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CIENTE DA RELEVÂNCIA CRESCENTE QUE REPRESENTA O CONHECIMENTO DAS SUCESSIVAS 
COMUNIDADES HUMANAS QUE OCUPARAM O NOSSO TERRITÓRIO, O MUNICÍPIO DE VILA FRANCA 
DE XIRA TEM VINDO A EFETUAR NOS ÚLTIMOS ANOS UMA FORTE APOSTA NA ATIVIDADE E INVES-
TIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA. 

Fruto desse labor é a presente exposição e o Catálogo que a acompanha –  
“O Sítio arqueológico de Monte dos Castelinhos. Em busca de Ierabriga.” 

A iniciativa serve de mote para apresentar um ponto de situação sobre a 
presença romana no baixo-Tejo, sublinhando a centralidade do território de 
Vila Franca de Xira no âmbito do Vale do Tejo e no quadro da Península Ibérica.  

Situado num vasto e imponente planalto, inserido na propriedade privada 
da Quinta da Marquesa, em Castanheira do Ribatejo, até há bem pouco tempo o 
Monte dos Castelinhos era uma página olvidada da nossa história.

As escavações aí desenvolvidas pelo Museu Municipal, entre 2008 e 2013, 
com a colaboração de largas dezenas de alunos universitários e voluntários 
locais, inseriram-se no âmbito do Projeto “Monte dos Castelinhos: Povoamento 
e dinâmicas de ocupação em época romana republicana no vale do Tejo”, em 
parceria com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Esta investigação tem vindo a consolidar o conhecimento sobre esta rele-
vante estação arqueológica, assumindo-se hoje como um sítio incontornável 
para o estudo da romanização no extremo ocidente da Península Ibérica.

Consciente do seu significado e relevância, a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira tem vindo a apostar no seu estudo, conservação e divulgação. 
Nesse sentido, efetuou-se em 2013 uma exposição sobre o Monte dos Casteli-
nhos e a romanização do Vale do Tejo no Museu Nacional de Arqueologia, assim 
como, um Congresso Internacional de Arqueologia – A Conquista e Romaniza-
ção do Vale do Tejo.  

Face à relevância científica e patrimonial de Monte dos Castelinhos, a Câmara 
de Vila Franca de Xira pretende consolidar e consubstanciar este projeto nos 
próximos anos. Nesse sentido foi celebrado no passado dia 19 de Setembro de 
2013, um protocolo de colaboração com os proprietários da Quinta da Mar-
quesa – onde esta estação se insere – e apresentado à Secretaria de Estado da 
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Cultura (DGPC) um novo projeto plurianual de investigação para o sítio, onde 
se delineou um novo quadro de estudo, intitulado: Monte dos Castelinhos e 
romanização do Baixo-Tejo (MOCRATE).

Esperamos que os próximos anos possam esclarecer as problemáticas em 
torno desta estação. Independentemente de ser ou não a Ierabriga das fontes 
clássicas, Monte dos Castelinhos já assumiu um papel de destaque no quadro 
da Arqueologia Ibérica, sendo com grande regozijo que assinalamos a cedência 
de uma das suas peças mais emblemáticas – o escudo romano – para figurar 
na exposição internacional “Lusitania Romana. Origen de dos pueblos/Lusitâ-
nia Romana. Origem de dois Povos” no Museu Nacional de Arte Romana de 
Espanha – Mérida em 2015 e em 2016 no Museu Nacional de Arqueologia em 
Lisboa. 

Para a presente exposição pudemos contar com o apoio e colaboração insti-
tucional do Museu Nacional de Arqueologia e do Município de Alenquer através 
da cedência de um importante acervo de peças romanas do Museu Hipólito 
Cabaço, com a qual muito nos congratulamos. 

Pela autorização e apoio na realização destes trabalhos na sua propriedade, 
expressamos os nossos agradecimentos à Dra. Maria Luísa Freire Moreira Dias 
Correia e ao Dr. Paulo Freire Moreira.
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DESDE O FINAL DO SÉCULO XX QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA SE TEM 
DESTACADO, NO PANORAMA CULTURAL, PELO SEU EMPENHO E CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO, 
NATURALMENTE EM LINHA COM O MUITO DO QUE SE RECONHECE QUE O PODER LOCAL DEMO-
CRÁTICO REALIZOU NOS TERRITÓRIOS QUE GERE E PROPORCIONOU ÀS COMUNIDADES QUE 
REPRESENTA.

Ainda assim, como cada Município é um caso particular, podemos dizer que, 
em Vila Franca de Xira, na área cultural, há projectos municipais que se desta-
cam num quadro metropolitano e mesmo nacional. Refiro-me, por exemplo, à 
Biblioteca Pública Municipal, um projecto do Arquitecto Miguel Arruda, à rede 
de Quintas Históricas e, claro, ao Museu do Neo-Realismo, um projecto do Arqui-
tecto Alcino Soutinho, neste último caso pelo que significa enquanto conceito, 
materializado num projecto de arquitectura que tratou um espaço ocupado a par-
tir do século XVIII pelo denominado palacete da Galache, entretanto destruído, 
e que se apresentava devoluto em plena malha urbana consolidada. Este Museu, 
que ostenta o nome de uma corrente da literatura do século XX, é um espaço de 
memória onde, num importante projecto cultural de alcance nacional, se lem-
bram e cruzam variadas formas de expressão artística sem esquecer a indispensá-
vel contextualização histórica.

Além destes domínios, a intervenção municipal tem dado particular atenção 
ao Património Arqueológico, área onde convergem e se complementam a investi-
gação arqueológica e a salvaguarda do património histórico-cultural.

Para o período em apreço, Vila Franca de Xira habituou-nos a ter sempre, em 
matéria da Arqueologia, uma presença efectiva, consubstanciada na realização a 
partir dos anos 70/80 do século XX do seu inventário arqueológico, quer pela 
publicação por Rui Parreira da Carta Arqueológica do concelho, à difusão, pelas 
diversas formas de sensibilização da comunidade para a importância do patrimó-
nio, com especial destaque para o formato expositivo e para a continuidade da 
produção editorial sobre o tema.

Resultado também da sua posição geográfica e da evolução histórica, dispõe 
Vila Franca de Xira de um importante património arqueológico, testemunhos do 
passado que importa considerar e valorizar num quadro mais alargado.

Na Arqueologia, decidiram o último e o actual executivo municipal investir 
prioritariamente e de modo muito visível na investigação no Monte dos Caste-
linhos, em Castanheira do Ribatejo, local onde se realizaram já seis campanhas 
de escavação. Neste sítio, onde se situava em época romana um aquartelamento 
militar, tem vindo a ser estudada e caracterizada a intensa ocupação durante algu-
mas décadas no século I a.C., e também no séc. I d.C, contribuindo para reforçar 
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o conhecimento mais geral sobre o período da conquista romana da Lusitânia na 
área do vale do Tejo. Recorde-se que entre o espólio exumado no Monte dos Cas-
telinhos, o scutum, peça até agora única e absolutamente excepcional no panorama 
arqueológico nacional, integrou a selecção de bens culturais realizada para a expo-
sição internacional “Lusitania Romana. Origen de dos pueblos/Lusitânia Romana. 
Origem de dois Povos” em apresentação durante 2015 e 2016 em Museus Nacio-
nais dos dois países ibéricos, dando relevo ao trabalho de apoio à investigação 
arqueológica desenvolvido pelo Município de Vila Franca de Xira e à informação 
recolhida no acampamento militar que se situou no Monte dos Castelinhos no 
quadro da história geral do processo de romanização do nosso território.

Por tudo o que acaba de ser dito, não deve pois constituir surpresa que, em 
2013, a Câmara Municipal tenha inscrito o nome de Vila Franca de Xira na lista 
de autarquias que apresentaram, em parceria, exposições monográficas no Museu 
Nacional de Arqueologia, correspondendo pronta e favoravelmente a um convite 
lançado pela Direcção do Museu.

A colaboração então realizada enfatizou o importante papel que a Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira detém na salvaguarda do património arqueo-
lógico do concelho e da Área Metropolitana de Lisboa e publicitou o estímulo 
e a atenção que sucessivos executivos autárquicos têm dado à intervenção cul-
tural e ao notável trabalho desenvolvido pelos técnicos municipais responsáveis 
pelo projeto que, para aquele efeito, constituíram então equipa com os do Museu 
Nacional de Arqueologia.

Recorde-se que a exposição intitulada “Monte dos Castelinhos (Vila Franca de 
Xira) no processo de conquista romana do vale do Tejo”, que teve na ocasião assi-
nalável adesão por parte do público que visita o Museu Nacional, foi uma oportu-
nidade para se preparar um programa de conservação e restauro para o corpus de 
materiais arqueológicos exumados no sítio, pelo que a própria mostra constituiu, 
estamos certos, um ensaio para a exposição que este catálogo acompanha.

Vaticinei, então, na introdução do catálogo preparado para a apresentação do 
tema no Museu Nacional o seguinte: “Quem sabe se, num futuro próximo, com o 
envolvimento do respectivo Museu Municipal, deste Museu Nacional e de outros 
parceiros, não se poderá apresentar uma exposição de ainda maior fôlego, no qual 
o tema da conquista romana do actual território português seja tratado numa 
perspetiva abrangente e transversal a partir dos materiais arqueológicos prove-
nientes de diversos sítios – alguns deles emblemáticos –, onde se identificaram 
contextos com cronologias republicanas. Até lá, fica-nos o trabalho realizado para 
esta exposição – Monte dos Castelinhos – Vila Franca de Xira. No processo da con-
quista romana do vale do Tejo – e os seus conteúdos, vertidos para este catálogo 
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que servirá para a divulgação, junto da comunidade de especialistas, mas também 
junto do grande público, dos resultados dos trabalhos arqueológicos ali realizados 
e para um maior conhecimento do sítio e do tema.”

Esta afirmação premonitória é agora confirmada pela inauguração desta nova 
exposição, num espaço municipal dedicado à cultura, inaugurado em 2001 e 
então consagrado a núcleo de Arte Sacra, tema esse, no entanto, que continua a 
ser apresentado no núcleo sede do Museu Municipal.

Com o sugestivo título “O sítio arqueológico do Monte dos Castelinhos (Vila 
Franca de Xira). Em busca de Ierabriga.” esta exposição é mais um contributo 
para a divulgação do sítio arqueológico, do tema da conquista romana do vale do 
Tejo, e uma oportunidade para o estudo e publicação de mais informação sobre 
artefactos e os seus contextos arqueológicos.

Esta exposição é também testemunho de que o apoio dado à Arqueologia está 
entre as principais preocupações da autarquia no domínio cultural, pelo que uma 
palavra de reconhecimento ao executivo municipal na pessoa do Presidente da 
Câmara Municipal, Alberto Mesquita, mas também do Vice-Presidente com o 
Pelouro da Cultura, Fernando Paulo Ferreira é, não só devida, como justa.

Os comissários da exposição – os arqueólogos municipais João Pimenta e Hen-
rique Mendes – seleccionaram centenas de peças a partir do espólio exumado no 
Monte dos Castelinhos, mas apresentam também materiais de colecções de outros 
sítios arqueológicos de Vila Franca de Xira e de concelhos vizinhos que, em época 
romana, se articulavam na mesma malha de povoamento exercício que prova o 
seu olhar atento e o seu labor.

O Museu Nacional de Arqueologia – fundado pelo Doutor José Leite de Vas-
concelos em 1893 – onde se guardam, conservam e divulgam os vestígios da ocu-
pação humana do território que é hoje Portugal, apresenta colecções constituídas 
por muitas centenas de milhares de artefactos, em diferentes tipos de suportes, 
é habitualmente convidado para ser parceiro deste tipo de projectos, pelo que 
colabora, uma vez mais com o município de Vila Franca de Xira, na exposição 
que agora se apresenta ao público, através da cedência temporária de alguns bens 
culturais selecionados pelo Comissariado mantendo uma linha de trabalho e de 
actuação que consiste numa grande abertura às dinâmicas locais que se assistem a 
nível na área da Arqueologia e da Museologia.

LISBOA, 3 DE ABRIL DE 2015.
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A ESTAÇÃO ARQUEOLÓGICA DE MONTE DOS CASTELINHOS IMPLANTA-SE SOBRE UM DESTA-
CADO MORRO CALCÁRIO, SOBRANCEIRO À FOZ DO RIO GRANDE DA PIPA, NA FREGUESIA DE 
CASTANHEIRA DO RIBATEJO, CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA, SITUANDO-SE DE FORMA 
EQUIDISTANTE ENTRE DOIS DOS SÍTIOS DE MAIOR RELEVÂNCIA EM ÉPOCA ROMANA NO VALE DO 
TEJO, AS CIDADES DE OLISIPO (LISBOA) E SCALLABIS (SANTARÉM). (FIGS. 1 E 2) 

A sua ampla visibilidade, e condições naturais de defesa levam a que a opção 
pela escolha deste sítio só possa ser entendida face às suas características de 
implantação, enquanto espaço geoestratégico de controlo e defesa de uma zona 
de fronteira natural. 

É precisamente nesta zona que se estabelece os limites entre o território das 
cidades romanas de Olisipo e Scallabis. De facto, em frente a Castelinhos, encontra-
se uma extensa zona plana e ainda hoje de características alagadiças, onde correm 
três importantes linhas de água que desaguam no Tejo, o rio Grande da Pipa, o rio 
de Alenquer e o rio da Ota, delimitadas a Norte pela Serra de Montejunto. 

Ainda que hoje em dia, o curso do rio Tejo se encontre mais afastado de Cas-
telinhos, das suas ruínas, ainda é facilmente visível um extenso troço de curva do 
rio e observáveis os navios que o cruzam. 

Não pode ser igualmente relegado o papel, que este sítio assumiu, de controlo 
das vias e da transitabilidade. No seu sopé implanta-se a denominada ponte da 
Couraça. Estrutura de época medieval, a que o topónimo ainda remete, onde a 
estrada real cruzava o rio Grande da Pipa seguindo para Alenquer. Neste ponto 
precisamente passava a via romana que conduzia da foz do Tejo para a capital 
provincial Emerita Augusta. Em paralelo com esta via, o morro de Castelinhos flan-
queia de forma contundente uma área de portela de ligação natural entre as mar-
gens do Tejo e o interior da Península de Lisboa, através do Vale do Rio Grande da 
Pipa, onde os vestígios romanos têm-se vindo a adensar.

A estação arqueológica de Castelinhos engloba-se dentro de uma propriedade 
privada, com pergaminhos ancestrais que remontam à Idade Média, denominada 
de Quinta da Marquesa ou Quinta da Esperança. 

As primeiras referências históricas a este local mencionam já no século XVI a 
existência de uma importante propriedade agrícola denominada por Monte dos 
Loios na posse de Pedro Afonso de Avelar.

O topónimo Monte dos Loios, que ainda hoje se mantém na estrada que 
serpenteia a base de Castelinhos, e no vizinho casal dos Loios, deve remeter 
para uma ligação desta quinta com a Congregação dos Cónegos Seculares de 
São João Evangelista ou Congregação dos Loios. Tenha-se presente que esta 
congregação foi fundada em Portugal na segunda metade do seculo XIV e que 
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FIG. 1
Localização do Monte dos 
Castelinhos na península Ibérica  
em geral e no vale do Tejo em 
particular, com a localização dos 
dois principais núcleos urbanos.

FIG. 2
Localização do Monte dos 
Castelinhos na Carta Militar de Vila 
Franca de Xira 1: 25.000,  
Folha n.º 390.
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teve um importante convento em Lisboa, com extensas propriedades espalhadas 
pelo território. 

Apesar da denominação, Monte dos Loios, nunca se perdeu na população local 
a noção da existência de vestígios de remota antiguidade neste espaço, tendo-se 
mantido o topónimo de Alto dos Castelos ou de Monte dos Castelinhos, pelo qual 
ficou conhecido na literatura arqueológica. 

O investigador e erudito local, Guilherme João Carlos Henriques, dá-nos conta 
no semanário Vila franquense em 1899 da descoberta de vestígios de antigas cons-
truções: “Recentemente, abriu-se um caminho, de carro, que vai ter ao cume do 
monte, donde se goza lindíssima vista. Consta-me que naquele ponto se acharam 
vestígios de fundações antigas e muitíssimo sólidas, (...).”

Posteriormente, em 1941 na Revista Vida Ribatejana, é publicado um interes-
sante artigo sobre a Quinta da Marquesa em que é dado destaque à sua história e 
sublinhado a sua remota antiguidade: “Existiam, de facto, na Quinta da Marqueza 
as ruínas de um palácio ou Castelo. Ao local chama ainda o povo o «Alto dos 
Castelos». No mesmo sítio havia também vestígios de fundações romanas. Numas 
covas que ali se abriram há anos para plantação de oliveiras, encontraram-se uma 
lucerna e uma moeda romana, do tempo de Júlio César.” 

FIG. 3, 4 e 5  Vista geral 
da implantação do sítio.
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Apesar destas referências, deve-se a Hipólito Cabaço, ilustre investigador de 
Alenquer com ligações a Vila Franca de Xira, os primeiros trabalhos de recolha de 
materiais arqueológicos nesta estação em meados dos anos trinta.

Apesar deste precoce despertar, relativo ao interesse sobre esta estação, foi 
necessário aguardar pelos anos setenta e oitenta, para surgirem as primeiras notí-
cias sobre os Castelinhos: Em 1970, Ernâni Barbosa no seu artigo sobre “ Noti-
cia de alguns achados romanos no concelho de Alenquer”, refere que se terão 
encontrado na Quinta da Marquesa “ vestígios de um cemitério romano sob o 
jardim e um laranjal”. Em 1972 Dom Fernando de Almeida, à data Diretor do 
Museu Nacional de Arqueologia, refere pela primeira vez uma lucerna romana 
completa de meados do século II d.C. que se conservava no Museu Municipal de 
Vila Franca de Xira. Em 1984 João Fernando Gomes e Salete da Ponte, apresen-
tam outro achado isolado efetuado “numa courela próxima da Ribeira de Cada-
fais (ou vala do Carregado) situada no Monte dos Castelinhos”. Trata-se de uma 
aplicação de mobiliário em bronze de pequena dimensão em forma de mascarão 
representando Júpiter Amón. 

Através destas primeiras publicações, sabemos que em inícios dos anos 80, 
José Barreto Domingos e João Fernando Gomes, do Museu de Alenquer efetuaram 
prospeções na Quinta da Marquesa. Tendo pela primeira vez identificado e dado 
o devido valor ao sítio, denominando-o como um vasto habitat fortificado, com 
vários troços de muralha visíveis. 

Em paralelo com estes trabalhos, José Norton, colaborador de Octávio da 
Veiga Ferreira, seguindo indicações deste, efetuou uma visita ao sítio recolhendo 
uma importante coleção. A existência desse conjunto foi divulgada pelo mesmo 
signatário em comunicação à Secção de Arqueologia da Sociedade de Geografia de 
Lisboa na sua reunião de 28 de Março de 2007. Na sequência dessa comunicação 
iniciaram-se profícuos contactos com os arqueólogos do Museu Municipal de Vila 
Franca de Xira e signatários deste trabalho, contactos que acabariam por levar 
à doação dos referidos materiais à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e à 
elaboração de um estudo conjunto.

Por último, importa referir os trabalhos de levantamento arqueológico e 
patrimonial efetuados por Rui Parreira, nos finais dos anos oitenta. O inventário 
de Monte dos Castelinhos foi essencial para a sua preservação, sendo a partir 
deste trabalho inserido no PDM municipal e na base de dados Endovélico com 
o CNS 3923.

O sítio de Monte dos Castelinhos afigurava-se à partida, como uma estação 
arqueológica com boas perspetivas para desenvolver um projeto de investiga-

FIG. 6  Levantamento topográfico do Monte 
dos Castelinhos com a localização do 
seu sistema defensivo baseado nas 
estruturas ainda visíveis e na topografia 
dos taludes existentes. A zona a cinzento 
em degradé corresponde a manchas de 
dispersão de material. O n.º 1 corresponde 
a uma zona com uma lata diacronia 
de ocupação que se estende desde o 
século I a.C. até ao séc. VI d.C.. O n.º 2 
interpretamos como área de necrópole 
junto à via e zona industrial. 
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ção a longo prazo. De facto, as suas características ecológicas e ambientais, a sua 
ampla visibilidade, a facilidade de acessos, assim como o fator de aparentemente 
se encontrar abandonado desde o período romano, conferem a esta estação carac-
terísticas inusitadas. 

As escavações que o Museu Municipal de Vila Franca de Xira tem desenvol-
vido no local desde 2008, permitem vislumbrar as potencialidades científicas e 
patrimoniais desta estação arqueológica, sendo um sítio verdadeiramente singular 
para o estudo do início do processo de conquista e consolidação do poder de 
Roma no extremo ocidente peninsular. 

Face aos elementos já reunidos, é possível calcular uma área ocupada de mais 
de 10 hectares, sendo sem dúvida, um aglomerado populacional de primeira 
grandeza.

As investigações inserem-se no âmbito de um projeto plurianual de pesquisa do 
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, aprovado pela Secretaria de Estado da Cul-
tura (DGPC), e denominado “Monte dos Castelinhos: Povoamento e dinâmicas de 
ocupação em época romana republicana no vale do Tejo”.

Este projeto, apresenta-se como um programa de arqueologia em construção, 
no âmbito da política do Museu Municipal de Museu de Território. O Monte dos 
Castelinhos pretende-se desenvolver, como um polo descentralizado do próprio 
Museu, dando início a um programa em continuidade de salvaguarda, investiga-
ção e valorização desta estação arqueológica. 

Em virtude dos resultados alcançados, celebrou-se um protocolo entre a 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e o Departamento de História da Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), assinado a 10 de Setembro de 
2010 e que visou a criação do Campo Arqueológico de Monte dos Castelinhos. 
A figura do Campo arqueológico, devidamente creditado pela Licenciatura em 
Arqueologia da FLUL, dota a autarquia dos recursos humanos indispensáveis ao 
bom andamento deste projeto, assim como de um intercâmbio de experiências 
verdadeiramente enriquecedor para ambas as partes. 

FIG. 7  Levantamento topográfico do Monte 
dos Castelinhos com a localização das 
Sondagens realizadas.
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“The detailed dissection of a site and the elaborate recording of all its 
observable phenomena are simply the preludes to an attempt to give 
meaning to the evidence.”

(BARKER, 1989, P. 207)

Um dos elementos inerentes e incontornáveis da realização de trabalhos arqueoló-
gicos deve ser a divulgação dos resultados obtidos, assim como a fruição dos seus 
frutos, plasmados em conhecimento pela comunidade.

Tendo-se realizado já 6 campanhas de escavações consecutivas, parece-nos pois, 
que a publicação deste catálogo é uma excelente oportunidade para prestar contas 
e trazer a público os elementos coligidos nas diversas áreas de sondagem efetuadas.

Conscientes porém, que este não pretende ser um trabalho definitivo, mas sim 
um ponto da situação para alicerçar uma nova fase do projeto, já apresentada e 
devidamente aprovada pela DGPC para os próximos quatro anos. 

SONDAGEM 1
Face às problemáticas inerentes ao estudo do complexo sistema defensivo iden-
tificado na área que definimos como sector 1, decidimos na campanha de 2008 
iniciar o seu estudo com uma primeira sondagem de diagnóstico (FIG. 7).

A presença de uma acumulação de elementos pétreos, a par de grande concen-
tração de cerâmica de construção e de cobertura romana, indicava que podería-
mos ainda ter elementos estruturais preservados correlacionados com a muralha 
do lado oeste do sector 1 (FIG. 8).

A esta interpretação conduzia igualmente a análise de um alinhamento de blo-
cos calcários de grande dimensão seguidos de um brusco declive da encosta nesta 
área do morro.

Após a decapagem inicial da UE [0], correspondendo ao coberto vegetal, sur-
giu a UE [1]. Esta caracterizava-se por um sedimento arenoargiloso de tom casta-
nho acinzentado, muito remexido pelos trabalhos agrícolas, tendo-se porém reco-
lhido alguns materiais de cronologia romana pouco característicos. 

Após a escavação de cerca de 20 a 30 centímetros deparámo-nos com o nível 
geológico, UE [3]. Este caracterizava-se por um nível compacto de calcários e 
margas esverdeadas com evidentes sinais de contínua passagem do arado. 

Concluiu-se assim de momento a investigação neste sector. Apesar dos dados, 
deveras pouco conclusivos desta sondagem, teremos que no futuro arriscar efe-
tuar uma leitura estratigráfica na parte central deste sector ou junto ao troço de 
muralha melhor preservado. 

TRABALHOS
REALIZADOS
2008-2014 

JOÃO PIMENTA  |  HENRIQUE MENDES    
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SONDAGEM 2
Face aos resultados pouco esclarecedores, da sondagem 1, decidimos efetuar uma 
sondagem a sul da estrada que conduz ao topo do monte (FIG. 7). 
O local escolhido, resulta das observações proferidas pelo colega José Norton, que 
indicou que teria sido nesta zona, onde há trinta anos recolheu à superfície um con-
junto significativo de cerâmica campaniense B, a par de diversos bocais de ânforas. 
Após a desmatação do terreno, implantou-se um quadrado de 4 metros de lado, 
e iniciámos a escavação de apenas metade da sondagem para verificar qual a sua 
potência estratigráfica. 

FIG. 8  Muralha no topo 
do sector 1.

FIG. 9  Vista geral do sector 1 
na área onde se veio a abrir a 
Sondagem1. Em primeiro plano 
estrutura da possível muralha 
do povoado.

FIG. 10  Alçado da muralha 
no topo do sector 1.

FIG. 11  Limpeza e implantação 
da quadrícula do terreno  
na Sondagem 1.

8
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Após a remoção da UE [1], bastante alterada pelos trabalhos agrícolas depa-
ramo-nos com os níveis geológicos, UE [2]. 

Apesar de algo perturbado pelos trabalhos agrícolas, a sua escavação, permite 
datar esta unidade de época romana alto-Imperial, meados do século I d.C. Reco-
lheram-se diversos elementos de cerâmica de cobertura romana, fragmentos de 
cerâmica comum, bojos de ânforas béticas e um fragmento de terra sigillata de 
produção Itálica. 

Face à escassa potência estratigráfica e perante a ausência de estruturas deci-
diu-se abandonar a investigação nesta área. 

SONDAGEM 3
Tendo presente a escassa potência estratigráfica das duas primeiras sondagens 
efetuadas, decidiu-se ainda na campanha de 2008, efetuar uma nova leitura, pre-
cisamente sobre a linha de talude cortada pela construção da estrada e que eviden-
ciava à partida melhores potencialidades (FIG. 7).

Este talude encontra-se contido junto à estrada, por um forte muro coetâneo 
da mesma que reutiliza uma série de materiais de construção romanos. Entre eles, 
destaca-se um elemento de mó em granito e diversas tégulas. 

Face aos resultados e às problemáticas levantadas com a abertura desta Son-
dagem n.º 3, decidiu-se na segunda campanha, alargar a pequena janela de dois 
metros por dois, para uma de quatro metros de lado. 

Ao iniciar-se a escavação, após a remoção do nível de manto vegetal, identifi-
cou-se um nível bastante remexido pelos trabalhos agrícolas, UE [1]. Aqui reco-
lheram-se a par de materiais de época contemporânea abundante espólio cerâ-
mico de época romana. Entre este destaca-se a presença de diversos fragmentos 
de terra sigillata itálica e gálica. 

FIG. 12  Plano final da Sondagem 2.

12
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FIG. 13  Plano final da Sondagem 3 
na campanha de 2008. Em último 
plano o primeiro troço de parede 
romana descoberto em Castelinhos. 

FIG. 14  Perfil sul da Sondagem 3 
na campanha de 2008.

FIG. 15  Pormenor da estrutura 
UE [4] detetada na escavação  
da Sondagem 3.

FIG. 16  Planta final das estruturas 
detetadas na Sondagem n.º 3.

MONTE DOS CASTELINHOS 09
PLANTA ARQUEOLOGIA
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Removendo-se esta unidade, deparámo-nos com um nível mais homogéneo 
UE [2]. Este caracterizava-se por um sedimento arenoargiloso de tom castanho. 
A sua escavação permite atribuir-lhe uma cronologia de meados do século XIX, 
tendo-se identificado cerâmica vidrada de tom melado, a par de cerâmica romana. 
Entre esta destaca-se quatro fragmentos de terra sigillata itálica, infelizmente o seu 
estado de conservação, não permite reconstituir nenhuma forma. 

Sob estes níveis perturbados, detetou-se uma nova unidade. Esta caracteriza-se 
por um sedimento arenoargiloso de tom castanho esverdeado, UE [50]. Este nível 
apresenta uma espessura considerável de cerca cinquenta a quarenta centímetros, 
contudo a sua escavação revelou que esta era praticamente estéril apenas se tendo 
recolhido algumas tégulas e barro de revestimento.

Uma vez removido, identificou-se duas estruturas, UE [4] e UE [76], fazendo 
um ângulo recto, correspondendo a dois muros de pedra seca, compostos por blo-
cos calcários toscamente afeiçoados com ligante em argila. Estes muros assentam 
diretamente sobre os níveis geológicos de base, UE [11].

Encostando às estruturas, UE [4] e UE [76], detetámos um nível arqueológico 
preservado, UE [36]. Este colmatava o declive dos níveis geológicos possivelmente 
com o fim de criar uma área de circulação aplanada. A sua escavação permitiu 
recolher um fragmento de bordo de uma campaniense B da Forma 2360 de Morel  
(= Lamb. 1), e dois bocais de ânforas do tipo Haltern 70, fornecendo assim uma cro-
nologia relativa para estas estruturas de meados da segunda metade do século I a.C. 

O estado de conservação das estruturas arqueológicas exumadas nesta sonda-
gem, não permite grandes interpretações sobre as mesmas. A nível dos pavimen-
tos estes são constituídos pelos próprios níveis de base, UE [11], tendo estes sido 
afeiçoados para o efeito, UE [79].

Por último é relevante referir, que os levantamentos topográficos realizados 
vieram confirmar aquilo que já suponhamos na observação no terreno. Que estas 
estruturas e em particular a parede, UE [4] encontram-se na continuação dos 
edifícios da Sondagem 4, em particular da parede UE [21]. Esta leitura é extre-
mamente relevante para a perceção deste sítio arqueológico e da sua conceção 
urbana. 

FIG. 17  Perfil Este da Sondagem n.º 3.
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SONDAGEM 4
Em 2008 durante os trabalhos de prospeção, desenvolvidos numa plataforma bas-
tante inclinada a norte da estrada, deparámo-nos, com algumas concentrações 
pouco usuais de materiais arqueológicos. Entre estes, sobressaía um conjunto de 
fragmentos cerâmicos em conexão pertencentes a um contentor de armazena-
mento de época romana republicana, colocado a descoberto pelos agentes atmos-
féricos (FIG. 18). 

Com o objetivo, de tentar perceber o que se passava nesta zona do povoado, 
e se porventura a presença desta peça indicava algum contexto preservado, deci-
dimos abrir uma sondagem de dois metros de lado. O desenvolver da escavação, 
e a qualidade da sequência estratigráfica identificada, conduziu que esta primeira 
sondagem fosse progressivamente alargada ao longo das campanhas subsequen-
tes, para uma escavação em área, com mais de trezentos metros quadrados. 

Ao contrário do que esperávamos à partida, esta zona com uma inclinação tão 
acentuada, revelou-se bastante profícua com contextos e estruturas muito bem 
preservados. 

Ao iniciarmos os trabalhos de escavação e alargamento da sondagem, esta zona 
encontrava-se densamente ocupada por tojos e mato, o que se traduzia numa situ-
ação impraticável para a realização dos trabalhos arqueológicos. Perante os obje-
tivos a atingir decidiu-se e acordou-se com os proprietários do terreno da Quinta 
da Marquesa, limpar uma ampla área bem delimitada no terreno.

Uma vez concluída esta fase, efetuaram-se trabalhos de topografia para levan-
tamento das curvas de nível da encosta e montou-se a quadrícula da área a inter-
vencionar orientando-a ao norte geográfico. 

Ao iniciar-se os trabalhos de escavação, deparámo-nos ao remover os níveis 
do coberto vegetal, UE [0], com uma clara abundância de materiais romanos, 

FIG. 18  Início da escavação 
na sondagem 4 na primeira 
campanha em 2008.

FIG. 19  Conclusão da escavação 
do primeiro quadrado de dois 
metros de lado na sondagem 4.

1918
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em particular cerâmica de construção e de cobertura (tégulas e imbrices). Este 
nível, UE [5], caracterizava-se por um sedimento arenoargiloso de tom castanho, 
medianamente compacta, sendo composto por pedras de pequeno médio calibre, 
nódulos de argamassa branca, raízes e carvões. O espólio é abundante, constitu-
ído por fragmentos de cerâmica comum, bojos e bordos de ânforas, fragmentos de 
campaniense e fragmentos incaracterísticos de terra sigillata itálica. 

O evoluir da escavação, permitiu verificar, que esta unidade corresponde a um 
estrato de progressivo abandono e erosão deste sector do povoado, datado, tendo 
em conta a presença de terra sigillata itálica, de inícios do século I d.C.

A escavação deste nível, como se pode observar na análise da matriz de Harris, 
da sequência estratigráfica (VER FIG. 22), revelou uma maior complexidade estratigrá-
fica e estrutural. A análise das diversas estruturas, que começaram a emergir sob este 
espesso nível de abandono, revelou diferentes ambientes, correspondendo a com-
partimentos e áreas de circulação com funcionalidades e sequências estratigráficas 
distintas. Por uma questão de coerência metodológica, decidimos abordar cada uma 
destas realidades como um ambiente distinto, tendo estes sido numerado sequen-
cialmente à medida que foram sendo intervencionados (VER FIG. 21).

AMBIENTE 1
Corresponde a um compartimento de planta retangular, com cerca de 10 m2. Este 
encontra-se delimitado pelos muros UE [35] a Norte, UE [20] a Este e UE [21] a 
Sul. Do lado Oeste, não foi ainda possível definir os seus limites, pois desenvolve- 
-se sob a estrada (FIG. 21). 

Sob a UE [5] e [15], detetou-se no interior deste compartimento uma camada 
mais homogénea e compacta de sedimento arenoargiloso e tom castanho esverde-

FIG. 20  Planta da área de 
Sondagem 4, com a distinção 
das diversas áreas escavadas 
por campanhas anuais. 
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FIG. 22  Matriz estratigráfica 
da Sondagem 4.

FIG. 21  Planta simplificada 
da Sondagem 4, com a 
denominação dos diversos 
ambientes identificados. 
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FIG. 23  Plano final da escavação 
do ambiente 1. 

FIG. 24  Contentor de 
armazenamento fraturado sobre 
o pavimento do ambiente 1. 

FIG. 25  Elementos metálicos do 
Scutum romano identificado no 
ambiente 1. À direita na imagem 
observe-se a sobreposição 
destes por fragmentos de 
ânfora ovóide do Guadalquivir. 

FIG. 26  Pormenor do Scutum 
romano em fase de escavação. 

FIG. 27  Planta do ambiente 1.
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ado UE [18]. Esta unidade selava duas camadas muito ricas em espólio arqueoló-
gico, UE [16] e [19], que parecem corresponder a um nível de abandono brusco e 
destruição deste compartimento. Esta aceção assenta na observação do índice de 
fragmentação das peças arqueológicas, que evidenciam fraturas bruscas e helicoi-
dais encontrando-se muitas delas em conexão. 

Em consonância com este cenário de destruição, foi detetado na escavação da UE 
[18], um invulgar elemento de equipamento militar itálico. Trata-se de diversos ele-
mentos em ferro pertencentes a um scutum. A parte melhor preservada corresponde 
à parte central do escudo, o umbo com os respetivos rebites metálicos ainda preserva-
dos. A forma como esta peça foi identificada e a articulação funcional que os diversos 
elementos recolhidos evidenciavam no terreno, permite-nos supor que o escudo terá 
sido abandonado completo nos níveis de destruição deste compartimento, tendo 
porém, apenas chegado até nós, as partes metálicas e perenes do mesmo.

Estes níveis assentavam diretamente sobre o pavimento, UE [22]. Este caracte-
riza-se por um sedimento composto por pedras de pequeno médio calibre, muito 
compactados e alguns fragmentos de cerâmica comum romana. Tendo presente o 
que se conhece da geologia do terreno, devemos estar perante o aproveitamento 
dos níveis geológicos calcários em desagregação. Esta unidade assenta diretamente 
sobre os níveis geológicos de base, tendo estes sido afeiçoados para o efeito. Sobre 
o pavimento recolheram-se diversos fragmentos de estuque de tom branco com 
vestígios de pintura a negro, revelando um cuidado inusitado neste compartimento. 

A cronologia de abandono, encontra-se bem atestada pelo conjunto de cerâmi-
cas importadas, em particular pela presença de cerâmica campaniense B, imitações 
de campaniense em pasta cinzenta e ânforas importadas do vale do Guadalquivir. 

AMBIENTE 2 e 5
Optamos por apresentar em conjunto estes dois ambientes, perante a coerência 
na articulação do espaço e face à leitura das correlações estratigráficas existentes 
entre ambos (VER FIG. 21). 

28
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Em relação ao ambiente 2, estamos claramente perante uma área exterior em 
calçada, possivelmente um pátio descoberto, para o qual abrem diversos com-
partimentos. As medidas do mesmo permitem verificar tratar-se de um quadrado 
perfeito com 5,8 metros de lado, circunscrevendo uma área de 33, 64 metros 
quadrados. 

Esta calçada é composta por blocos calcários e de arenito de pequena dimen-
são, fragmentos de tijoleira e bojos de ânforas romanas, e assenta diretamente 
sobre o nível geológico, UE [7]. 

A análise das suas técnicas de construção e da sua pendente, permite obser-
var, que esta calçada é construída em patamares separados por degraus com o 
objetivo de vencer a inclinação da encosta. O primeiro degrau é constituído por 
blocos calcários de média e grande dimensão e faz a separação com o ambiente 5, 
o outro degrau é constituído por lajes calcárias de acabamento cuidado fazendo 
uma espécie de soleira externa, de acesso ao interior do compartimento que defi-
nimos como ambiente 1. 

Ao remover-se a UE [5], detetou-se sobre a calçada, uma unidade heterogénea 
e muito compactada, UE [17]. Esta caracteriza-se por um sedimento arenoso de 
tom castanho avermelhado, grão médio, medianamente compacta. Composta por 

FIG. 28  Pormenor do degrau 
do ambiente 2 durante  
a campanha de 2008.

FIG. 29  Ambiente 2 durante 
a campanha de 2009.
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FIG. 30  Ambiente 2, em fase 
de escavação na campanha  
de 2012.

abundantes pedras de pequeno calibre, raízes e carvões. A sua escavação em área 
permite verificar que esta, se espraia por aquilo que definimos como ambiente 5, 
indo encostar à parede, UE [26]. 

O espólio é particularmente abundante, constituído essencialmente por frag-
mentos de cerâmica comum de armazenamento, pesos de tear e cerâmica de cons-
trução romana. No desenrolar da escavação detetou-se um grande contentor frag-
mentado em conexão tendo sido possível efetuar o seu restauro.

A par destas realidades, recolheram-se diversos fragmentos de campaniense 
B, destacando-se duas peças que foi possível classificar. Nomeadamente um frag-
mento de bordo de campaniense B da forma 2257 de Morel (=Lamb.5/7) e um 
fundo de campaniense B da forma 2250-2280 de Morel (=Lamb.7). 
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As ânforas encontram-se bem representadas por cerca de uma dezena de 
exemplares. Dominam as ânforas béticas do tipo Ovoide 4 e Haltern 70. Durante 
a escavação da calçada registou-se a presença de grandes fragmentos de bojos 
destas ânforas quebrados em conexão sobre o pavimento. Identificou-se ainda 
a presença de uma ânfora do tipo Mañá C2b, e dois bocais de Classe 67, forma 
individualizada pela primeira vez nas escavações do acampamento romano da 
Lomba do Canho – Arganil.

O ambiente 5 corresponde a uma área de circulação entre compartimentos, 
possivelmente exterior, com mais de 54m2. Este corredor encontra-se delimitada 
a Sul pela, UE [21], a Oeste pela, UE [20], a Este pela UE [51], e a Norte pela, 
UE [26].

Como já tivemos oportunidade de a cima explicitar, sob a UE [5], detetou-se 
nesta área a UE [17]. Removido este nível, individualizou-se a UE [24]. Esta carac-
terizava-se por um sedimento arenoso de tom castanho claro, sendo composta por 
nódulos de argila verde, nódulos de argamassa branca, pedras de pequeno calibre, 
cerâmica comum e ossos.

A sua escavação revelou uma unidade muito homogénea de tom verde, UE 
[25], compacta, sendo composta por pequenos nódulos de argamassa branca, 
fragmentos de argila cozida de revestimento, cerâmica comum e raízes. Na esca-
vação desta unidade identificou-se uma fíbula anular romana ou “em ómega”, em 
bronze (FIG. 33).

Este nível assenta diretamente sobre o pavimento do ambiente 5, UE [27]. Este 
caracteriza-se por um pavimento em argamassa, composto por uma mistura dos 
níveis geológicos calcários, com uma argamassa branca rica em cal, tendo como 
objetivo último, constituir uma área de circulação impermeabilizante (FIG. 31).

A cronologia de abandono deste ambiente 5, encontra-se bem corroborada 
pelo conjunto de cerâmicas importadas, em particular pela presença de cerâmica 
campaniense B, imitações de campaniense, ânforas importadas do sul peninsular 
e as primeiras produções anfóricas lusitanas. 

Na parte mais Oeste deste ambiente 5, detetou-se sob o pavimento um enchi-
mento de regularização dos níveis geológicos que aqui se encontram mais a baixo 
face à inclinação natural do terreno, UE [52].

A escavação da UE [52], permitiu concluir que este nível correspondia real-
mente a um enchimento intencional para a construção de uma área de circulação 
plana o ambiente 5.

Para esse efeito foi depositado um nível com abundantes elementos pétreos 
e restos de lixos de cariz doméstico, pautados pela presença de restos osteológi-
cos. A nível de materiais cerâmicos, recolheu-se essencialmente fragmentos de 
material de construção (Tégulas), fragmentos de ânforas, cerâmica comum e um 
fragmento de uma pátera possivelmente da forma Lamboglia 7 em campaniense 
B.Sob esta camada individualizou-se um nível mais homogéneo de sedimento 
arenoargilosa e tom castanho, UE [87], este enchimento cobria o nível de base 
UE[117] e [118].

Removidos estes dois níveis de enchimento, UE [52] e UE [87], verificou-se 
que nesta área do ambiente 5, os níveis geológicos estavam intencionalmente tra-
balhados, parecendo corresponder a realidades pretéritas à construção do edifício, 
onde este ambiente se integra. A continuação da escavação dos ambientes 6 e 7 
veio trazer alguma luz a esta interpretação. 
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Ao nível da cronologia da construção deste edificado, a escavação deste enchi-
mento veio apenas reforçar o curto espaço de ocupação que aparentemente este 
edifício sofreu. Tal como nos níveis de abandono, no enchimento para a constru-
ção do pavimento do ambiente 5, recolheu-se ânforas de importação da área do 
vale do Guadalquivir e baía de Cádis, (Classe 67 e Haltern 70).

Um pormenor interessante, prende-se com a análise das técnicas de constru-
ção das paredes que ladeiam este ambiente 5, UE [21], [26] e [51] e que nesta área 
terminal foram reforçadas sendo implantadas na rocha de base que foi cortada 
para o efeito. Possivelmente este cuidado adicional na edificação deste conjunto, 
prendeu-se com a existência de uma ocupação anterior neste espaço. 

No extremo norte deste ambiente 5 detetou-se a presença de uma perturbação 
estratigráfica constituída por uma estrutura negativa de contornos arredondados, 
UE [62], que corta o pavimento UE [6] e a parede, UE [26]. Esta estrutura nega-
tiva encontra-se preenchida pela UE [61] (VER FIG. 34 E 129). 

A escavação do seu enchimento permitiu verificar e confirmar tratar-se de uma 
profunda perturbação que corta as realidades aqui existentes, cuja cronologia 
aponta já para o primeiro quartel do século I d.C.. Fornece-nos assim um terminus 
ante quem para o abandono deste conjunto urbano. 
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FIG. 31  Ambiente 5, 
na campanha de 2008.

FIG. 32  Ambiente 5, visto de 
Oeste na campanha de 2010.

FIG. 33  Pormenor da fíbula 
anular romana detetada  
no ambiente 5.
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A nível do espólio, ele é abundante e algo heterogéneo, com material tardo-
Republicano a par de algum espólio já de época alto-Imperial. Entre estes sobres-
sai a presença de terra sigillata itálica, ainda que se encontre muito fragmentada e 
não permita a atribuição formal de muitas das peças. 

AMBIENTE 3
Trata-se de um compartimento retangular com 6,8 metros de comprimento por 3,9 
metros de largura, com uma área estimável de 26,52 metros quadrados. Tendo em 
conta a articulação dos compartimentos e as cotas dos pavimentos preservados, o 
ambiente 3, teria acesso a partir do canto inferior direito do ambiente 20 (FIG. 21). 
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A Sul encontra-se delimitado pela parede UE [26], a Oeste pela parede UE 
[241] e UE [26], a Este pela UE [51] e a Norte pela parede UE [236]. 

Ao remover-se os níveis de progressivo abandono do sítio, UE [5], definiu-se 
em área este ambiente, revelando-se mais complexo do que estaríamos à espera. 

Sob os níveis de abandono progressivo do sítio UE [5], detetou-se no interior 
do compartimento uma camada homogénea de sedimento arenoargilosa e tom 
castanho-escuro ligeiramente avermelhado, UE [23]. Este nível é composto por 
nódulos de argamassa branca, pedras de pequeno calibre, ossos, raízes e carvões. 
O espólio é escasso, constituído por fragmentos de cerâmica comum romana, 
alguns elementos inclassificáveis de ânfora, um fragmento de bojo de terra sigillata 
itálica e um fragmento de parede de Campaniense B. 

Esta unidade cobria diretamente a estrutura composta pela UE [29] e UE [31]. 
Esta parede é composta por uma base de blocos calcários e de arenito de média 
e grande dimensão bem aparelhados e unidos por um sedimento argiloso de tom 
castanho-escuro, UE [31]. Sobre este nível assenta uma unidade essencialmente 
composta por pesos de tear reutilizados como material de construção, assim como 
peças de cerâmicas ali colocadas com o mesmo propósito. Entre as cerâmicas aí 
recolhidas, destaca-se uma imitação de campaniense da forma Lamboglia 7, prati-
camente completa (FIG. 38). Esta estrutura divide o compartimento em duas áreas. 
Por uma questão de organização, em escavação designámos o compartimento 
mais a Oeste como ambiente 3A e o mais a Este 3B.

Coberta pela UE [23], e encostando à estrutura acima descrita detetou-se a 
UE [28]. Esta unidade de sedimento arenoso e tom castanho esverdeado assenta 
diretamente sobre os pavimentos do ambiente 3A e 3B. O espólio é bastante abun-
dante constituído por fragmentos de cerâmica comum romana, ânforas do tipo 

FIG. 34  Planta parcial da 
Sondagem 4 com os ambientes 
2 e 5.

FIG. 35  Corte e alçado 
ambiente 5.

FIG. 36  Perfil Este ambiente 5 
campanha de 2008.
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FIG. 40  Ambiente 3 no final 
da escavação – campanha  
de 2009.

FIG. 37  Ambiente 3 em fase 
de escavação campanha  
de 2009.

FIG. 38  Ambiente 3 em fase 
de escavação campanha  
de 2008.

FIG. 39  Pormenor escavação 
ânfora ovóide importada do  
Vale do Guadalquivir, campanha 
de 2008.
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Haltern 70 (encontrando-se duas delas quebradas em conexão) e três fragmentos 
de bojo inclassificáveis de Campaniense B (FIG. 39). 

O ambiente 3A apresenta um pavimento constituído pelo afeiçoamento dos 
níveis geológicos de base, UE [7], sendo estes reforçados com argamassa branca, 
sendo muito similar ao do ambiente 5. Face à diminuta largura do corredor, e o 
facto de estar alinhada com o vão da presumível porta de ligação com a área de 
circulação ambiente 20, coloca-se a hipótese de podermos estar perante uma área 
de escadaria de acesso a um primeiro andar. 

No ambiente 3B, identificou-se um pavimento lajeado de boa qualidade UE 
[59], assentando este sobre um nível de preparação do terreno UE [60] (FIG. 42).

Tal como já referido para o ambiente 5, também no ambiente 3A, detetou-
se a presença de uma perturbação estratigráfica, constituída por uma estrutura 
negativa de contornos arredondados, UE [62], que corta a parede, UE [26], assim 
como os níveis associados, UE [23], [29] e o pavimento UE [30]. 

Na análise deste compartimento, destaca-se a imponente estrutura UE [31]. A 
análise da sua técnica de construção diferente no cuidado e na dimensão do seu apa-
relho construtivo, leva-nos, a supor um diferente faseamento para a sua edificação. 
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FIG. 41  Pormenor estrutura 
UE [31]. 

FIG. 42  Pormenor pavimento 
lajeado, UE [59]. 

FIG. 44  Corte ao ambiente 3 
e alçado UE [26].

FIG. 45  Corte ao ambiente 3 
e alçado UE [31].
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0 2 m

Contudo objetivamente temos poucos dados para nos basear, à exceção de esta 
estrutura reutilizar diverso material cerâmico na sua construção. Podíamos estar 
perante uma estrutura de reforço interno deste compartimento ainda em época 
tardo-republicana? A amplitude deste compartimento podia ter requerido a deter-
minada altura um contraforte interno. Igualmente válido é esse reforço ter sempre 
existido e este amplo muro ser apenas uma característica da arquitetura do sítio. 
Teríamos assim paredes externas em pedra e uma compartimentação interna com 
alicerces mais largos em pedra e o arranque da parede em adobe? 

Na campanha de 2012, identificou-se um espesso embasamento pétreo encos-
tado à parede norte deste compartimento, UE [239]. Não é de todo claro nesta 
fase, qual a sua funcionalidade, porém o facto de se encontrar parcialmente 
coberta pelos vestígios de pavimento em lajes de calcário, UE [238], leva-nos a 
afirmar tratar-se eventualmente de um alicerce de um lanço de degraus, que ven-
ceria o desnível permitindo o acesso ao pátio ambiente 2.

Perante o cronograma da última intervenção ficou por escavar um nível que 
está associado a esta estrutura, UE [240] e que pode vir esclarecer esta situação. 

FIG. 43  Planta do ambiente 3.
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AMBIENTE 4
Este compartimento foi parcialmente colocado a descoberto na campanha de 
2008. O alargar da intervenção para oeste em 2009, permitiu definir o seu limite 
Este pela parede UE [40], tendo-se detetado ainda junto ao corte Sul da escava-
ção, algumas pedras de maior dimensão que parecem configurar aí uma zona de 
entrada. Teríamos assim um compartimento de contornos retangulares à simili-
tude do ambiente 1. Infelizmente não é possível por questões de segurança, defi-
nir os restantes limites deste compartimento (FIG. 21).

Na campanha de 2008, optou-se por apenas remover os níveis de abandono 
constituídos pela UE [5] e [15]. Na campanha de 2009 efetuou-se a remoção inte-
gral deste sedimento que encostava e parcialmente cobria a parede limite UE [40].

O interior deste ambiente encontrava-se preenchido pela UE [34]. Esta 
camada evidenciava um sedimento arenoargiloso de tom castanho esverdeado. 
A sua escavação revelou um espólio constituído por fragmentos de ânfora, um 
bojo de cerâmica Campaniense B e uma fivela em bronze e ferro. Este elemento é 
particularmente interessante pois encontra paralelos em contextos de cariz militar 
itálico, podendo corresponder a um elemento de armadura. 

Sob esta unidade identificou-se a camada UE [43]. Esta caracterizava-se por 
um sedimento arenoargiloso de tom castanho mais homogéneo que a unidade 
ulterior. A sua escavação revelou que este nível assentava diretamente sobre o 
pavimento deste compartimento UE [53].

A nível de espólio, esta unidade [43], era composta por material de construção 
romano como tégulas e imbrices, pregos em ferro, cerâmica comum, fragmentos 
de ânfora da forma Haltern 70 e uma invulgar peça em chumbo em excelente 
estado de conservação. Trata-se de um peso de balança retangular com orifício 
central e marca de cunho gravada na sua superfície lateral. 

FIG. 46  Ambiente 4 no final da 
escavação – campanha de 2009.

FIG. 47  Planta do ambiente 4.

0 2 m
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O pavimento deste ambiente é em tudo similar ao já registado no ambiente 1. 
Estrutura caracterizada por um sedimento essencialmente composto por pedras 
de pequeno médio calibre, muito compactados e alguns fragmentos de cerâmica 
comum romana. Esta unidade assenta diretamente sobre os níveis geológicos de 
base, tendo estes sido afeiçoados para o efeito.

AMBIENTE 6
O alargar da intervenção em 2010, revelou que uma das paredes já identifica-
das em 2008, a estrutura UE [21], correspondia a um elemento estruturante do 
urbanismo deste espaço. Visível na sondagem 4 numa extensão de cerca de oito 
metros, esta prolonga-se para sudoeste sob a estrada, tendo sido identificado mais 
acima na encosta, na sondagem 3 (FIG. 21). 

No desenrolar dos trabalhos da campanha de 2009, deparámo-nos ao remover 
os níveis de progressivo abandono do sítio, com uma série de estruturas em clara 
articulação delimitando um compartimento. Este novo espaço designado como 
ambiente 6, destacou-se desde logo, pela primeira vez, ter sido possível circuns-
crever em área a totalidade das paredes e respetiva entrada de uma divisão. 

A área colocada a descoberto corresponde a um compartimento retangular, 
com cerca de 9,5 m2 de superfície interna. Este encontra-se delimitado pelos 
muros UE [40], UE [21], UE [41]e pela parede UE [42]. A entrada é aberta a Sul, 
para o ambiente 7, através de um degrau. 

Ao iniciar-se a escavação e definição interna deste ambiente, detetámos logo 
após remover a UE [5], uma unidade bem preservada que se estendia pratica-
mente a todo o compartimento, a UE [37], à exceção da área que viemos a identi-
ficar como porta. Caracterizando-se por um sedimento arenoargiloso de tom cas-
tanho acinzentado, esta camada era particularmente rica em espólio arqueológico 
identificando-se diversas peças quebradas em conexão. 

A análise do espólio exumado leva-nos a atribuir uma cronologia de meados 
da segunda metade do século I a.C. para o abandono deste compartimento. Esse 
abandono ou destruição vê-se consubstanciado na deteção sobre o derrube das 
paredes UE [45], de uma ponta de lança romana em ferro, Pilum, em bom estado 
de conservação.

A proposta de cronologia que apresentamos baseia-se na presença de diver-
sos fragmentos de paredes finas tardo-republicanas, de um conjunto significativo 
de cerâmica Campaniense B, diversas formas de imitação de campaniense em 
cerâmica cinzenta, assim como pela presença de cinco fragmentos de bocal de 
ânfora. Entre estes, estão representados dois contentores das primeiras produções 
de ânforas Lusitanas, e três contentores de produção do Vale do Guadalquivir, 
uma da Classe 67, uma Haltern 70 e uma Ovóide 6. 

Sob esta unidade, individualizou-se um extenso derrube, UE [45], ocupando 
a totalidade do compartimento. A sua escavação levou-nos a interpretar este nível 
como correspondendo ao colapso da cobertura e paredes do ambiente 6. 

Este derrube é composto por blocos pétreos de calcário e arenito de grande, média 
e pequena dimensão. Estes elementos surgem associados a um espesso derrube de 
cerâmica de cobertura composta por tégulas e alguns pregos em ferro (FIG. 48 E 49).

O espólio exumado neste derrube é muito abundante, constituído por diver-
sos pesos de tear, cerâmica comum, diversos fragmentos de ânfora, paredes finas 
e campaniense B.
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Entre as ânforas é possível identificar cinco fragmentos de bordo que permi-
tem uma identificação da morfológica. Quatro formas correspondem a importa-
ções de produções do vale do Guadalquivir, nomeadamente duas ânforas oleícolas 
da forma ovóide 6, uma ovóide 4, uma da Classe 67, e uma às primeiras formas 
de produções Lusitanas.

Removido gradualmente o derrube, deparámo-nos com o pavimento deste 
ambiente. Este é constituído pela própria rocha devidamente afeiçoada para o 
efeito, e por um nível de argila e calcário moído compactado em relativo mau 
estado, UE [49].

No extremo oeste da área intervencionada surge uma estrutura de combustão, 
UE [47], composta por uma placa de argila cozida e delimitada por pequenos 
blocos pétreos. Esta estrutura encontra-se associada a uma laje de arenito que lhe 
está adjacente para Sul. 

No canto nordeste do ambiente 6, mais exposto à erosão da encosta era visível 
que sob o pavimento acima mencionado, UE [49], existiam ocupações anteriores. 
No decorrer da campanha de 2010 decidiu-se indagar que ocupações eram essas. 

Removendo-se o pavimento, UE [49] e a estrutura de combustão, UE [47], 
individualizou-se uma nova realidade que corresponde a uma ocupação prece-
dente. 

Encostado ao muro UE [40], no sector mais a oeste do compartimento, depa-
rámo-nos logo após a remoção do pavimento, com a presença do nível geológico 
muito afeiçoado. O decorrer da escavação levou-nos a verificar que este se encon-
trava intencionalmente cortado paralelamente à parede UE [40] (FIG. 51). 

Na restante área do compartimento detetou-se a UE [46]. Este nível carac-
teriza-se por um sedimento arenoso de tom castanho avermelhado e por uma 
grande quantidade de blocos pétreos de pequeno calibre, nódulos de argamassa 
e raízes. O espólio é relativamente escasso constituído por cerâmica comum de 
armazenamento, e fragmentos de ânfora. Dentro deste grupo destaca-se um bocal 
de uma ânfora Lusitana precoce e um fragmento de bojo com arranque de asa de 
uma ovóide 6, proveniente do vale do Guadalquivir.

Removendo-se esta unidade deparámo-nos com uma estrutura pétrea muito 
destruída, UE [80]. Este muro era composto por uma face de blocos de calcário e 

FIG. 48  Ambiente 6 no decorrer da 
escavação – campanha de 2009.

FIG. 49  Ambiente 6 derrube UE 
[45] – campanha de 2009.

FIG. 50  Pormenor dos trabalhos 
de registo gráfico.
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arenito de média grande dimensão, toscamente afeiçoados, sendo a outra consti-
tuída pela própria rocha a qual foi afeiçoada para o efeito, UE [81]. O seu interior 
é constituído por blocos pétreos de pequena e média dimensão, literalmente des-
pejados para o interior da estrutura à medida que a sua face externa é construída 
(FIG. 53).

A análise da estratigrafia e da sequência estratigráfica permite verificar que se 
trata de uma estrutura pré existente sobre a qual assentam as paredes do ambiente 
6 (FIG. 83).

A par com o topo desta estrutura surgiu uma nova unidade estratigráfica, UE 
[83]. Esta caracteriza-se por um sedimento argiloarenoso de tom esverdeado, 
composto por nódulos de argila verde e vermelha, pedras de pequeno calibre e 
raízes. O espólio é constituído por fragmentos de cerâmica de cobertura, cerâmica 
comum de armazenamento, e cerâmica importada do Sul Peninsular e ânforas.

Esta unidade assenta diretamente sobre o substrato geológico [UE 107].  
A análise em área deste nível de base atesta tal como já detetado no ambiente 5, 
que os níveis geológicos se encontram intencionalmente trabalhados, parecendo 
corresponder a realidades de ocupação pretéritas. 

A confirmar esta aceção detetou-se sobre este possível pavimento uma área de 
combustão, [UE 116], assim como um buraco de poste de secção quadrangular, 
[UE 84] (VER PLANTA FIG. 83).

FIG. 51  Final dos trabalhos 
de escavação do ambiente 6  
campanha de 2010.

FIG. 52  Pormenor do alçado 
da parede UE [41].

FIG. 53  Parede UE [80]. 
Correspondendo a uma fase  
mais antiga que o ambiente 6.
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FIG. 54  Planta do ambiente 6.

FIG. 55  Corte ao ambiente 6 
e alçado UE[41].
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AMBIENTE 7
No extremo sudeste da área intervencionada definiu-se uma área aparentemente 
de circulação, tendo em conta que as entradas dos ambientes 4 e 6 encontram-
se orientadas para este espaço (FIG. 21). Este ambiente é delimitado pelas paredes 
UE [41], UE [42] e UE [95]. Evidenciando a parede UE [42], um espessamento 
interno, possivelmente para reforço estrutural UE [89]. 

Removido o nível de superfície UE [5], definiu-se a camada UE [39]. Trata-se 
de um nível arenoso de tom castanho avermelhado, muito compacto, resultando 
aparentemente de uma vala de roubo de pedra. A nível de espólio surgiu cerâmica 
de cobertura nomeadamente tégulas, pesos de tear, cerâmica comum, fragmen-
tos de ânfora, destacando-se em particular uma ânfora Dressel 7/11 de produ-
ção Gaditana, e cerâmica campaniense B. Entre este conjunto foi possível classi-
ficar um fragmento de bordo de Campaniense B da Forma 2250-2280 de Morel 
(=Lamb.7). Na escavação desta unidade na campanha de 2011 identificou-se um 
fragmento de terra sigillata Itálica da forma 14 do Conspectus Formarum, que nos 
permite definir uma boa cronologia para o abandono destes edifícios, consequen-
temente anterior à época de Augusto, visto nesta fase se assistir já a valas de roubo 
de pedra do edifício colapsado.

Sob este nível detetaram-se diversas realidades: No extremo sul deste compar-
timento registou-se a presença, invulgar para estas fases tão antigas, de um der-
rube de estuques brancos que deveriam cobrir a parede interna deste ambiente. 
Este nível assenta diretamente sobre o nível de pavimento deste compartimento 
UE [121], composto por nódulos de argila e calcário moído, muito compactado.

Após a sua remoção verificou-se que este cobria uma ocupação anterior. Ao 
centro do ambiente 7, e paralela à estrutura UE [42] e [89], identificou-se uma 
forte estrutura, UE [94], que no fundo é a continuação do muro já escavado no 
ambiente 6,UE [80]. Este evidencia uma peculiar técnica de construção, constru-
ída de encontro ao nível geológico, evidenciando assim uma única face, com um 
aparelho muito cuidado (FIG. 59 E 83). 

FIG. 56  Fotografia do decorrer dos 
trabalhos no ambiente 7. 

FIG. 57  Pormenor da estrutura 
UE [42] e o seu espessamento 
interno UE [89]. 
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Encostando a esta estrutura, UE [94], e desenvolvendo-se sob o espessamento 
UE [89], registou-se uma nova camada, a UE [88] (FIG. 56). 

Este nível, que interpretamos como de enchimento ou aterro, UE [88], é cla-
ramente anterior ao ambiente 7. Este nível caracteriza-se por um sedimento areno 
argiloso de tom castanho avermelhado, composto por nódulos de carvão, pedras 
de pequeno calibre e nódulos de argila. O espólio é escasso constituído por cerâ-
mica de cobertura (tégulas), cerâmica comum e fragmentos de bojos de ânfora, 
importados do sul peninsular.

Sob este nível surgiu uma forte parede, UE [101], de sólida construção com 
cerca de 0,70 cm de espessura e 0.60 cm de altura máxima, fazendo ângulo recto 
com a parede, UE [94]. E de ambos os lados detetou-se um nível preservado, UE 
[100] e UE [102] (FIG. 58 E 59).

A escavação da UE [100], permitiu escavar um nível bem preservado associado 
a um compartimento composto pelas paredes UE [94] e [101]. Este nível caracte-
riza-se por um sedimento arenoargiloso de tom castanho, composto por nódulos 
de argila esverdeada, rocha em desagregação, carvões, pedras de pequeno/médio 
calibre. O espólio é escasso, constituído essencialmente por cerâmica comum, 
destacando-se entre esta um grande fragmento de contentor de armazenamento 
de tradição pré-romana. Entre as ânforas, apenas se recolheram fragmentos de 
ânforas da área da baia Gaditana e do vale do Guadalquivir.

Sob este nível detetou-se uma nova camada UE [103],de sedimento arenoargi-
loso de tom castanha clara, composto por pedras de pequeno/médio calibre e raí-
zes. O espólio é parco, constituído essencialmente por ossos e grandes fragmentos 
de contentores de armazenamento em cerâmica comum. Recolheram-se ainda 
dois grandes fragmentos de ânforas romanas com pasta do vale do Guadalquivir. 

Este nível assenta diretamente sobre o nível geológico de base, UE [106], que 
tal como no ambiente 6 e 5, se encontra afeiçoado para fazer de pavimento a esta 
primeira ocupação do espaço. 

FIG. 58  Pormenor da estrutura UE 
[101] correspondendo a uma fase 
anterior detetada sob o ambiente 7. 

FIG. 59  Pormenor das estruturas UE 
[94] e UE [101] correspondendo  
a uma fase anterior detetada sob  
o ambiente 7. 
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FIG. 60  Pormenor das estruturas 
de uma fase anterior detectadas 
sob o ambiente 7. 

FIG. 61  Planta do ambiente 7.
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AMBIENTE 8
Na área exterior à parede, UE [51], que delimita o ambiente 3, identificou-se na 
limpeza do terreno durante a campanha de 2009 uma forte estrutura, UE [55], 
com um alinhamento e técnica de construção distinto do restante edificado de 
características ortogonais (FIG. 21 E 157).

Corresponde a uma imponente estrutura pétrea, composta por blocos calcá-
rios e de arenito de média e grande dimensão unidos por um sedimento argiloso 
de tom castanho-escuro. Assenta diretamente sobre o nível geológico, UE [57], e 
encosta à estrutura UE [51].

O ambiente 8 é um espaço triangular, aparentemente fechado, definido pela 
parede UE [51] e UE [55]. Removido o nível de superfície UE [5], identificou-se 
no interior deste compartimento um enchimento, UE [56].

A sua escavação revelou que se tratava de um enchimento propositado similar 
ao já registado no ambiente 5 assentando diretamente sobre o nível geológico. 

FIG. 62  Corte ambiente 7 e alçado 
estrutura UE [94].

FIG. 63  Alçado estrutura UE [95].

FIG. 64  Fotografia decorrer 
da escavação ambiente 8  
em 2009.
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0 2 m66

FIG. 65  Fotografia plano final 
ambiente 8.

FIG. 66  Planta do ambiente 8.

A nível de espólio, este encontra-se muito fragmentado. Porém identificaram-se 
fragmentos de cerâmica campaniense B, ânforas do vale do Guadalquivir e da 
Bética costeira assim como cerâmica comum e alguns sílexes. 

Sob este nível definiu-se a vala de fundação da estrutura, UE [55]. A cuidada 
escavação desta unidade, UE [109], permite atribuir uma cronologia de meados 
do século I a.C. à construção desta imponente parede. No enchimento da vala de 
fundação identificou-se um fragmento de pátera em campaniense B de meados do 
século I a.C. 
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AMBIENTE 9
O ambiente 9 é delimitado pelas paredes UE [42] e UE [95]. Ainda desconhece-
mos a real dimensão deste compartimento, uma vez que este se desenvolve para 
fora da área intervencionada sob a atual estrada aí existente.

Articulação arquitetónica com as paredes dos compartimentos 7 e 6, leva-nos 
a supor podermos estar perante o mesmo edifício. 

Removido o nível de superfície UE [5], definiu-se a camada UE [86]. Trata-se 
de um nível arenoargiloso de tom castanho claro, composta por raízes e pedras de 
pequeno calibre. O espólio é constituído por fragmentos de cerâmica de constru-
ção, cerâmica comum, ânforas e pesos de tear.

Sob este nível identificou-se o pavimento deste ambiente UE [95]. Caracteri-
zado por um sedimento essencialmente composto por pedras de pequeno médio 
calibre, muito compactados e alguns fragmentos de cerâmica comum romana. 
Tendo presente o que se conhece da geologia do terreno, parece que estamos 
perante o aproveitamento dos níveis geológicos calcários em desagregação (FIG. 67). 

Esta unidade assenta sob um nível de enrocamento composto essencialmente 
por pedras e elementos de cerâmica de cobertura romana, UE [123] (FIG. 68). 

Logo ao iniciarmos a remoção do nível de enrocamento, UE [123], verificou- 
-se que este assentava diretamente sobre uma sólida estrutura pétrea, UE [174], 
que mais não é que a continuação da estrutura preexistente já identificada no 
ambiente 7 a UE [94] (FIG. 69 E 83).

A análise do espólio identificado neste nível de preparação para assentamento 
de pavimento, permite-nos estabelecer uma cronologia bem definida de meados 
da segunda metade do século I a.C. 

Esta cronologia assente na presença de diversos fragmentos de paredes finas 
itálicas, cerâmica campaniense B nomeadamente um fundo de una pátera da  
F. 2230/2280 (Lamboglia 5 e 7), cerâmica campaniense em pasta cinzenta, um 

FIG. 67  Fotografia pavimento 
ambiente 9, campanha 2010.67
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bocal com arranque de bico de almofariz bético da forma 2 de Santarém, assim 
como dois fragmentos de ânforas ovóides Lusitanas. 

Sob este nível e já associada à parede, UE [174], identificou-se uma camada 
arenosa de tom castanha acinzentada, grão fino e medianamente compacta. Com-
posta por fragmentos de tégulas, cerâmica comum romana, ânforas, raízes, nódu-
los de carvão e ossos, UE [143].

A análise do seu espólio remete-nos igualmente para o século I a.C., com a 
presença de dois fragmentos de Campaniense B, 3 fragmentos de paredes finas 
Itálicas, fragmentos de bojos e uma asa de ânfora proveniente da área da Bética 
Costeira. 

Removida esta unidade identificou-se outro nível que ainda não foi possível 
escavar na totalidade, a UE [144]. Trata-se de camada arenoargilosa de tom cas-
tanho avermelhado, grão fino e medianamente compacta. Composta por nódulos 
de argila.

A nível de cronologia este nível não forneceu até ao momento materiais que 
permitam um enquadramento cronológico mais fino, tendo-se apenas recolhido 
cerâmica comum, correspondendo essencialmente de contentores de armazena-
mento. 

Por questões de segurança e face à exiguidade da área intervencionada suspen-
deu-se a intervenção nesta área. 

FIG. 68  Fotografia perfil Sul 
e estrutura UE [174].

FIG. 69  Fotografia enrocamento UE 
[123], campanha 2010.

FIG. 70  Perfil Sul ambiente 9 e 7.
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FIG. 71  Planta do ambiente 9.
AMBIENTE 10
Este compartimento apresenta-se como uma ampla área de pelo menos 25m2 defi-
nida pelas paredes UE [42], [54] e [55], faltando apenas clarificar os seus limites 
a Oeste (FIG. 21). 

Removido o nível de superfície UE [5], identificou-se no interior deste com-
partimento dois níveis de derrube ou colapso da parede UE [42]. Estes níveis, UE 
[92] e [93] são essencialmente compostos por blocos de calcário, arenito e basalto 
de pequeno/médio e grande calibre. A sua escavação deixou antever que nesta 
zona a estratigrafia estaria bem preservada, encontrando-se estes níveis a selar a 
realidades anteriores. 

Sob os derrubes, identificou-se na área mais a sul do ambiente 10, dois níveis 
sobrepostos UE [90] e UE [99], com abundantes restos osteológicos e cerâmicos, 
que interpretamos como de lixeira. Neste nível foram identificados dois invulga-
res projéteis de catapulta em calcário. 

Esta lixeira assenta sobre uma ampla unidade estratigráfica que se estende a 
todo o ambiente 10, UE [91], que interpretamos como um nível de circulação 
exterior ao edificado. Trata-se de um nível argiloarenoso de tom avermelhado, 
composto por pedras de pequeno/médio calibre, raízes e nódulos de carvão.  
O espólio é relativamente escasso constituído por cerâmica comum, cerâmica de 
construção e ânforas (FIG. 72).

Removido este nível, detetou-se uma nova realidade mais complexa. Sensi-
velmente a meio deste compartimento surgiu uma sólida estrutura, UE [158], já 
identificada no ambiente 7,UE [101], atestando uma fase mais antiga de ocupação 
desta área do Monte dos Castelinhos (FIG. 75). 

A Norte da estrutura, UE [158], e a ela associada identificou-se uma extensa 
camada, UE [131]. Uma análise cuidada das correlações estratigráficas permitiu 
verificar que esta unidade se encontrava cortada pelas extensas valas de fundação 
das estruturas, UE [42], UE [54] e UE [55]. 

0 2 m
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Face a estas evidências, escavou-se previamente as ditas valas de fundação, UE 
[136] e UE [137], e os respetivos preenchimentos, UE [132] e UE [133]. A sua 
análise permitiu verificar, que estas valas iam até aos níveis geológicos. Associado 
na vala de fundação à parede UE [54], recolheu-se um numisma (FIG. 74). Trata-se 
de um As de liga de cobre de cunhagem hispânico da cidade de KASTILO/Castulo 
e cronologia de meados do século I a.C. (Cerca de 85 a.C.). Fornecendo-nos assim 
uma preciosa datação post quem, para a edificação deste conjunto arquitetónico. 

A escavação da UE [131], foi particularmente contundente pois face á dimen-
são do ambiente 10 foi possível pela primeira vez analisar uma área preservada 
significativa, associada à fase de urbanismo mais antiga. 

Caracterizando-se por um sedimento arenoargiloso de tom castanho aver-
melhado, esta camada era particularmente rica em espólio arqueológico identi-
ficando-se diversas peças quebradas em conexão. A análise do espólio exumado 
leva-nos a atribuir uma cronologia de meados do século I a.C. para o abandono 
deste compartimento. Esse abandono deverá estar correlacionado com as profun-
das alterações do desenho urbano que iram redimensionar o espaço.

A proposta de cronologia que apresentamos baseia-se na presença de diversos 
fragmentos de paredes finas tardo-republicanas, de um conjunto significativo de 
cerâmica Campaniense B, assim como pela presença de diversos fragmentos de 
ânforas com as mais diversas proveniências. 

Entre estes estão representados dois contentores das primeiras produções de 
ânforas do vale do Guadalquivir do tipo Ovóide 4, uma Classe 67, 2 Ovóides 
Gaditanas, e uma ânfora vinária Itálica do Tipo Dressel 1. 

Sob esta unidade detetou-se um pavimento de argila verde associado à estru-
tura, UE [158], assim como uma estrutura de combustão constituída por tégulas 
e lateres, UE [157], (FIG. 76 E 77).

Ao aprofundarmos a leitura estratigráfica até aos níveis geológicos deparámo-
nos sob o pavimento UE [158] e sob a vala de fundação, UE [137], com uma séria 

FIG. 72  Fotografia ambiente 10 
área de circulação UE [91], 
campanha 2010.

FIG. 73  Início da escavação da UE 
[91], campanha 2010.
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FIG. 74  Pormenor do numisma 
identificado na escavação da vala de 
fundação UE [136], embutida no muro 
UE [54],campanha 2010.

FIG. 75  Vista geral do ambiente 7 e 10, 
sendo visível a estrutura da primeira fase 
de ocupação desenvolvendo-se sob as 
estrutura UE [42].
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FIG. 76  Vista geral do ambiente 10, no 
final da escavação de 2010. Ao fundo 
pormenor da lareira UE [148] e área de 
pavimento. Em primeiro plano buracos 
de poste da primeira fase de ocupação 
e valas de fundação dos muros UE [54] 
e UE [55].

FIG. 77  Pormenor da lareira UE [148,]
construida com tégulas.
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de buracos de poste abertos nos níveis de base, UE [172] alguns de assinalável 
dimensão (FIG. 76). 

A Sul desta estrutura identificou-se uma sequência estratigráfica constituída 
pelas unidades UE [134] e UE [135]. O espólio é relativamente escasso constitu-
ído por cerâmica comum, cerâmica de construção, ânforas, assim como fragmen-
tos de paredes finas itálicas e fragmentos de cerâmica campaniense B.

Sob estas camadas identificámos a estrutura UE [156], e o pavimento UE 
[173]. Estas estruturas articulam-se com a parede UE [158], inserindo-se assim 
na primeira fase do urbanismo do sítio. 

A remoção da estrutura pétrea, UE [156], revelou que esta se tratava de um 
derrube que se desenvolve para fora da área intervencionada.

A escavação do pavimento, UE [173], permitiu atestar que este nível corres-
ponde a um extenso e profundo nível de aterro, regularizando assim o nível geo-
lógico. Este é constituído essencialmente por rocha em desagregação unida com 
argamassa de tom branco. 

O espólio é abundante constituído por cerâmica de construção, fragmentos de 
ânfora em particular da forma Classe 67, e fragmentos de cerâmica campaniense 
B, dominando o reportório as taças da forma Lamboglia 1. Destaque-se a desco-
berta neste nível de uma mó em granito (FIG. 79 E 80). 

Sob este nível detetou-se dois níveis de combustão praticamente sobrepostos, 
UE [247] e UE [248]. Estes são compostos por fragmentos de ânforas e tégulas 
unidos por argila. 

Contemporâneos destas estruturas de combustão surgiram sob o pavimento, 
UE [173], uma séria de buracos de poste abertos nos níveis de base, UE [172]. 
Estes parecem apresentar alguma coerência com os já identificados na campanha 
de 2010 e 2011 no ambiente 6, 11e 10 (FIG. 81). 

79

FIG. 78  Fotografia do decorrer 
da escavação em simultãneo nos 
ambientes 9 e 10. Campanha  
de 2010.

FIG. 79  Pormenor da escavação 
da UE [173], do ambiente 10.
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FIG. 80  Pormenor do substrato 
geológico intencionalmente 
afeiçoado para servir como 
pavimento UE [246]. No canto 
inferior direito estruturas de 
combustão UE [248] e ao centro 
buracos de poste coincidentes 
com a I fase de ocupação.

FIG. 81  Planta do ambiente 10.

FIG. 82  Perfil Este do ambiente 10. 
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FIG. 83  Planta dos ambientes 5, 
6, 7, 9 e 10 com as estruturas da 
primeira fase de ocupação a verde.
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AMBIENTE 11
Por ambiente 11 definiu-se toda a área a Norte da grande estrutura, UE [55]. 
Trata-se de uma área de exterior em que não foi identificada qualquer evidência 
de ocupação de cariz habitacional (FIG. 21).

O nível de superfície UE [5], revelou uma ampla profusão de material arqueo-
lógico. Após a sua remoção deparámo-nos com a UE [44]. Trata-se de uma camada 
arenosa de tom castanho claro, grão fino, medianamente compacta, composta por 
pedras de pequeno calibre, nódulos de carvão e raízes. 

A abundância de espólio e o seu estado de conservação, muito dele fragmen-
tado em conexão leva a que interpretemos esta unidade como uma área de lixeira 
onde eram descartados materiais de uso doméstico. Destaca-se neste nível a pre-
sença de espólio metálico, como fechos de cinturão, uma glande de chumbo e 
fíbulas em liga de cobre. 

A escavação desta unidade revelou um nível geológico com uma grande incli-
nação e com evidências de exploração de pedra, UE [115].

Junto à estrutura UE [55], na área mais a oeste da escavação detetaram-se 
estruturas negativas. Correspondem a duas valas de drenagem do ambiente 10, 
escavadas no nível geológico, a UE [223], e a UE [225]. E dois buracos de poste 
de grande dimensão, UE [113] e [114], correspondendo possivelmente a uma 
construção em madeira que encostaria á estrutura UE [55]. Contudo esta hipótese 
de trabalho terá que ser corroborada com o alargamento da área de intervenção 
(FIG.S 84 E 85). 

Na área mais a norte uma vez removida a UE [44], deparámo-nos com um 
segundo nível de lixeira, ainda que com características distintas do ponto de vista 
de sedimento. Esta camada, UE [202], caracteriza-se por um sedimento a argi-
loarenoso de tom castanho, grão fino, medianamente compacto, composta por 
pedras de pequeno e médio calibre, ossos, conchas, cerâmica comum e metais.

A sua escavação revelou que assentava sobre uma estrutura pétrea de contor-
nos semicirculares, a UE [221]. Composta essencialmente por blocos calcários e 
de arenito de pequena e média dimensão. O ligante é de argila de tom castanha, 
grão fino e medianamente compacta. Esta estrutura da qual pouco podemos aferir 
assenta diretamente sobre o nível geológico, UE [57].

84 85

FIG. 84  Fotografia geral do 
ambiente 11. Sendo visíveis as 
valas de drenagem do ambiente 
10, escavadas no nível geológico, 
a UE [223], e a UE [225]. 
Campanha de 2011.

FIG. 85  Fotografia do buraco de 
poste de grande dimensão, UE 
[113] associado à parede UE [55]. 
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FIG. 86  Pormenor de escavação 
da UE [202]. Em primeiro plano 
uma fíbula em bronze. 

FIG. 87  Pormenor de escavação de 
uma taça de imitação de cerâmica 
campaniense identificada na UE 
[44].

FIG. 88  Pormenor de escavação 
de uma taça de pé alto em 
cerâmica comum, identificada  
na UE [202]. 

FIG. 89  Planta do ambiente 11.8786
89

88
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AMBIENTE 12
O alargar da intervenção para oeste na campanha de 2011 permitiu identificar um 
espaço de grandes dimensões que apesar de ainda não entendermos categorica-
mente a sua funcionalidade designámos como ambiente 12 (FIG. 21).

Trata-se de um compartimento delimitado a Este pela parede, UE [151] e a Sul 
pela parede UE [226] e para o qual de momento não dispomos de mais confron-
tações. Na área intervencionada podemos verificar uma área de 10,8 por 6 metros 
correspondendo a uma área de 64,8 metros quadrados. 

Ao iniciar-se a escavação e definição interna deste ambiente, detetámos logo 
após remover a UE [5], uma unidade bem preservada que se estendia a todo o 
compartimento, a UE [126]. Esta unidade caracteriza-se por um sedimento are-
noargiloso de tom castanho clara, grão fino, medianamente compacto. Composta 
por nódulos de carvão, abundantes ossos, cerâmica comum e pedras de pequeno 
calibre.

O espólio exumado nesta camada é muito abundante, constituído por diver-
sos pesos de tear, cerâmica comum, diversos fragmentos de ânfora, paredes finas, 
fragmentos de lucernas, cerâmica campaniense B e alguns fragmentos de terra 
sigillata itálica. Entre as ânforas é possível identificar diversos fragmentos de bordo 
que permitem uma identificação morfológica. Correspondem a importações de 
produções do vale do Guadalquivir, nomeadamente ânforas oleícolas da forma 
Ovóide 6, Haltern 70 e contentores da forma Classe 67. As primeiras formas de 
produções anfóricas Lusitanas estão igualmente atestadas por diversos exempla-
res. 

Removido este nível, identificou-se uma camada argiloarenosa de tom casta-
nho acinzentada, grão fino e compacta, UE [154].Esta era composta por pedras de 
pequeno calibre, raízes e nódulos de carvão. 

O espólio é particularmente abundante constituído por, cerâmica comum, 
cerâmica de construção, diversos fragmentos de ânfora, paredes finas, fragmentos 
de lucernas, cerâmica campaniense B e alguns fragmentos de terra sigillata itálica.

FIG. 90  Vista geral do ambiente 12. 
Campanha de 2013.

FIG. 91  Vista geral do ambiente 12. 
Campanha de 2013.
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FIG. 92  Pormenor do pavimento 
do ambiente 12, UE [219]. 

FIG. 93  Planta do ambiente 12.

92

9593

0 2 m1



69

Trata-se tal como a camada que a antecedia de níveis de abandono deste espaço, 
bem datados face à presença de terra sigillata Itálica de inícios do século I d.C. 

Sob esta unidade, identificou-se um nível muito compactado que corresponde 
a um pavimento, UE [219]. Trata-se de uma unidade essencialmente composta 
por blocos calcários de pequeno e média dimensão, muito compactos, o sedi-
mento ligante é de argila de tom avermelhado. No interstício das pedras identifi-
cou-se alguns elementos cerâmicos de tégulas, bojos de ânforas romanas do Vale 
do Guadalquivir, fragmentos de campaniense B e pesos de tear (FIG. 92).

Associado a este nível e contemporâneo deste, deparámo-nos com o pavi-
mento, UE [220].Corresponde a uma área de pavimento lajeado, essencialmente 
composta por lajes de calcário toscamente afeiçoadas. É parcialmente coberta e 
encosta ao pavimento UE[219].

Face às evidências a nível de planta e perante o tipo de pavimentos poderemos 
estar neste ambiente 12 perante uma área de exterior ao conjunto edificado, possi-
velmente uma rua que circunda a área habitacional (FIG. 90 E 91). Apesar de ser passí-
vel de atribuir uma cronologia para estes pavimentos de época tardo-republicana, 
eles apenas foram abandonados em época alto-Imperial postulando assim uma con-
tinuidade e sobrevivência ao conjunto urbano que se encontrava já em ruínas. 

AMBIENTE 13
Ainda que mal caracterizado por se desenvolver para fora da área da escavação, 
este ambiente encontra-se delimitado a Oeste pela UE [151], a Este pela UE [146] 
e a Norte pela parede de adobe UE [155]. Circunscrevendo assim um espaço de 
tendência retangular com 2,6 metros de comprimento por 2,2 metros de largura 
(FIG. 21).Ainda não foi possível escavar o seu interior tendo-se apenas removido os 
níveis do seu abandono UE [5] e a UE [126].

AMBIENTE 14
Encontra-se delimitado a Sul pela parede de adobe UE [155], a Oeste pela UE 
[151], a Este pela UE [146] e a Norte pela parede[156]. Circunscrevendo assim 
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FIG. 94  Vista geral do ambiente 14. 

FIG. 95  Pormenor do revestimento 
de estuque das paredes  
do Ambiente 14. 
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um espaço de tendência quadrangular com 2,3 metros de comprimento por 2,1 
metros de largura, correspondendo a uma área de 4,8 metros quadrados (FIG. 21).

Após a remoção dos níveis do seu abandono UE [5] e a UE [126], deparamo-nos 
com uma camada arenosa de tom castanha avermelhada, medianamente compacta 
e composta por cerâmica comum, pedras de pequeno calibre e raízes, UE [153].

O espólio identificado não é particularmente numeroso, sendo constituído 
essencialmente por cerâmica comum e alguns exemplares de ânforas de importa-
ção do sul peninsular. 

Sob esta unidade surgiu o nível de pavimento deste compartimento, UE [218].
Composto por um nível de argila e rocha compactada.

Durante a escavação, constatou-se que este compartimento conserva pelo 
menos em três das suas paredes revestimento a estuque. 

Apesar do estado de conservação das estruturas não permitir uma leitura con-
tundente, presume-se que existiria uma porta de comunicação com o ambiente 
16. De facto, é na parede Este, UE [146], que não se preserva revestimento a 
estuque.

Qual a funcionalidade deste espaço? É algo que de momento não é de todo 
claro, porém as pequenas dimensões do compartimento levam a pensar estarmos 
perante um cubicula. 

FIG. 96  Planta do ambiente 13 e 14.
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AMBIENTE 15
O ambiente 15 corresponde a um vasto compartimento retangular com 4,9 
metros de comprimento por 3,8 metros de largura, equivalendo a uma área de 
18,62 metros quadrados (FIG. 21). A Sul encontra-se delimitado pela parede UE 
[125] e UE [126], a Oeste pela parede UE [151], a Este pela UE [227] e a Norte 
pela UE [226]. 

O evoluir da escavação, permitiu confirmar, a existência de um vão de liga-
ção interno, com o ambiente 23, na UE [227], identificado através do derrube 
da cobertura em tégulas. Até ao momento não foi possível escavar o seu interior 
tendo-se apenas removido os níveis de abandono UE [5] e a UE [126].

Definiu-se porém a totalidade da sua planta tendo-se identificado um nível de 
abandono, UE [229]. Este caracteriza-se, por uma camada argilosa de tom casta-
nha escura, grão médio – fino, medianamente compacta. Composta por pedras 
de pequeno e médio calibre, nódulos de argila avermelhada, cerâmica comum 
romana, tégulas e raízes.

Face ao cronograma da última intervenção, apenas foi possível escavar parcial-
mente este nível. O espólio exumado é particularmente numeroso, constituído 
por cerâmica de construção, cerâmica comum de armazenamento e fragmentos de 
ânforas. Entre as cerâmicas finas, destaque-se a presença de um fragmento de uma 
pátera da forma Lamboglia 5/7 em campaniense de pasta cinzenta.

FIG. 97  Vista geral do ambiente 15, 
campanha de 2012. 
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AMBIENTE 16
Encontra-se delimitado a Sul pela parede UE [150], a Oeste pela UE [146], a Este 
pela UE [124] e a Norte pela parede[125]. Circunscrevendo assim um espaço 
retangular com 5,8 metros de comprimento por 3,86 metros de largura, corres-
pondendo a uma área de cerca de 22,4 metros quadrados (FIG. 21).

Ao iniciarmos a escavação e delimitação deste compartimento através da remo-
ção dos níveis do seu abandono UE [5] e a UE [126], verificou-se que este com-
partimento se encontrava no seu limite Norte muito afetado pela erosão. De facto, 
apenas a Sul foi possível identificar e registar um nível de derrube UE [127], e 
uma área de combustão UE [148]. 

FIG. 98  Planta do ambiente 15.
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Na restante área do compartimento identificou-se uma camada arenoargilosa 
de tom castanha avermelhada de grão médio e compacta. Este nível UE [128], era 
composta por pedras calcárias de pequeno e médio calibre, nódulos de carvão 
cerâmica comum romana, cerâmica de construção e ossos. 

A sua escavação revelou tratar-se de um nível de regularização dos níveis geo-
lógicos UE [149],para a edificação deste compartimento e da sua pavimentação. 
Este enchimento ou aterro foi efetuado após a construção das paredes limítrofes, 
de forma a criar uma área aplanada para a edificação do pavimento. Deste nada 
nos resta, à exceção de uma pequena área de lareira, UE [148], que se preservou 

FIG. 99  Vista geral do ambiente 16, 
campanha de 2011. 

FIG. 100  Ambiente 16, após escavação.

FIG. 101  Pormenor do assentamento dos 
muros do ambiente 16 sobre o nível 
geológico. 
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debaixo do derrube, UE [127]. Este dado permite-nos recuperar a cota do pavi-
mento e verificar que este funcionava a uma cota superior à que chegou preser-
vada até nós. 

O estudo dos materiais recolhidos no aterro, UE [128], são particularmente 
interessantes pois permitem consubstanciar a proposta de cronologia de constru-
ção deste conjunto urbanístico em meados do século I a.C..

O espólio exumado nesta camada é muito abundante, constituído por diversos 
elementos de cerâmica de construção (tégulas), cerâmica comum romana, diver-
sos fragmentos de ânfora com pastas do Guadalquivir, paredes finas, cerâmica 
campaniense B, nomeadamente dois fragmentos de páteras da F. 2230/2280 (Lam-
boglia 5 e 7) e dois fragmentos de almofariz Béticos tardo-republicanos da forma 
2 de Santarém. Entre as ânforas é possível identificar dois fragmentos de bordo 
que permitem uma identificação da morfológica. Correspondem a importações 
de produções da Bética costeira, nomeadamente duas ânforas Ovóides Gaditanas. 

FIG. 102  Planta do ambiente 16 e 17.
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AMBIENTE 17
A sul do ambiente 16, individualizámos um compartimento muito mal preser-
vado, mas que perante as correlações estratigráficas e a coerência das estruturas 
parece-nos plausível identificar como uma área de corredor ou de circulação com 
o pátio. Um pouco como o já detetado no ambiente 5, que alias evidencia medidas 
similares (FIG. 21).

Este espaço encontra-se delimitado a Este pela UE [124], a Norte pela 
parede[125] e possivelmente a Sul pela parede UE [35], e a Oeste pela UE [146]. 
Circunscrevendo assim um espaço retangular com 2 metros de comprimento por 
3,86 metros de largura, correspondendo a uma área de cerca de 7,7 metros qua-
drados. 

A leitura estratigráfica deste compartimento não é de momento particular-
mente elucidativa, pois após a remoção dos níveis de abandono UE [5] e a UE 
[126], verificou-se que estes assentavam, diretamente sobre o nível geológico afei-
çoado e que serve de pavimento nesta área.

AMBIENTE 18
Na sequência da delimitação física da área de pátio descoberto que denominámos 
como ambiente 2, verificou-se a existência de uma unidade que confinava a norte 
com a área de calçada, UE [6]. 

Esta camada de sedimento arenoargiloso e tom castanho avermelhado era com-
posta por nódulos de argila vermelha com vestígios de fogo, pedras de pequeno e 
médio calibre, raízes, nódulos de carvão e de argamassa, UE [130]. O seu espólio 
era relativamente escasso, constituído por cerâmica comum romana, cerâmica de 
construção e um fragmento de terra sigillata itálica. Este elemento de sigillata é 
particularmente elucidativo, pois este nível aparenta tratar-se de uma área de per-
turbação para roubo de pedra datada já de inícios do século I d.C. É assim, mais 
um elemento consonante com a hipótese deste conjunto urbano ter sido abando-
nado ainda em meados da segunda metade do século I a.C. 
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FIG. 103  Início da escavação do 
ambiente 18, na campanha de 2011. 

FIG. 104  Definição do nível de incêndio 
sobre o pavimento do ambiente 18, 
campanha de 2011. 
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A sua escavação permitiu verificar que este nível cobria uma série de estruturas 
algo complexas, constituídas pela UE [131], UE [132] e UE [140], assim como as 
unidades de abandono destas UE [141] e UE [142]. 

Na campanha de 2012, foi possível através do alargamento da área aprofundar 
a leitura deste espaço e definir os seus limites. 

O ambiente 18 corresponde assim, a uma pequena divisão quadrangular com 
2,6 metros de comprimento por 2,6 de largura, com uma área de 6,76 metros 
quadrados (FIG. 21).

FIG. 105  Vista geral do ambiente 18 
após o alargamento da área a escavar 
na campanha de 2012. 

FIG. 106  Pormenor da escavação do 
nível de incêndio UE [141] e UE [142]. 

FIG. 107  Vista geral do ambiente 18 
e do pavimento em opus spicatum
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A Sul encontra-se delimitado pela parede UE [138], a Oeste pela parede UE 
[124], a Este pela UE [233] e a Norte pela parede UE [231]. 

Este ambiente apresenta a peculiaridade de em três dos seus lados evidenciar 
um murete de adobe de argila verde, encostado às suas paredes, UE [139]. 

A sua escavação revelou a presença de um nível de incêndio, UE [141] e UE 
[142]. A presença desta evidência, conduziu-nos numa primeira fase, a interpre-
tar este espaço como área de forno. Uma vez removido este nível, bem datado de 
meados do século I a.C., deparámo-nos com um invulgar pavimento em tijolos 
romboidais dispostos de forma geométrica, UE [262] (FIG. 106 E 107).

Trata-se de um pavimento tipicamente itálico designado como opus spicatum. 
Tanto quanto sabemos é a primeira vez que surge um pavimento deste tipo no ter-
ritório português datado de época republicana. Apenas se conhece um pavimento 
similar datado do século II d.C. na cidade de Viseu. Contudo, existem alguns 
elementos soltos de tijolos romboidais recolhidos em sítios de cronologia romana 
republicana e que poderão atestar a presença desta técnica construtiva. Estes 
encontram-se, bem representados no Vale do Tejo. Nomeadamente, no acampa-

FIG. 108  Planta de pormenor 
do ambiente 18.
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mento militar de Alto dos Cacos – Almeirim, em Chões de Alpompé, no Teatro 
romano de Lisboa e no acampamento romano de Cáceres el Viejo. Sublinhe-se, 
tudo sítios de atestado cariz militar onde é forte a componente Itálica. 

Na Hispania Ulterior, o melhor exemplo que encontrámos para pavimentos 
deste tipo é precisamente na sua capital Corduba. Aí esta técnica aplicada a pavi-
mentos surge no Forum da cidade republicana, relacionado com uma fonte. 

Qual a função deste ambiente 18? É algo que de momento nos escapa, contudo 
as suas diminutas dimensões e o cuidado na sua construção levam-nos a sublinhar 
a sua relevância dentro deste edifício. 

AMBIENTE 19
Corresponde a um pequeno compartimento quadrangular com 2,2 metros de 
comprimento por 2,6 de largura, com uma área de 5,72 metros quadrados (FIG. 21).

A Sul encontra-se delimitado pela parede UE [236], a Oeste pela parede UE 
[233], a Este pela UE [237] e a Norte pela parede UE [231]. 

Uma vez removido o nível UE [5], detetou-se um nível arenoargiloso de tom 
castanho acinzentado, grão médio, medianamente compacto. O espólio é escasso 
do qual se destaca um fragmento de cerâmica campaniense B, UE [200]. 

Esta camada assentava sobre um nível de derrube de revestimento imperme-
abilizante resultante do colapso das paredes deste compartimento, UE [244]. 
Cobrindo este diretamente o nível de pavimento em opus signinium, UE [245] 

(FIG. 110 E 111).
Um dos elementos verdadeiramente insuspeitos, foi a descoberta de que este 

compartimento revela quer nas suas paredes, quer no seu pavimento, um trata-
mento de argamassa impermeabilizante denominado opus signinum. 

Embora existam alguns antecedentes no mundo Ibérico e Púnico noutras áreas 
peninsulares, no extremo ocidente este tipo de argamassa foi introduzido pelos 

FIG. 110  Derrube das paredes 
do ambiente 19, UE [244]. 

FIG. 111  Pormenor do pavimento 
em opus signinum do ambiente 19. 

FIG. 109  Decorrer da escavação em 
paralelo do ambiente 3 e do ambiente 
19 na campanha de 2012. 
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FIG. 112  Planta de pormenor 
do ambiente 19.

0 2 m1

romanos tendo uma origem centro Itálica. A sua utilização encontra-se normal-
mente associada á presença de construções correlacionadas com água. 

Para o período a que nos reportamos, esta técnica tanto quanto sabemos, não 
se encontra atestada no território português. Contudo, em contextos onde a pre-
sença romana se fez sentir desde cedo, a utilização de pavimentos em opus signi-
num encontra-se atestada desde o século II a.C., só a titulo de exemplo refira-se as 
termas romanas de L’Almoina em Valência e os dados de Córdova onde a presença 
de pavimentos de opus signinum em contexto doméstico precisamente na fase a 
que aqui nos reportamos se encontra bem atestada. 

De momento, e face aos dados disponíveis, não temos ainda dados sólidos para 
atribuir uma funcionalidade a este espaço, porém a presença de um cuidado trata-
mento impermeabilizante quer nas paredes quer no pavimento revelam um cuidado 
especial com este espaço que se prende evidentemente com a sua utilização. Podía-
mos estar perante um tanque? Uma área de cisterna? Ou parte de uma área termal? 
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AMBIENTE 20 e 22
Do pátio ambiente 2, acedia-se através de um degrau a uma área igualmente 
empedrada, ambiente 22 e 20. Ainda que, tenhamos diferenciado estes dois espa-
ços, trata-se de uma mesma unidade, correspondendo a uma área de circulação 
organizada em degraus e através da qual se acedia a distintos compartimentos. 
Evidencia planta retangular com 4,8 metros de comprimento por 2,8 de largura, 
com uma área de 13,44 metros quadrados (FIG. 21).

A Sul encontra-se delimitado pela parede UE [236], a Oeste pela parede UE 
[233], a Este pela UE [237] e a Norte pela parede UE [231]. 

Uma vez removido o nível UE [5], detetou-se sobre o seu pavimento um nível 
essencialmente composto por carvões e cinzas que parece atestar um nível de 
incêndio UE [204] e UE [205]. 

O espólio exumado é abundante destacando-se um bocal de ânfora Mañá C2b, 
diversos fragmentos com colagem de um almofariz importado do vale do Guadal-
quivir de tipologia tardo-republicana e um peso de tear.

O pavimento é composto por um nível de argila compactada e pedras de cal-
cário de médio e grande calibre, UE [234]. 

11
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FIG. 113  Vista geral dos ambientes 20 e 22. 
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AMBIENTE 21
Corresponde um vasto compartimento retangular, com 6,2 metros de compri-
mento por 5 metros de largura, com uma área estimável de cerca de 31 metros 
quadrados, sendo o espaço de maior dimensão detetado até ao momento (FIG. 21).

A Sul encontra-se delimitado pela parede UE [231], a Oeste pela parede UE 
[228], a Este pela UE [232] e a Norte pela parede UE [226]. 

Após a remoção dos níveis de superfície, deparámo-nos com um estrato de 
abandono, UE[217], que se caracteriza por uma camada arenoargilosa de tom 
castanho avermelhado, grão fino, medianamente compacta. Composta por pedras 
de pequeno médio calibre, ossos, cerâmica comum e cerâmica de construção 
romana, cerâmica campaniense, nódulos de carvão e raízes.

A sua escavação revelou a existência de grandes contentores de armazena-
mento encostados às suas paredes, encontrando-se estes fragmentados em cone-

FIG. 114  Planta dos ambientes 20 e 22.
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FIG. 115  Vista geral do ambiente 21. 

FIG. 116  Pormenor do decorrer da 
escavação de um grande contentor  
de armazenamento fragmentado in situ 
no ambiente 21. 

FIG. 117  Planta do ambiente 21.
0 2 m1
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xão sobre o pavimento de argila compactado, UE [249]. A par deste recolheu-se 
um conjunto coerente de cerâmica campaniense B e ânforas de produção penin-
sular do vale do Guadalquivir. Entre o espólio metálico destaca-se a presença de 
um projétil de funda em chumbo e uma fíbula em bronze. 

A escavação desta unidade, ainda não se encontra concluída por questões de 
cronograma da última intervenção. 

AMBIENTE 23
O ambiente 23 encontra-se muito erodido, conservando-se apenas, os níveis de 
regularização para assentamento do pavimento. Trata-se de um compartimento de 
planta retangular com 4,9 metros de comprimento por 2,3 metros de largura, com 
uma área de 11,27 metros quadrados (FIG. 21).

A Sul encontra-se delimitado pela parede UE [226], a Oeste pela parede UE 
[227], a Este pela UE [228] e a Norte pela UE [125]. 

Ao iniciar-se a escavação e definição interna deste ambiente, detetámos logo após 
remover a UE [5], uma unidade bem preservada que se estendia a todo o comparti-

FIG. 118  Vista geral do ambiente 23. 

FIG. 119  Planta do ambiente 23.
0 2 m1
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mento, a UE [230]. Caracteriza-se por um sedimento arenoargiloso de tom castanho 
avermelhado, grão fino, medianamente compacto. Composta por pedras de pequeno 
calibre, nódulos de carvão, cerâmica comum romana, ânforas e pesos de tear.

Face ao cronograma da intervenção, apenas foi possível escavar parcialmente 
este nível. 

FIG. 120  Vista geral do ambiente 24, 
campanha de 2013. 

FIG. 121  Pormenor de escavação 
de ânfora Ovóide 6 do Guadalquivir 
fragmentada in situ.

FIG. 122  Decorrer da escavação da 
UE [280]. 
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AMBIENTE 24
Corresponde a compartimento de planta retangular com 4,2 metros de compri-
mento por 4,6 metros de largura, com uma área de 19,32 metros quadrados (FIG. 21).

A Sul encontra-se delimitado pela parede UE [231], a Oeste pela parede  
UE [232], a Este pela UE [51] e a Norte pela UE [226]. 

Ao iniciar-se a escavação e definição interna deste ambiente, detetámos logo 
após remover a UE [5], uma unidade bem preservada que se estendia a todo o 
compartimento, a UE [280].

FIG. 123  Planta do ambiente 24.
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Esta caracteriza-se por um sedimento arenoargiloso de tom castanho averme-
lhado, grão médio fino, medianamente compacta. Composta por pedras de grande 
e médio calibre. Cerâmica de construção, tégulas e lateres, cerâmica comum, ânfo-
ras e fragmentos de campaniense B. Recolheu-se igualmente diversos fragmentos 
de estuque de tom branco.

Destaque-se na sua escavação a descoberta de uma ânfora fragmentada em cone-
xão, correspondendo a uma produção do vale do Guadalquivir, Tipo Ovóide 6.

Sob esta unidade detetou-se a camada UE [299] que poderá corresponder a 
uma nível de pavimento. Associado a este identificou-se uma estrutura de com-
bustão de planta circular, UE [312]. Composta por blocos calcários e alguns sei-
xos de rio. 

AMBIENTE 25
Corresponde a um novo compartimento de planta ainda indeterminada que se dete-
tou na campanha de 2013. Evidencia uma planta possivelmente retangular com 3,1 
metros de largura e um comprimento ainda por definir, mas que na área já escavada, 
mede 4,2 metros. Estamos assim perante uma área ampla da qual ainda não dispo-
mos de grande informação, pois não foi possível concluir a sua escavação (FIG. 21).

A Norte encontra-se delimitado pela parede UE [55], a Oeste pela parede  
UE [294], a Este pela UE [284], sendo que a Sul ainda não é visível. 

Ao iniciar-se a escavação e definição interna deste ambiente, detetámos logo 
após remover a UE [5], uma unidade bem preservada que se estendia a todo o 
compartimento, a UE [282].

Uma vez removido este nível identificou-se uma camada areno argilosa de tom 
castanho, UE [285]. Este nível essencialmente composto por pedras de grande 
e médio calibre era particularmente rico em material cerâmico encontrando-se 
algum fragmentado em conexão. 

Sob este nível que interpretamos como de derrube e abandono deste com-
partimento, individualizamos dois níveis. A UE [305], que corresponde ao pavi-

FIG. 124  Inicio das escavações no 
ambiente 25 sendo visível no terreno  
o talude artificial aí existente. 

FIG. 125  Decorrer dos trabalhos de 
formação do campo arqueológico. 
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mento deste ambiente, e que é composto por pedras de pequeno calibre calcadas 
e elementos de rocha calcária moída. E um nível, UE [306], que embora ainda 
não tenha sido possível escavar, parece corresponder a uma preparação ou nivela-
mento para o assentamento deste pavimento.

FIG. 126  Ânfora Ovóide 6 do Guadalquivir 
detectada na escavação da UE [282]. 

FIG. 127  Vista geral do ambiente 25. 

FIG. 128  Planta dos ambientes 25 e 26.
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FIG. 129  Planta final da área 
de Sondagem 4.
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FIG. 130  Matriz estratigráfica 
da Sondagem 5.

AMBIENTE 26
Ao iniciar-se a escavação e definição interna deste ambiente, detetámos logo após 
remover a UE [5], uma unidade bem preservada que se estendia a todo o compar-
timento, a UE [283], assim como duas estruturas distintas UE [284] e UE [310]. 

Ainda que as correlações estratigráficas não permitem atribuir distintas crono-
logias, a análise das estruturas que definem este compartimento permitem verifi-
car duas distintas fases. Sendo que a estrutura UE [310], assenta e corta a estru-
tura UE [284], (FIG. 21 128).

A escavação desta ambiente, ainda não se encontra concluída por questões de 
cronograma da última intervenção. 

SONDAGEM 5
No âmbito dos trabalhos de prospeção, destacou-se desde cedo, uma área de oli-
val com uma inclinação acentuada, onde existia à superfície uma inusitada dis-
persão de materiais de construção e cerâmicas finas de importação claramente 
romanas (FIG. 7). 

Entre os primeiros, destacava-se a presença de tijolos de quadrante, indiciado-
res da presença de fustes de coluna e por inerência estruturas arquitetónicas mais 
complexas. 
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Na Campanha de 2009 decidiu-se efetuar nesta área uma sondagem de quatro 
metros de lado – Sondagem n.º 5, tendo esta sido progressivamente alargada nas 
campanhas de 2012 e 2013. 

A escavação revelou a seguinte sequência estratigráfica: Removida a camada 
de húmus UE [0], detetou-se uma unidade muito rica em material cerâmico, 
UE [64]. Esta camada é muito similar em composição à unidade de abandono 
das estruturas da Sondagem 4, UE [5]. Tendo em conta a presença de materiais 
importados, nomeadamente terra sigillata itálica, cerâmica Campaniense B e ânfo-
ras, pode-se atribuir uma cronologia relativa para a formação deste extrato de 
época Augustana, ou a partir do principado de Augusto.

A escavação deste nível, como se pode observar na análise da matriz de 
Harris, da sequência estratigráfica (VER FIG. 130), revelou uma maior complexidade 
estratigráfica e estrutural. A análise das diversas estruturas, que começaram a 
emergir sob este espesso nível de abandono, revelou diferentes ambientes, cor-
respondendo a compartimentos e áreas de circulação com funcionalidades e 
sequências estratigráficas distintas. Por uma questão de coerência metodoló-
gica, decidimos abordar cada uma destas realidades como um ambiente dis-
tinto, tendo estes sido numerado sequencialmente à medida que foram sendo 
intervencionados (VER FIG. 131).

AMBIENTE 30
Trata-se de um compartimento de tendência retangular com 3 metros de compri-
mento por 3,4 metros de largura, com uma área estimável de10 metros quadra-
dos. Tendo em conta a articulação dos compartimentos e as cotas dos pavimentos 
preservados, o ambiente 30, teria dois vãos de comunicação com outros espaços. 
A Este com o ambiente 31, e partir do canto Sul com um ambiente que se desen-
volve para fora da área intervencionada (FIG. 131 E 136 A 140). A Sul encontra-se deli-
mitado pela parede UE [183], a Oeste possivelmente pela parede UE [197], a Este 
pela UE [183] e a Norte pela parede UE [70]. 

Após a remoção dos níveis de superfície este compartimento encontrava-se 
preenchido por dois níveis estratigráficos. Na zona da entrada por uma unidade 
muito homogénea de sedimento arenoargiloso, UE [69]. E estendendo-se por 
grande parte do compartimento, a UE [182]. Esta caracteriza-se por um sedi-
mento arenoso, de grão médio e medianamente compacta. A sua escavação reve-
lou a presença de inúmeros elementos de tégulas, fragmentos de ânforas ovoides 
do vale do Guadalquivir e fragmentos de Campaniense B, permitindo atribuir 
uma cronologia segura de meados da segunda metade do século I a.C. para o seu 
abandono.

De sublinhar na escavação desta unidade a descoberta de duas laminas de 
facas em ferro, particularmente bem preservadas e de um elemento de encaba-
mento de pilum. 

Na zona mais a Sul do ambiente 30, deparamo-nos com uma zona de comu-
nicação definida pela parede UE [197] e pela estrutura negativa UE [184]. Parece 
corresponder a um vão de ligação com outro compartimento que de desenvolve 
para o exterior da área intervencionada. 

Aqui individualizou-se a UE [287].Camada areno argilosa de tom castanho 
amarelado. Grão fino, medianamente compacta. Composta por pedras de pequeno 
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FIG. 131  Planta esquemática da área
de escavação da Sondagem 5.

FIG. 132  Planta final da área de 
escavação da Sondagem 5.
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FIG. 133  Corte Norte-Sul da 
escavação da Sondagem 5.

FIG. 134  Perfil Sul da escavação 
da Sondagem 5.

0 4 m1 m


MONTE DOS CASTELINHOS 2013
PLANTA ARQUEOLOGIA

Sondagem 5 – Sector 2 Escala - 1:20

João Pimenta e Henrique Mendes 20-01-2014  
 

 

 
 

 

CMVFX

MONTE DOS CASTELINHOS 2013
PLANTA ARQUEOLOGIA

Sondagem 5 – Sector 2 Escala - 1:20

João Pimenta e Henrique Mendes 20-01-2014  
 

 

 
 

 

CMVFX

0 1 m

13
4

13
3



95

calibre, nódulos de argila cerâmica comum romana e ossos. Coberta pela UE [64].
Cobre o pavimento UE [198].Este é constituído pela própria rocha de base, sendo 
esta afeiçoada para o efeito.

Na área a Este da estrutura UE [184], e UE [183], define-se uma área aberta 
cuja finalidade ainda não é de todo percetível. A presença de três buracos de poste 
quadrangulares escavados nos níveis geológicos leva a pensar podermos estar 
perante as evidências de estruturas de madeira. Sendo estas paralelas às paredes 
do ambiente 30 e podendo assim, pertencer ao mesmo edifício. 

FIG. 135  Decorrer dos trabalhos 
de escavação da sondagem 5 com 
alunos de arqueologia da Faculdade 
de Letras – 2012.
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AMBIENTE 31
Corresponde aparentemente a uma área exterior ao conjunto edificado. Após a 
remoção dos níveis de superfície, identificámos uma série de estruturas negativas 
e seus respetivos enchimentos. Este elemento é particularmente interessante para 
a compreensão da funcionalidade deste espaço, pois a escavação do enchimento 
das mesmas, atesta a sua utilização como áreas de lixeira, verdadeiras fossas onde 
o lixo doméstico era queimado e descartado (FIG. 131 E 141 A 144).

Tendo em conta as correlações estratigráficas das diversas estruturas negativas 
consegue-se definir uma sequência na sua construção, sendo claro que a primeira 

FIG. 136  Escavação no interior 
do ambiente 30. Á direita estruturas 
negativas e buraco de poste.

FIG. 137  Pormenor do interior 
do ambiente 30.

FIG. 138  Parede Sul do ambiente 30, 
sendo visível um tijolo de quadrante 
de coluna reutilizado.

FIG. 139  Lâmina de punhal em forma 
de falcata. Ambiente 30.
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FIG. 140  Final da escavação 
do ambiente 30. Apesar de se 
encontrarem muito à superfície, 
é visível o excelente estado 
de preservação das estruturas 
detetadas.

FIG. 141  Fase de escavação do 
enchimento da fossa detrítica 
Ue194 do ambiente 31.
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estrutura negativa a ser aberta terá sido a vala UE [192]. Tendo posteriormente 
sido abertas as fossas UE [276] e UE [194], que vêm cortar esta vala.

Apesar desta sequência registada para a sua utilização, o estudo do abundante 
espólio aqui exumado, não permite distingui-las cronologicamente. O espó-
lio cerâmico e numismático identificado permite situar a sua utilização em um 
momento centrado em meados da segunda metade do século I a.C. tendo em 
conta as importações de cerâmicas finas de tipo Campaniense. 

AMBIENTE 32
Um dos elementos interessantes aqui detetados, e que aguardamos o alargar da 
sondagem para observar em open area, é a descoberta de uma área de rua (AMBIENTE 

32). Este eixo viário encontra-se orientado no sentido Este-Oeste e conduz apa-
rentemente à parte superior do sítio arqueológico (FIG. 131 E 145). A leitura estrati-

FIG. 142 E 143  Pormenor de 
escavação de Lucerna Itálica  
da Forma Dressel 3, detetada no 
enchimento da estrutura negativa 
UE 192 – Ambiente 31.

FIG. 144  Vista geral da área de 
estruturas negativas denominada 
como ambiente 31.
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gráfica que aqui efetuamos permitiu atestar duas fases distintas de pavimentação 
que se sucedem cronologicamente: 

- Uma inicial composta por um piso de argila muito compactado com calcário 
moído e pedras e que se encontra bem datado de época tardo-republicana. Sobre 
este nível foi recolhido um projétil de funda em chumbo – Glans Plumbeae.

- E uma segunda fase composta por um novo nível de argila e calcário moído 
compactado com abundantes fragmentos de cerâmica e ânforas. Este nível corres-
ponde já a uma repavimentação de época Augustana, bem datada por um con-
junto coerente de terra sigillata itálica. 

A presença deste nível de pavimentação, já de época Imperial é particular-
mente relevante para o estudo do sítio, pois permite atestar a continuidade de 
ocupação de Monte dos Castelinhos no século I d.C. 

AMBIENTE 33
Trata-se de um compartimento de tendência retangular com 3,9 metros de compri-
mento por 3,2 metros de largura, com uma área estimável de12,5 metros quadrados 
(FIG. 131 E 132). A Sul encontra-se delimitado pela parede UE [269], a Oeste pela parede 
UE [270], a Este possivelmente pela UE [272] e a Norte pela parede UE [271]. 

Tendo em conta a articulação dos compartimentos e as cotas dos pavimentos 
preservados, não é ainda percetível a existência de vãos de ligação com os restan-

FIG. 145  Vista geral da área 
de circulação ambiente 32.
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tes ambientes. Sublinhe-se porém que esta divisão se desenvolve para fora da área 
intervencionada. 

Este novo ambiente encontrava-se preenchido por uma unidade muito homogé-
nea de sedimento arenoargiloso e tom castanho avermelhado, UE [203]. A sua esca-
vação revelou, que esta unidade ainda se encontrava algo perturbada pelos resul-
tados dos trabalhos agrícolas, recorde-se que estamos perante uma área de olival. 

Uma vez removida esta unidade, deparámo-nos com a presença de dois novos 
níveis estratigráficos a UE [207] e UE [208]:

UE [207] – Camada arenoargilosa de tom castanha escura. Grão fino, media-
namente compacta. Composta por cerâmica comum e de construção, fragmentos 
de terra sigillata itálica, cerâmica de paredes finas, nódulos de carvão e cinzas. 
Camada com material fragmentado em conexão.

UE [208] – Camada argiloarenosa de tom castanha avermelhada. Grão fino, 
muito compacta. Composta por cerâmica comum e de construção, conchas e 
pequenos nódulos de carvão. Coberta pela UE [203] e UE [207].

A sua escavação revelou que se trata de níveis de utilização/abandono deste 
compartimento. Face à presença de terra sigillata itálica, das formas 7 e 13 do 
Conspectus Formarum, ânforas das formas Haltern 70 e Ovóide 6 do vale do Gua-
dalquivir, podemos atribuir uma cronologia relativa da sua formação ao período 
de Augusto. De sublinhar, a recolha neste nível de um estilete em osso. 

A escavação destas duas unidades revelou um estrato mais compacto: UE [273] – 
Camada argiloarenosa de tom avermelhado. Grão fino, muito compacta. Composta 
por cerâmica comum e de construção, conchas e pequenos nódulos de carvão. 

Sublinhe-se que este nível parece corresponder a uma primeira fase de ocupa-
ção deste compartimento, estando já ausente a terra sigillata itálica. 

FIG. 146  Decorrer da escavação do 
ambiente 33. Observe-se o colapso 
da parede norte.

FIG. 147  Pormenor de escavação do 
ambiente 33, ânfora da Classe 67 
de produção Gaditana.
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Uma vez removida esta unidade, verificámos que cobria um espesso nível, 
essencialmente composto por blocos calcários de média e grande dimensão, UE 
[294]. A sua leitura em área permite verificar que se trata do derrube ou colapso 
da parede UE [269].

Este nível ainda não foi escavado, tendo-se preservado in situ, face ao seu cariz 
didático. 

AMBIENTE 34
Corresponde a um compartimento, em torno do qual dispomos de escassa 
informação. È delimitado pela parede UE [269], e desenvolve-se para Norte do 
ambiente 33, porém a exiguidade da área intervencionada não permite vislumbrar 
a sua planta (FIG. 131 E 132). 

Uma vez removido o nível de superfície UE [64], deparou-se em toda a área 
com uma camada arenoargilosa de tom castanho, grão fino, medianamente com-
pacta. Composta por pedras de pequeno, médio calibre, nódulos de argila, cerâmica 
comum romana, fragmentos de ânforas, e diversos elementos de tégulas, UE [206].

Este nível cobria uma série de unidades estratigráficas que revelam uma maior 
complexidade e que não foram ainda alvo de intervenção, aguardando-se a conti-
nuação do projeto para alargar a área a escavar neste setor. 

AMBIENTE 35
Corresponde a uma área definida pela parede UE [269], e que abre diretamente 
para o ambiente 30 (possível área de rua) e possivelmente para o ambiente 34. 
A sua escavação revelou a continuação de um pavimento detetado na área do 
ambiente 30, a UE [73], (FIG. 131 E 132).

FIG. 148  Trabalhos de registo gráfico, 
desenhos de planta e alçados  
da Sondagem 5.

FIG. 149  Plano final dos trabalhos 
realizados no ambiente 33. 
Observe-se o colapso da parede 
norte sobre o nível de pavimento 
de época tardo-republicana e sobre 
uma área de fossa coetânea.
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MONTE DOS CASTELINHOS 2013
Sondagem 5 – Sector 2

Alçado Norte UE 269 Escala - 1:20

João Pimenta e Henrique Mendes 20-01-2014
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FIG. 150  Alçado norte da parede UE 
[269].

FIG. 151  Desenho do alçado norte 
da parede UE [269].
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Este caracteriza-se por um sedimento arenoargiloso de tom castanho ama-
relado, grão fino, medianamente compacto. Composto por pedras de pequeno, 
médio calibre, nódulos de argila, cerâmica comum romana, fragmentos de ânforas 
e cerâmica campaniense B. Correspondendo a uma unidade antrópica de regula-
rização da rocha para criar uma área de circulação. 

Estaríamos assim perante a continuação da área de rua que definimos como 
ambiente 32. 

Sob este nível detetou-se um nível de preparação ou regularização, UE [288]. 
Caracterizando-se por uma camada argilosa de tom castanho avermelhado. Grão 
fino, medianamente compacta. Composta por pedras de pequeno calibre e nódu-
los de argila. O espólio é escasso essencialmente composto por fragmentos de 
ânfora do vale do Guadalquivir. Recolheu-se ainda um numisma em liga de cobre. 
Corresponde a um numisma de cunhagem hispânico, um AS da cidade de Cas-
tulo, com cronologia centrada no século I a.C.

FIG. 152  Perfil Oeste da Sondagem 5.

MONTE DOS CASTELINHOS 2013
Sondagem 5 – Sector 2

Perfil Oeste Escala - 1:20

João Pimenta e Henrique Mendes 20-01-2014 
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FIG. 153  Vista da área da Sond. 6 
prévia aos trabalhos de desmatação.
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MONTE DOS CASTELINHOS 11
PLANTA ARQUEOLOGIA

Sondagem 6 Escala - 1:20

João Pimenta e Henrique Mendes 19-06-2012
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FIG. 154  Planta final da área 
de Sondagem 6.
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Este nível de pavimento, UE [73], assim como a preparação, UE [289], são 
cortados por uma estrutura negativa tipo fossa, UE [289]. Esta estrutura não foi 
alvo de escavação por questões de conservação do muro, UE [269].

SONDAGEM 6
No decorrer da campanha de 2011 decidimos iniciar uma nova área de Sonda-
gem. Esta prendeu-se com a necessidade, cada vez mais presente, de entendermos 
o sistema ou sistemas defensivos do sítio de Monte dos Castelinhos (FIG. 7).

Aqui era parcialmente visível desde os primeiros trabalhos de prospeção de 
2007, uma estrutura de contornos semicirculares, associada a um amplo talude. 
O carácter excecional desta estrutura, no âmbito do que era visível nas diversas 
plataformas do monte, levou-nos a pensar inicialmente estar perante uma qual-
quer construção com fins agrícolas, sendo assim correlacionada com a utilização 
histórica da Quinta da Marquesa. 

Contudo, o desenrolar das diversas campanhas e o conhecimento mais atento 
do terreno, levou-nos a suspeitar desta interpretação linear e a suspeitar podermos 
estar perante uma torre semicircular, inserida na linha de muralhas que delimita-
ria a plataforma superior. De facto, a dimensão da dita estrutura, e a constatação 
de esta se encontrar parcialmente soterrada e coberta por denso manto inviabili-
zava a sua perceção e enquadramento (FIG. 153). 

Decidiu-se assim iniciar a limpeza cuidada e atenta do terreno, com a remoção 
de mato. Estes trabalhos levaram a que verificássemos estar perante uma estrutura 
antrópica de grande dimensão que se articula com um talude e com um antigo 
acesso à plataforma superior, hoje em dia muito obstruído (FIG. 154). 

Infortunadamente a escavação não foi de todo conclusiva. Desta estrutura 
semicircular encontra-se apenas preservado o seu alicerce, encontrando-se este 
reduzido aos níveis geológicos. Porem tem-se que ter presente, que estes encon-
tram-se intencionalmente afeiçoados com o intuito de conferir uma face de con-
tornos semicirculares. Não é assim possível interpretar a funcionalidade desta 
estrutura nem a sua cronologia. Esperamos numa futura campanha poder alargar 
a área de análise para confirmar ou infirmar esta hipótese interpretativa.

FIG. 155  Trabalhos de registo gráfico 
da Sondagem 6.

FIG. 156  Final dos trabalhos durante 
a campanha de 2011.
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A INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA DE UM SÍTIO COM ESTA DIMENSÃO, NEM SEMPRE PERMITE 
LEITURAS CONTUNDENTES E DE CARIZ PERENTÓRIO, SENDO ASSIM NÃO PODEMOS DEIXAR 
DE SUBLINHAR, QUE O DISCURSO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO, NÃO SENDO 
AINDA TOTALMENTE CLARO QUE ESTABELECIMENTO É ESTE.

O primeiro ponto, que nos parece relevante, é de que perante os elementos de 
que dispomos, resultantes de diversas áreas de escavação em distintos pontos do 
sítio arqueológico, podemos atestar a inexistência de quaisquer níveis pré-romanos. 

Apenas existem alguns elementos líticos e cerâmicos, recolhidos já em contex-
tos de época romana que permitem supor uma ocupação Calcolítica do morro. 
Ocupação essa que se encontra consubstanciada no Museu Hipólito Cabaço por 
um conjunto coerente de materiais aí depositado. 

Decorrente da análise da sequência estratigráfica e arquitetónica identificada, 
nas diversas sondagens, é possível individualizar 4 fases distintas de cronologia 
romana no sítio.

FASE 1  Corresponde a um primeiro desenho urbano, já claramente romano, do 
qual ainda pouco sabemos, visto o urbanismo subsequente o ter desmantelado.  
A esta fase pertencem a dois amplos compartimentos de tendência retangular, que 
utilizam o nível geológico como pavimento, e que utilizavam já telhado de Tégu-
las (VER FIG. 83). Associados a estes, detetaram-se diversos buracos de poste, alguns 
de dimensão assinalável. Os seus alinhamentos permitem vislumbrar edifícios de 
madeira, que aparentemente estão associados a esta primeira fase do urbanismo, 
ou que lhe antecedem no tempo, ainda que tal de momento não seja claro pelas 
correlações estratigráficas. 

Qual a cronologia desta fase? É de momento uma incógnita. Os níveis asso-
ciados a estas estruturas encontram-se bem datados de meados do século I a.C., 
mas dificilmente recuam muito. Entenda-se, não diferem grande coisa dos níveis 
associados à construção e abandono brusco do conjunto urbanístico de matriz 
ortogonal que lhe sucede. 

Estes caracterizam-se pela presença de cerâmica comum predominando os 
contentores de armazenamento de bordo moldurado e base com reforço externo; 
presença de cerâmica comum importada do sul peninsular; cerâmica campa-
niense B; paredes finas itálicas; ânforas Itálicas do Tipo Dressel 1C; ânforas hispâ-
nicas de morfologia ovoide do vale do Guadalquivir, e da área de Cádis (ovoides 
Gaditanas). A nível do espólio metálico destaca-se a presença de um numisma de 
cunhagem hispânico, correspondendo a uma cunhagem da antiga cidade Ibérica 
de KELSE. Tendo em conta a iconografia, o exemplar exumado em Castelinhos 
parece corresponder a uma cunhagem posterior a 133 a.C. 

JOÃO PIMENTA  |  HENRIQUE MENDES    

EM TORNO 
DO FASEAMENTO 
DA OCUPAÇÃO
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Porém a importância destes níveis têm que ser matizada, eles de facto não 
datam as estruturas, quanto muito datam o seu abandono. Contudo, o estudo 
das realidades artefactuais e em particular das cerâmicas de importação de verniz 
negro e do conjunto de ânforas não autoriza que se recue a cronologia além do 
primeiro quartel do século I a.C. 

FASE 2  Corresponde ao momento de construção e edificação de um conjunto 
arquitetónico regular traduzindo um urbanismo de matriz ortogonal com um ele-
vados padrões de romanização. 

Os níveis da fase anterior foram desmantelados e aterrados, sendo sobrepostos 
por um novo desenho urbanístico. 

Nestes níveis de aterro e de regularização para a construção dos novos edifí-
cios, o espólio é abundante. Sendo constituído por diversos elementos de cerâ-
mica de construção (tegulae), cerâmica comum do sul peninsular, paredes finas 
itálicas, cerâmica campaniense B, fragmentos de almofariz importados da forma 2 
de Santarém. Entre as ânforas surgem importações do sul peninsular, nomeada-
mente ânforas Ovóides Gaditanas e ânforas da Classe 67 do Guadalquivir. 

Importa sublinhar que o espólio cerâmico apesenta-se em tudo idêntico ao 
detetado nos níveis de abandono/destruição que lhe sucede. 

Entenda-se, o estudo das cerâmicas importadas identificadas, nomeadamente 
as cerâmicas campanienses, a cerâmica de paredes finas, e as ânforas, leva-nos a 
sublinhar a uniformidade do espólio e das suas associações formais remetendo-
nos para cronologias muito próximas das avançadas para a fase de abandono. 
Estaremos assim perante um curto espaço de ocupação deste conjunto urbano. 

Associado a estes níveis de construção recolheu-se um numisma. Correspon-
dendo a um As de liga de cobre de cunhagem hispânico da cidade de KASTILO/
Castulo e cronologia de meados do século I a.C. (Cerca de 85 a.C.). A presença 
desta moeda associada à vala de fundação de uma das paredes permite-nos afe-
rir com segurança uma data para a construção deste conjunto. Esta terá que ser 
forçosamente posterior a 85 a.C. e como iremos ver anterior à fase de destruição, 
bem datada de 50/30 a.C.

FASE 3  Corresponde ao momento de abandono/destruição deste espaço. O estudo 
do espólio exumado, nos diversos níveis associados a esta fase permitem afirmar 
que este sector do povoado foi alvo de um abandono brusco e sincrónico, pouco 
tempo depois de ter sido edificado. A escavação destes níveis permitiu identifi-
car diversos elementos de armamento militar itálico compatíveis com um cená-
rio bélico. Entre os materiais identifica-se diversas glandes de chumbo, pontas 
de lanças, dois pilum, duas balas de catapulta em arenito, e um invulgar escudo 
romano – scutum.

O estudo das cerâmicas importadas, nomeadamente os serviços de mesa de 
verniz negro tipo campaniense, os delicados copos e taças de paredes, as lucernas, 
as ânforas e a cerâmica comum, leva-nos a sublinhar a homogeneidade do espólio 
exumado e das suas associações formais. A presença de paredes finas encontra-se 
particularmente bem atestada, com produções itálicas das formas 2, 3 e 8 C de 
Mayet, com cronologias seguras entre os inícios do século I a.C. até Augusto. 

As cerâmicas de verniz negro tipo Campaniense, encontram-se abundante-
mente representadas pelas produções da Colónia Latina de Cales. Remetendo o 
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conjunto formal para a fase tardia das suas produções balizadas entre 90/80 e 
40/20 a.C. A isto deve-se acrescentar a total ausência de cerâmicas de verniz negro 
de Nápoles, (Campaniense A), que pode ser considerada como um fator cronolo-
gicamente significativo: o período final da sua produção é geralmente estabelecido 
nos meados do séc. I a.C.. 

As Lucernas, apesar de muito fragmentadas, encontram-se presentes em prati-
camente todos os compartimentos e áreas de circulação. Do ponto de vista tipoló-
gico coexistem formas de tradição helenística com Lucernas Itálicas do tipo Dres-
sel/Lamboglia 2, e Dressel 3. 

O conjunto de ânforas romanas, identificado nestes níveis é assaz relevante e 
significativo. Não sendo aqui o lugar de apresentar o já extenso conjunto, importa 
reter em linhas gerais o panorama das importações. O abastecimento de produtos 
alimentares em ânforas é dominado esmagadoramente pelas importações meri-
dionais provenientes do vale do Guadalquivir. As ânforas documentadas eviden-
ciam uma grande variedade morfológica indo de encontro ao quadro tipológico 
recentemente proposto por Rui Almeida. Encontram-se presentes praticamente 
todos os tipos sistematizados, evidenciando um claro panorama de importações 
centrado entre o fim do segundo e meados do terceiro quartel do século I a.C. 
Entre as ânforas com esta proveniência destaca-se a presença de ânforas da Classe 
67, e os contentores da forma Ovóide 4 e Haltern 70.

Completando este quadro de importações do sul peninsular, surgem-nos 
diversas ânforas destinadas ao transporte dos preparados piscícolas da área de 
Cádis. Estão presentes as ânforas Ovóides Gaditanas, assim como os primeiros 
modelos das formas Dressel 7/11 e Dressel 12. 

Por último as ânforas de produção regionais, provenientes do vale do Tejo/Sado, 
encontram-se já representadas no momento de abandono/destruição do sítio.

Do ponto de vista da cronologia, a ausência de ânforas Itálicas, é um dado a 
ter em conta. De facto, o abrandamento e mesmo a diminuição brutal da impor-
tação das ânforas vinárias itálicas do tipo Dressel 1, encontra-se bem datado para 
a Gália, sendo claro aí que as ânforas itálicas presentes em contextos da segunda 
metade do século I a.C. são residuais e que as importações destes contentores 
abrandam rapidamente cerca de 40 a.C. 

Identificou-se ainda um interessante conjunto de metais, dos quais se destaca 
uma série elementos de baixela tardo republicana em bronze como uma asa do 
tipo Piatra Neamt, uma asa de simpulum assim como diversos numismas de cunha-
gem hispânica e da península Itálica com cronologia centrada na primeira metade 
do século I a.C. 

Para a questão da cronologia, interessa ainda referir, a descoberta de um con-
junto de fíbulas em bronze das quais foi possível classificar quatro exemplares 
de fíbula Alésia Pré-Aucissa com cronologias entre os meados do século I a.C. e 
Augusto e uma fíbula em ómega, que sendo comum em contextos do século I a.C. 
evidencia porém uma lata cronologia até meados do século III d.C. 

Perante as associações de materiais importados que acabámos de apresentar, 
torna-se plausível uma ocupação/abandono centrada em meados da segunda 
metade do século I a.C. (50/30 a.C.).

FASE 4 – Corresponde à fase menos conhecida, que atesta a presença humana em 
Monte dos Castelinhos após o colapso das estruturas edificadas da Fase 2. Se não 
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existem indícios de este conjunto ter sido reerguido, multiplicam-se porém, as 
valas de roubo de pedra, as estruturas negativas assim como a reutilização de um 
dos compartimentos, atestando a atividade humana em inícios do século I d.C. 

Tendo em conta a presença, de cerâmicas de importação do tipo terra sigillata 
itálico e mesmo gálico quer nestes níveis quer nos níveis de superfície é seguro 
assegurar que em certas zonas do extenso povoado a ocupação terá perdurado no 
tempo. O elemento datante de cronologia mais recente corresponde, a um frag-
mento de terra sigillata Africana D do Tipo Hayes 59A, datado já do século IV/V 
d.C., recolhido na escavação dos níveis de superfície do ambiente 10. 

A atestar esta continuidade foi identificado no ambiente 12, da Sondagem 4 e 
no ambiente 30 da Sondagem 5, que interpretamos como áreas de circulação/rua, 
repavimentações e áreas de lixeira datadas já de época Augustana. 

A par deste registo no ambiente 33 da Sondagem 5, registou-se uma reocupa-
ção de um compartimento de época republicana. Este momento encontra-se bem 
datado por terra sigillata itálica, e de ânforas importadas do Vale do Guadalquivir 
da forma Haltern 70 e Ovóide 6. De sublinhar a presença neste nível de um invul-
gar estilete em osso. 

Um dos elementos dissonantes nesta ocupação Augustana do ambiente 33 foi 
o de nunca se ter conseguido definir a face interna da parede Norte deste compar-
timento. Esta apresentava-se como uma mancha difusa de adobe difícil de enten-
der. Só uma vez removidos os níveis de ocupação Augustana é que identificámos 
o seu colapso interno que terá ocorrido numa fase anterior.

Consegue-se assim, aferir a seguinte sequência: O ambiente 33 corresponde a 
um compartimento de origem romana republicana, datado de acordo com a estra-
tigrafia de meados do séc. I a.C. A determinada altura colapsa a parede Norte não 
sendo esta recuperada. Porém na sua ruína ou pelo menos só com parte das pare-
des em pé existe uma posterior ocupação de época Augustana. Face à presença 
de importações de alguma qualidade e perante a evidência de uma clara literacia, 
atestada pela presença de um estilete, causa perplexidade a faca qualidade arqui-
tetónica destas evidências...

FIG. 157  Levantamento topográfico 
do Monte dos Castelinhos com 
a implantação das estruturas 
arqueológicas.
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“O período das guerras civis entre César e os partidários de Pompeio 
parece ter sido, apesar dos combates e da insegurança, uma época deci-
siva para a romanização da Lusitânia.” 

(ALARCÃO, 1988, P. 27) 

Decorridos sete anos de investigação no Monte dos Castelinhos, podemos afirmar 
com alguma segurança que se assistiu em meados do século I a.C. à construção 
de raiz neste promontório, de um estabelecimento de dimensões consideráveis, 
mais de 10 hectares, numa área de grande valor estratégico e implantado de forma 
equidistante em relação aos dois principais núcleos habitacionais do vale do Tejo, 
as cidades de Olisipo e Scallabis (VER FIG. 1). 

Este dado não é despiciendo e não cremos de todo ser um acaso. Antes pelo 
contrário, perante a informação disponível, parece que esta localização é esco-
lhida, precisamente após o conflito Sertoriano (80-72 a.C.), para a fundação de 
uma base operacional de apoio logístico à movimentação de tropas e ao controlo 
das vias de comunicação. Este novo estabelecimento surge assim, no contexto 
de uma efetiva reorganização da estratégia das áreas ocupadas, ainda mal conhe-
cido, mas que começa a desenhar-se como um processo de apropriação do terri-
tório que pode ser apelidado de verdadeira “re-fundação” do poder de Roma no 
extremo ocidente (Ver Fabião, 1998, p. 288). 

A reforçar esta leitura, no Vale do Tejo assiste-se após o episódio Sertoriano, 
ao abandono da base operacional de Cáceres El Viejo e de Chões de Alpompé. 
Verificando-se como contraponto, o emergir de novas centralidades como a base 
operacional em Scallabis, e o acampamento militar de Alto dos Cacos.   

Apesar de as principais movimentações militares decorrentes do conflito Ser-
toriano, terem decorrido fora do território português. Diversos entesouramentos 
descobertos na península de Lisboa e vale do Tejo, remetem-nos para uma situa-
ção de instabilidade generalizada durante este conflito que se estende até à zona 
de Aveiro e que já foi trazida à coação para interpretar eventuais movimentações 
militares e incursões do governador da Ulterior, Q. Cecilio Metelo nesta zona. 
Não deixa de ser interessante reforçar, que na envolvente a Castelinhos onde são 
conhecidos diversos povoados fortificados indígenas com origens na Idade do 
Ferro, são conhecidos dois tesouros desta época. O Tesouro de Santana da Car-
nota, datado de 76 a.C. e o tesouro de Pinhal Alvarinho – Alenquer de datação 
mais incerta, mas que tem vindo a ser associado a esta fase. 
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Podemos assim, colocar a hipótese de enquadramento histórico, de termos 
uma fundação, para o primeiro desenho urbano de Castelinhos, em data enqua-
drada após o ocaso do conflito Sertoriano, (72 a.C.) e a presença de Júlio César 
na Província da Ulterior como pretor (60-61 a.C.). Temos que ter presente, que 
após a morte de Sertório e da derrota do seu legado Perperna, a Península Ibérica 
parece ter atravessado um período de abrandamento nos conflitos precisamente 
neste período. 

Face às consistentes evidências estratigráficas e estruturais, constata-se que 
apenas alguns anos, (no máximo quatro décadas), depois da edificação deste esta-
belecimento se assiste à sua brusca destruição resultante de um conflito bélico. 

É nestes níveis de destruição que surgem diversos elementos de armamento 
militar itálico, tais como projéteis de catapulta, um scutum romano, glandes de 
funda em chumbo, um pilum, e lanças em ferro. Assim como militaria, ou seja, ele-
mentos de equipamento militar itálico típicos dos legionários da república, como 
fíbulas, fivelas de armadura, fechos de cinturão e tachas de cáligas. 

Este cenário de todo inédito para o vale do Tejo, levanta um amplo quadro de 
questões que nos encontramos a tentar clarificar e que se prendem com a inter-
pretação da funcionalidade e relevância deste sítio arqueológico.

FIG. 158  Vista geral das estruturas 
romanas da Sondagem 4.
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Tendo em conta os dados do seu urbanismo, parece-nos consistente que na 
sua génese, Castelinhos se assume como um núcleo de cariz urbano destinada a 
alojar uma população exógena a este espaço. Contudo, as evidências de uma pre-
sença militar são fortes, autorizando-nos a supor o estabelecimento neste local de 
uma guarnição militar de apoio logístico à movimentação de tropas e ao controlo 
da transitabilidade na península de Lisboa e no baixo Tejo.

A proposta da existência de guarnições militares em povoados, durante o perí-
odo tardo republicano, não é nova, tendo nos últimos anos sido reforçada pelos 
trabalhos de Carlos Fabião. Segundo o mesmo autor, as Lucernas e as moedas de 
liga de cobre, (ambas bem atestadas em Castelinhos), revelam-se “(…) um interes-
sante indicador dos processos de assimilação cultural, mas também de distinção 
entre locais onde se instalaram romanos em número significativo e com carácter 
mais ou menos permanente (entenda-se, atendendo à época, sítios onde estiveram 
contingentes militares romanos) e outros, que receberam somente artigos de ori-
gem itálica.” (Fabião, 2002, p. 127). 

A extensão da área já intervencionada, a par da coerência e articulação das 
estruturas, permite tecer algumas observações sobre a arquitetura do sítio. 

Um dos elementos, a nosso ver, mais contundentes, resulta da análise e levan-
tamento topográfico das estruturas identificadas em diversos pontos do sítio. De 

FIG. 159  Visita a Castelinhos no 
âmbito do Congresso Internacional 
de Arqueologia Conquista e 
Romanização do Vale do Tejo,  
a 20 de Setembro de 2013.



116

facto, a análise desta informação, atesta que a edificação deste sítio arqueológico 
obedece a um plano predefinido de cariz ortogonal que denota um elevado padrão 
de romanização. Padrão esse que se encontra plasmado, quer na planta dos edifí-
cios, quer nos seus acabamentos, ou materiais de construção. 

O esforço para implantação deste urbanismo é significativo, visto estarmos em 
grande parte da área perante uma encosta com forte pendente. Para vencer este 
desnível os diversos compartimentos foram construídos em socalcos sucessivos, 
tendo os níveis calcários de base sido escavados para o efeito. 

As técnicas de construção identificadas evidenciam uma longa tradição medi-
terrânica, sendo as paredes constituídas por um soco de pedra seca, sobre o qual 
assentam paredes de adobe e taipa. 

Perante as evidências estratigráficas, é verosímil que Monte dos Castelinhos 
tenha sido destruído nos finais do século I a. C. A análise do colapso dos seus 
edifícios, assim como a associação de inúmeros elementos de armamento a estes 
níveis, leva-nos a interpretar podermos estar perante uma destruição resultante de 
um conflito bélico. Como interpretar estas evidências face ao silêncio das fontes? 

Face ao seu enquadramento cronológico, este episódio pode ser correlacio-
nada com os conflitos entre os partidários de César e Pompeio na Ulterior resul-
tante da instabilidade reinante no ocidente durante este período. 

Para contextualizar este conflito temos que recuar ao ano de 56 a.C., data da 
conferência de Luca. Aí três das mais fortes personalidades de Roma dividiram 
entre si as províncias. A Júlio César coube a Gália, Gneu Pompeio obteve as duas 
Hispânias e Marco Licínio Crasso a Síria. 

Pompeio, delegou em Lúcio Afrânio o governo da província da Citerior e em 
Marco Varrão e Petreio o da Ulterior. Segundo as fontes Petreio, com duas legiões, 
ocupava a Vetónia e a Lusitânia. A repartição dos três legados pela província parece 
sugerir que a Ulterior oferecia ainda alguns problemas à administração romana. 

Esta informação é particularmente elucidativa, pois atesta, que a partir desta 
época já existiam instalações militares de carácter permanente nesta região. Sendo 
esta realidade contrária aos dados fornecidos pelas fontes para épocas anteriores, 
em que as legiões limitavam-se a percorrer estes territórios durante as campanhas 
militares, retirando-se em seguida para os aquartelamentos instalados em áreas 
mais meridionais já de há longa data submetidos. 

A derrota e morte de Crasso na Síria em 53 a.C., bem como a consequente 
apropriação dos estandartes das suas legiões tiveram fortes repercussões em 
Roma. Com o seu desaparecimento quebra-se o equilíbrio da balança, passando o 
poder a ser disputado entre César e Pompeio. 

Desde 52 a.C. Pompeio mantinha-se em Roma, enquanto César conduzia uma 
fulgurante campanha de conquista na Gália. Vencidos os Gauleses, César aspirou 
ao consulado. Contudo, o senado tomando o partido de Pompeio tentou limitar 
as suas aspirações políticas. Assim, em 49 a.C., desobedecendo às ordens que 
recebera, César regressou a Roma com os seus exércitos, desencadeando assim 
uma nova guerra civil.

Pompeio, partiu para a Grécia, e César decide de forma sábia, que antes de 
enfrentar o seu rival teria que destruir as suas principais forças. Com esse objetivo 
dirigiu-se à Hispânia para enfrentar as legiões fiéis a Pompeio. 

Afrânio e Petreio concentram o grosso das tropas ao norte do vale do rio Ebro, 
enquanto Varrão com as restantes, se fortificou na região da atual Andaluzia. César 
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à frente de um exército extremamente motivado desbaratou estas forças sem gran-
des dificuldades e abandonou a península, deixando-a à guarda de um dos seus 
homens de confiança, Cássio Longino.

César avança para o Oriente, onde venceu o seu rival na Batalha de Farsália, na 
Macedónia, no ano de 48 a.C. 

Pela mesma altura na Hispânia, Cássio Longino enfrentava problemas de ins-
tabilidade. Em 48 a.C. dirigiu uma campanha militar contra a cidade de Medo-
brega na zona do Monte Hermínio. Na sequência desta guerra, instalou os seus 
exércitos em acampamentos permanentes na Lusitânia. Veio a enfrentar, contudo, 
crescentes dificuldades, segundo algumas fontes, por ter exercido de forma assaz 
autoritária o seu poder. 

Em 47 a.C. os filhos do general Pompeio entretanto morto no Egito, decidem 
alterar o palco do conflito, regressando à Hispânia e reacendendo aqui a guerra 
contra César. O agora ditador teve de regressar à Península para combater os seus 
opositores. Vencendo-os no ano de 45 a.C. na sangrenta batalha de Munda (nos 
arredores de Sevilha). Apesar de esmagadora, esta derrota não colocou um fim 
nos conflitos. Sexto Pompeio conseguiu escapar e angariou um novo exército na 
Ulterior, tendo ainda oferecido resistência ao governador deste território. Em 44 
a.C. embarca para a Sicília onde irá continuar as hostilidades com Roma até ser 
executado por traição em 35 a.C. 

Com a saída de Sexto Pompeio, os governadores da Ulterior puderam dedicar- 
-se à pacificação deste território. As fontes falam-nos da celebração de triunfos em 
Roma pelos governadores provinciais nos anos compreendidos entre 39 e 29 a.C., 
atestando assim a existência de conflitos na Hispânia.

A sequência e geografia dos conflitos relatados nas fontes clássicas, ainda que 
nos permitam servir de pano de fundo para contextualizar as realidades dete-
tadas em Castelinhos, não nos permitem de todo, associá-las diretamente a um 
momento concreto. Sendo assim, ainda que seja aliciante, ver na destruição de 
Castelinhos os sinais do conflito entre Julío César e os filhos de Pompeio, por 
agora tal é apenas uma hipótese de trabalho que carece de fundamentação mais 
categórica.
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CONSOLIDADA A PAZ, FINALMENTE ALCANÇADA APÓS DÉCADAS DE CONFLITO E INSTABILIDADE, 
O IMPERADOR AUGUSTO IRÁ PROCEDER A UMA PROFUNDA REFORMA POLÍTICA E ADMINISTRA-
TIVA DOS TERRITÓRIOS SOB O PODER DE ROMA. NO OCIDENTE DA PENÍNSULA, A PROVÍNCIA DA 
ULTERIOR, FOI DIVIDIDA EM DUAS, A BÉTICA QUE ABRANGE A REGIÃO DA ATUAL ANDALUZIA E A 
LUSITÂNIA QUE ENGLOBA UM VASTO TERRITÓRIO, INCLUINDO A ÁREA ONDE NOS ENCONTRAMOS 
A TRABALHAR  (FIG. 160). 

A partilha das províncias assim como a consequente delimitação de territórios 
parece ter-se consumado no ano de 27 a.C. Como corolário da nova província da 
Lusitânia, Augusto funda uma capital, a Colónia Augusta Emérita. Implantada nas 
margens do rio Guadiana, foi fundada em 25 a.C. com o objetivo de nela se ins-
talarem os eméritos, veteranos das legiões V e X, que tinham combatido no Norte 
da Península contra os Cântabros e Ástures.

Todo a península de Lisboa é englobada no territorium do município romano 
de Felicitas Iulia Olisipo. Sendo, segundo Vasco Mantas, o seu limite setentrional 
a ribeira de Alcabrichel em direção à serra de Montejunto e rio da Ota, descendo 
ate ao rio Tejo, curiosamente ou não a Castelinhos. 

Segundo o autor latino, Plínio-o-Velho, Olisipo terá recebido o relevante e raro 
estatuto de município romano (Municipium Civium Romanorom) e com ele o cogno-
menta Felicitas Iulia, entre 31 e 27 a. C.. 

Como tivemos oportunidade de demonstrar ao apresentarmos os resultados 
dos trabalhos realizados, as investigações no Monte dos Castelinhos, não lograram 
ainda identificar vestígios significativos de época Alto Imperial. 

Contudo apesar de destruído, temos alguns dados que nos permitem afirmar 
que o sítio de Monte dos Castelinhos não é total nem definitivamente abando-
nado. As áreas colapsadas não voltam a ser reedificadas, porém em duas distintas 
ruas assiste-se a níveis de época Augustana e numa das áreas de sondagem, regis-
tou-se uma reocupação de um dos compartimentos tardo republicanos. Estes ele-
mentos atestam uma continuidade do sítio em moldes que ainda não são claros. 
Esta continuidade estende-se, tendo em conta algumas importações, até época 
Flávia. Mas pode ir ainda mais além, como nos atesta a presença de um fragmento 
de terra sigillata Africana D datada já do século IV/V d.C.. 

Se no topo e nas encostas de Castelinhos não se encontraram até ao momento 
indícios de uma ocupação relevante em época Alto Imperial. Tal não obsta a que 
ela tenha existido. De facto, no topo do monte existem grandes blocos de opus cae-
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menticium preservando um deles o arranque de uma abóbada que são indicativos 
da presença de estruturas de grande dimensão ainda por indagar. 

A par destes elementos, existe referência nos arquivos do Museu Hipólito 
Cabaço, à presença de um capitel romano em calcário, de grande dimensão, na 
encosta virada a Norte. Tendo este aí subsistido, segundo informação oral de José 
Barreto Domingos, até meados dos anos oitenta data em que foi possivelmente 
roubado. Ainda que não possamos comprovar a sua real existência nem aferir da 
ordem arquitetónica em que este se inseria, não podemos deixar de aqui referir 
essa informação. 

Se como vimos os dados de ocupação Alto Imperial no Monte de Castelinhos 
são relativamente escassos, no seu sopé imediato estes abundam. Aí podemos dis-
tinguir duas áreas: A ponte da Couraça e a Quinta da Marquesa (VER FIG. 6). 

Na ponte da Couraça ainda que não se tenham realizado escavações arqueoló-
gicas até ao momento, os dados disponíveis resultantes de antigas e novas recolhas 
de superfície, permitem dispor de um vasto conjunto de dados. Estes permitem 
sustentar uma longa diacronia de ocupação que se estende deste o século I a.C. 
até à antiguidade tardia. 

Entre os elementos coletados, sobressai a presença de vestígios de pavimento 
em mosaico, colunas em mármore, assim como grandes silhares calcários que 
deixam antever construções de alguma magnitude. 

Na Quinta da Marquesa, trabalhos de prospeção e referências antigas permi-
tem ter conhecimento da existência de uma necrópole romana de inumação assim 
como uma área industrial, da qual foram detetados dois fornos de produção cerâ-
mica. 

Em jeito de conclusão, importa reter, que perante os resultados obtidos, é 
evidente que estamos perante um sítio singular para o estudo da romanização do 
vale do Tejo, que muito pode contribuir para uma nova leitura deste processo. 

Ao tentarmos compreender a lógica de um povoado desta natureza, em torno 
do qual ainda muito desconhecemos, sobressai a sua implantação privilegiada de 
verdadeiro domínio sobre a estrada romana de Olisipo a Scallabis. 

Qual a importância que este sítio vem a assumir com a reorganização política 
e administrativa da província da Lusitânia é algo que de momento nos escapa, 
porém não deixa de ser pertinente a referência à localização da fronteira do terri-
tório Olisiponense nesta zona. 

Apesar dos dados ainda não serem conclusivos, face aos recentes dados do 
projeto de Monte dos Castelinhos, julgamos ser pertinente alvitrar, que este sítio 
poderá corresponder à primitiva localização de Ierabriga.

A existência deste núcleo é referida nas fontes Clássicas, no Itinerário de Anto-
nino, na cosmografia do anónimo de Ravena e na Geografia de Ptolomeu. A sua 
presumível localização tem vindo a oscilar desde o século XVI, entre a antiga Vila 
de Povos, as imediações de Alenquer (Paredes/Quinta do Bravo), e mais recente-
mente a cidade de Vila Franca de Xira. 

Dada a sua implantação na paisagem e a presença de estruturas defensivas, 
estaríamos em Monte dos Castelinhos perante uma localização adequada de um 
local com o sufixo briga. Tendo em conta a aparente perda de relevância do sítio 
em época Alto Imperial, poderia, ter existido uma mudança da localização da 
antiga fortificação de Ierabriga, para uma nova implantação, onde a topografia e a 
abundância de água facilitaria a construção dos novos equipamentos que o gosto 
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de influência itálica requeria. Tal parece consubstanciar-se na zona entre Paredes e 
as margens do rio Alenquer, onde a existência de necrópoles e a presença de uma 
monumental obra de captação de água, remete para a existência de um núcleo de 
alguma relevância. 

FIG. 160  Mapa da península Ibérica 
com a localização a castanho 
claro do território da província da 
Lusitânia. A vermelho as principais 
vias romanas e respetivas estações 
viárias (segundo Mantas, 2015,  
p. 114).
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AS ESCAVAÇÕES DO MONTE DOS CASTELINHOS PROVIDENCIARAM UMA LARGA QUANTIDADE 
DE MATERIAIS QUE NOS AJUDAM A INTERPRETAR O SÍTIO E A SUA OCUPAÇÃO. UMA PARTE DES-
SES MATERIAIS, OS RESTOS OSTEOLÓGICOS E MALACOLÓGICOS DE ANIMAIS, PODEM AJUDAR A 
CONHECER MAIS SOBRE A DIETA, ECONOMIA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS QUE HABITA-
RAM ESTE SÍTIO NO PERÍODO ROMANO.

De facto a maioria dos restos encontrados pertencem a animais domésticos 
como a vaca, ovelha, cabra e porco, mas também com uma grande contribuição 
de veado, javali e coelho. Assim a economia das pessoas que habitaram o Monte 
dos Castelinhos dependia sobretudo da pecuária mas dependia também, em boa 
parte, de recursos selvagens.

Quanto a restos de invertebrados foram encontrados alguns restos de bivalves 
presentes ainda hoje no estuário do Tejo como seja a ostra, berbigão e ameijoa. 
No caso da ostra trata-se provavelmente da espécie Ostreaedulis, dado que só mais 
tarde no período Moderno ter sido introduzida a Crassostreaangulata. O aspecto 
arredondado das conchas encontradas confirmam essa identificação. De facto, a 
ostra é um bivalve bastante comum no mundo romano, sendo ainda referido o seu 
cultivo em viveiros bem como a sua abundante utilização no Garum. O berbigão 
(Cerastoderma edule) é também comum em meios de baixa salinidade como se 
encontraria nas vizinhanças do sítio arqueológico e a ameijoa (Tapes decussatus) 
talvez recolhida um pouco mais a jusante em zonas arenosas, de maior salinidade 
mas ainda assim calmas.

Apesar da proximidade dos recursos aquáticos e a sua presença no registo, 
os restos de mamíferos e de avifauna mostraram-se muito mais abundantes nos 
contextos analisados. Provavelmente os recursos aquáticos seriam bastante utili-
zados, mas os depósitos onde foram despojados os bivalves estão noutros locais. 
O que não seria de estranhar já que no período romano o tratamento de recursos 
aquáticos era altamente especializado e decorria em zonas industriais claramente 
construídas para o efeito e onde se incluíam tanques de salga para os peixes. Da 
mesma maneira, poderia existir outras zonas de preparação dos bivalves, nome-
adamente de separar a carne da concha resultando o seu depósito em contextos 
diferentes, consequentemente não aparecendo no registo que foi escavado até 
agora no Monte dos Castelinhos.

Os mamíferos aparecem como primeiro conjunto em número de restos iden-
tificados, a avifauna em segundo. As aves são essencialmente representadas pela 
galinha (Gallusdomesticus), alguns elementos não foi possível identificar até à 
espécie mas trata-se muito provavelmente deste galiforme trazido e amplamente 
difundido pelos fenícios.

CLEIA DETRY
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Os mamíferos mais comuns são os bovídeos, sendo a ovelha e a cabra as mais fre-
quentes em número de ossos, logo seguido pelo boi doméstico, com menor número 
de ossos mas que representariam uma maior quantidade de carne. Em termos de 
número de indivíduos estas espécies teriam abundâncias semelhantes. 

Logo em seguida temos, como terceiro grupo, os suídeos que em termos osteoló-
gicos se torna muito difícil distinguir entre o porco doméstico e o javali ainda hoje 
ainda abundante na fauna portuguesa. No caso do Monte dos Castelinhos é natural 
que grande parte dos restos pertençam efectivamente à espécie doméstica, no entanto 
há que ter em conta que a actividade cinegética no Monte dos Castelinhos ocupava 
uma fatia importante dos movimentos destas populações, já que a presença de restos 
de veado é bastante elevada. De facto, provavelmente o javali também seria caçado e 
contribuiria igualmente para a dieta destas populações. Foram igualmente encontra-
dos dois restos de corço (Capreoluscapreolus).

De facto a grande abundância de espécies caçadas (chegando o veado a cerca de 20% 
da amostra no MC) parece contrastar com outros sítios romanos mais urbanos como San-
tarém (Alcáçova, Davis, 2006), Lisboa (NARQ, Valenzuela etal., 2013), Lagos (Molião, 
Detry&Arruda, 2013) e Conímbriga (Detryet al. 2014), em que as percentagens de restos 
de veado se mantêm abaixo dos 10%. Locais mais rurais como Mesa dos Castelinhos (Almo-
dôvar, Valenzuelaet al., 2012) os restos de veado chegam aos 33% e em Torre de Palma aos 
17%. Por outro lado na Quinta das Longas (Cardoso et al. 2005) observamos percentagens 
de novo inferiores a 10% e em um sítio também rural. As questões que levam a estas dife-
renças podem ser mais complexas que a questão da ruralidade ou urbanidade dos locais, 
mas aspectos ambientais como a do desenvolvimento da floresta, habitat essencial para o 
desenvolvimento desta espécie bem como a propensão das próprias populações para uma 
dedicação há caça de grande porte pode ser uma explicação para estes resultados. Detry& 
Arruda (2013), por exemplo, ligam o aumento da caça de porte com o aumento da aristo-
cracia no sítio do Monte Molião nos momentos finais da ocupação do sítio.

No Monte dos Castelinhos, apesar de ser um sítio com dimensões consideráveis 
e economia certamente de alguma complexidade e tamanho, a abundância de veado 
poderá dever-se há ocupação do sítio de uma população de origem militar e/ou aris-
tocrática com o recursos materiais para se dedicar a esta acção contribuindo com mais 
este recurso cárnico. Poderia aliás ser uma maneira de manter as tropas em actividade 
e boa forma ao mesmo tempo que providenciavam a população com mais recursos.

Animais de pequeno porte, sobretudo coelho e alguns elementos raros de lebre, 
atestam também uma caça mais imediata de menor porte, certamente em moldes 
muito diferentes da anterior.

Voltando ao contexto mais doméstico os bovinos teriam ainda contribuído para 
além da carne, com produtos secundários como o leite, carne e transporte de bens e 
alfaias agrícolas.

Por fim encontraram-se alguns poucos elementos de cão, uma espécie sempre 
presente em contexto humano, e comum no período romano. 

Foi ainda identificado um osso longo de lince-ibérico (Lynxpardinus) provavel-
mente caçado pela sua pele e carne, esta espécie seria relativamente abundante em 
toda a Península Ibérica até sofrer perdas devido à pressão humana.

Os restos osteológicos de fauna foram analisados pelos alunos de Mestrado em 
Arqueologia da FLUL: Ana Beatriz Santos, Nuno Monteiro, Álvaro Pereira e Joana 
Gomes, cujo trabalho se encontra em publicação. Os seus resultados foram utilizados 
para a realização deste texto.
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AB OLISIPONE IERABRIGA XXX MILIA PASSUUM

DESDE O PRIMEIRO GIZAR DO PROJETO DE MONTE DOS CASTELINHOS, FICOU PATENTE, QUE PARA 
ENTENDER ESTE SÍTIO, SERIA INCONTORNÁVEL CONHECER O POVOAMENTO EM SEU ENTORNO 
NA ANTIGUIDADE. QUEM SE IMPLANTOU NAS INGREMES ENCOSTAS DE CASTELINHOS FÊ-LO PARA 
VER MAS IGUALMENTE PARA SER VISTO. 

Mais interessante, do que aqui discutirmos o real ubi do núcleo urbano da esta-
ção viária de Ierabriga, discussão redundante e insolúvel à falta de novos dados, é 
debruçarmo-nos sobre o povoamento romano na região onde ela se situou. 

Como referimos, de Castelinhos avista-se um vasto e diversificado território, 
para Sul até à serra da Castanheira, para Este o vale do rio Grande da Pipa até 
Arruda dos Vinhos para Norte a Serra de Montejunto, e para Oeste as vastas pla-
nícies das Lezírias do Tejo.

Estes distintos territórios e paisagens proporcionaram recursos desiguais e cer-
tamente diferentes formas de ocupar o solo ao longo dos mais de quinhentos anos 
que durou a presença romana. 

Neste trabalho, cientes das dificuldades em definir o tipo de sítio apenas com 
base nos materiais de superfície, tentou-se sistematizar a informação existente 
sobre sítios e achados isolados de forma a mapear-se a paisagem. 

Não pretendemos que este exercício sirva para conclusões acerca das dinâ-
micas de ocupação do território, mas sim, que forneça um ponto de partida ao 
estudo das coleções de materiais e a futuros trabalhos de investigação com quadro 
de problemáticas bem definidos. 

A informação disponível resulta de distintas fontes e investigadores encon-
trando-se muito dispersa. Entre os investigadores que mais se destacaram neste 
território, temos que destacar: Os trabalhos de Hipólito Cabaço na escavação da 
necrópole romana de Paredes e num amplo projeto de prospeção conduzido nas 
primeiras décadas do século XX. Os levantamentos de Mário de Saa, no âmbito da 
publicação das Vias da Lusitânia. Os artigos de Eugénio Jalhay, Ernâni Barbosa, e 
Maria Amélia Horta Pereira essenciais na divulgação dos resultados dos trabalhos 
que os antecederam. As investigações de João Gomes e de um dos signatários 
(J.B.D.) em meados dos anos oitenta do século passado no âmbito do projeto de 
Carta Arqueológica de Alenquer. A sistematização da informação à época (1988), 
elaborada por Jorge Alarcão na obra Roman Portugal. As propostas de localização 
do núcleo urbano de Ierabriga na zona de Paredes por Vasco Mantas. Por último, 
mais recentemente os trabalhos de sistematização do povoamento e de estudo 
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do sistema viário de Alenquer desenvolvidos por Miguel Costa. E a realização da 
mesa redonda “De Olisipo a Ierabriga. A rede viária romana no vale do Tejo.” Orga-
nizada em Vila Franca de Xira em 2008, já no âmbito do projeto de Castelinhos. 

Ao analisar-se a cartografia do povoamento romano da península de Lisboa, 
destacou-se desde cedo a densidade de ocorrências, na área que medeia entre Vila 
Franca de Xira e Alenquer. Aliás é com base nessa informação, coligida para a obra 
Roman Portugal, que o Professor Jorge Alarcão prepõe, que aqui fosse localizada a 
Ierabriga do itinerário de Antonino, ainda que sublinha-se: “Apesar da densidade 
de achados na região de Alenquer sugerir um núcleo urbano importante, nada até 
agora, nos permite supor uma cidade capital.” (Alarcão, 1988, p. 48). 

Embora nesta região sejam conhecidas muitas estações, um dos dados mais 
eloquentes dos caminhos que estão por trilhar, é a carência de investigação que 
tem existido em torno delas... Mesmo locais onde existem referências desde o 
século XIX como a Quinta do Bravo, ou inícios do século XX como a necrópole de 
Paredes, nada tem sido feito.

No presente trabalho, tentámos efetuar uma sistematização recente dos dados 
numa vasta área que abarca quatro distintos concelhos: Vila Franca de Xira, Alen-
quer, Arruda dos Vinhos e Azambuja. 

FIG. 161  Mapa do povoamento 
romano entre Castanheira 
do Ribatejo e Alenquer. Base 
cartográfica Cartas Militares de 
Portugal 1: 25 000, Folha N.º 390 
e 376.
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1 
VILLA ROMANA DE SUB-SERRA
CNS: 4595
TOPÓNIMO: Sub-Serra de Castanheira 
do Ribatejo/Vila Franca de Xira 
TIPOLOGIA: Villa Romana 
CRONOLOGIA: Século I d.C. ao V d.C. 
ESTRUTURAS: Pouco se conhece da estrutura 
desta villa romana, ficando apenas confirmada 
a sua existência naquele local, nos finais do 
século II ou inícios do seguinte, através de 
um espelho de água (peristilo?) ladeado de 
salas com mosaicos que terá sido mantido, 
com remendos de argamassa, até ao século V 
ou mesmo VI.
TRABALHOS ANTERIORES: Foram efetuados 
trabalhos de escavação em 2006 e inícios  
de 2007 pela Empresa Emerita Arqueologia.
ESPÓLIO: Ânforas; terra sigillata, Vidros, 
estuques pintados, mármores de 
revestimento, mosaicos.
BIBLIOGRAFIA: Monteiro et al. 2008. 
Batalha et al. 2009. 

2
MONTE DA IGREJA VELHA II
CNS: 30407
TOPÓNIMO: Monte da Igreja Velha/Cachoeiras/
Vila Franca de Xira 
TIPOLOGIA: Villa Romana ?
CRONOLOGIA: ?
ESPÓLIO: Grande dispersão de materiais 
de construção romanos.
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções 2006
BIBLIOGRAFIA: Pimenta e Mendes, 2006

3
ANTAS
CNS: 5200
TOPÓNIMO: Casal das Antas/Arruda 
dos Vinhos
TIPOLOGIA: Forno
CRONOLOGIA: ?
ESTRUTURAS: Forno de grande dimensão 
de produção de material de construção, 
nomeadamente telha e tijolo. Existem 
referências à existência de pavimentos 
subterrâneos, pela descrição possivelmente 
de opus signinum e a um segundo forno, 
destinado à produção de cerâmica. 
ESPÓLIO: Material de construção romano e 
referência à descoberta de moedas de cobre. 
BIBLIOGRAFIA: Endovélico resultados do 
PIPA/2013 Carta Arqueológica de Arruda  
dos Vinhos da responsabilidade de  
Ana Catarina Sousa e Jorge Lopes.

4
CASAL DO OURO
CNS: 35423
TOPÓNIMO: Casal do Ouro/Arruda dos Vinhos
TIPOLOGIA: Habitat
CRONOLOGIA: ?
ESPÓLIO: Material de construção romano, 
cerâmica comum.
BIBLIOGRAFIA: Endovélico resultados do 
PIPA/2013 Carta Arqueológica de Arruda dos 
Vinhos da responsabilidade de Ana Catarina 
Sousa e Jorge Lopes.

5
CASAL DAS MASSAS II 
CNS: ––
TOPÓNIMO: Casal das Massas/Vila Franca de Xira
TIPOLOGIA: Casal Agrícola
CRONOLOGIA: ?
ESPÓLIO: Material de construção romano, 
cerâmica comum, terra sigillata.
BIBLIOGRAFIA: Inédito

6
QUINTA DA GRANJA I
CNS: 23335
TOPÓNIMO: Quinta da Granja/Vila Franca 
de Xira 
CLASSIFICAÇÃO: Habitat 
CRONOLOGIA: Século II/III d.C. 
ESPÓLIO: Grande dispersão de cerâmica de 
construção, Tégulas, Imbrices, Lateres, 
fragmentos de Dolia, ânforas Lusitanas, terra 
sigillata e moedas.
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções 2007
BIBLIOGRAFIA: Alarcão, 1988, 5/156.Brazuna, 
2007.

7
QUINTA DA GRANJA II
CNS: 23335
TOPÓNIMO: Quinta da Granja/Vila Franca de Xira 
CLASSIFICAÇÃO: Forno 
CRONOLOGIA: Século II/III d.C. 
ESTRUTURAS: Estrutura de combustão (forno) 
destinada à produção de cal. O forno era 
composto por uma câmara de cozedura de 
planta sub-oval, corredor e uma ante-câmara 
ou antepara. No total a estrutura tem um 
cumprimento mínimo de 7,15 m.
ESPÓLIO: Anel em bronze, terra sigillata Gálica, 
fragmentos de ânfora e peso de tear. 
TRABALHOS ANTERIORES: Escavações em Fevereiro 
de 2006 pela Empresa de Arqueologia 
EMERITA. 
BIBLIOGRAFIA: Alarcão, 1988, 5/156.Saborosa 
et al., 2012

8
CASAL BANDARRA III
CNS: 30379
TOPÓNIMO: Casal Bandarra/Vila Franca de Xira 
CLASSIFICAÇÃO: Casal Agrícola 
CRONOLOGIA: Século II/IV d.C. 
ESPÓLIO: Dispersão de materiais cerâmicos 
de época Romana, Tégulas, Imbrices, 
cerâmica comum e ânforas numa área  
de cerca vinte metros quadrados. 
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções 2006
BIBLIOGRAFIA: Pimenta e Mendes, 2006

9
QUINTA DA CARAPINHA II
CNS: 30383
TOPÓNIMO: Quinta da Carapinha/Vila Franca 
de Xira 
CLASSIFICAÇÃO: Casal Agrícola 
CRONOLOGIA: Século I/IV d.C. 
ESPÓLIO: Dispersão de materiais cerâmicos 
de época Romana, Tégulas, Imbrices, 
cerâmica comum, ânforas e terra sigillata 
Gálica e Africana.
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções 2006
BIBLIOGRAFIA: Pimenta e Mendes, 2006

10
QUINTA DO FIDALGO
CNS: 30392
TOPÓNIMO: Quinta Do Fidalgo/Vila Franca de Xira 
CLASSIFICAÇÃO: Casal Agrícola 
CRONOLOGIA: Século I/IV d.C. 
ESPÓLIO: Dispersão de materiais cerâmicos 
de época Romana, Tégulas, Imbrices, 
cerâmica comum e ânforas.
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções 2006
BIBLIOGRAFIA: Pimenta e Mendes, 2006

11
CADAFAIS
CNS: 181
TOPÓNIMO: Cadafais/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Vestígios arquitetónicos 
CRONOLOGIA: Século I e II d.C. 
ESPÓLIO: Junto à Igreja de Cadafais 
encontram-se diversos elementos 
arquitetónicos romanos, nomeadamente: 
Duas imponentes ombreiras e respetivo lintel 
em mármore de uma porta reutilizados na 
escadaria de acesso à plataforma da Igreja. 
Um Capitel Corintizante, recentemente 
estudado (Fernandes, 2012). Assim como duas 
inscrições funerárias romanas, conhecidas 
desde o século XIX: CIL II 288 – M(arcus) 
Fabricius /[---] !lius G(aleria) Mar/cianus 
an(norum) XXII /Sev(era?) Florilla /TLIORIL.

LISTAGEM
DE SÍTIOS
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19
QUINTA DA MEIRINHA 
CNS: ––
TOPÓNIMO: Meirinha/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Ponte 
CRONOLOGIA: Século I d.C. ao IV d.C.
ESTRUTURAS: Profusão de alicerces e mosaicos
ESPÓLIO: Terra Sigillata, moedas e material 
de construção
BIBLIOGRAFIA: Saa, 1958. Alarcão, 1988, 5/161.

20
QUINTA DA CONDESSA 
CNS: ––
TOPÓNIMO: Quinta da Condessa/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Habitat 
CRONOLOGIA:?
ESTRUTURAS: Mario de Saa fala de uma base 
de estátua “foi achado um monólito de 
mármore, de grandes dimensões que parece 
ter servido de base de pedestal de estátua 
(Saa, 1958, p. 65). 
ESPÓLIO: Moedas, terra sigillata, material 
de construção.
BIBLIOGRAFIA: Saa, 1958. Alarcão, 1988, 5/160.

21
QUINTA DE SANTO ANTÓNIO 
CNS: 22963
TOPÓNIMO: Quinta da Condessa/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Forno de produção Cerâmica 
CRONOLOGIA: Abandono da laboração do forno 
em inícios do século III d.C.
ESTRUTURAS: Forno de produção cerâmica 
ESPÓLIO: Fragmentos de Dolia, Ânforas Béticas, 
terra sigillata e vidro. 
TRABALHOS ANTERIORES: Escavações em Fevereiro 
de 2006 pela Empresa de Arqueologia 
EMERITA. 
BIBLIOGRAFIA: Saborosa et al., 2012

22
GUIZANDERIA 
CNS: ––
TOPÓNIMO: Guizanderia/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Elemento de monumento 
funerário romano reaproveitado como  
base de cruzeiro. 
CRONOLOGIA: Século I-II d.C.
ESTRUTURAS: Capeamento ou base moldurada 
de cipo prismático em mármore rosa 
BIBLIOGRAFIA: Melo, Guapo e Martins, 1987, 
Vol. 1, p. 224 

23
QUINTA DA CARNOTA DE BAIXO
CNS: 30411
TOPÓNIMO: Quinta da Carnota de Baixo/Vila 
Franca de Xira
CLASSIFICAÇÃO: Villa Romana 
CRONOLOGIA: Séc. I a IV d.C. 
ESTRUTURAS: Existe a referência antiga 
a estruturas assim como à presença  
de um capitel romano de estilo coríntio. 
ESPÓLIO: Fragmentos de terra sigillata, 
cerâmica de construção, ânforas. 

Presença de grandes silhares em calcário  
a par de colunas em mármore e elementos 
de pavimento em mosaico. Referência 
à existência de uma inscrição romana 
reutilizada no interior de uma das casas  
do vizinho Casal dos Loios.
ESPÓLIO: Dispersão de materiais cerâmicos 
de época Romana, Tégulas, Imbrices, 
cerâmica comum; terra sigillata Itálica, 
Gálica, Hispânica, Africana e Foceense. 
Abundante dispersão de fragmentos  
de ânforas Lusitanas, Béticas e Africanas.
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções 2006
BIBLIOGRAFIA: Gomes e Ponte, 1984. 
Pimenta e Mendes, 2006.

16
PONTE DA MEIRINHA
CNS: 
TOPÓNIMO: Ponte da Merinha/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Ponte Romana
CRONOLOGIA: ?
ESTRUTURAS: Restos de Pegões de uma ponte 
que seria romana
BIBLIOGRAFIA: Saa, 1959.Alarcão, 1988, 5/163.

17
MOUCHÃO
CNS: 14790
TOPÓNIMO: Casal do Mouchão/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Necrópole/Habitat
CRONOLOGIA: Século III/IV d.C.
ESTRUTURAS: Recolheu-se informação oral 
da existência de sepulturas de inumação 
delimitadas por pedras. 
ESPÓLIO: Material de construção, pregos e 
cerâmica comum
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções nos anos 
setenta de José Barreto Domingos
BIBLIOGRAFIA: Saa, 1967. Alarcão, 1988, 5/162.

18
APOSENTO
CNS: 23341/23336/1654 
TOPÓNIMO: Aposento/Castanheira 
a velha/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Villa Romana 
CRONOLOGIA: Século I d.C. ao V d.C.
ESTRUTURAS: Restos de paredes e vestígios 
de pavimentos de mosaico Opus Tessellatum, 
materializados em inúmeros elementos de 
tesselas de calcário, basalto e de pasta vítrea 
dispersos pelo sítio. 
ESPÓLIO: Material de construção, Tégulas 
e Imbrices, Lateres e Tijolos de quadrante; 
Ânforas; Sigillata Sud-Gálica e Sigillata Clara 
D; Vidros, fragmento de estátua em mármore 
branco e base de coluna. 
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções nos inícios 
dos anos oitenta de João Gomes e Barreto 
Domingos 
BIBLIOGRAFIA: Saa, 1958.Barbosa, 1970. 
Alarcão, 1988.

CIL II, 319 – D(is) M(anibus) /L(ucius) 
Terentius /Primit[i]us /an(norum) XXXII /
Iunia Festina mater /f(ilio) pientissimo /
fec(it).
No primeiro refere-se aum M. Fabricius [---] 
f. Gal Marcianus, a quem Severa Florilla se 
associa; a inscrição deve datar da 2.a metade 
do sec. II. A segunda refere-se a L.Terentius 
Primitius e foi mandado fazer pela mae, Iunia 
Festina inscrição também datada do séc. II
Encontram-se ainda aí dois Capeamento ou 
bases molduradas de cipos prismático em 
mármore rosa.
BIBLIOGRAFIA:Alarcão, 1988, 5/155. Fernandes, 
2012. Dias e Gaspar, 2013.

12
QUINTA DA MECA
CNS: ––
TOPÓNIMO: Quinta da Meca/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Habitat 
CRONOLOGIA: Séc. I a IV d.C. 
ESTRUTURAS: Pavimentos em opus signinum, 
restos de paredes.
ESPÓLIO: Dispersão de materiais cerâmicos de 
época Romana, Tégulas, Imbrices, cerâmica 
comum, ânforas Lusitanas e Béticas, terra 
sigillata Gálica, Hispânica e Africana.
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções nos inícios 
dos anos oitenta de João Gomes e Barreto 
Domingos 
BIBLIOGRAFIA: Saa, 1960, p. 94.

13
QUINTA DA MARQUESA I
CNS: 30387
TOPÓNIMO: Quinta Da Marquesa/Vila Franca 
de Xira 
CLASSIFICAÇÃO: Fornos. Necrópole 
CRONOLOGIA: Século II/IV d.C. 
ESTRUTURAS: Vestígios de estrutura de 
combustão (forno) destinada à produção de 
cerâmica.
ESPÓLIO: Dispersão de materiais cerâmicos de 
época Romana, Tégulas, Imbrices, cerâmica 
comum e ânforas Lusitanas 3.
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções 2006
BIBLIOGRAFIA: Barbosa, 1970.Pimenta e Mendes, 
2006

14
MONTE DOS CASTELINHOS
CNS: 3923
TOPÓNIMO: Quinta Da Marquesa/Vila Franca 
de Xira 
CLASSIFICAÇÃO: Povoado Fortificado 
CRONOLOGIA: Século I a.C. /IV d.C. 

15
PONTE DA COURAÇA
CNS: 23339
TOPÓNIMO: Quinta Da Marquesa/Monte 
dos Loios/Vila Franca de Xira 
CLASSIFICAÇÃO: Povoado 
CRONOLOGIA: Século I a.C. /VI d.C. 
ESTRUTURAS: Vestígios de paredes romanas. 
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Lucernas; um Dolium; um Skyphos virado; 
vidros das formas Isings 8, 28b, 44 e 68; 
dois pratos Drag. 15/17 e a tigela Ritt. 8 em 
Terra Sigillata sud-gálica. Uma fíbula do tipo 
Fowler I. Um pilum e duas phalerae (Silva, 
2012). 
TRABALHOS ANTERIORES: Foi descoberto e 
escavado em 1934 por Hipólito Cabaço 
BIBLIOGRAFIA: Barbosa, 1970; Pereira, 1970ª; 
Silva, 2012. 

31
VILLA VEDRA
CNS: 10599
TOPÓNIMO: Paredes, Rua das Fontes/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Barragem Romana/Caput Aquae
ESTRUTURAS: Imponente paredão de muralha 
em opus incertum com contrafortes em 
forma de torre. Encontra-se ainda bem 
preservada apesar de ter diversos edifícios 
adossados. Estrutura de planta rectilínea 
com comprimento de 52 metros, possuindo 
atualmente a altura máxima de 4,0 metros 
e a espessura de 3,0 metros. Preserva ainda 
duas torres ou contrafortes adossados, em 
opus quadratum almofadado. É possível 
observar vestígios de mais duas torres para 
sul parcialmente embebidas pelo casario. 
Entre as duas torres melhor preservadas, existe 
vestígios de um tanque revestido a opus signium 
encostado à parede da torre mais a norte. 
CRONOLOGIA: Século I d.C. 
BIBLIOGRAFIA: Costa, 2012

32 
QUINTA DO BRAVO 
CNS: 4395
TOPÓNIMO: Quinta do Bravo/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Zona de habitat e área 
de Necrópole. 
ESTRUTURAS: Pavimentos de mosaicos 
Opus Tessellatum, paredes com frescos, 
“um grande silo, parte de secção quadrada 
parte de secção circular, inteiramente 
rebocado com cimento romano e cujo 
fundo assentava numa camada de cascalho” 
(Barbosa, 170, p. 27). Vestígios de edifício 
sob o pavimento de uma casa que serve de 
adega. Sepulturas Romanas. 
CRONOLOGIA: Séc. I d.C. a ?
ESPÓLIO: Uma ara votiva, Inscrições funerárias, 
um miliário de Adriano, moedas, uma 
lucerna, Terra sigillata com marca de oleiro 
BIBLIOGRAFIA: Cabaço e Jalhay, 1934. Ribeiro, 
1936. Barbosa, 1970.Alarcão, 1988, 5/140. 
Dias e Gaspar, 2001.

33 
SETE PEDRAS 
CNS: ––
TOPÓNIMO: Quinta das Sete Pedras/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Necrópole 
ESTRUTURAS: “Foram descobertos túmulos de 
incineração e de inumação.” (Barbosa, 1970, 
p. 27).

27
CASAL DOS CABEÇOS
CNS: 1822
TOPÓNIMO: Casal dos Cabeços/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Tesouro 
CRONOLOGIA: Séc. I a.C. – 82-72 a.C.
ESPÓLIO: Em Agosto de 1979 foi encontrado 
um tesouro composto por 136 denários,  
3 colares de prata e 10 brincos de ouro, 
datado da época das Guerras Sertorianas. 
BIBLIOGRAFIA: Viegas e Parreira, 1984. Alarcão, 
1988, 5/135.

28
CASAL TUFO 
CNS: 1592
TOPÓNIMO: Casal do Tufo/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Villa Romana
CRONOLOGIA: Séc. I d.C. a IV d.C. 
ESPÓLIO: Tégulas, Tijolos de quadrante 
de coluna, pesos de tear, terra sigillata 
Sud-Gálica, Hispânica e Africana, Lucernas, 
Ânforas Lusitanas e vidros. 
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções nos inícios 
dos anos oitenta de João Gomes e Barreto 
Domingos 
BIBLIOGRAFIA: Alarcão, 1988, 5/136.

29 
QUINTA DE SANTA TERESA 
CNS: –– 
TOPÓNIMO: Quinta de Santa Teresa/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Vestígios dispersos
CRONOLOGIA: ?
ESPÓLIO: Relógio de sol romano em mármore, 
fustes de coluna. Tendo uma delas uma 
inscrição latina que pode se interpretada 
como possível marco miliário. A peça em 
questão permanece na sua essência inédita. 
Existindo contudo, uma leitura publicada 
desde meados dos anos oitenta numa 
monografia local sobre as quintas  
do concelho de Alenquer e que tem passado 
despercebida. Ai é dada a seguinte leitura, 
das cinco linhas ainda visíveis da titulatura: 
MAX/…POT/ATPATR/…NS/…XV. Apesar  
de não ter sido ainda possível ainda confirmar 
a sua existência ou a veracidade desta leitura, 
pode-se supor estarmos perante um miliário 
da via romana que atravessava este território 
em direção a Scallabis. 
BIBLIOGRAFIA: Melo et Al., 1987.

30 
PAREDES
CNS: 3218 
TOPÓNIMO: Paredes/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Necrópole
ESTRUTURAS: Terão sido identificadas 10 
sepulturas de incineração. Sondagens 
posteriores, permitiram estimar a dimensão 
da necrópole em “1 km2 de tumulações 
sucessivas” (Pereira, 1970ª, p. 45). 
CRONOLOGIA: Século I d.C. 
ESPÓLIO: Inscrições funerárias; quatro 

TRABALHOS ANTERIORES: Mário de Saa (1960, 
pág. 89-90), refere a existência de alicerces, 
cerâmica de construção de sigillata E. Barbosa 
(1970) no seu artigo sobre “ Noticia de alguns 
achados romanos no concelho de Alenquer”, 
refere que na Quinta da Carnota de Baixo. 
“Ao que parece nesta mesma área ainda não 
há muito tempo se podia ver servindo de pia 
a um suíno o resto de um capital coríntio.” 
Trabalhos de prospeção do Museu de Vila 
Franca de Xira (Pimenta e Mendes, 2006).
BIBLIOGRAFIA: Barbosa, 1970.Sáa, 1959, 
Alarcão, 1988, 5/134. Pimenta e Mendes, 
2006. 

24
CASTRO DO AMARAL  
OU DAS CURVACEIRAS
CNS: 18155
TOPÓNIMO: Alto do Amaral/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Povoado Fortificado
CRONOLOGIA: Séc. II a.C./II d.C. 
ESTRUTURAS: Vestígios de uma ampla e espessa 
muralha que fecha transversalmente  
o planalto do lado de mais fácil acesso. 
ESPÓLIO: Cerâmica comum, ânforas itálicas 
do Tipo Dressel 1, numisma Hispano 
Cartaginês com cronologia posterior a  
221 a.C. (Ruivo, 1993-1997, p. 62).  
O elemento mais recente é um fragmento  
de terra sigillata Hispânica. 
TRABALHOS ANTERIORES: Sondagens arqueológicas 
em 2009 da responsabilidade da Empresa  
Era Arqueologia, no âmbito da instalação  
de um parque Eólico. Escavações em 2014  
no âmbito de um projeto de estudo da 
presença Fenícia no vale do Tejo – Projecto 
FETE dirigido pela Professora Doutora  
Ana Margarida Arruda. 
BIBLIOGRAFIA: Pimenta e Mendes, 2011. 
Ruivo, 1993-1997. 

25
TRAJANA
CNS: –– 
TOPÓNIMO: Casal das Trajanas/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Habitat 
ESTRUTURAS: Vestígios de estruturas
BIBLIOGRAFIA: Barbosa, 1970. Alarcão, 1988, 
5/137.

26 
CASAL DO AMARAL 
CNS: 5213 
TOPÓNIMO: Casal do Amaral/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Habitat e necrópole 
ESPÓLIO: Inscrição funerária romana, fustes 
de colunas, crânios humanos, material  
de construção e cerâmicas. 
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções nos inícios 
dos anos oitenta de João Gomes e Barreto 
Domingos 
BIBLIOGRAFIA: Dias e Gaspar, 2001.



131

42
PINHAL DO ALVARINHO 
CNS: 3184
TOPÓNIMO: Casal do Alvarinho/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Tesouro
CRONOLOGIA: Século II/I a.C.
ESPÓLIO: Duas taças em prata artisticamente 
cinzeladas cheias de denários romanos  
da república. Uma das taças teria segundo 
José Ruivo a seguinte inscrição gravada: 
Sucnin(us) Asedi f(ilius)
BIBLIOGRAFIA: Ruivo, 1993-1997.

43
APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA 
CNS: 20656
TOPÓNIMO: Vila Nova da Rainha/Azambuja 
CLASSIFICAÇÃO: Habitat
CRONOLOGIA: Século II/IV d.C.
ESPÓLIO: Numa área com cerca de 500m de 
raio foi encontrada uma grande quantidade 
de material de construção de época romana 
(tegulas, imbrices e tijolo), fragmentos de 
ânforas, cerâmica comum, paredes finas e 
terra sigillata do Baixo-império, dispersa 
por terrenos agrícolas.
TRABALHOS ANTERIORES: Sondagens arqueológicas 
em 2004 da responsabilidade de Elisabete 
Barradas. Na coleção Cabaço, do Museu de 
Alenquer existem materiais romanos aqui 
recolhidos com o topónimo Queimado. 
BIBLIOGRAFIA: 

44
CASTRO DA OTA 
CNS: 3036
CLASSIFICAÇÃO: Povoado Fortificado
CRONOLOGIA: Século II/I a.C. a II d.C. 
ESTRUTURAS: Duas linhas de muralhas e restos 
de habitações, não sendo claro qual a sua 
cronologia. 
ESPÓLIO: Um numisma hispano-cartaginês 
posterior a 237 a.C. (Ruivo, p. 63). Referência 
a denários da república. Duas pontas de 
lança romanas em Bronze. Ânforas romanas, 
cerâmica comum, e terra sigillata. Na coleção 
do Museu de Antropologia da Universidade 
do Porto, encontra-se um fragmento de 
terra sigillata Hispânica da Forma Drag. 37 
(Alarcão, 1956, p. 266).
BIBLIOGRAFIA: Barbosa, 1956.Alarcão, 1956.
Gomes e Domingos, 1994.Ruivo, 1993-1997.

BIBLIOGRAFIA: Barbosa, 1970.Duarte, 1972.
Alarcão, 1988, 5/140.Ruivo, 1993-1997. 
Silva, 2012.

37
CASAL DO REGUENGO 
CNS: ––
TOPÓNIMO: Casal do Reguengo/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Circo romano?
TRABALHOS ANTERIORES: Trabalhos de foto 
interpretação por parte de Miguel Costa.
BIBLIOGRAFIA: Costa, 2012. 

38 
QUINTA DE SANS-SOUCI
CNS: ––
TOPÓNIMO: Quinta de Sans-Souci/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Habitat?
CRONOLOGIA:?
ESPÓLIO: Material de construção romano 
e pesos de tear. 
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções nos inícios 
dos anos oitenta Barreto Domingos 
BIBLIOGRAFIA: Inédito

39
IGREJA DE TRIANA 
CNS: ––
TOPÓNIMO: Triana/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Vestígios dispersos. Junto 
à Igreja existe uma artéria com o apelativo 
nome de Travessa das Termas Romanas. 
ESPÓLIO: Uma inscrição funerária romana. 
BIBLIOGRAFIA: Almeida, 1968. Duarte, 1972.
Costa, 2012. 

40
CASTELO DE ALENQUER 
CNS: 4088 
TOPÓNIMO: Castelo/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Vestígios dispersos
CRONOLOGIA: Século I d.C. ao III d.C.
ESPÓLIO: Bento Pereira do Carmo faz menção 
da descoberta de moedas dos imperadores 
Trajano, Adriano, Antonino Pio e outros,  
quando se reformou o Castelo com obras  
de terra, para fazer rosto à invasão francesa  
de 1810. Inscrições romanas. 
BIBLIOGRAFIA: Rogeiro, 2005. Duarte, 1972.
Costa, 2010. 

41
QUINTA DA TAIPA 
CNS: ––
TOPÓNIMO: Quinta da Taipa/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Vestígios dispersos
ESTRUTURAS: Na sequência do plantio 
de uma vinha surgiram restos de uma  
antiga forja. Vestígios de sepulturas  
de inumação.
ESPÓLIO: Uma inscrição funerária romana. 
Colunas. Mós oleárias. Numismas:  
uma do século I d.C. e uma segunda  
de Valentiniano II (375-392 d.C.) 
BIBLIOGRAFIA: Duarte, 1972.Meloet Al., 1987.

CRONOLOGIA: ?
BIBLIOGRAFIA: Barbosa, 1970. Alarcão, 1988, 5/139.

34 
CASAL DA TELHADA 
CNS: ––
TOPÓNIMO: Casal da Telhada/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Habitat?
CRONOLOGIA: ?
ESPÓLIO: Material de construção romano
BIBLIOGRAFIA: Saa, 1958. Rogeiro, 2005. 

35
BORRALHA
CNS: ––
TOPÓNIMO: Casal da Borralha/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Habitat
CRONOLOGIA: Século I d.C. a II d.C.
ESTRUTURAS: Parede em opus incertum e uma 
coluna ou pilar de tijolos de quadrante.
ESPÓLIO: Friso em calcário, Lateres, tijolos 
de quadrante, tégulas, ânforas Dressel 20  
e Dressel 2-4. 
TRABALHOS ANTERIORES: Prospeções Maria Duarte 
em 1972.
BIBLIOGRAFIA: Duarte, 1972.

36 
BARRADINHA 
CNS: 50
TOPÓNIMO: Quinta da Barradinha/Alenquer 
CLASSIFICAÇÃO: Villa Romana e necrópole 
de inumação
CRONOLOGIA: Século I d.C. ao V d.C.
ESTRUTURAS: Bento Pereira do Carmo deu a 
conhecer a relevância do sítio em meados 
do século XIX mencionado a presença de 
“lanços de parede subterrâneos, e grandíssima 
quantidade de telhas e tijolos de tamanho 
descomunal”, (Costa, 2010, p. 122).Em 
meados dos anos trinta do século passado Rui 
Serpa Pinto refere a existência de importantes 
mosaicos romanos provenientes desta estação 
(Serpa Pinto, 1934, p. 170). Infelizmente o 
seu paradeiro é hoje em dia desconhecido. 
Referência a sepulturas de inumação (Alarcão, 
1988, p. 118). Vasco Mantas, refere a existência 
no aro deste sítio, de um miliário romano onde 
se leria o nome de um Imperador da dinastia 
dos flávios (Mantas, 2000, p. 17). 
ESPÓLIO: Recolha de numismas de Trajano, 
Adriano e Antonino Pio (Costa, 2010,  
p. 122), assim como Galieno, Constâncio 
Cloro, Constâncio II e Honório (Duarte, 
1972).No Museu Hipólito Cabaço em 
Alenquer encontra-se depositado uma 
significativa coleção de cerâmicas e metais 
com esta proveniência, destaque-se entre 
este a presença de duas marcas de ânfora 
Dressel 20, assim como fragmentos de ânfora 
da forma Dressel 14, Lusitana 3 e Almagro 
51C. Assim como diversa terra sigillata de 
proveniência Itálica, Sud-Gálica, hispânica 
e Africana (Silva, 2012, p. 511). 
TRABALHOS ANTERIORES: Escavação 1980 
da responsabilidade de João Gomes.
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JOÃO PIMENTA | HENRIQUE MENDES

MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO

A descoberta em Monte dos Castelinhos de abundante e diversificado 
material de construção atesta uma mudança profunda das práticas 
construtivas, integrando as aportações de novas técnicas e conceitos 
arquitetónicos de raiz Itálica. Sublinhe-se que estes eram desconhecidos 
à data no ocidente peninsular. 
A atividade de fiação e tecelagem encontra-se bem representada pelos 
cossoiros e pelos numerosos pesos de tear. 

1–10
Pesos de tear de produção 
local/regional
Cerâmica 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

11
Peso de rede de pesca de produção 
local/regional
Cerâmica 
DIMENSÕES: Diam. 7cm; Esp. 2,3 cm
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16896

1–
10
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12–26
Cossoiros de produção 
local/regional
Cerâmica 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

27
Agulha em bronze
DIMENSÕES: Comp. 8,5 cm; Esp. 0,32 cm
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16996

12
–2

6

28
  |

 2
9

27
30

–3
5

28 | 29
Tijolos de pavimento romboidal  
de produção local/regional
DIMENSÕES: Comp. 28 cm; 
Larg. 13 cm;  Esp. 4,2cm
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16912/ MMVFX16898 

30–35 
Tijolos de quadrante de coluna  
de produção local/regional
DIMENSÕES: Comp. 19,5 cm; 
Alt. 5,5 cm
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
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36–39
Tijolos de pavimento quadrangular 
de produção local/regional
DIMENSÕES: Comp. 6,5 cm; 
Larg. 4,2 cm; Alt. 3cm 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

40 | 41
Pregos
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 9,2 cm; Larg. 1,8 cm 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

42
Chave
Ferro
DIMENSÕES: Comp. 13 cm; Larg. 5,5 cm 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17350

36
–3

9

40
 | 

41

42
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3
Contentor de armazenamento 
de produção local/regional
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 14 cm; Larg. 24 cm; 
Diâm. bordo 38 cm. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17352

1
Pote de produção local/regional
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 20,5 cm; Larg. 20 cm; 
14 cm [ø bordo]. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17351

2
Pote de produção local/regional
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 15 cm; Larg. 20 cm; 
Diâm. bordo 14,8 cm. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16951

CERÂMICA
COMUM

O conjunto das cerâmicas 
comuns é extremamente 
diversificado refletindo uma 
diversidade de proveniências  
e de morfologias. 
A sua presença pautava  
o quotidiano e encontra-se 
ligada, a práticas de higiene, 
preparação e confeção de 
alimentos, armazenamento 
e transporte. O seu estudo 
permite vislumbrar a cultura, 
hábitos e tradições das 
populações locais. 2

3
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4
Contentor de armazenamento  
de produção local/regional
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 25,5 cm; Larg. 38 cm; 
Diâm. bordo 39 cm. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17353

5
Fragmento de contentor  
de armazenamento com decoração 
em grinaldas
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 5,8 cm; Larg. 7,7 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17354

6
Bilha de produção local/regional
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 10,5 cm; Larg. 15,5 cm; 
Diâm. bordo 9 cm. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17355

7
Pote de produção local/regional
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 9,5 cm; Larg. 11 cm; 
Diâm. bordo 15 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17356

8
Taça de produção local/regional
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 4,5 cm; Larg. 18 cm; 
Diâm. bordo 18 cm. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17357

4 5
6

7
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13
Almofariz importado 
do vale do Guadalquivir
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt.6,8 cm; 
Larg. máxima 19 cm;  
Diâm. do bordo 28,5 cm 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16947

11
Pote importado do sul peninsular
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 12 cm; Larg. 13 cm; 
Diâm. bordo 21 cm. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17360

12
Almofariz importado do vale 
do Guadalquivir
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 5 cm; Larg. 14 cm; 
Diâm. bordo 44 cm. 
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17361

9
Pote importado do sul peninsular
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 11 cm; Larg. 12 cm; 
Diâm. bordo 20 cm. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17358

10
Pote importado do sul peninsular
Cerâmica a torno
DIMENSÕES: Alt. 10 cm; Larg. 12,5 cm; 
Diâm. bordo 20 cm. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17359

13
12

9 | 10 | 11
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1
Fíbula anelar romana
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 3,6 cm; Larg. 3,5 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16804

2
Fíbula anelar romana
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 3,8 cm; Larg. 1,9 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos 
MMVFX17362

IMPORTAÇÕES

A par da arquitetura, um dos dados que sustenta estarmos 
perante uma população fortemente romanizada é a abundância 
de artigos exógenos nos contextos domésticos escavados. 
Estes objetos importados, de formas e funções estranhas  
ao mundo indígena atestam hábitos culturais e comensais  
de plena romanidade. 

3
Fíbula Alésia Pré-Aucissa
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 4,9 cm; Larg. 1,8 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16986

4
Fíbula Alésia Pré-Aucissa
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 4,8 cm; Larg. 1,8 cm.
Produção indeterminada.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16969

5
Fíbula Alésia Pré-Aucissa
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 3,2 cm; Larg. 1,2 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16971

1

3 
| 4

 | 
5
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12
Asa de simpulum
Liga de cobre
DIMENSÕES: Alt. 6 cm; Larg. 1,2 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
MMVFX17028

13
Asa de Jarro itálico
Liga de cobre
DIMENSÕES: Alt. 4,5 cm; Larg. 2 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
MMVFX17029

10
Asa de Símpulum
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 6 cm; Larg. 1,2cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16821

11
Asa de jarro tipo PiatraNeamt
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 4,9 cm; Larg. 2,4 cm; 
Esp. 1,5 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16970

6
Fíbula Alésia Pré-Aucissa
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 7 cm; Larg. 2,4 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17363

7
Fíbula Alésia Pré-Aucissa
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 5 cm; Larg. 1,7 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17364

8
Fíbula tipo Nauheim (?)
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 7 cm; Larg. 1 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17365

9
Anel em ferro
DIMENSÕES: Comp. 3,2 cm; Larg 1,2 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16988

11
12

6 9 13
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22
Copo de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 2 
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 3 cm; Larg. 7,3 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17019

23
Fundo de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 5/7
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Comp. 7,9 cm; Esp. 0,6 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16958

24
Fundo de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 5/7
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 1,4 cm; Larg. 5 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16965

20
Taça de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 1
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 3,5 cm; Larg. 9,8 cm.
Período Romano-Republicano  
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX04026

21
Copo de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 3
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 3,8 cm; Larg. 4,2 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16955

14
Instrumento Cirúrgico
Liga de cobre
DIMENSÕES: Alt. 11,7 cm; Esp. 0,2 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
MMVFX17366

15, 16 e 17
Contas em pasta vítrea
DIMENSÕES: Alt. 0,8 cm; Larg. 1,3 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C. 
Monte dos Castelinhos
MMVFX17016; MMVFX17017¸ MMVFX17018

18
Fundo de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 5/7
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 3 cm; Larg. 15,5 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16908

19
Fundo de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 5/7
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 1,8 cm; Larg. 8,6 cm; 
Diâm. fundo 6,2 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16954

18

15 | 16 | 17
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29
Fundo de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 2
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 2,3 cm; Larg. 7 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17369

30
Taça de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 2
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 2,3 cm; Larg. 11 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17370

27
Fundo de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 5/7 
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 2.8 cm; Larg. 8 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17367

28
Fundo de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 5/7
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Esp. 1 cm; Larg. 8 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17368

25
Fundo de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 5/7
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Esp. 1 cm; Comp. 13,4 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16966

26
Fundo de cerâmica campaniense B 
da forma Lamboglia 1
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Larg. 5,5 cm;  Alt. 2 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16995
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36
Pátera de imitação de cerâmica 
campaniense da forma Lamboglia 
5/7
Cerâmica a torno
Produção indeterminada.
DIMENSÕES: Alt. 2,2 cm; Larg. 20 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17373

37
Bordo de copo de paredes finas  
da forma 2A de Mayet
Cerâmica a torno
Produção itálica.
DIMENSÕES: Alt. 4 cm; Larg. 4,9 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17020

34
Taça de imitação de cerâmica 
campaniense da forma  
Lamboglia 2
Cerâmica a torno
Produção indeterminada.
DIMENSÕES: Alt. 4,5 cm; Larg. 6 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16997

35
Pátera de imitação de cerâmica 
campaniense da forma Lamboglia 
5/7
Cerâmica a torno
Produção indeterminada.
DIMENSÕES: Alt. 6 cm; Larg. 16 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17372

31
Fragmento de pátera de cerâmica 
campaniense B da forma 
Lamboglia 5/7
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 1,5 cm; Larg. 6,5 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17371

32
Taça de imitação de cerâmica 
campaniense da forma Lamboglia 
16 
Cerâmica a torno
Produção indeterminada.
DIMENSÕES: Alt. 5,2 cm; Larg. 13 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16948

33
Pátera de imitação de cerâmica 
campaniense da forma Lamboglia 
5/7
Cerâmica a torno
Produção indeterminada.
DIMENSÕES: Alt. 4,4 cm; Larg. 21 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16890
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38
Fundo de copo de paredes finas  
da forma 8C de Mayet
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 2,8 cm; Larg. 6 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16959

39
Fundo de copo de paredes finas  
da forma 8C de Mayet
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 1,5 cm; Larg. 5,1 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16960

40
Fundo de copo de paredes finas  
da forma 8C de Mayet
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 2,3 cm; Larg. 2,6 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17375

41
Fundo de copo de paredes finas  
da forma 8C de Mayet
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 2,3 cm; Larg. 4,5 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17376

45
Fragmento lucerna do tipo  
Dressel 3
Cerâmica a molde
Decorada com motivo marinho – Delfim 
ou Hipocampo 
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 3,6 cm; Comp. 7,5 cm; 
Larg. 3,5 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17377

42
Lucerna tipo Dressel 2
Cerâmica a molde
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Comp. 7,8 cm; Larg. 6,7 cm; 
Alt. 1 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Rio Tejo – Vila Franca de Xira
MMVFX16962

43
Bico de lucerna de tradição 
helenística
Cerâmica a molde
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 2,5 cm; Larg. 3,5 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16895

44
Fragmento de reservatório  
e arranque de bico de lucerna  
do tipo H de Ricci
Cerâmica a molde
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 2,4 cm; Larg. 3,6 cm.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C.
Rio Tejo – Vila Franca de Xira
MMVFX17022

42
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1
DENÁRIO 
numisma de cunhagem itálica, 
cidade de Roma (?). Família Márcia 
(?)
Prata
DIMENSÕES: Diâm. 1,9 cm 
ANVERSO: Cabeça de Roma virado 
à direita.
REVERSO: Dioscuros a cavalo. 
Em baixo a palavra Roma.
Período Romano-Republicano 
Século II a.C.
MMVFX17015

2
DENÁRIO 
numisma de cunhagem itálica, 
cidade de Roma. (Crawf. 319/1)
Prata
DIMENSÕES: Diâm. 2 cm 
ANVERSO: Cabeça de Marte com capacete 
virado à esquerda.
REVERSO: Soldado romano lutando com 
um soldado bárbaro em proteção de um 
camarada caído. No exergo, a inscrição 
Q.THERM M.F.
Período Romano-Republicano 
Século II a.C. (103 a.C.)
Monte dos Castelinhos
MMVFX17378

3
AS 
numisma de cunhagem hispânico 
cidade Ibérica de KELSE
Liga de cobre
Vale do Ebro.
DIMENSÕES: Diâm. 2,9 cm
ANVERSO:  Cabeça masculina à direita 
rodeada por três golfinhos.
REVERSO:Cavalo com palma à direita 
por debaixo inscrição Ibérica KELSE
Período Romano-Republicano 
Século II/I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16979

NUMISMAS
E ARMAMENTO

A escavação cuidada dos níveis de destruição de Castelinhos 
permitiu identificar diversos elementos de armamento militar 
itálico compatíveis com um cenário bélico. 
Neste contexto exumou-se um escudo em ferro, glandes  
de chumbo, pontas de lança, balas de catapulta, assim como 
militaria, ou seja, elementos de equipamento militar romano, 
como fíbulas, fivelas de armadura, fechos de cinturão e tachas 
de cáligas. 
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4
SEMIS 
numisma de cunhagem hispânico 
cidade de KASTILO/Castulo
Liga de cobre 
DIMENSÕES: Diâm. 2,5 cm
ANVERSO: Cabeça masculina à direita 
possivelmente laureada. Atrás, CN, lido 
de cima para baixo; à frente VOC.ST.F. 
lido de baixo para cima.
REVERSO: Touro para a direita; por cima 
crescente. Da parte esquerda do 
crescente parece ler-se [C]N e,  
à frente do touro lê-se FVL. CNF, de cima 
para baixo (o NF pode estar em nexo). 
No exergo, a inscrição KASTILO em 
caracteres ibéricos.
Período Romano-Republicano 
Século I a.C. (Cerca de 85 a.C.)
Monte dos Castelinhos
MMVFX16978

5
AS 
numisma de cunhagem hispânico 
cidade de Castulo (?)
Liga de cobre
DIMENSÕES: Diâm. 2,1 cm 
ANVERSO:  Cabeça viril com diadema 
virado à direita.
REVERSO: Touro à direita e em cima 
crescente
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17379

6
DENÁRIO 
numisma de cunhagem itálica, 
cidade de Roma. (Crawf. 388/1b)
Prata
DIMENSÕES: Diâm. 1,9 cm 
ANVERSO: Cabeça de um Deus Marte 
Jovem com capacete: Apresenta o 
número de controlo VII.
REVERSO: Loba Capitolina virada à 
esquerda. Por cima a inscrição ROMA, 
por baixo a inscrição. P. SATRIE NVS 
Período Romano-Republicano
Século /I a.C. (77 a.C.)
Monte dos Castelinhos
MMVFX17380
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12
Projétil de funda (Glande)
Chumbo
Fabricada a molde
DIMENSÕES: Comp. 4,1 cm; Esp. 1,9 cm.
PESO: 46 gr. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
MMVFX17010

13
Projétil de funda (Glande)
Chumbo
Fabricada a molde
DIMENSÕES: Comp. 4,4 cm; Esp. 1,9 cm.
PESO: 83 gr. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
MMVFX17011

14
Projétil de funda (Glande)
Chumbo
Fabricada a molde
DIMENSÕES: Comp. 3 cm; Esp. 1,7 cm.
PESO: 42 gr. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
MMVFX17012

9
Bala de catapulta
DIMENSÕES: Diâm. 8,8 cm
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17384

10
Projétil de funda (Glande)
Chumbo
Fabricada através de martelagem 
DIMENSÕES: Comp. 5,6 cm; Esp. 1,8 cm.
PESO: 64 gr. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16803

11
Projétil de funda (Glande)
Chumbo
Fabricada através de martelagem 
DIMENSÕES: Comp. 4,1 cm; Esp. 1,9 cm.
PESO: 41 gr. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17385

7
AS 
numisma de cunhagem itálica, 
cidade de Roma. (Crawf. 368 ?)
Liga de cobre
DIMENSÕES: Diâm. 3,4 cm 
ANVERSO: Cabeça laureada do Deus Janus
REVERSO: Proa de Navio. Por cima a 
inscrição – L SV. Por baixo a inscrição – 
IMP(…). Possível numisma de L. SULA 
IMP. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C. (82 a.C.)
Monte dos Castelinhos
MMVFX17381

8
Bala de catapulta
DIMENSÕES: Diâm. 9,2
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16968
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15
Projétil de funda (Glande) 
Em processo de fabrico
Chumbo
DIMENSÕES: Comp. 4,4 cm; Esp. 1,9 cm.
PESO: 64 gr. 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16982

16
Ponta de projétil (Pilum)
Ferro
DIMENSÕES: Comp. 7,5 cm; Esp. 2 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16878

17
Parte de encabamento de projétil 
(Pilum)
Ferro
DIMENSÕES: Comp. 5 cm; Larg. 3,6 cm; 
Esp. 0,3 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17013

18
Ponta de lança
Ferro
DIMENSÕES: Comp. 11,4 cm; Larg. 2,3 cm; 
Esp. 1,9 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16975
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26
Peso 
Chumbo
DIMENSÕES: Alt. 6,6 cm; Larg. 3,9 cm; 
Esp. 1,2 cm.
PESO: 303 grs.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16880

27
Lingotes de Estanho? 
Estanho
Elemento correspondente a um falho  
de fundição em que se observa a fusão 
de diversos lingotes. Num deles  
é legível a marca com o numeral X. 
DIMENSÕES: Comp. 8,1 cm; Larg. 7 cm; 
Esp. 1,6 cm.
PESO: 339 grs.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17386

23
Braçadeira (possível elemento 
de algemas)
Ferro
DIMENSÕES: Comp. 8 cm; Larg. 8 cm; 
Esp. 0,6 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16881

24
Elementos de arreio de cavalo
Ferro
DIMENSÕES: Comp. 15 cm; Larg. 6 cm; 
Esp. 1 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16974

25
Lâmina de punhal em forma  
de falcata
Ferro
DIMENSÕES: Comp. 21,4 cm; Larg. 2 cm; 
Esp. 0,4 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16984

19
Agrafo de arreio/cingulum(?)
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 3,5 cm; Larg 0,5 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16968

20
Fivela de armadura
Liga de cobre e ferro
DIMENSÕES: Comp. 2,3 cm; Larg. 2,1 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16805

21
Fecho de cinturão
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 4,4 cm; Larg. 4,2 cm; 
Esp. 0,3 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16985

22
Fivela
Ferro
DIMENSÕES: Comp. 2,3 cm; Larg. 2,1 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16976
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28
Lingote de Chumbo 
Chumbo
DIMENSÕES: Comp. 10 cm; Larg. 3,5 cm; 
Esp. 0,8 cm.
PESO: 258 grs.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17387

29
Lingote de Chumbo 
Chumbo
DIMENSÕES: Comp. 8,4 cm; Larg. 6 cm; 
Esp. 0,6 cm.
PESO: 227 grs.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17388

30
Placa de Chumbo 
Chumbo
DIMENSÕES: Comp. 7,5 cm; Larg. 6,5 cm; 
Esp. 0,2 cm.
PESO: 84 grs.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17389
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3
Ânfora ovóide 4
Cerâmica a torno 
Importada do vale do Guadalquivir.
DIMENSÕES: Alt. 78 cm; Larg. 33 cm; 
Diâm. Bordo 17 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Rio Tejo: junto ao Mouchão da Póvoa
MMVFX03476

O TEJO COMO 
VIA DE COMUNICAÇÃO

O museu de Vila Franca de Xira possui no seu acervo um 
conjunto invulgar de ânforas de época romana, provenientes  
de recolhas efetuadas por pescadores no rio Tejo. 
Entre este conjunto, destaca-se as peças de época 
romana republicana. Apesar de estas carecerem, de um 
enquadramento a nível contextual é plausível que atestem  
a existência de dois naufrágios distintos um do século II a.C. 
essencialmente composto por ânforas itálicas e outro coerente 
com a cronologia de ocupação de Monte dos Castelinhos.
É precisamente este registo de importações, com 
proveniências essencialmente do sul peninsular e com 
produções ainda minoritárias dos vales do Tejo e do Sado  
que aí identificámos.
Um dos dados mais inesperados, entre estas produções 
de cariz regional, foi a constatação, da existência de uma 
produção de contentores que reproduzem a morfologia das 
ânforas da Classe 67. 

1
Ânfora Classe 67
Cerâmica a torno 
Importada do vale do Guadalquivir.
DIMENSÕES: Alt. 68 cm; Larg. 31 cm; 
Diâm. Bordo 15 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Rio Tejo: ao largo de Alverca
MMVFX03474

2
Ânfora ovóide Lusitana
Cerâmica a torno 
Produzida no Vale do Tejo/Sado.
DIMENSÕES: Alt. 84 cm; Larg. 32 cm; 
Diâm. Bordo 14,5 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Rio Tejo: junto ao Mochão da Póvoa
MMVFX03477

2
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4
Ânfora Classe 67
Cerâmica a torno 
Importada do vale do Guadalquivir.
DIMENSÕES: Alt. 37 cm; Larg. 33,5 cm; 
Diâm. Bordo 14,5 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Rio Tejo: junto ao Mouchão da Póvoa 
MMVFX03475

5
Ânfora Classe 67
Cerâmica a torno 
Importada da baía de Cádis.
DIMENSÕES: Alt. 13 cm; Diâm. Bordo 19 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos 
MMVFX16913

6
Ânfora Classe 67
Cerâmica a torno 
Importada da baía de Cádis.
DIMENSÕES: Alt. 9,7 cm; Diâm. Bordo 19 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos 
MMVFX17411

7
Ânfora Classe 67
Cerâmica a torno 
Importada do Vale do Guadalquivir
DIMENSÕES: Alt. 20 cm; 
Diâm. Bordo 15 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17412

5
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8
9

8
Ânfora Classe 67
Cerâmica a torno 
Importada do Vale do Guadalquivir
DIMENSÕES: Alt. 25 cm; 
Diâm. Bordo 14,3 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Rio Tejo: junto ao Mouchão da Póvoa 
MMVFX17413

9
Ânfora Classe 67
Cerâmica a torno 
Produção regional Vale do Tejo/Sado
DIMENSÕES: Alt. 25 cm; Larg. 29,5 cm;
Diâm. Bordo 15,5 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17414
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16
Ânfora Dressel 1 
Cerâmica a torno 
Importada da Península Itálica 
DIMENSÕES: Alt. 88,2 cm; Larg. 31,2 cm; 
Diâm. Bordo 12,5 cm.
Período Romano-Republicano
Século II-I a.C.
Rio Tejo: junto ao Mouchão da Póvoa 
MMVFX03466

13
Opérculo
Cerâmica a torno 
Produção regional Vale do Tejo/Sado
DIMENSÕES: Alt. 2 cm; Diâm. 9,3 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17419

14
Ânfora Dressel 1
Cerâmica a torno 
Importada da Península Itálica 
DIMENSÕES: Alt. 94,2 cm; Larg. 32,8 cm; 
Diâm. Bordo 14,5 cm.
Período Romano-Republicano
Século II a.C.
Rio Tejo: perto da base aérea do Montijo 
MMVFX03467

15
Ânfora Greco-Itálica
Cerâmica a torno 
Importada da Península Itálica 
DIMENSÕES: Alt. 92,4 cm; Larg. 31,2 cm; 
Diâm. Bordo 14,6 cm.
Período Romano-Republicano
Século II a.C.
Rio Tejo: junto ao largo de Alhandra 
MMVFX03470

10
Ânfora Classe 67
Cerâmica a torno 
Produção regional Vale do Tejo/Sado
DIMENSÕES: Alt. 7 cm; Diâm. Bordo 20 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17415

11
Ânfora Classe 67
Cerâmica a torno 
Produção regional Vale do Tejo/Sado
DIMENSÕES: Alt. 11,2 cm; 
Diâm. Bordo 17 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17416

12
Fundo de ânfora Ovóide Lusitana
Cerâmica a torno 
Produção regional Vale do Tejo/Sado
DIMENSÕES: Alt. 8,3 cm; 
Diâm. Bordo 18 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Rio Tejo: junto ao Mouchão da Póvoa 
MMVFX17418

14

16

15
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17
Ânfora Mañá C2B 
Cerâmica a torno 
Importada da área da Baía de Cádis 
DIMENSÕES: Alt. 58 cm; Larg. 29,1 cm; 
Diâm. Bordo 24,3 cm.
Período Romano-Republicano
Século II-I a.C.
Rio Tejo: junto ao Mouchão da Póvoa 
MMVFX03473

17

18

18
Ânfora Ovóide 6
Cerâmica a torno 
Importada do Vale do Guadalquivir
DIMENSÕES: Alt. 18 cm; 
Diâm. Bordo 14,5 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17420
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19
Ânfora Ovóide 6
Cerâmica a torno 
Importada do Vale do Guadalquivir
DIMENSÕES: Alt. 18,5 cm; 
Diâm. Bordo 14,7 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17425

20
Ânfora Ovóide 6
Cerâmica a torno 
Importada do Vale do Guadalquivir
DIMENSÕES: Alt. 18,5 cm; 
Diâm. Bordo 10,7 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17426

21
Fundo de ânfora Ovóide  
do Guadalquivir 
Cerâmica a torno 
Importada do Vale do Guadalquivir
DIMENSÕES: Alt. 12 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17430

20 21

19
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22
Ânfora Ovóide Gaditana
Cerâmica a torno 
Importada da baía de Cádis.
DIMENSÕES: Alt. 10,7 cm; 
Diâm. Bordo 20 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17431

23
Ânfora Ovóide Gaditana
Cerâmica a torno 
Importada da baía de Cádis.
DIMENSÕES: Alt. 12 cm; Diâm. Bordo 21 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17432

22
23
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24
Ânfora Ovóide Gaditana
Cerâmica a torno 
Importada da baía de Cádis.
DIMENSÕES: Alt. 15 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17434

25
Opérculo
Cerâmica a torno 
Importada do vale do Guadalquivir.
DIMENSÕES: Alt. 3 cm; Diâm. 9,3 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16993

26
Opérculo
Cerâmica a torno 
Importada do vale do Guadalquivir.
DIMENSÕES: Alt. 3 cm; Diâm. 10 cm.
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17014

24
25

 | 
26
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2
Fíbula tipo Aucissa
Liga de cobre
DIMENSÕES: Comp. 5,7 cm; Larg. 2,2 cm.
Período Romano Alto Império
Século I-II d.C.
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX17390

DE AUGUSTUS 
À ANTIGUIDADE TARDIA

Apesar de destruído na segunda metade do século I a.C., temos 
dados que nos permitem afirmar que o sítio não é de todo 
abandonado. 
Se a escavação ainda não revelou contundentemente vestígios 
estruturais desta fase. Quer no Monte quer nos férteis terrenos 
do seu sopé, a recolha de cerâmicas importadas, numismas, 
elementos arquitetónicos e epigráficos falam-nos de uma 
relevante ocupação desde época de Augusto até à antiguidade 
tardia. 

1
Asa de sítula com a representação 
de Júpiter Amón
Liga de cobre
DIMENSÕES: Alt. 6,3 cm; Larg. 4,2 cm.
Período Romano-Republicano
Século I d.C. (?)
Monte dos Castelinhos
MMVFX16983

21
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3
Numisma 
AE Antoninianus do Imperador Probus 
(276-282 d.C.) RIC VII 185h, C531
Liga de cobre
DIMENSÕES: Diâm. 2,3 cm 
ANVERSO: Cabeça laureada do Imperador 
Probus virada à direita com a inscrição: 
IMPCPROBUSPFAUG. 
REVERSO: Representação de Securitas à esquerda 
com a perna cruzada encostada a uma coluna 
tocando com a cabeça na mão. 
INSCRIÇÃO: SECURITPERP e sob a figura IIIXXI
Período Romano Alto Império
Século III d.C. (276-282 d.C.) 
Monte dos Castelinhos/Quinta da Marquesa 
MMVFX17391

4
Numisma 
AE3 do Imperador Constante  
(337-350 d.C.) RIC VIII 116 (Thessalonica)
Liga de cobre
DIMENSÕES: Diâm. 1,8 cm 
ANVERSO:  Cabeça do Imperador Constans virada 
à direita com diadema de pérolas. Inscrição: (…) 
CONSTANS NOB CAES
REVERSO: Soldado em pé virado à esquerda 
espetando com uma lança um cavaleiro caído. 
INSCRIÇÃO: FEL TEMP REPARATIO
Período Romano Baixo Império 
Século IV d.C. (337-350 d.C.)
Monte dos Castelinhos/Quinta da Marquesa 
MMVFX17392

5
Numisma  
AE2do Imperador Flavius Gracianus  
(367-383 d.C.)
Liga de cobre
Possível cópia Hispânica da cunhagem RIC IX26ª 
datada de finais do século IV d.C. 
DIMENSÕES: Diâm. 2,2 cm 
ANVERSO:  Busto do Imperador Gracianus virada 
à direita com diadema de pérolas
REVERSO: Representação de Graciano em pé, 
oferecendo a sua mão direita para alcançar uma 
mulher ajoelhada com coroa mural. O Imperador 
suporta com a sua mão esquerda uma Victória 
sobre um globo que eleva uma coroa de louros. 
Período Romano Baixo Império 
Século IV d.C. (367-383 d.C.)
Monte dos Castelinhos/Quinta da Marquesa 
MMVFX17393

3
4

5
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6
NUMISMA – AE3 do Imperador 
Constantino II  
(317-340 d.C.) RIC VII 37 (Siscia) 
Liga de cobre
DIMENSÕES: Diâm. 1,9 cm 
ANVERSO:  Busto laureado de Constantino II como 
César virada à direita. Inscrição: CONSTANTINVS 
IVN NOB CAES
REVERSO: Representação de Sol desnudo, com 
capa sobre os ombros levantando  
a sua mão direita em sinal de saudação  
e com um globo na mão esquerda. INSCRIÇÃO: 
CLARITAS REIPVBICAE 
Período Romano Baixo Império 
Século IV d.C. (317-340 d.C.)
Monte dos Castelinhos/Quinta da Marquesa 
MMVFX17394

7
NUMISMA – AE do Imperador 
Constantius II  
(337-361 d.C.) RIC VIII 21 (VIII Aquileia)
Liga de cobre
DIMENSÕES: Diâm. 1,6 cm 
ANVERSO:  Cabeça laureada do Imperador 
Constantius II virada à direita com a inscrição: 
CONSTANTIVS PF AUG
REVERSO: Dois soldados de cada lado de um 
estandarte militar com a representação do 
Crismón, cada um segurando uma lança e com 
a outra mão apoiada num escudo.  
INSCRIÇÃO: GLORIA EXERCITVS. Sob a linha dos 
soldados a marca HQP. 
Período Romano Baixo Império
Século IV d.C. (337-361 d.C.)
Monte dos Castelinhos/Quinta da Marquesa 
MMVFX17395

8
NUMISMA – Sestércio de Alexandre 
Severo (232 d.C.) RIC 246
Liga de cobre
DIMENSÕES: Diâm. 2,9 cm
ANVERSO:  Cabeça laureada do Imperador 
Alexandre Severo vista de frente, com  
a inscrição: IMP ALEXANDER PIVS AUG. 
REVERSO: Deus Marte avançando à direita, 
carregando lança e escudo, com  
a INSCRIÇÃO: MARS VLTOR. SC
Período Romano Alto Império 
Século III d.C. (232 d.C.)
Monte dos Castelinhos/Quinta da Marquesa 
MMVFX17435

6
7

8
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9
Lucerna tipo Dressel/Lamboglia 27
Cerâmica a molde
Ricamente decorada onde figura um 
busto feminino no disco. Apresenta a 
orla decorada e orifício de alimentação 
descentrado.
DIMENSÕES: Comp. 12 cm; Larg. 8,5 cm; 
Alt. 5,6 cm.
Período Romano Alto Império
Século II-III d.C.
Monte dos Castelinhos/Quinta da Marquesa
MMVFX03578

9
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10
Estilete em osso
DIMENSÕES: Comp. 13,4 cm; Esp. 0,4 cm.
Período Romano Alto Império
Século I d.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX16972

11
Fundo de pátera de terra sigillata 
Itálica da forma B1 do Conspectus 
Formarum 
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 2,3 cm; Larg. 11,5 cm.
Período Romano – Inícios a cerca  
de meados do reinado de Augusto. 
Monte dos Castelinhos
MMVFX17396

12
Taça de terra sigillata Itálica 
da forma 13 do Conspectus 
Formarum
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Alt. 4,2 cm; Diâm. 17cm.
Período Romano – Meados do reinado 
de Augusto. 
Monte dos Castelinhos
MMVFX17397

13
Taça em cerâmica cinzenta  
de imitação da forma 13  
do Conspectus Formarum de terra 
sigillata Itálica 
Cerâmica a torno
Produção indeterminada
DIMENSÕES:  Alt. 4 cm; Diâm. 16 cm.
Período Romano – Época de Augusto. 
Monte dos Castelinhos
MMVFX17398

14
Peça de jogo fabricada a partir  
de um fragmento de terra sigillata 
Itálica
Cerâmica a torno
Importada da península itálica.
DIMENSÕES: Diâm. 3,6 cm.
Período Romano – Meados do reinado 
de Augusto. 
Monte dos Castelinhos
MMVFX17399

5
11

 | 
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15
Ânfora ovóide 6
Cerâmica a torno 
Importada do vale do Guadalquivir.
DIMENSÕES: Alt. 17,5 cm; Larg. 16 cm; 
Diâm. 13,5.
Período Romano – Época de Augusto. 
Monte dos Castelinhos
MMVFX16915

16
Fragmento de lucerna 
Vogelkopflampen
Cerâmica a torno 
Importada da península Itálica.
DIMENSÕES: Comp. 4,8 cm; Larg. 3,3 cm.
Período Romano – Época de Augusto. 
Monte dos Castelinhos
MMVFX17400

16

12
 | 

13



166 CATÁLOGO  |  DE AUGUSTUS À ANTIGUIDADE TARDIA

20
Bordo de prato de em terra sigillata 
Clara D do Tipo Hayes 59A
Cerâmica a torno
Produção Norte Africana 
DIMENSÕES: Alt. 4 cm; Larg. 8,2 cm.
Período Romano Baixo-império
Século IV/V d.C.
Monte dos Castelinhos
MMVFX17403

21
Bordo de prato de em terra sigillata 
Clara D do Tipo Hayes 58B
Cerâmica a torno
Produção Norte Africana 
DIMENSÕES: Alt. 4 cm; Larg. 8,2 cm.
Período Romano Baixo-império
Século III/IV d.C.
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX09107

22
Bordo de prato de em terra sigillata 
Clara D do Tipo Hayes 58B
Cerâmica a torno
Produção Norte Africana 
DIMENSÕES: Alt. 4 cm; Larg. 12,3 cm.
Período Romano Baixo-império
Século III/IV d.C.
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX09108

19
Fragmento de prato de em terra 
sigillata sudgálica do Tipo 
Drag. 17B 
Cerâmica a torno
Produção La Graufesenque
DIMENSÕES: Alt. 3 cm; Larg. 8,5 cm.
Período Romano Alto Império – Entre  
o reinado de Tibério até Cláudio  
(30-50 d.C.)
MMVFX17402

17
Fundo de taça em terra sigillata 
Gálica do Tipo Drag. 24/25 com  
a marca de oleiro MOMMO
Cerâmica a torno
Produção Gálica
DIMENSÕES: Alt. 1,3 cm; Diâm.4,5 cm.
Período Romano Alto Império – Do final 
do principado de Nero a Domiciano  
(65-85 d.C.). 
Monte dos Castelinhos
MMVFX04036

18
Fragmento de prato de em terra 
sigillata sudgálica do Tipo 
Drag. 18/31 
Cerâmica a torno
Produção La Graufesenque
DIMENSÕES: Alt. 3,5 cm; Larg. 8,5 cm.
Período Romano Alto Império – Entre  
o reinado de Cláudio até meados  
do século II d.C. (40-140 d.C.)
Monte dos Castelinhos/ Quinta  
da Marquesa Prospeção
MMVFX17401

19

21 | 22
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27
Bordo de ânfora Almagro 51C
Cerâmica a torno
Produção Regional Vale do Tejo/Sado 
DIMENSÕES: Alt. 4 cm; Larg. 12 cm.
Período Romano Baixo-império
Século III/V d.C.
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX17406

28
Fundo de ânfora Almagro 51C
Cerâmica a torno
Produção Regional Vale do Tejo/Sado 
DIMENSÕES: Alt. 13 cm; Larg. 8,3 cm.
Período Romano Baixo-império
Século III/V d.C.
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX17407

29
Fragmento de lápide com Inscrição 
em mármore
Mármore rosa
DIMENSÕES: Alt. 12 cm; Larg. 11 cm.
Antiguidade Tardia
Século IV/VI d.C.(?)
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX17408

25
Bordo de ânfora Tipo Lusitana 3
Cerâmica a torno
Produção Regional Vale do Tejo 
DIMENSÕES: Alt. 8 cm; Larg. 16 cm.
Período Romano Alto Império
Século II/III d.C.
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX09023

26
Fragmento de asa de ânfora  
Tipo Lusitana 3 com marca
Cerâmica a torno
Produção Regional Vale do Tejo 
Marca: […] IC
DIMENSÕES: Alt. 3,5 cm; Larg. 6,3 cm.
Período Romano Alto Império
Século II/III d.C.
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX09024

23
Bordo de prato de sigillata 
Foceense Tardia do Tipo Hayes 3 
Cerâmica a torno
Produção Mediterrâneo Oriental
DIMENSÕES: Alt. 1,8 cm; Larg. 4 cm.
Antiguidade Tardia
Século V/VI d.C.
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX17404

24
Fundo de grande prato de 
“Derivado de Sigillata Paleocristã” 
(DSP) 
Cerâmica a torno
Produção Gaulesa
DIMENSÕES: Alt. 1 cm; Larg. 5 cm.
Antiguidade Tardia
Século V/VI d.C.
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX17405

25

24
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30
Pequeno fragmento de mosaico 
composto por três tesselas  
de basalto negro
DIMENSÕES: Larg. 2,8 cm.
Período Romano
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX17409

31
Tesselas de calcário e basalto
Período Romano
Monte dos Castelinhos/Quinta  
da Marquesa 
MMVFX1741

30
 | 

31
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ZOOARQUEOLOGIA 

A Zooarqueologia consiste no estudo dos ossos de animais 
recuperados em escavações arqueológicas. Estes são restos  
de animais que fizeram parte da dieta das pessoas que 
ocuparam o sítio ou da sua convivência.
No Monte dos Castelinhos foram encontrados sobretudo 
desperdícios de alimentação, restos de animais domésticos 
como a ovelha, cabra, vaca e porco mas também de animais 
selvagens como o veado, corço e coelho. 

1
Crânio de Cão 
Canis familiaris
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

2
Metacarpo de Veado 
Cervus elaphus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

3
Metatarso de Veado
Cervus elaphus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

1

CLEIA DETRY
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4
Haste de Veado 
Cervus elaphus
Evidência trabalho para aproveitamento 
como cabo de faca 
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

5
Ponta de haste de Veado 
Cervus elaphus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

6
Mandíbula completa de vaca 
Bos taurus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

7
Úmero distal de vaca 
Bos taurus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

8
Metacarpo de vaca 
Bos taurus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

4 
| 5

6 
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9
Úmero distal de vaca 
Bos taurus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

10
Crânio de Ovelha
Ovis aries
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

11
Chifre de Ovelha 
Ovis aries
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

12
Chifre de Cabra 
Capra hircus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

13 a 15
Mandíbula de Cabra/Ovelha 
Capra/Ovis
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

16 e 17
Mandíbula de Porco 
Sus Domesticus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

10
16
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22
Amêijoa 
Tapes decussatus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

23
Berbigão 
Cerastoderma edule
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

24
Vieira 
Pecten maximus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

20
Pélvis ilium de Vaca
Bostaurus
Evidencia marcas de cutelo
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

21
Ostra 
Ostrea edulis
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

18
Dente de Porco 
Sus domesticus
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

19
Fragmento de calcanio de Vaca 
Bos taurus
Evidencia marcas de cutelo
Período Romano-Republicano
Século I a.C.
Monte dos Castelinhos

21
 –

 2
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1
Base de coluna de estilo Ático 
Mármore 
DIMENSÕES: Diâm. 43 cm, Alt. 22,5 cm
Período Romano
Século IV-VI d.C.
Villa de Aposento – Alenquer
Coleção Privada – José Barreto 
Domingos 
L.F.

EM BUSCA  
DE IERABRIGA

A densidade de povoamento romano, nesta região fez com que 
desde cedo aqui fosse presumido a existência de um centro 
urbano de alguma importância – Ierabriga. 
A existência deste núcleo é referida nas fontes Clássicas, no 
Itinerário de Antonino, na cosmografia do anónimo de Ravena 
e na Geografia de Ptolomeu. 
A sua presumível localização tem vindo a oscilar desde o século 
XVI entre a antiga Vila de Povos, Alenquer (Paredes/Quinta do 
Bravo) e Vila Franca de Xira. 

2
Fuste de coluna de adossamento 
Mármore 
DIMENSÕES: Larg. Máx. 28,5 cm, 
Alt. 91 cm
Período Romano
Século III-IV d.C.
Ponte da Couraça – Vila Franca de Xira
Este tipo de peças era comum no 
Império Romano. Esculpindo apenas 
metade do elemento arquitectónico e 
sugerindo que a outra parte continuaria 
embebida no edifício. Uma moldura na 
parte inferior, junto à ligação à base, 
oferece mais um pormenor decorativo 
mas que se afasta dos cânones 
tradicionais. 
Museu Vila Franca de Xira 
L.F.

1

2
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3
Base e fuste de coluna 
Calcário 
DIMENSÕES: Diâm. 20 cm, Alt. 37 cm
Período Romano
Século II-III d.C.
Villa da Barradinha- Alenquer
Fustes de coluna, parte correspondente 
ao imoscapo, exentos, com colarinho 
que estabeleceria a ligação à base.
Museu Vila Franca de Xira 
L.F.

4
Ara de mármore 
Mármore de lioz 
C.L.T.P.
V(otum). S(olvit)
DIMENSÕES: Larg. 15,5 cm, Alt. 27,5 cm
Período Romano
Século I-II d.C.
Quinta do Bravo – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º 18427 
Bibliografia: Dias e Gaspar,  
2001

3 4
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5
Skyphos vidrado a verde 
Cerâmica
A peça é decorada a toda a volta com 
um motivo de oito figuras. O motivo 
ornamental é constituído por uma 
alegoria dionisíaca. 
DIMENSÕES: Larg. 16,5 cm, Alt. 8,3 cm
Período Romano
Século I d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º 1820 
BIBLIOGRAFIA: Pereira, 1970.

6 
| 7

5

6
Prato de terra sigillata sudgálica 
da forma Drag. 15/17 
Cerâmica
Apresenta marca retangular no fundo: 
OF.LABIO. Correspondendo a uma 
produção de La Graufesenque. 
DIMENSÕES: Larg. 16,5 cm, Alt. 4 cm
Período Romano
Século I d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º 1829/1 
BIBLIOGRAFIA: Pereira, 1970.

7
Taça de terra sigillata sudgálica 
da forma Ritt. 8 
Cerâmica
Apresenta marca retangular no fundo: 
DAMONI. Correspondendo a uma 
produção de La Graufesenque. 
DIMENSÕES: Larg. 11 cm, Alt. 4,7 cm
Período Romano
Século I d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º 1829 
BIBLIOGRAFIA: Pereira, 1970.
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10
Boião em vidro da forma Isings 68 
Vidro cinzento transparente
DIMENSÕES: Larg. 4,7 cm, Alt. 4,9 cm
Período Romano
Século I d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º 1861/2 
BIBLIOGRAFIA: Pereira, 1970.

8
Unguentário em vidro da forma 
Isings 8 
Vidro cinzento transparente
DIMENSÕES: Larg. 2,2 cm, Alt. 9,5 cm
Período Romano
Século I d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º 1826/1 
BIBLIOGRAFIA: Pereira, 1970.

9
Taça em vidro da forma Isings 44 
Vidro azul cobalto
DIMENSÕES: Larg. 10 cm, Alt. 6 cm
Período Romano
Século I d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º ? 
BIBLIOGRAFIA: Pereira, 1970.

8 
| 9

 | 
10
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11
Pote de cerâmica cinzenta 
Cerâmica.
DIMENSÕES: Larg. 8 cm, Alt. 13 cm
Período Romano
Século I d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º 1819
BIBLIOGRAFIA: Pereira, 1970.

12
Potinho de cerâmica comum 
Cerâmica.
DIMENSÕES: Larg. 6,2 cm, Alt. 8,3 cm
Período Romano
Século I d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º 1812

 

13
Potinho de cerâmica comum 
Cerâmica.
DIMENSÕES: Larg. 15,5 cm, Alt. 13 cm
Período Romano
Século I d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º 1811

11
 | 

12
 | 

13
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14
Lucerna da forma Dressel 
Lamboglia 27 
Cerâmica a molde com decoração  
  de folhas de videira e cachos de uvas 
DIMENSÕES: Diâm. 8 cm, Alt. 6,9 cm
Período Romano
Século II/III d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º ?

15
Armela de sítula com 
representação antropomórfica 
Liga de cobre
DIMENSÕES: Larg. 7,6 cm, Alt. 7 cm
Período Romano
Século I d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º ?
BIBLIOGRAFIA: Pereira, 1970.

14
15
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16
Pilum 
Ponta de dardo em ferro 
Ferro
DIMENSÕES: Larg. 1,6 cm, Alt. 8,7 cm
Período Romano
Século I d.C.
Necrópole de Paredes – Alenquer
Museu Hipólito Cabaço – N.º ?
BIBLIOGRAFIA: Pereira, 1970.

17
Anel Romano 
Liga de cobre
DIMENSÕES: Diâm. 2,1 cm.
Período Romano
Século II/III d.C.
Quinta da Granja – Vila Franca de Xira
Museu Vila Franca de Xira 

16
17
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18
Materiais Romanos Villa 
de Sub-Serra
Castanheira do Ribatejo 
Período Romano
Século I a V d.C.
Museu Vila Franca de Xira 

19
Materiais Romanos Villa 
do Aposento
Alenquer 
Mármore branco
Fragmento de braço de estátua
Período Romano
Século II a III d.C.
Colecção Privada – José Barreto 
Domingos 

19

18
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20
Materiais Romanos Villa 
do Aposento 
Alenquer 
Fragmentos de mosaicos decorados 
com motivos geométricos
Período Romano
Século II a IV d.C.
Coleção Privada – José Barreto 
Domingos 

20
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21
Materiais Romanos sítio de Casal 
do Tufo
Alenquer 
Período Romano
Século I a IV d.C.
Coleção Privada – José Barreto 
Domingos 

22
Materiais Romanos Villa 
da Barradinha
Alenquer 
Período Romano
Século I a IV d.C.
Coleção Privada – José Barreto 
Domingos 
Museu Municipal Vila Franca de Xira

21

22
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TESOURO 
DE SANTANA 
DA CARNOTA 
ALENQUER

Em Agosto de 1979 foi encontrado 
um tesouro composto por 136 
denários, 3 colares de prata e 10 
brincos de ouro, datado da época das 
Guerras Sertorianas (82-72 a.C.). 
Este achado é assaz relevante pois 
atesta a situação de instabilidade 
ocorrida neste período. 
Sublinhe-se que a fundação de Monte 
dos Castelinhos ocorre precisamente 
após o conflito Sertoriano, 
no contexto de uma efetiva 
reorganização da estratégia romana 
das áreas ocupadas.

1
DENÁRIO
numisma de cunhagem itálica, 
cidade de Roma. (Crawf. 319/1)
Prata
DIMENSÕES: Diâm. 2 cm 
ANVERSO: Cabeça de Marte com capacete 
virado à esquerda.
REVERSO: Soldado romano lutando com 
um soldado bárbaro em proteção de um 
camarada caído. No exergo, a inscrição 
Q.THERM M.F.
Período Romano-Republicano 
Século II a.C. (103 a.C.)
Casal dos Cabeços – Santana 
da Carnota – Alenquer 
Museu Nacional de Arqueologia 
BIBLIOGRAFIA: Viegas e Parreira, 1984, 
n.º 60

1 
[R

EV
ER

SO
]

1 [ANVERSO]
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2
DENÁRIO
numisma de cunhagem itálica, 
cidade de Roma. (Crawf. 239/1)
Prata
Dimensões: Diâm. 2 cm 
ANVERSO: Cabeça de Roma com capacete 
virado à direita.
REVERSO: Representação dos Dioscuros 
a cavalo. Inscrição C.SER VEILI M.F
Período Romano-Republicano 
Século II a.C. (136 a.C.)
Casal dos Cabeços – Santana  
da Carnota – Alenquer 
Museu Nacional de Arqueologia 
BIBLIOGRAFIA: Viegas e Parreira, 1984, 
n.º 14

2 
[R

EV
ER

SO
]

2 [ANVERSO]
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3
DENÁRIO
numisma de cunhagem itálica, 
cidade de Roma. 
(Crawf. 304/1)
Prata
DIMENSÕES: Diâm. 2 cm 
ANVERSO: Cabeça de jovem virado 
à direita.
REVERSO: Representação dos Dioscuros 
de pé entre os seus cavalos. Inscrição 
L. MEMMI
Período Romano-Republicano 
Século II a.C. (109-108 a.C.)
Casal dos Cabeços – Santana  
da Carnota – Alenquer 
Museu Nacional de Arqueologia 
BIBLIOGRAFIA: Viegas e Parreira, 1984, 
n.º 44

3 
[R

EV
ER

SO
]

3 
[A

NV
ER

SO
]
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4
DENÁRIO
numisma de cunhagem itálica, 
cidade de Roma  
(Crawf. 305/1)
Prata
DIMENSÕES: Cabeça de Roma com 
capacete virado à direita.
REVERSO: Representação de Navio. 
Inscrição Q.LVTATI CERCO Q
Período Romano-Republicano 
Século II a.C. (109-108 a.C.)
Casal dos Cabeços – Santana 
da Carnota – Alenquer 
Museu Nacional de Arqueologia 
BIBLIOGRAFIA: Viegas e Parreira, 1984, 
n.º 46

4 
[R

EV
ER

SO
]

4 
[A

NV
ER

SO
]
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5 
DENÁRIO
numisma de cunhagem itálica, 
cidade de Roma. (Crawf. 352/1a)
Prata
DIMENSÕES: Diâm. 2 cm 
ANVERSO: Cabeça masculina virado 
à direita com atributos de Apolo.
REVERSO: Representação de Victoria em 
quadriga. Inscrição L.IVLI BVRSIO
Período Romano-Republicano 
Século I a.C. (85 a.C.)
Casal dos Cabeços – Santana  
da Carnota – Alenquer 
Museu Nacional de Arqueologia 
BIBLIOGRAFIA: Viegas e Parreira, 1984, 
n.º 112

5 
 [R

EV
ER

SO
]

5 
[A

NV
ER

SO
]
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6
DENÁRIO
numisma de cunhagem itálica, 
cidade de Roma. (Crawf. 357/1a)
Prata
DIMENSÕES: Diâm. 2 cm 
ANVERSO: Cabeça de Vénus com diadema 
virado à direita. Inscrição C. NORBANVS
REVERSO: Representação de Fasces com 
machado caduceus
Período Romano-Republicano 
Século I a.C. (85 a.C.)
Casal dos Cabeços – Santana 
da Carnota – Alenquer 
Museu Nacional de Arqueologia 
BIBLIOGRAFIA: Viegas e Parreira, 1984, 
n.º 117

6 
 [R

EV
ER

SO
]

6 
[A

NV
ER

SO
]
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