razões óbvias). 

 

6.3.2. São Pedro, Alcalar e Rocha do Vigio 2 – preencher e revestir estruturas de ramagens 

Entre as tecnologias detectadas na área de estudo, construir paredes e coberturas com 

estruturas de ramagens revelou-se a mais simples. 
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Solução construtiva muito frequente, quer no Calcolítico, quer no Bronze Final, 

envolveria meios humanos e materiais consideravelmente menores, em comparação com a 

execução de alvenarias de pedra ou adobe. Poderá ter sido uma solução frequente para 

comunidades ou famílias mais pobres, menos numerosas ou tecnicamente “menos 

desenvolvidas”. Não se excluem, obviamente, outros factores, como a ausência de certos 

recursos materiais no meio ambiente ou a necessidade de construir com prazos mais curtos. 

 

6.3.3. Alto do Outeiro - construir com adobe 

Construir com adobe, como já foi referido, constituiria uma opção mais complexa, 

relativamente às restantes tecnologias construtivas detectadas. Os processos de fabrico e 

aplicação do adobe envolveriam trabalhos mais cuidados e demorados do que os dispendidos 

com a construção de simples cabanas de ramagens ou até de paredes maciças. 

Assim, parece lógico que esta técnica, aparentemente pouco difundida na área de estudo 

no período Calcolítico, tivesse sido aplicada em comunidades plenamente sedentarizadas e 

relativamente numerosas, como parecem ter sido as que habitaram Porto Torrão e, 

possivelmente, Alto do Outeiro; em relação a este último, não é de excluir a hipótese de ter sido 

outro grande povoado de fossos, a julgar pela existência de pelo menos três desses elementos, 

pela presença de inúmeros silos e de uma grande cisterna para armazenamento de água. 

Saliente-se também que ambos os povoados se localizavam numa região onde a pedra 

local, pouco adequada à construção, era de difícil extracção e trabalhabilidade, e os bancos de 

argila frequentes. 

 

6.3.4. Alcalar - construir paredes portantes 

Aparentemente, numa cabana do povoado de Alcalar terá sido aplicada uma técnica algo 

semelhante ao bauge (paredes espessas de terra maciça), sobre embasamento pétreo. 

A técnica em causa (já descrita no Capítulo 4), mais morosa, e mais exigente em termos 

de meios humanos e materiais do que a execução de entrelaçados de ramagens, terá resultado 

numa construção mais resistente, com maiores vantagens ao nível da durabilidade e do conforto 

térmico e, portanto, numa construção de maior qualidade. 

 A cabana do “Corte 5” localizava-se na área central do povoado e, dadas as suas grandes 

dimensões, sugere uma posição de superioridade hierárquica que não pode, contudo, ser 

defendida, uma vez que teriam de se conhecer as restantes cabanas do povoado. Em Alcalar 

apenas se detectou mais uma cabana (a do “Corte 4”), aparentemente mais frágil e composta por 

paredes de entrelaçados de ramagens revestidos por argila, protegidas na base por um 

alinhamento de pedras. 
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6.4. Considerações 

Se, por um lado, “perante as mesmas circunstâncias, dois homens não tomam as mesmas 

decisões” (Fathy, 1969, p. 33), por outro, é possível que quantos mais povoados com vestígios 

de estruturas domésticas tivessem sido considerados, maior seria o conjunto de técnicas 

identificadas.  

Com efeito, é sobretudo no período Calcolítico que se verifica a maior diversidade 

tecnológica nas arquitecturas domésticas. Plena sedentarização, maior disponibilidade para 

aperfeiçoar a arte de construir, populações mais numerosas? Tudo indica que sim. Mas também 

é verdade que a “evolução” das tradições construtivas representa “o ponto de chegada da 

experiência prática de várias gerações face a um mesmo problema” (ob. cit., p. 33) e que esse 

percurso terá tido inícios em tempos mais remotos. 

Por outro lado, do Calcolítico para a Idade do Bronze, parece ter havido uma perda ao 

nível dessa diversidade tecnológica, e mesmo de qualidade, uma vez que o investimento nos 

povoados parece ter sido muito menor, envolvendo meios consideravelmente mais precários 

(Senna-Martinez, 2002, p. 105-106). 

Essa aparente descontinuidade entre os dois períodos, com a quase total inexistência de 

vestígios de estruturas do quotidiano no Bronze Inicial/ Médio, parece reflectir o “colapso” do 

Calcolítico, que, como já foi referido, terá levado a um forte retraimento demográfico e à 

diminuição do número de povoados. 

Finalmente, e retornando ao Neolítico, o revestimento de fossas com argamassas de argila 

(terra em revestimento de suportes) e a execução de “paredes” por modelagem (terra sob a 

forma monolítica) parecem ter sido as técnicas construtivas envolvendo materiais argilosos mais 

frequentemente utilizadas no Sudoeste Peninsular. Contudo, há que ter em conta as questões 

tafonómicas relacionadas com os sítios neolíticos estudados, onde praticamente só sobreviveram 

estruturas negativas ou possíveis pavimentos. 

Recorde-se, no entanto, que a antiguidade dessas técnicas se verificou também no Médio 

Oriente, em contextos iniciais dos processos de sedentarização e de constituição dos primeiros 

povoados, supostamente antes do aparecimento do adobe (Sauvage, 2009; Cauvin, 1978, p. 24-

28). Terão sido elas técnicas “primordiais” de construção com terra, marcando o “ponto de 

partida” do processo de “aprendizagem”? 
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CAPÍTULO 7 – Análise integrada 
 

 

 

“Quando na floresta encontramos um túmulo com seis pés de comprimento por 

três de largo, em forma de pirâmide com lápide, ficamos sérios e qualquer 

coisa nos diz: «Aqui está sepultado alguém. Aquela é a arquitectura.»” 

 

Adolf Loos, Architektur, 1931  

(apud Rossi, 1966, p. 142) 

 

 

 

“Acaso há coisas simples e definitivas?” 

 

Gonçalves, 1995, p. 238 

 

 

 

7.1. Sítios, arquitecturas, tecnologias e materiais – uma análise integrada 

7.1.1. A casa pré-histórica 

A casa, espaço fechado oferecendo protecção e conforto, é também um artefacto, e, como 

tal, portadora de informação sobre o pensamento de quem a construiu. 

Por outro lado, e se, como já se disse, as necessidades funcionais constituem um primeiro 

ponto de partida para a organização e delimitação do espaço, dando origem à constituição de 

tipos arquitectónicos, o meio - quer pelas condicionantes bioclimáticas e físicas, quer pela 

disponibilização de determinados materiais - influencia também as formas construídas. 

Assim, a arquitectura, “maravilhoso fruto da feliz aliança entre a imaginação do povo e as 

exigências do território” (Fathy, 1969, p. 31), pode ser considerada como um produto decorrente 

de factores tecnológicos e culturais. 

Ora, é sabido que, no início dos processos de sedentarização, as mais antigas 

comunidades conhecidas no Sudoeste Peninsular construíram estruturas maioritariamente 

circulares em planimetria, tendência verificada praticamente em toda a área mediterrânica. 

No que se refere aos factores tecnológicos e, citando Jacques Cauvin, "Il y a sans doute 

des raisons de pure convenance technologique à ce que les premières maisons humaines aient 

été rondes: ce que Olivier Aurenche appelle «la maison originelle» est au départ une simple 

fosse dont il est normal qu'elle soit arrondie. La maison circulaire (ou ovale) semi-enterrée est 

donc le premier type de construction qui apparaît au Proche-Orient, du Kébarien au Natoufien. 

De la manière, bien après que l'architecture rectangulaire se soit généralisée, des populations 

d'éleveurs-nomades du VIIe millénaire retournant à la vie sédentaire reproduiront dans un 

premier temps le plan primitif de la fosse ronde, qui apparaît dès lors comme la solution de 
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recours pour toute culture n'ayant pas, ou ayant perdu, l'expérience de l'art de bâtir." (Cauvin, 

1994, p. 175).  

Por outro lado, o homem “primitivo”, condicionado aos materiais disponíveis no meio, 

possuía um universo “instrumental”, de certa forma, fechado. Havia que aproveitar todos os 

elementos recolhidos, incluindo os resíduos das construções e das destruições anteriores (Lévi-

Strauss, 1989, p. 58). 

Assim, e no presente contexto geográfico, a forma circular parece ter sido, do ponto de 

vista da exequibilidade, mais fácil para o construtor pré-histórico peninsular, que, 

aparentemente, dominaria melhor tecnologias construtivas envolvendo a aplicação de materiais 

lenhosos e argilosos, e que tenderia a reaproveitar e conservar formas e materiais “ancestrais”. 

Mas, se por um lado as tecnologias podem influenciar as formas, por outro, é sabido que 

“determinadas formas seduziram a imaginação” das sociedades tradicionais e que estas as 

usaram em diversos contextos, “desenvolvendo uma linguagem visual própria” (Fathy, 1969, p. 

31). E, no caso do homem pré-histórico, essa linguagem, aparentemente recolhida a partir das 

formas geométricas observadas na natureza (plantas, animais, cursos de água, astros, etc.), 

parece frequentemente surgir a um alto nível de abstracção, independentemente de toda a 

intenção figurativa. 

No que se refere às plantas das casas, os possíveis simbolismos arriscam-se a passar 

despercebidos, entrando em concorrência com aspectos de ordem funcional, tecnológica ou 

social, e, provavelmente, por ser verdade que o signo se torna “um hábito, encobrindo o som 

profundo do símbolo” (Kandinsky, 1970, p. 35). Contudo, como disse Mircea Eliade, “o sistema 

cosmológico da habitação é atestado em numerosas sociedades primitivas” e, “de uma maneira 

mais ou menos manifesta, a habitação é considerada como um imago mundi” (Eliad apud 

Cauvin, 1994, p. 177-179). 

Sem querer entrar em terrenos interpretativos demasiado arriscados, e, apoiando 

novamente este raciocínio em Jacques Cauvin, o círculo (ou a esfera) pode designar ao mesmo 

tempo o que transcende o homem e fica fora do seu alcance (o sol, o cosmos, “Deus”) e o que se 

reporta ao lunar, ao germinativo, ao íntimo. Pelo contrário, o rectângulo necessita de acção 

humana para existir: “la pierre n’est cubique ou rectangulaire que si on la façonne” (ob. cit., p. 

179). 

Por conseguinte (e quase traduzindo integralmente Cauvin), “semienterrar-se” dentro de 

uma fossa circular pode considerar-se uma atitude primitiva, não somente do ponto de vista 

tecnológico, mas também no plano simbólico. Pelo contrário, habitar uma casa de planimetria 

quadrangular, implantada ao nível da superfície, parece testemunhar a sobreposição do 

progresso tecnológico à necessidade básica de procurar abrigo, traduzindo uma atitude mental 

diferente, que valoriza mais “o artificial” (ob. cit., p. 179). 
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Também nas chamadas “sociedades primitivas” se reconhece a casa (assim como as 

outras arquitecturas) como expressão simbólica de cultura, frequentemente reflectindo sistemas 

de organização aplicados pelo homem ao ambiente físico e social, inspirados em “modelos 

divinos”, e as arquitecturas circulares como síntese geométrica e planimétrica do centro sagrado 

(Guidoni, 1975, p. 11, p. 24). 

Mas voltando à Pré-História e ao Sul do território actualmente português, e sabendo que 

na arte megalítica se detectou “uma certa variedade de motivos” (fig. 7.1-7.3) aplicados parietal 

e planimetricamente, evocando sobretudo referências antropomórficas e astronómicas (Calado, 

2004, p. 124-150), nas arquitecturas domésticas também é verdade que está presente, pelo 

menos em planimetria, um desses símbolos: o círculo. 

 

     
Fig. 7.1, 7.2 e 7.3 – Almendres: menires 57 (à esquerda e ao centro) e 64 (à direita) (fotografias: Ricardo 

Soares)  

 

E, se é verdade que “ignoramos quase tudo sobre as plantas das cabanas neolíticas 

peninsulares” (ob. cit., p. 133), sabemos que nos povoados neolíticos estão quase sempre 

presentes as estruturas negativas, cujas plantas são maioritariamente semicirculares ou ovaladas. 

Não tendo, contudo, provas de que as fossas de maiores dimensões e escassas profundidades 

constituíssem, de facto, os chamados fundos de cabanas, esta análise reportar-se-á apenas à casa 

pré-histórica a partir do período Calcolítico. 

Mas, retornando ao círculo e às formas circulares, veja-se também a linha curva como 

“uma linha recta desviada do seu trajecto por uma pressão lateral contínua”, cuja tendência será 

fechar-se sobre si mesma, e cuja maior ou menor curvatura resultará da quantidade de pressão 

exercida (fig. 7.4) (Kandinsky, 1970, p. 81); e que, se o seu começo e fim se fundirem, 

“reencontrará, mais cedo ou mais tarde, o seu ponto de partida”, dando origem ao “plano mais 

efémero e, ao mesmo tempo, mais sólido: o círculo.” (fig. 7.5) (ob. cit., p. 82). 
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A linha curva, considerada 

por Kandinsky como “menos 

agressiva”, mais durável, 

harmoniosa e madura do que a 

recta (ob. cit., p. 81), é também, 

em planimetria, a que predomina 

nos monumentos megalíticos 

pré-históricos da área de estudo. 

Disposição básica do habitat 

humano? No Sudoeste Peninsular, parece ser (Calado, 2004, p. 147). Aumentando a escala, se 

pensarmos nas plantas dos povoados calcolíticos cercados por fossos, voltamos a encontrar a 

forma circular. 

Em contrapartida, se a diminuirmos, verificamos que circular era também a lareira pré-

histórica, geralmente posicionada na área central do lar; circular é a forma de distribuição das 

pessoas em torno de uma fogueira, em torno de um ponto. E o ponto, introvertido, possui, tal 

como o círculo, tensão concêntrica; o ponto, que, “em abstracto ou na nossa concepção”, (…) “é 

o círculo idealmente pequeno” (Kandinsky, 1970, p. 41). 

 

7.1.1.1. Casas pré-históricas no Sul de Portugal 

Independentemente da sua morfologia, sabemos que a casa é um tipo arquitectónico 

“único e contudo variadíssimo em sociedades diferentes, ligado à forma e ao modo de vida” 

(…), sendo “portanto lógico que o conceito de tipo se constitua como fundamento da 

arquitectura e se vá repetindo na prática como nos tratados” (Rossi, 1966, p. 43); e que “o tipo é 

a própria ideia de arquitectura, o que mais perto está da sua essência” (…), “aquilo que, não 

obstante cada transformação, sempre se tem imposto ao «sentimento e à razão», como o 

princípio da arquitectura” (ob. cit., p. 45). 

Infelizmente, a escassez de vestígios de estruturas habitacionais, para contextos do 

Neolítico Antigo/ Médio e do Bronze Inicial/ Médio, não permite esboçar uma possível 

sequência dos tipos de habitações, ao longo do âmbito cronológico considerado. Com base nos 

dados disponíveis, pode-se, apenas, tentar caracterizar a casa calcolítica e, ainda que com menos 

informação, a do Bronze Final. 

No Calcolítico, e apesar da existência de diferentes formas e técnicas construtivas, as 

casas não parecem ter tido diferenças morfológicas significativas - as cabanas seriam, na 

generalidade, construções isoladas, de plantas circulares ou ovaladas, semi-enterradas ou 

implantadas à cota do terreno.  

No que se refere às técnicas de construção, verificou-se a ampla utilização de 

embasamentos pétreos, assim como de sistemas compostos por engradados de materiais 

Fig. 7.4 e 7.5 – A linha curva: à esquerda, tensões da linha 

recta e da linha curva; à direita, formação do círculo (seg. 

Kandinsky, 1970) 
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vegetais revestidos por argamassas de argila. Menos utilizadas parecem ter sido as paredes de 

alvenaria de pedra ou adobe. Ao nível dos revestimentos parietais, alguns vestígios sugerem a 

possível existência de decorações.  

No que se refere ao espaço interior, a presença de lareiras, em fossas ou ao nível dos 

pavimentos, revelou-se extremamente frequente; essas estruturas possuíam plantas circulares e 

eram executadas com materiais pétreos ou argilosos. Em alguns casos detectaram-se ainda 

possíveis silos de armazenagem. Raros são os indícios de compartimentação do espaço interior. 

Já no Bronze Final, parecem ter predominado sobretudo as plantas ovaladas e alongadas, 

tendo-se detectado alguns indícios de possíveis estruturas subrectangulares, com as esquinas 

arredondadas.  

O que terá levado ao aparente “alongamento” do círculo, nesse período? 

Recorde-se que “as alterações da função implicam alteração da forma” (ob. cit., p. 47), o 

que sugere a possibilidade de novas utilizações do espaço doméstico, no Bronze Final. Por outro 

lado, a área coberta das habitações parece ter aumentado, o que não pode ser, contudo, 

numericamente atestado, face à menor quantidade de estruturas habitacionais disponíveis para 

estudo no Bronze Final, relativamente ao Calcolítico (tabela 7.1). 

Da análise dos dados da tabela 7.1 salienta-se também a maior qualidade construtiva das 

casas calcolíticas, especialmente em povoados de grandes dimensões, não obstante as limitações 

impostas pelos materiais disponíveis em cada local; este último aspecto terá também 

condicionado as tecnologias, sendo que as melhores soluções aplicadas em embasamentos 

recorreram, no Calcolítico, ao uso de rochas graníticas, na construção de espessos 

embasamentos, compostos por dois paramentos de alvenaria com enchimento interior em terra. 

No Bronze Final, pelo contrário, parecem ter sido maioritariamente utilizados os materiais 

perecíveis – estruturas de materiais vegetais revestidas por argamassas de argila –, envolvendo 

menores exigências ao nível dos meios materiais e humanos e prazos de execução mais curtos. 

Quanto ao tamanho das casas, as maiores áreas úteis (superiores a 20 m
2
) verificaram-se 

nos povoados de Alcalar, Mercador, Moinho de Valadares 1, Porto das Carretas, Porto Torrão e 

Castro dos Ratinhos, com destaque para este último. 

Em contrapartida, as áreas menores (inferiores a 10 m
2
) surgiram em Cerro do Castelo de 

Santa Justa, Monte da Tumba e São Pedro, sugerindo uma densidade habitacional mais elevada 

no interior desses recintos fortificados, possivelmente resultante das condições topográficas de 

implantação das estruturas defensivas. Refira-se que, em Cerro do Castelo de Santa Justa, 

algumas das cabanas são tão pequenas (cabanas 7 e 9) que é difícil crer que tenham tido uso 

habitacional. 

Associados às casas, existiriam também espaços descobertos de uso doméstico, com 

estruturas de combustão, silos, pavimentos e, possivelmente, elementos de delimitação da “área 

residencial”, como muros ou vedações. Indícios de possíveis ocupações dessa natureza foram, 
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como já se referiu, detectados em Cerro do Castelo de Santa Justa, Mercador, Miguens 3 e 

Pessegueiro (Gonçalves, 1989a, p. 182-185; Valera, 2005, p. 147; Calado, 2002, p. 123; Silva e 

Soares, 1981, p. 169-171). 

Refiram-se, finalmente, as estruturas de planta rectangular detectadas no povoado 

calcolítico de Porto Torrão, destacando-se a casa do “Sector 3”, que ocupava uma área de cerca 

de 48 m
2
, interiormente compartimentada. Traduzirá esta situação excepcional uma realidade 

cultural diferente, fruto de contactos extra regionais? Apenas futuras intervenções no povoado e 

na região poderão responder a esta pergunta. Certo é que se trata de uma situação excepcional 

relativamente ao que actualmente se sabe sobre as habitações calcolíticas. 
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Tabela 7.1 – Quadro síntese dos dados relativos às formas, dimensões, elementos construtivos e materiais detectados em cabanas dos períodos Calcolítico e Bronze Final 

 
Sítio Estrutura Cronologia Forma em 

planta 

Implantação Dimensões 

internas aprox. 

(m) 

Área 

interior 

aprox. 

(m2) 

Elementos 

construtivos de 

delimitação 

Outros elementos 

construtivos 

Vestígios construtivos 

associados 

Ref. Bibliográfica 

Alcalar Cabana do 

"Corte 5" 

Calcolítico Ovalada Sobre fossa 

escavada no 

afloramento 
rochoso 

Eixo maior - 

6.3; eixo menor 

- 4.2 * 

20.6 Embasamento pétreo 

com cerca de 1 m de 

espessura 

Lareira de planta circular, 

em forma de toro, 

executada com argamassa 
de argila e pedra miúda, 

revestida por várias 

camadas de argila 

Derrubes de pedra e de 

grandes fragmentos de 

argamassa de argila 
sem vestígios de 

ramagens, 

aparentemente 
pertencentes à parede 

da cabana 

Morán e Parreira, 

2001, p. 7-8; Bruno, 

2007, p. 150-151; 
Bruno e Faria, 2008; 

dados não publicados 

Cerro do 

Castelo de 

Santa Justa 

"Cabana 1" Calcolítico Subcircular Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Ø 2.8 * 6.2 Embasamento pétreo 

muito destruído, 
composto por lajes de 

xisto dispostas 

horizontalmente 

    Gonçalves, 1989a, p. 

182-183 

  "Cabana 2" Calcolítico Subcircular Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Ø 4 * 12.6 Embasamento pétreo 

com cerca de 0.5 m de 
espessura, composto 

por lajes de xisto 

dispostas 

horizontalmente 

Estrutura adossada ao 

paramento exterior da 
cabana - de planta 

subcircular, com Ø interior 

de 0.6 m; buracos de postes 

exteriores, entre as cabanas 

2 e 3 

  Gonçalves, 1989a, p. 

182-185 

  "Cabana 3" Calcolítico Subcircular Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Ø 4 * 12.6 Embasamento pétreo 

com cerca de 0.5 m de 
espessura, composto 

por lajes de xisto 

dispostas 
horizontalmente 

Estrutura adossada ao 

paramento exterior da 
cabana - de planta 

alongada, irregular (0.8 m x 

0.5 m); buracos de postes 
exteriores, entre as cabanas 

2 e 3 

  Gonçalves, 1989a, p. 

182-186 

  "Cabana 6" Calcolítico Subcircular Sobre o 
afloramento 

rochoso 

Ø 3 * 7.1 Embasamento pétreo 
com cerca de 0.5 m de 

espessura, composto 

por lajes de xisto 
dispostas 

horizontalmente   

  Gonçalves, 1989a, p. 
184-188 

 "Cabana 7" Calcolítico Subcircular Sobre o 
afloramento 

rochoso 

Ø 2 * 3.1 Embasamento pétreo 
com cerca de 0.5 m de 

espessura, composto 

por lajes de xisto 
dispostas 

horizontalmente  

  Gonçalves, 1989a, p. 
184-188 
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Sítio Estrutura Cronologia Forma em 

planta 

Implantação Dimensões 

internas aprox. 

(m) 

Área 

interior 

aprox. 

(m2) 

Elementos 

construtivos de 

delimitação 

Outros elementos 

construtivos 

Vestígios construtivos 

associados 

Ref. Bibliográfica 

Cerro do 

Castelo de 

Santa Justa 

"Cabana 8" Calcolítico Subcircular Sobreposta à 
cabana 9 

Ø 3.6 * 10.2 Embasamento pétreo 
com cerca de 0.4 m de 

espessura, composto 

por lajes de xisto 
dispostas 

horizontalmente 

    Gonçalves, 1989a, p. 
189-190 

  "Cabana 9" Calcolítico Subcircular Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Ø 2.5 * 4.9 Embasamento pétreo 

com cerca de 0.5-06 m 
de espessura, composto 

por lajes de xisto 
dispostas 

horizontalmente 

    Gonçalves, 1989a, p. 

189-190 

  "Cabana 10" Calcolítico Ovalada Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Eixo maior - 

4.4; eixo menor 
- 3.4 * 

11.8 Embasamento pétreo 

com cerca de 0.7 m de 
espessura, composto 

por lajes de xisto 

dispostas 
horizontalmente 

    Gonçalves, 1989a, p. 

190 

Mercador "Cabana 1"/ 

"Sector 3" 

Calcolítico Circular Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Ø 6.5 33.2 Embasamento pétreo 

com espessura de 0.7 -
0.85 m, constituído por 

dois paramentos e 

enchimento interior 

Dois buracos de postes, 

definindo a entrada da 
cabana, com cerca de 0.7 m 

de largura; lareira central, 

em fossa; três fossas no 
interior, de profundidades e 

funcionalidades 

aparentemente distintas 

  Valera, 2005, p. 146-

147, p. 150 

  "Cabana 2"/ 
"Sector 3" 

Calcolítico Circular Sobre o 
afloramento 

rochoso 

Ø 5 19.6 Embasamento pétreo 
com espessura de 0.7 

m, constituído por dois 

paramentos e 
enchimento interior 

    Valera, 2005, p. 146-
147, p. 150 

Miguens 3 ? Calcolítico Circular Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Ø 3.8 11.3 Embasamento pétreo 

com 0.7 m de 
espessura, constituído 

por dois paramentos e 

enchimento interior  

Recinto circular 

envolvendo a cabana, 
constituído por muro com 

espessura de 0.90 -1m, 

constituído por dois 
paramentos e enchimento 

interior   

  Calado, 2002, p. 123; 

Calado e Ribeiro, 
2001, p. 5-7 

  ? Calcolítico Subcircular Sobre o 
afloramento 

rochoso 

Ø 5 * 19.6 Embasamento pétreo 
com 0.6-0.7 m de 

espessura, constituído 

por dois paramentos e 
enchimento interior  

    Calado, 2002, p. 123 
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Sítio Estrutura Cronologia Forma em 

planta 

Implantação Dimensões 

internas aprox. 

(m) 

Área 

interior 

aprox. 

(m2) 

Elementos 

construtivos de 

delimitação 

Outros elementos 

construtivos 

Vestígios construtivos 

associados 

Ref. Bibliográfica 

Moinho de 

Valadares 1 

"Cabana 1"/ 
"Fase 2" 

Calcolítico Circular Construída 
sobre os 

derrubes da fase 

anterior 

Ø 5 19.6 Embasamento pétreo 
com 0.8 m de 

espessura, composto 

por lajes de xisto 
dispostas 

horizontalmente 

  Fragmentos de 
argamassas de argila 

provenientes do 

revestimento de 
estruturas de materiais 

vegetais 

Valera, 2005, p. 148, 
p. 150 

 "Cabana 2"/ 

"Fase 2" 

Calcolítico Subcircular Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Ø 6 * 28.3 Embasamento pétreo 

com 0.85 m de 
espessura, composto 

por lajes de xisto 
dispostas 

horizontalmente 

Buraco de poste central Fragmentos de 

argamassas de argila 
provenientes do 

revestimento de 
estruturas de materiais 

vegetais 

Valera, 2005, p. 148, 

p. 150 

Monte da 

Tumba 

"Casa 

51/71" 

Calcolítico Circular Construída 

sobre derrubes, 
entre níveis da 

"fase I" e da 

"fase II" 

Ø 3 7.1 Embasamento pétreo 

com 0.8 m de 
espessura, composto 

por pedra irregular, 

argamassada    

Adobes Silva e Soares, 1987, 

p. 34, p. 37-39 

Monto do 

Tosco 1 

"Cabana 1"/ 

"Sector 1" 

Calcolítico Circular ? Ø 5 19.6 Embasamento pétreo 

com 0.6 m de espessura 

    Valera, 2005, p. 150 

  "Cabana 2"/ 

"Sector 2" 

Calcolítico Circular ? Ø 4 12.6 Embasamento pétreo 

com 0.7-0.90 m de 

espessura, composto 

constituídos por dois 

paramentos e 
enchimento interior 

    Valera, 2005, p. 148, 

p. 150 

Porto das 

Carretas 

"M13" Calcolítico Circular ? Ø  4.25 14.2 Embasamento pétreo 

com 1 m de espessura, 
composto por lajes de 

xisto dispostas 

horizontalmente 

    Silva e Soares, 2002, 

p. 178 

 "R5" Calcolítico Circular ? Ø  4 12.6 Embasamento pétreo 
com 0.7 m de 

espessura, composto 

por lajes de xisto 
dispostas 

horizontalmente 

    Silva e Soares, 2002, 
p. 178-179 

Porto 

Torrão 

?/ “Sector 3” Calcolítico Rectangular Valas de 
fundação 

escavadas no 

substrato 
rochoso 

6 x 8 48 Valas de fundação com 
perfil em "U", 

profundidade de 0.04-

0.1 m e espessura 
média de cerca de 0.2 m 

Fossa, lareira, 4 buracos de 
postes e um embasamento 

pétreo no interior; valas no 

interior, possivelmente 
pertencentes às fundações 

de paredes divisórias 

  Rebelo, Santos e Neto, 
2009; dados não 

publicados 
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Sítio Estrutura Cronologia Forma em 

planta 

Implantação Dimensões 

internas aprox. 

(m) 

Área 

interior 

aprox. 

(m2) 

Elementos 

construtivos de 

delimitação 

Outros elementos 

construtivos 

Vestígios construtivos 

associados 

Ref. Bibliográfica 

São Pedro "U.E. 53" Calcolítico Circular Sobre derrubes 
da fase anterior 

Ø 4.2 13.8 Embasamento pétreo 
com 1 m de espessura, 

composto por lajes de 

xisto dispostas 
horizontalmente 

    Mataloto e Müller, no 

prelo; dados não 

publicados 

 "U.E. 63" Calcolítico Subcircular Sobre derrubes 

da fase anterior 

Ø 3.2 * 8 Embasamento pétreo 

com 0.5 m de 

espessura, composto 
por lajes de xisto 

dispostas 
horizontalmente 

    Mataloto e Müller, no 

prelo; dados não 

publicados 

  "U.E. 127" Calcolítico Subcircular Sobre derrubes 

da fase anterior 

Ø 4.6 * 16.6 Embasamento pétreo 

com 0.9 m de 

espessura, composto 
por lajes de xisto 

dispostas 

horizontalmente 

    Mataloto e Müller, no 

prelo; dados não 
publicados 

 "U. E. 345" 

(possível 

cabana-
torre) 

Calcolítico Circular Sobre o 

substrato 

rochoso 

Ø 4.2 13.8 Embasamento pétreo 

com 1 m de espessura, 

composto por lajes de 
xisto dispostas 

horizontalmente 

Vão de porta, com 

ombreiras conservadas in 

situ 

  Mataloto e Müller, no 

prelo; dados não 
publicados 

  "U. E. 491" Calcolítico Subcircular Sobre o 

substrato 
rochoso 

Ø 4.6 * 16.6 Embasamento pétreo 

com espessura de 0.65 
m, constituído por dois 

paramentos e 

enchimento interior 

    Mataloto e Müller, no 

prelo; dados não 

publicados 

  "U.E. 1600" Calcolítico Circular Sobre o 

substrato 

rochoso 

Ø 2 12.6 Muro de xisto com 

cerca de 0.9 m de 

espessura  

    Mataloto e Müller, no 

prelo; dados não 
publicados 

Pessegueiro ? Bronze 

Médio 

Subrectangular Sobre o 

substrato 
arenoso 

Dois segmentos 

de recta com 
3.70 e 4.70 

? Duas fiadas de lajes de 

xisto colocadas ao 
cutelo, perpendiculares 

entre si, formando uma 

esquina arredondada 

Buracos de postes, lareiras 

estruturadas por pedras; 
piso de lajes de xisto 

  Silva e Soares, 1981a, 

p. 168-171 

Castro dos 

Ratinhos 

"MN15" Bronze 
Final  

Ovalada Sobre o 
afloramento 

rochoso 

Eixo maior - 6; 
eixo menor - 4 * 

24 Vala de fundação com 
perfil em "V", com 

largura e profundidade 

máximas de 0.2 m 

    Silva e Berrocal-
Rangel, 2007, p. 16-

18, p. 93 

  "MN11" Bronze 

Final  

Ovalada Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Eixo maior - 10; 

eixo menor - 8 * 

80 Vala de fundação com 

perfil em "V", largura 
0.2 m; fiadas de lajes de 

xisto ao longo do sulco 

Fossas ou buracos de 

postes? 

  Silva e Berrocal-

Rangel, 2007, p. 16-
18, p. 93 
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Sítio Estrutura Cronologia Forma em 

planta 

Implantação Dimensões 

internas aprox. 

(m) 

Área 

interior 

aprox. 

(m2) 

Elementos 

construtivos de 

delimitação 

Outros elementos 

construtivos 

Vestígios construtivos 

associados 

Ref. Bibliográfica 

Castro dos 

Ratinhos 

"MN12" Bronze 

Final  

Ovalada Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Eixo maior - 

7.5; eixo menor 
- 5.5 * 

41.2 Vala de fundação com 

perfil em "U", largura 
de 0.3 m e 

profundidade de 0.4 m; 

fiadas de lajes de xisto 
ao longo do sulco 

Fossa ou buraco de poste?   Silva e Berrocal-

Rangel, 2007, p. 16-
18, p. 93 

  "P22" Bronze 

Final  

Ovalada Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Eixo maior - 

9.8; eixo menor 
- 7.3 * 

56.2 Vala de fundação com 

perfil em "V" e 
profundidade de 0.2 m; 

fiadas de lajes de xisto 

ao longo do sulco 

Fossa ou buraco de poste? Fragmentos de 

argamassas de argila 
provenientes do 

revestimento de 

estruturas de materiais 
vegetais 

Silva e Berrocal-

Rangel, 2007, p. 16-
18, p. 95 

Neves 2 ? Bronze 

Final 

Ovalada Sobre o 

afloramento 

rochoso 

Eixo maior - 

7.25; eixo 

menor - 5.6 

32 Vala de fundação com 

largura de cerca de 0.3 

m 

Buracos de postes, lareira   Maia, 1986, p. 26 

  ? Bronze 

Final 

Subrectangular 

com as 

extremidades 
arredondadas 

? Comprimento 

indeterminado; 

largura - 3.5 

? Embasamento pétreo, 

com espessura de 0.5-

0.7 m 

Buraco de poste, muro de 

pedra interior 

  Maia, 1986, p. 26 

Rocha do 

Vigio 2 

"Sondagem 

3" 

Bronze 

Final 

Ovalada Sobre o 

afloramento 
rochoso 

Eixo maior - 

5.65; eixo 
menor - 3.85 * 

17 Embasamento pétreo 

interior com cerca de 
0.45 m de espessura, 

exteriormente reforçado 

por fiada de lajes de 
xisto colocadas ao 

cutelo 

Muro de pedra, interior; 

lareira 

Fragmentos de 

argamassas de argila 
provenientes do 

revestimento de 

estruturas de materiais 
vegetais 

Calado, Mataloto e 

Rocha, 2007, p. 136 

* extrapolado
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7.1.1.2. Estruturas domésticas de uso colectivo 

Com base nos vestígios estudados, dificilmente se poderá provar a existência de estruturas 

domésticas de uso colectivo. Contudo, algumas hipóteses podem ser levantadas, relacionadas 

com o aproveitamento e a partilha da água e do fogo. 

Começando pela água: como já se disse, a função defensiva dos fossos neolíticos e 

calcolíticos foi, em muitos casos, questionada, face às suas dimensões, nem sempre suficientes 

para dificultar o acesso ao interior dos povoados; exemplos de troços de fossos demasiado 

estreitos e pouco profundos detectaram-se em Cabeço do Torrão, Malhada das Mimosas 1, 

Águas Frias, Salgada, Ponte da Azambuja 2, Alto do Outeiro e Alcalar. 

Por outro lado, em Alto do Outeiro e Alcalar, comprovou-se inequivocamente que os 

fossos, ligados por canais a cisternas, desempenhavam um papel fundamental na recolha e 

aproveitamento de água. 

E, se no caso de povoados do 4º milénio como Águas Frias, Juromenha 1 e Malhada das 

Mimosas, a escolha dos sítios não parece ter obedecido a critérios defensivos (embora tivessem 

boas condições de visibilidade sobre a envolvente), e os fossos sinuosos eram serpentiformes, 

sugerindo a repetição de cursos de água (Calado, 2004, p. 134), seriam também eles “rios” 

artificiais? Recorde-se que, mesmo nos fossos circulares calcolíticos se verificaram traçados 

ondulantes, como em Santa Vitória, Alto do Outeiro ou Alcalar. 

Quanto ao fogo, refira-se a possibilidade de algumas estruturas de combustão existentes 

em povoados pré-históricos terem tido uso colectivo, como parece ser o caso da estrutura de 

“I.25” do Cerro do Castelo de Santa Justa, provável forno doméstico colectivo (Gonçalves, 

1989a, p. 191-195). 

 

7.2. Hipóteses de reconstituição 

Os modelos de reconstituição foram efectuados com recurso aos programas AutoCAD e 

Google SketchUp. 

Foram tidos em conta todos os dados obtidos em escavação, que foram amplamente 

extrapolados, com o objectivo de conseguir modelos arquitectónicos “completos”. 

Com o objectivo de aumentar a aparente maior densidade dos povoados de São Pedro e 

Alcalar criaram-se outras estruturas arquitectónicas (casas, silos, etc.), com base em alguma 

criatividade. No caso de Alcalar, houve o cuidado de implantar as cabanas não detectadas em 

escavação sobre algumas das depressões detectados com a prospecção geomagnética.  

 

7.2.1. São Pedro 

Já aqui se referiu a complexa dinâmica do conjunto de ocupações que marcou o povoado 

calcolítico de São Pedro, caracterizada por múltiplas transformações dos seus espaços 
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habitacionais, demasiadamente condicionados às sucessivas remodelações das estruturas 

defensivas. 

Contudo, e apesar da impossibilidade de relacionar os vestígios construtivos de terra com 

as estruturas negativas e positivas detectadas no local, a presença em tão grande quantidade de 

fragmentos de argamassas de argila sugere o seu uso na execução de diversos elementos 

construtivos, em boa parte compostos por materiais vegetais. 

Com base nos vestígios detectados e no faseamento proposto (Mataloto e Müller, no 

prelo), desenharam-se quatro modelos tridimensionais, hipoteticamente correspondentes às 

principais fases construtivas do povoado (fig. 7.6 - 7.9), a começar pela segunda, uma vez que 

da primeira se desconhecem as eventuais estruturas (Mataloto, Estrela e Alves, 2007: p. 121). 

 

  
Fig. 7.6 e 7.7 - Reconstituições do povoado de São Pedro: vistas para Oeste, da segunda e da terceira 

fases de ocupação 

 

  
Fig. 7.8 e 7.9 - Reconstituições do povoado de São Pedro: vistas para Oeste, da quarta e da quinta fases de 

ocupação 

 

Para a segunda fase de ocupação (fig. 7.10 e 7.11), considerou-se o traçado da muralha da 

sub-fase “2a” (Mataloto e Müller, no prelo), tendo-se extrapolado, por simetria, a metade 

Noroeste da fortificação. A entrada detectada a Sudeste seria ladeada por duas torres, pelo que 

se criou na esquina Sul uma torre de volumetria semelhante à existente na esquina Este. 

Considerou-se que a barbacã se limitaria a parte da vertente Nordeste do povoado, 

protegendo uma segunda entrada, não detectada em escavação. A fortificação seria 

construtivamente constituída por espessos embasamentos de alvenaria de pedra, sobre os quais 
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assentariam paredes de terra. No interior do recinto acrescentaram-se duas cabanas, semelhantes 

à que foi detectada. 

 

Fig. 7.10 - Reconstituição da fortificação de São Pedro (segunda fase): vista para Oeste 

 

 
Fig. 7.11 - Reconstituição da fortificação de São Pedro (segunda fase): vista aérea, sensivelmente 

orientada a Norte 

 

A terceira fase (fig. 7.12 e 7.13) consistiu numa ocupação aberta, aparentemente 

constituída por cabanas de plantas circulares compostas por engradados de materiais vegetais e 

construções de plantas quadrangulares que se apoiaram parcialmente nos vestígios das muralhas 

da fase anterior. 
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A este modelo acrescentou-se uma cabana e, sobre a torre central da fase anterior, 

redesenhou-se outra, ambas semelhantes à cabana detectada na fase anterior. Foram também 

incluídos os silos e as estruturas de combustão detectadas em escavação. 

Uma nova fortificação foi construída na quarta fase (fig. 7.14). À semelhança do modelo 

desenhado para a segunda fase, obteve-se o esquema do recinto por adição de uma estrutura 

sensivelmente simétrica, completando a metade Noroeste. Foi criada uma entrada a Este, na 

zona interrompida pela fundação da antena da Vodafone, topograficamente mais desfavorável 

para assédio.  

 

  
Fig. 7.12 e 7.13 - Reconstituição do povoado de São Pedro (terceira fase): à esquerda, vista para Oeste/ 

Noroeste; à direita, vista para Norte 

 

 
Fig. 7.14 - Reconstituição do povoado de São Pedro (quarta fase): vista para Noroeste 

 

No interior da fortificação considerou-se que uma das estruturas circulares seria um 

grande torreão e a outra, uma cabana para fins habitacionais. 
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 Muralhas e torres seriam constituídas por embasamentos de alvenaria de pedra, sobre os quais 

se desenvolveriam paredes de terra. 

No exterior, a vertente Noroeste foi colmatada por um aterro, cobrindo os vestígios das 

estruturas habitacionais e defensivas da segunda e da terceira fase. Na vertente Sul/ Sudoeste 

mantiveram-se as estruturas da fase anterior. 

Na quinta fase (fig. 7.10), para a qual os vestígios de estruturas domésticas foram 

relativamente escassos, representaram-se apenas as cabanas detectadas em escavação e, na 

vertente Sul/ Sudoeste, algumas estruturas das fases anteriores. 

Refira-se que as reconstituições do povoado de São Pedro apoiaram-se em dados muito 

recentes e ainda não suficientemente esmiuçados. Espera-se, apesar da complexidade 

estratigráfica já referida, que a interpretação final dos resultados contribua, no futuro, para o 

desenvolvimento de modelos de reconstituição mais “autênticos”.  

 

7.2.2. Alcalar 

O modelo desenhado (fig. 7.15 – 7.20), ao qual se acrescentaram inúmeras estruturas não 

detectadas no sítio, teve como base a planta obtida através das prospecções geomagnéticas, que 

sugere a existência de pelo menos dois fossos concêntricos e de inúmeras depressões de 

pequenas e grandes dimensões, que foram interpretadas como possíveis fundos de cabanas e 

silos. Foram, obviamente, incluídas todas as estruturas detectadas em escavação. 

 

 

Fig. 7.15 - Reconstituição do povoado de Alcalar: vista aérea para Sul/Sudeste 
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Fig. 7.16 - Reconstituição do povoado de Alcalar: vista para Nordeste 

 

Assim, a proposta resultou num modelo que reconstitui o povoado a partir do fosso 

exterior extrapolado na sua metade Sul e de um fosso mais interior, vagamente sugerido pela 

prospecção geomagnética. Um terceiro fosso foi sugerido por uma depressão alongada e 

irregular, localizada a Oeste/ Sudoeste da cabana, de função indeterminada; essa depressão 

comunicava através de um estreito canal com uma pequena fossa situada a Oeste da cabana. 

Embora não existam indícios da presença de estruturas positivas adjacentes aos fossos, 

optou-se por desenhá-las, pressupondo que seriam compostas por materiais argilosos. A entrada 

principal no recinto foi localizada na zona do actual acesso, a partir da estrada nacional. 

As diversas cabanas do povoado repetem sensivelmente o modelo e os materiais 

aparentemente empregues na construção da cabana do “Corte 5” – plantas subcirculares ou 

ovaladas, embasamentos de alvenaria de pedra sob paredes maciças de terra e coberturas de 

materiais vegetais. 

Junto às hipotéticas cabanas desenharam-se algumas estruturas de combustão semelhantes 

à detectada no interior da cabana do “Corte 5” e silos. 

 

   
Fig. 7.17 e 7.18 - Reconstituição do povoado de Alcalar: à esquerda, vista para Nordeste, com a cabana 

do “Corte 5” em primeiro plano; à direita, vista para Oeste da cabana do “Corte 5” e fosso envolvente 

 



 

204 

 

   
Fig. 7.19 e 7.20 - Reconstituição do povoado de Alcalar: vistas para Oeste da cabana do “Corte 5” 

 

7.2.3. Rocha do Vigio 2 

Com base nos dados disponíveis e no estudo dos materiais, desenhou-se uma cabana 

composta por paredes e cobertura de elementos vegetais, parcialmente preenchidas e totalmente 

revestidas, pelo interior, com argamassa de argila. 

A presença de argila na argamassa, confirmada pelas análises laboratoriais, era 

indispensável para esta técnica construtiva, de forma a garantir a plasticidade e a 

trabalhabilidade necessárias à execução dos preenchimentos e revestimentos. Na sua 

composição possuía também agregados minerais e fibras vegetais, uma vez que estes elementos 

contribuem para contrariar a perda de volume aquando da retracção das argilas e, 

consequentemente, para controlar o fenómeno de fissuração, conferindo maior resistência à 

argamassa. 

As estruturas das paredes seriam compostas por prumos ou postes verticais, aos quais 

seriam fixadas ou entrelaçadas ramagens de menores diâmetros, quer no sentido horizontal quer 

no sentido vertical (fig. 7.21 - 7.24). Sobre esses engradados seria aplicada a argamassa, pelo 

interior da cabana. Pelo exterior, as paredes seriam revestidas com fibras vegetais 

(aparentemente, folhas de junco). Sobre esse revestimento seriam aplicados os tabuões e outras 

ramagens, espaçados, com o objectivo de fixar as camadas de junco. 

 

   
Fig. 7.21 e 7.22 – Rocha do Vigio 2: primeiros esquiços, com base no estudo dos materiais 



 

205 

 

 

   
Fig. 7.23 e 7.24 – Rocha do Vigio 2 - esboços de uma hipótese de reconstituição da cabana: à esquerda, 

alçado Noroeste; à direita, corte longitudinal 

 

Em princípio, os prumos ficariam à vista, pelo menos, nos paramentos exteriores. Os 

negativos desses elementos não foram detectados nos fragmentos, provavelmente devido ao 

facto não estarem em contacto com a argamassa (esta só penetraria totalmente no engradado 

colocado sobre a estrutura principal). 

Pelo exterior, uma fiada de lajes de xisto colocadas ao cutelo protegeria da humidade 

(acção da água da chuva) as bases dos paramentos.  

Quanto ao espaço interior, considerou-se que o muro de alvenaria curvilíneo poderia ser 

parte de um banco adossado às paredes da cabana. O outro embasamento, rectilíneo, poderia 

também ter a mesma função e adossar-se a um tabique que dividia o espaço em dois 

compartimentos. 

Assim, na hipótese de reconstituição que se apresenta (fig. 7.25 – 7.29), desenhou-se uma 

estrutura de planta ovalada, com cerca de 5.65 m por 3.85 m, e 17 m
2
 de área útil.  

A cabana seria composta por uma estrutura principal de postes à qual se fixavam 

ramagens de menor calibre, preenchidas por argamassa de argila. No interior desenharam-se 

dois postes, que sustentariam a coberturas. 

Pelo exterior, paredes e coberturas seriam revestidas por folhas de junco, fixadas nas 

paredes por tábuas horizontais. Uma fiada de lajes de xisto protegia as bases das paredes. 

 

 
Fig. 7.25 - Rocha do Vigio 2: reconstituição da cabana e da paisagem (vista de Sul) 
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Fig. 7.26 e 7.27 – Rocha do Vigio 2: vistas aéreas da cabana, sensivelmente para Norte e Nordeste 

 

   
Fig. 7.28 e 7.29 – Rocha do Vigio 2: vistas aéreas da cabana, para Sul e Sudeste 

 

7.2.4. Nota final 

Conforme já foi referido, nas hipóteses de reconstituição de São Pedro e de Alcalar 

desenharam-se diversas estruturas não detectadas em escavação, com base na suposição de que 

muitas possam ter desaparecido sem deixar vestígios, por terem sido construídas com materiais 

lenhosos ou terra crua e, no caso das argamassas de terra, não terem sido sujeitas à acção do 

fogo. 

Na verdade, essa situação poderá ter ocorrido em inúmeros povoados pré-históricos da 

área de estudo, tendo em conta os já mencionados problemas de conservação das estruturas de 

terra crua no presente contexto geográfico, nomeadamente devido à textura dos solos e aos 

factores climáticos. Por outro lado, não se exclui a hipótese de destruição aquando de 

intervenções arqueológicas, por desconhecimento ou dificuldade de distinguir estruturas de terra 

crua (por vezes em avançado estado de degradação) dos solos de escavação - tarefa nem sempre 

fácil. 
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CAPÍTULO 8 – Conclusões e propostas 
 

 

 

“creio que há certas coisas que perdemos e que devíamos fazer um esforço para 

as conquistar de novo, porque não estou seguro de que, no tipo de mundo em 

que vivemos e com o tipo de pensamento científico a que estamos sujeitos, 

possamos reconquistar tais coisas como se nunca as tivéssemos perdido; mas 

podemos tentar tornar-nos conscientes da sua existência e da sua importância.” 

 

Lévi-Strauss, 1978, p. 17 

 

 

 

8.1. Síntese crítica do trabalho desenvolvido 

Partindo da análise das arquitecturas de cariz doméstico existentes nos sítios considerados, 

procurou-se, ao longo deste trabalho, caracterizá-las, tendo em conta aspectos como a forma, a 

tipologia e os sistemas construtivos empregues. 

A identificação de traços comuns entre arquitecturas de diferentes sítios (sem, contudo, 

ignorar aspectos “particulares”) permitiu, ainda que com reservas, relacionar algumas formas e 

tecnologias com determinados contextos cronológicos. 

Por sua vez, os casos de estudo proporcionaram, ainda que fraccionária, uma visão mais 

aproximada de alguns dos modos de construir, contribuindo também para a interpretação e 

reconstituição das estruturas analisadas. 

Outros factores, que não o meio e as necessidades funcionais básicas, parecem ter 

contribuído para a morfologia e a organização dos espaços domésticos. Da análise integrando 

sítios, arquitecturas, tecnologias e materiais, pareceu resultar um todo coerente, decorrente não 

só das limitações tecnológicas e dos condicionalismos do meio, mas também de aspectos 

aparentemente relacionados com o “pensar” do homem pré-histórico. 

 

8.2. Algumas observações no que respeita aos problemas de conservação dos sítios 

estudados 

Ao longo deste trabalho verificou-se que o estado de conservação das estruturas 

arqueológicas estudadas deixa muito a desejar. Na verdade, a grande maioria (senão a totalidade) 

dos sítios pré-históricos “visitáveis” do Sul de Portugal encontra-se, efectivamente, abandonada 

e desvalorizada. 

Colocando de lado a insuficiência de meios financeiros - no nosso país recorrentemente 

apontada como a única ou a mais importante causa para a decadência e o abandono do 

património histórico edificado -, esta problemática parece prender-se, antes, com a total 

ausência de projectos (diria, mesmo de intenções) que, num plano operativo, garantam, quer a 
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sobrevivência material das estruturas, quer a realização de intervenções museográficas que 

permitam, numa perspectiva educacional, identificar e interpretar os vestígios arqueológicos, 

proporcionando à sociedade em geral a fruição dos seus bens culturais. 

A ausência de projectos de valorização, contemplando programas de gestão e de 

manutenção, assim como a ausência de critérios de selecção dos sítios a valorizar, parece 

constituir assim, num primeiro momento, a principal causa da decadência dos sítios 

arqueológicos visitáveis. 

A título de exemplo, refiram-se sítios como Salema (fig. 8.1-8.3), Pessegueiro (fig. 8.4) 

ou Cerro do Castelo de Santa Justa (fig. 8.5), escavados há mais de duas décadas, e cujas 

estruturas ficaram a descoberto, sem que tenham sido tomadas medidas eficazes de protecção e 

valorização. 

 

   
Fig. 8.1 e 8.2 – Estruturas do sítio neolítico de Salema (Santiago do Cacém), quase três décadas após a 

escavação: à esquerda, vestígios de um empedrado; à direita, vestígios de um provável silo revestido por 

argila (2009) 

 

   
Fig. 8.3 e 8.4 – À esquerda, duas estruturas de Salema, à época da escavação (Silva e Soares, 1981, p. 61); 

à direita, aspecto actual do sítio de Pessegueiro (Sines), escavado na década de 80 do Séc. XX 

 

Ainda mais grave parece ser o abandono a que está votado o povoado calcolítico de Santa 

Vitória (fig. 8.6), um sítio classificado e que foi sujeito a uma intervenção de valorização, sem 

que posteriormente se tenham levado a cabo as indispensáveis acções de manutenção periódica. 

Actualmente, as estruturas negativas encontram-se em avançado estado de degradação, devido à 

intensa colonização biológica e à ausência de limpezas regulares. O sítio, repleto de lixo e 
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vegetação, é agora atravessado por um caminho por onde circulam automóveis; a torre de 

observação apresenta claros sinais de degradação e os painéis explicativos estão praticamente 

ilegíveis. 

Esperemos que semelhante destino não tenha o Castro dos Ratinhos (fig. 8.7), onde, desde 

as operações de restauro e limpeza efectuadas após os trabalhos arqueológicos, em 2007, não 

parece ter havido qualquer acção de manutenção. 

 

   
Fig. 8.5 e 8.6 – À esquerda, área das cabanas “C2” e “C3”, no Cerro do Castelo de Santa Justa (Alcoutim); 

à direita, aspecto do fosso de Santa Vitória (Campo Maior) 

 

Refira-se, finalmente, a destruição deliberada de alguns sítios arqueológicos por total 

desinteresse do poder central e local, como é o caso de São Pedro, localizado na vila de 

Redondo (fig. 8.8). Até à data único no concelho, quer pela sua visibilidade, quer pelo 

excepcional estado de conservação das estruturas, o povoado calcolítico foi desmantelado para 

dar lugar a uma estrada municipal, de acesso a um futuro loteamento urbano. Tratava-se 

também de um sítio de fácil acesso e com fortes possibilidades de garantir uma presença 

significativa de público, beneficiando da proximidade de Évora. 

 

   
Fig. 8.7 e 8.8 – À esquerda, vista para Oeste, da “acrópole” do Castro dos Ratinhos (Moura) (fotografia: 

Ricardo Soares); à direita, o povoado de São Pedro (Redondo), após o seu desmantelamento (fotografia: 

Rui Mataloto) 
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8.3. Conclusões finais 

O que actualmente se sabe sobre as arquitecturas dos povoados pré-históricos do Sudoeste 

Peninsular continua a assentar num conjunto de dados exclusivamente fornecidos pelas 

intervenções arqueológicas, naturalmente insuficiente para a compreensão dos processos de 

apropriação e organização dos espaços domésticos, no todo do presente quadro cronológico e 

geográfico. 

Por outro lado, os vestígios detectados em escavação, inevitavelmente limitados pelas 

lacunas decorrentes das sobreposições das ocupações e pelos problemas de conservação dos 

diversos materiais construtivos, raramente ofereceram informação suficiente para se desenharem 

hipóteses de reconstituições seguras. 

Assim, as limitações dos dados disponíveis exigem prudência, mantendo-se em aberto 

diferentes perspectivas de interpretação e de reconstituição. 

E, se em relação às estruturas calcolíticas se pôde, ainda que com algumas reservas, 

levantar hipóteses “credíveis”, para as do Neolítico e do Bronze Inicial e Médio, a tarefa foi 

praticamente infrutífera. Espera-se, contudo, que este trabalho tenha contribuído para alargar o 

conhecimento das arquitecturas pré-históricas de cariz doméstico a Sul do território actualmente 

português, mediante a apresentação de dados pertinentes para a reconstituição dos espaços 

domésticos e da formulação de novas questões, contribuindo assim para a constituição de novas 

hipóteses de trabalho. 

 

8.4. Propostas para desenvolvimentos futuros 

A elaboração e a apresentação de modelos de reconstituição de estruturas arquitectónicas 

revestem-se de grande importância para o processo interpretativo e para a compreensão dos 

sítios arqueológicos pré-históricos. Numa perspectiva educacional e didáctica, em sítios 

visitáveis, facilitam ao espectador “comum” a compreensão de modelos e modos de vida 

dificilmente inteligíveis através da mera observação dos vestígios arqueológicos. Contudo, esse 

trabalho tem de ser realizado com base no estudo dos vestígios materiais e do meio, tendo em 

vista o conhecimento das técnicas de construção empregues, dos materiais e dos processos de 

preparação e aplicação, de modo a dar a conhecer, com a maior autenticidade possível, todas as 

actividades envolvidas. 

Nessa perspectiva, pretende-se vir a desenvolver as reconstituições elaboradas para os 

casos de estudo e relacionar os materiais analisados com vestígios provenientes de outros sítios, 

cronologicamente integrados nos mesmos períodos. Pretende-se, dessa forma, acrescentar novos 

dados à pesquisa efectuada, contribuindo para a interpretação e reconstituição dos povoados 

pré-históricos da área de estudo, e, eventualmente, identificar aspectos que possam ajudar à 

compreensão das geografias e das cronologias dos diferentes modos de construir. 
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Interior 

Fig. 3.82: Localização dos sítios do Bronze Final com vestígios de arquitecturas domésticas, no Alentejo 

Interior 

Fig. 3.83: Casarão da Mesquita 3 – vista geral da área escavada (Carmo, 2007, p. 32) 

Fig. 3.84: Cocos 12 – planta geral das estruturas (seg. Calado e Ribeiro, 2000) 

Fig. 3.85: Rocha do Vigio 2 – planta geral das estruturas (seg. Calado, Mataloto e Rocha, 2007) 

Fig. 3.86: Castro dos Ratinhos – vista geral do cabeço, tirada de Este 
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Fig. 3.87: Castro dos Ratinhos – vestígios de cabanas do Bronze Final 

Fig. 3.88: Castro dos Ratinhos – pormenor do embasamento pétreo de uma cabana de 1ª Idade do Ferro, 

sendo visível o seu reboco interior 

Fig. 3.89: Entre Águas 5 – aspectos das escavações de varias estruturas negativas 

Fig. 3.90: Entre Águas 5 – aspectos das escavações de varias estruturas negativas 

Fig. 3.91: Neves 2 – extracto da planta geral das estruturas do Bronze Final (seg. Maia, 1986) 

Fig. 3.92: La Deseada – plantas e corte do “fundo de cabana 4500” (seg. Díaz-del-Rio e Consuegra, 1999) 

Fig. 3.93: Polidesportivo da UAB – planta e secção de estrutura de combustão (seg. Francès, 1995) 

Fig. 3.94: Polidesportivo da UAB – planta e secção de estrutura de combustão (seg. Francès, 1995) 

Fig. 3.95: Estrutura pétrea do “Corte 91” de Zambujal (Kunst e Uerpmann, 2002, p. 86 

Fig. 3.96: Leceia – “casa L” (Cardoso, 1994, p. 27) 

Fig. 3.97: Alcaria 1 – planta da estrutura da “Zona B” (seg. Correia e Parreira, 2002) 

Fig. 3.98: Alanje – segmento do soco de uma cabana do Bronze Médio (seg. Pavón Soldevilla, 1998) 

Fig. 3.99: Planta da cabana do “Sector C” de El Risco (seg. Enríquez Navascués, Rodríguez Diaz e Pavón 

Soldevilla, 2001) 

Fig. 3.100: Planta do embasamento pétreo de uma cabana de Colina de los Quemados (seg. Luzón e Ruiz 

Mata, 1973) 

Fig. 3.101: Acipino – planta geral das cabanas do Bronze Final (seg. Aguayo et al., 1985) 

Fig. 3.102: Vestígios de socos de cabanas do Cabeço do Crasto de São Romão (fotografia: Amílcar 

Guerra, in Fabião, 1993, p. 91) 

Fig. 3.103: Aspecto dos trabalhos arqueológicos de Citânia de São Julião (fotografia: Manuela Martins, in 

Fabião, 1993, p. 86) 

Fig. 4.1: Buraco de poste estruturado por lajes de xisto, no sítio de São Pedro (fotografia: Rui Mataloto) 

Fig. 4.2: Buraco de poste sem calços, escavado no afloramento rochoso, em Cocos 12 (fotografia: Manuel 

Calado) 

Fig. 4.3: Estrutura habitacional do “Sector 3” de Porto Torrão 

Fig. 4.4: Valas de fundação das cabanas “MN11” e “MN12”, de Castro dos Ratinhos 

Fig. 4.5: Estrutura de combustão “L8.1”, de Lajinha 8, em fase de escavação 

Fig. 4.6: Estrutura de combustão “L8.1”, de Lajinha 8, no final da escavação 

Fig. 4.7: Estrutura “Q.O6” de Salema (seg. Silva e Soares, 1981) 

Fig. 4.8: “Fossa nº 1” de Defesa de Cima 2 (seg. Santos e Carvalho, 2006) 

Fig. 4.9: Fragmentos de revestimentos provenientes do enchimento do “silo 41” de Casarão da Mesquita 3 

Fig. 4.10: Fragmento de argila com impressões de ramagens recolhido do interior de uma estrutura 

negativa de Horta do Paraíso 

Fig. 4.11: Vista geral da escavação efectuada no habitat de Reguengo, Coudelaria de Alter (fotografia: 

Jorge Oliveira) 

Fig. 4.12: Aspecto geral do empedrado detectado no sítio de Defesa de Cima 2 (fotografia: Arqueohoje) 

Fig. 4.13: Vestígios de um empedrado, no interior de um possível fundo de cabana, em Águas Frias 

(fotografia: Manuel Calado) 

Fig. 4.14: Pavimento interior da cabana do “Corte 5” de Alcalar 

Fig. 4.15: Estrutura de combustão do “Tipo 3”, de Xarez 12 (Gonçalves, 2003, p. 84) 

Fig. 4.16: Construção de uma casa e de um silo com paredes de terra modelada, em Matakam, Camarões 

(Guidoni, 1975, p. 130) 

Fig. 4.17: Fragmento de argila com negativos de ramagens, proveniente do povoado calcolítico de Claros 

Montes (Arraiolos, Évora), identificado por Manuel Calado 

Fig. 4.18: Vestígios de uma cabana com paredes compostas por tabiques de tábuas e canas preenchidos e 

revestidos por argamassa de argila, construída no Séc. XX, na Herdade da Comporta (Alcácer do 

Sal, Setúbal) 

Fig. 4.19: Vestígios de uma cabana com paredes compostas por tabiques de tábuas e canas preenchidos e 

revestidos por argamassa de argila, construída no Séc. XX, na Herdade da Comporta (Alcácer do 

Sal, Setúbal) 

Fig. 4.20: Dois fragmentos de adobe provenientes do derrube de uma estrutura adjacente a um dos fossos 

do sítio calcolítico de Alto do Outeiro 

Fig. 4.21: Edifício de habitação com paredes de adobe moldado, ainda em uso no Séc. XX (arredores de 

Tomar) 

Fig. 4.22: Representação esquemática do proceso de construção de paredes maciças de bauge/ cob (seg. 

Guillaud e Houben, 1989) 

Fig. 4.23: Monte Novo dos Albardeiros – alçados interiores da “Estrutura 2” (seg. Gonçalves, 1989b) 

Fig. 4.24: “Casa-torre” de São Pedro, com duas lajes da ombreira conservadas in situ 



 

229 

 

Fig. 4.25: Cabana da Rocha do Vigio 2, durante a escavação, com a soleira da porta em primeiro plano 

(fotografia: Manuel Calado) 

Fig. 4.26: Coberturas de materiais vegetais em edifícios ainda habitados na década de 60 do Séc. XX – 

Santa Bárbara (Castro Verde, Beja) 

Fig. 4.27: Coberturas de materiais vegetais em edifícios ainda habitados na década de 60 do Séc. XX – 

Santa Bárbara (Juromenha, Alandroal) 

Fig. 4.28: Lareira composta por um empedrado, em São Pedro (fotografia: Rui Mataloto) 

Fig. 4.29: Base de argila detectada no “Sector 3 – Este”, em Porto Torrão 

Fig. 4.30: Fragmento proveniente de uma possível estrutura de combustão de Toca da Raposa 

Fig. 4.31: Materiais provenientes da U.E. 9/19 de Valada do Mato 

Fig. 4.32: Fragmento de revestimento da estrutura “L.8.1”, do sítio de Lajinha 8 

Fig. 4.33: Cisterna do Alto do Outeiro (fotografia: Carolina Grilo) 

Fig. 4.34: Fossa-cisterna de Alcalar 

Fig. 4.35: Plantas dos troços dos embasamentos das cabanas 2 e 3 do Cerro do Castelo de Santa Justa 

(seg. Gonçalves, 1989a) 

Fig. 4.36: Extracto da planta geral da fortificação de Monte da Tumba (seg. Silva e Soares, 1978) 

Fig. 4.37: Extracto da planta geral do Cerro do Castelo de Santa Justa (seg. Gonçalves, 1989a) 

Fig. 4.38: Alcalar - forno de cal com aparelho construtivo semelhante ao dos embasamentos de duas 

cabanas detectadas no povoado 

Fig. 4.39: Alcalar – habitação construída com paredes de taipa (terra maciça), junto à cabana do “Corte 5” 

Fig. 5.1: Localização do sítio de Defesa de Cima 2 sobre extracto da Carta Militar nº 471 

Fig. 5.2: Defesa de Cima 2 – vista geral da área intervencionada, após a escavação (fotografia: 

Arqueohoje) 

Fig. 5.3: Defesa de Cima 2 – aspecto da escavação do “Sector 1”, ainda com o grande empedrado que 

cobria parcialmente as fossas (fotografia: Arqueohoje) 

Fig. 5.4: Defesa de Cima 2 – “Fossa nº 2” (fotografia: Arqueohoje) 

Fig. 5.5: Defesa de Cima 2 – “Fossa nº 6” (fotografia: Arqueohoje) 

Fig. 5.6: “Fossa nº 5”, da Defesa de Cima 2, após a remoção dos depósitos no seu interior (fotografia: 

Arqueohoje) 

Fig. 5.7: “Fossa nº 5”, da Defesa de Cima 2 – pormenor do revestimento (fotografia: Arqueohoje) 

Fig. 5.8: Defesa de Cima 2 – “Fossa nº 5”, ainda com a camada de pedras no seu interior (fotografia: 

Arqueohoje) 

Fig. 5.9: Defesa de Cima 2 – “Fossa nº 16”, após a escavação (fotografia: Arqueohoje) 

Fig. 5.10: Defesa de Cima 2 – planta e perfil da “Fossa nº 5” (seg. Santos e Carvalho, 2006) 

Fig. 5.11: Defesa de Cima 2 – planta e perfil da “Fossa nº 16” (seg. Santos e Carvalho, 2006) 

Fig. 5.12: Defesa de Cima 2 – fragmentos das argamassas analisadas, provenientes do revestimento da 

“Fossa nº 5” 

Fig. 5.13: Defesa de Cima 2 – fragmentos das argamassas analisadas, provenientes do revestimento da 

“Fossa nº 16” 

Fig. 5.14: Defesa de Cima 2 – imagem obtida à lupa binocular, de uma amostra de revestimento da “Fossa 

nº 5”, ampliada a 30X 

Fig. 5.15: Defesa de Cima 2 – imagem obtida à lupa binocular, de uma amostra de revestimento da “Fossa 

nº 16”, ampliada a 50X 

Fig. 5.16: Imagem obtida à lupa binocular, de uma amostra proveniente do sítio de Toca da Raposa, 

ampliada a 20X 

Fig. 5.17: Imagem obtida à lupa binocular, de uma amostra proveniente do sítio de Valada do Mato, 

ampliada a 20X 

Fig. 5.18: Imagem obtida à lupa binocular, de uma amostra proveniente do sítio de Lajinha 8, ampliada a 

20X 

Fig. 5.19: Imagem obtida à lupa binocular, de uma amostra proveniente do sítio de Horta do Albardão 3, 

ampliada a 20X 

Fig. 5.20: Sítios da Idade do Ferro, em África do Sul – piso de uma casa de daga, em Mapungubwe 

(Huffman, 2009, p. 998) 

Fig. 5.21: Abrigo de Balerno Main, com vestigios de estruturas de daga, possivelmente utilizadas para 

armazenagem (fotografia: B. Van Doornum) 

Fig. 5.22: Localização do sítio de São Pedro sobre extracto da Carta Militar nº 451 

Fig. 5.23: São Pedro – vista geral da área escavada, tirada de Norte (fotografia: Rui Mataloto) 

Fig. 5.24: São Pedro – planta geral das estruturas (seg. Mataloto e Müller, no prelo) 

Fig. 5.25: São Pedro – troço de muralha Norte/ Nordeste e barbacã 

Fig. 5.26: São Pedro – torreão central da segunda fase 
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Fig. 5.27: São Pedro – aspecto da escavação na zona entre a linha de muralha Norte/ Nordeste e a barbacã 

da segunda fase (fotografia: Rui Mataloto) 

Fig. 5.28: São Pedro – estrutura pétrea composta por dois alinhamentos de lajes de xisto e dois buracos de 

postes, possivelmente pertencentes ao contorno de uma cabana da terceira fase (fotografia: Rui 

Mataloto) 

Fig. 5.29: São Pedro – registo SP-01 

Fig. 5.30: São Pedro – registo SP-03 

Fig. 5.31: São Pedro – registo SP-04 

Fig. 5.32: São Pedro – registo SP-11 

Fig. 5.33: São Pedro – registo SP-12 

Fig. 5.34: São Pedro – registo SP-13 

Fig. 5.35: São Pedro – registo SP-15 

Fig. 5.36: São Pedro – registo SP-19 

Fig. 5.37: São Pedro – registo SP-20 

Fig. 5.38: São Pedro – registo SP-26 

Fig. 5.39: São Pedro – registo SP-27 

Fig. 5.40: São Pedro – registo SP-28 

Fig. 5.41: São Pedro – imagem obtida à lupa binocular, com ampliação a 20x, de uma amostra de 

argamassa da U.E. 644 

Fig. 5.42: São Pedro – imagem obtida à lupa binocular, com ampliação a 20x, de uma amostra de 

argamassa da U.E. 644 

Fig. 5.43: Cerro do Castelo de Santa Justa – fragmento de argamassa de argila com impressões de 

ramagens e uma provável cabeça de ave gravada a dedo na superficie de acabamento (seg. 

Gonçalves, 1989a) 

Fig. 5.44: Localização do sítio de Alto do Outeiro sobre extracto da Carta Militar nº 522 

Fig. 5.45: Alto do Outeiro – planta geral do sítio, com implantação das sondagens efectuadas (seg. Grilo, 

2008) 

Fig. 5.46: Alto do Outeiro – zona Noroeste do “Sector A” (fotografia: Carolina Grilo) 

Fig. 5.47: Alto do Outeiro – “Fossa 3” do “Sector A” (fotografia: Carolina Grilo) 

Fig. 5.48: Alto do Outeiro – vista geral das estruturas do “Sector B” (fotografia: Carolina Grilo) 

Fig. 5.49: Alto do Outeiro – pormenor do derrube sobre o embasamento pétreo adjacente ao “Fosso 2” 

(fotografia: Carolina Grilo) 

Fig. 5.50: Alto do Outeiro – fragmento de adobe registo 706 

Fig. 5.51: Alto do Outeiro – fragmento de adobe registo 729 

Fig. 5.52: Alto do Outeiro – imagem obtida à lupa binocular, com ampliação a 20x, de uma amostra do 

adobe 706 

Fig. 5.53: Alto do Outeiro – imagem obtida à lupa binocular, com ampliação a 20x, de uma amostra do 

adobe 729 

Fig. 5.54: Localização do povoado de Alcalar sobre extracto da Carta Militar nº 594 

Fig. 5.55: Alcalar – planta da área central do povoado, sobreposta aos resultados da prospecção geofísica 

(redesenhada sobre original, seg. Morán, 2001a) 

Fig. 5.56: Alcalar – planta da cabana escavada no “Corte 5”, redesenhada sobre os levantamentos 

efectuados em escavação 

Fig. 5.57: Alcalar – vista parcial da cabana do “Corte 5”, tirada de Sudeste 

Fig. 5.58: Alcalar – pormenor da lareira detectada no interior da cabana do “Corte 5” 

Fig. 5.59: Alcalar – embasamento pétreo de uma cabana detectada no “Corte 4” (fotografia: Elena Morán) 

Fig. 5.60: Alcalar – registo ALC4-02 

Fig. 5.61: Alcalar – registo ALC4-06 

Fig. 5.62: Alcalar – registo ALC4-08 

Fig. 5.63: Alcalar – registo ALC4-16 

Fig. 5.64: Alcalar – registo ALC5-10 

Fig. 5.65: Alcalar – registo ALC5-06 

Fig. 5.66: Alcalar – registo ALC5-11 

Fig. 5.67: Alcalar – imagem obtida à lupa binocular, com ampliação a 20x, de uma amostra de argamassa 

do registo ALC5-07 

Fig. 5.68: Alcalar – imagem obtida à lupa binocular, com ampliação a 20x, de uma amostra de argamassa 

do registo ALC5-07 

Fig. 5.69: Beidha, Jordania – estruturas habitacionais de alvenaria de pedra e terra empilhada 

Fig. 5.70: Localização do sítio de Rocha do Vigio 2, sobre extracto da Carta Militar nº 483 

Fig. 5.71: Rocha do Vigio 2 – vista do sítio para Noroeste (fotografia: Manuel Calado) 
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Fig. 5.72: Rocha do Vigio 2 – zona onde foi detectada a cabana de planta ovalada, após decapagem 

(fotografia: Manuel Calado) 

Fig. 5.73: Rocha do Vigio 2 – aspecto da escavação das estruturas de planta elipsóide (fotografia: Manuel 

Calado) 

Fig. 5.74: Rocha do Vigio 2 – aspecto da escavação das estruturas de planta elipsóide (fotografia: Manuel 

Calado) 

Fig. 5.75: Rocha do Vigio 2 – planta das estruturas da “Sondagem 3” (redesenhada sobre original seg. 

Calado, Mataloto e Rocha, 2002b) 

Fig. 5.76: Rocha do Vigio 2 – registo individual 901 

Fig. 5.77: Rocha do Vigio 2 – registo RV-14 

Fig. 5.78: Rocha do Vigio 2 – registo RV-15 

Fig. 5.79: Rocha do Vigio 2 – registo individual 445 

Fig. 5.80: Rocha do Vigio 2 – registo individual 1031 

Fig. 5.81: Rocha do Vigio 2 – registo individual 975 

Fig. 5.82: Rocha do Vigio 2 – registo individual 1103 

Fig. 5.83: Rocha do Vigio 2 – registo RV-01 

Fig. 5.84: Rocha do Vigio 2 – registo individual 1337 

Fig. 5.85: Rocha do Vigio 2 – imagem obtida à lupa binocular, com ampliação a 20x, de uma amostra de 

argamassa da U.E. 59 

Fig. 5.86: Experiência efectuada no ámbito do estudo dos materiais de Rocha do Vigio 2 – a argamassa 

antes da cozedura 

Fig. 5.87: Experiência efectuada no ámbito do estudo dos materiais de Rocha do Vigio 2 – fragmento da 

mesma argamassa, após cozedura 

Fig. 6.1: Diagrama com os principais modos de utilização construtiva da terra (seg. Guillaud e Houben, 

1989) 

Fig. 7.1: Almendres – menir 57 (fotografia: Ricardo Soares) 

Fig. 7.2: Almendres – menir 57 (fotografia: Ricardo Soares) 

Fig. 7.3: Almendres – menir 64 (fotografia: Ricardo Soares) 

Fig. 7.4: Tensões da linha recta e da linha curva (seg. Kandinsky, 1970) 

Fig. 7.5: Formação do círculo (seg. Kandinsky, 1970) 

Fig. 7.6: Reconstituição do povoado de São Pedro – vista para Oeste, da segunda fase 

Fig. 7.7: Reconstituição do povoado de São Pedro – vista para Oeste, da terceira fase 

Fig. 7.8: Reconstituição do povoado de São Pedro – vista para Oeste, da quarta fase 

Fig. 7.9: Reconstituição do povoado de São Pedro – vista para Oeste, da quinta fase 

Fig. 7.10: Reconstituição da fortificação de São Pedro (segunda fase) – vista para Oeste 

Fig. 7.11: Reconstituição da fortificação de São Pedro (segunda fase) – vista aérea, sensivelmente 

orientada a Norte 

Fig. 7.12: Reconstituição do povoado de São Pedro (terceira fase) – vista para Oeste/ Noroeste 

Fig. 7.13: Reconstituição do povoado de São Pedro (terceira fase) – vista para Norte 

Fig. 7.14: Reconstituição do povoado de São Pedro (quarta fase) – vista para Noroeste 

Fig. 7.15: Reconstituição do povoado de Alcalar – vista aérea para Sul/ Sudeste 

Fig. 7.16: Reconstituição do povoado de Alcalar – vista para Nordeste 

Fig. 7.17: Reconstituição do povoado de Alcalar – vista para Nordeste, com a cabana do “Corte 5” em 

primeiro plano 

Fig. 7.18: Reconstituição do povoado de Alcalar – vista para Oeste, da cabana do “Corte 5” e envolvente 

Fig. 7.19: Reconstituição do povoado de Alcalar – vista para Oeste, da cabana do “Corte 5” 
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Fig. 8.1: Estruturas do sítio neolítico de Salema (Santiago do Cacém), quase três décadas após a 
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Fig. 8.2: Estruturas do sítio neolítico de Salema (Santiago do Cacém), quase três décadas após a 

escavação 
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Fig. 8.3: Duas estruturas de Salema, à época da escavação (Silva e Soares, 1981, p. 61= 

Fig. 8.4: Aspecto actual do sítio de Pessegueiro (Sines), escavado na década de 80 do Séc. XX 
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Fig. 8.7: Vista para Oeste, da “acrópole” do Castro dos Ratinhos (Moura) (fotografia: Ricardo Soares) 
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