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RESUMO
O presente artigo pretende dar a conhecer os sítios de Quinta Nova 2, Figueiras 4 e
Torre Velha 11, situados nos Concelhos de Évora e Serpa e intervencionados pela
Neoépica em 2008 e 2009 no âmbito de medidas de minimização de impactes sobre o
património arqueológico promovidas pela EDIA, S. A.
Os contextos intervencionados nestes locais caracterizan-se pela sua diversidade,
registando-se: estruturas positivas romanas (Quinta Nova 2); estruturas positivas,
negativas e materiais arqueológicos de época romana (Figueiras 4); e ainda alguma
estruturas negativas associadas a diversificado espólio de época medieval-islâmica
(Torre Velha 11).

ABSTRACT
The present paper concerns the sites of Quinta Nova 2, Figueiras 4 e Torre Velha 11,
situated in the municipalities of Serpa and Évora and intervencioned by Neoépica in
2008 and 2009 for minimizing impacts on the archaeological heritage promoted by
EDIA, S. A.
The contexts escavated in each site are characterized by its diversity, noting: positive
Roman structures (Quinta Nova 2); positive and negative structures and archaeological
materials from the Roman era (Figueiras 4); and even some negative structures
associated with a diverse collection of medieval-Islamic materials (Torre Velha 11).
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1. O SÍTIO DE QUINTA NOVA 2 (Évora)
No decurso do acompanhamento arqueológico dos
trabalhos de escavação mecânica do terreno para
construção de uma estrada no âmbito da Rede Viária do
Aproveitamento

Hidro-Agrícola

do

Monte

Novo,

identificou-se uma estrutura positiva em pedra miúda e
argamassa branca no local denominado de Quinta Nova
2, situado na Freguesia de S. Manços, Concelho de
Évora. Em Agosto de 2008 foram aí abertas duas
sondagens, num total de 14,5m2, que pudessem abarcar os
vestígios que foram postos a descoberto e que iriam ser
afectados pela construção da via de acesso, permitindo
desta forma a caracterização dos achados.
Em termos geológicos, a sua zona de implantação é
constituída

por

rochas

intrusivas,

hercínicas,

nomeadamente tonalitos gnáissicos de grão médio e fino.
Encontra-se

também

muito

próxima

da

chamada

formação de “xistos de Moura”, composta por filitos e
micaxistos,

ricos

de

quartzo,

metapsamitos

e

quartzopelitos associados, do Ordovícico. A linha de água
mais próxima parece ser o Rio Degebe.
Os escassos materiais arqueológicos recolhidos, bem
como os próprios materiais construtivos da estrutura
detectada e a sua fraca monumentalidade, apontam para o
facto de estarmos perante um pequeno aqueduto de época
romana, não obstante o seu mau estado de conservação.
Existem estruturas deste tipo nas proximidades, de
tipologia semelhante (Horta dos Coelhos, S. Manços) ou
díspar (Quinta Nova 1, Casarão da Mesquita 2 e Monta
dos Cunqueiros).
Fig. 1 – Quinta Nova 2, Planta do Aqueduto

O seu processo construtivo parece ter passado pela escavação de uma vala no substrato
geológico, que se encheu posteriormente com uma argamassa branca misturada com
seixos de forma aleatória, sobre a qual arranca a construção da caleira, compreendendo
uma melhor organização e tamanho do material pétreo, bem como uma maior
consistência da argamassa. A última fase deste processo prende-se com o revestimento
do interior do caneiro a opus signinum rosado, mas só numa das paredes e no fundo, o
qual, por sua vez, era inclinado para que a água corresse somente encostada ao lado que
possuía esse revestimento. Esse caneiro poderia ser tapado por lajes de xisto, já que
algumas delas foram encontradas na camada arqueológica acima da estrutura, embora
nenhuma in situ.

Fig. 2 – Quinta Nova 2, Vista do Aqueduto

Foi possível ainda obter informações acerca de um outro arqueosítio, a pouca distância
para Norte desta estrutura, denominado Monte da Capelinha, uma villa de época
romana. Este pequeno aqueduto poderia assim estar relacionado com essa jazida
arqueológica, servindo-a. Aliás a orientação desta conduta parece indicar isso mesmo, já
que segue no sentido NE-SO, podendo ou devendo fazer uma ligeira inflexão para ali
chegar, uma dedução que carece de comprovação científica.

2. O SÍTIO DE FIGUEIRAS 4 (Serpa)
Com o objectivo de minimizar os impactes sobre o património arqueológico decorrentes
da execução da Barragem da Amoreira, procedeu-se à abertura de sondagens
arqueológicas e posterior escavação em área no sítio de Figueiras 4, entre Junho e Julho
de 2008. O sítio encontra-se junto à estrada nacional que liga Pias a Moura, no
Concelho de Serpa, nas encostas de uma elevação suave que atinge no topo cerca de
180m de altitude.
Do ponto de vista geológico, o local alvo de intervenção encontra-se numa área de
argilas,

margas,

calcários

e

conglomerados

formados

no

Miocénico,

mais

especificamente numa crista com desenvolvimento SE-NO, de granito calco-alcalino, de
grão médio, não porfiróide. A NO surgem pontualmente areias, arenitos e cascalheiras
de planaltos do bordo Este do Vale do Sado e ranhas do Baixo Alentejo, do Pliocénico.
A NE e SE desenvolve-se o complexo vulcano-sedimental do Ficalho, onde surgem
metavulcanitos básicos (basaltos, calco-xistos, tufitos) do ordovícico (Paleozóico).
Também a NE e SE surgem granitos do maciço de Beja, formado no carbónico médio.
A intervenção arqueológica compreendeu inicialmente a escavação manual de 100m2,
distribuídos por diversas sondagens diagnóstico, entre os Sectores I e II. Numa segunda
fase, verificou-se a necessidade de realizar uma intervenção em área no Sector II, num
total de cerca de 150m2, adicionando-se ainda o Sector III, com uma área de cerca de
50m2.
Do conjunto das diferentes fases de intervenção neste sítio arqueológico resultou a
identificação de uma ocupação de cronologia romana em Figueiras 4, materializada em
duas estruturas de pedra calcária, diversos interfaces escavados no substrato geológico
(valas, silos e outras estruturas de função indeterminada), bem como no vasto e variado
espólio recolhido, na sua maioria cerâmico, osteológico e metálico.
No geral, e com excepção de uma área específica localizada no Sector III, a estratigrafia
do local é muito simples, reduzindo-se a uma sequência de dois a três níveis com
interesse arqueológico.
Ainda assim, nesses níveis, a presença de espólio arqueológico é muito frequente e,
apesar de se compor maioritariamente de cerâmicas de construção (quadrantes, tijolos,
telhas), recolheram-se numerosos exemplares de outros tipos, nomeadamente de
cerâmica comum, mas também de terra sigillata e cerâmica de paredes finas. Entre o
espólio não cerâmico, apontamos os exemplares metálicos, os fragmentos de estuque

pintado, e os restos de escória. A cronologia romana parece ser factor comum a todo o
espólio identificado.

Fig. 3 – Figueiras 4, Conjunto de lucernas.

No que respeita a estruturas, no Sector I registou-se um pequeno murete, cujos limites
não foi possível identificar, por se encontrarem fora da área de intervenção, a SO, e já
destruídos pela estrada de acesso à obra, a NE. De pequeno porte, muito irregular, e
aproveitando parte de uma crista rochosa própria do afloramento, parece tratar-se de um
separador de propriedade rural.
Ainda no mesmo sector surge também uma sequência de interfaces escavados no
substrato geológico, de planta trapezoidal, fundo tendencialmente plano e paredes
verticais, com função indeterminada. Estes interfaces organizam-se lateralmente entre si,
dispondo-se em arco e encontravam-se cheios por depósitos pouco revoltos, com algum
material arqueológico. É de destacar a presença de duas lucernas intactas num desses
depósitos.

Fig. 4 – Figueiras 4, Conjunto de interfaces.

A presença de uma villa romana nas proximidades, e cuja pars rustica terá sido
escavada em área adjacente à agora intervencionada, permite supor a continuação
daquela área funcional agrícola, onde a sequência de interfaces acima mencionada
poderá ser incluída, servindo, por exemplo, como dispositivo de decantação.
Já no Sector II, identificou-se um conjunto de quatro valas convergentes, que teria
evidente função prática de escoamento. As suas dimensões parecem indicar mais que
meros canais de rega, até pela sua organização espacial, que sugere um escoamento
centrado na vala N-S.

Fig. 5 – Figueiras 4, Sector II – Valas e fossas identificadas.

Em momento posterior ao abandono e enchimento definitivo das valas descritas, terão
sido abertas quatro fossas no mesmo Sector. Se três destas teriam, em princípio,
propósito de armazenamento, nesse caso utilizadas como silos para guardar cereal, já a

quarta fossa levanta outras questões. Esta, pelas suas dimensões, e por ter sido aberta
para conter exclusivamente um recipiente cerâmico (uma panela intacta, de cronologia
entre os meados do séc. I e os meados do séc. IV), sugere práticas devocionais, ou
rituais fundacionais, de que se conhecem notícias no mundo romano.

Fig. 6 – Figueiras 4, Aspecto de uma fossa cortando uma das valas.

Fig. 7 – Figueiras 4, Panela.

No Sector III surge também uma fossa, de maiores dimensões, associada a um exemplar
idêntico, embora mais pequeno, que poderá ter cronologia anterior, pré-romana.
Em sondagem efectuada já fora dos limites destes sectores identificou-se ainda uma
estrutura positiva, construída em pedra calcária argamassada, não aparelhada, de
orientação NE-SO e com apenas cerca de 20cm de altura conservada.
O espólio recolhido é numeroso e variado, notando-se a esperada predominância da
cerâmica em relação aos restantes materiais, existindo no conjunto exemplos de
materiais osteológicos, malacológicos, metálicos, pétreos, vítreos, carvões, objectos em
osso e ainda material de construção.
O seu inventário e descrição sumária permitiram apenas uma atribuição cronológica
relativa, com base em paralelos obtidos através de bibliografia, que reportam para uma
época entre os séculos I e IV.
Do descrito resulta, no sítio de Figueiras 4, uma ocupação de clara cronologia romana e
de longa prevalência, relacionada com a villa adjacente, cujas estruturas detectadas
apontam para claro ambiente de vivência funcional imputável à actividade agrícola.

3. O SÍTIO DE TORRE VELHA 11 (Serpa)
O sítio de Torre Velha 11 foi intervencionado na sequência dos trabalhos de
minimização de impactes sobre o património cultural decorrentes da construção da
Barragem da Laje. Situa-se na propriedade do Monte da Torre Velha, Concelho de
Serpa, junto da Estrada Municipal que faz a ligação entre Serpa e a localidade de Vale
de Vargo.
Entre Maio e Junho de 2009 foram realizadas dezassete sondagens manuais distribuídas
por três sectores, num total de 100m2. Algumas delas implantadas sobre manchas de
material arqueológico postas a descoberto aquando da decapagem mecânica. Estas
sondagens

permitiram

identificar,

além

de

bolsas

de

material

cerâmico

descontextualizado, quatro estruturas negativas, tipo silo.
Assim, o Sector I corresponde à mancha onde inicialmente se identificaram alguns
materiais cerâmicos à superfície, delimitada previamente aos trabalhos de campo. Aí se
realizaram nove sondagens que apenas revelaram uma estratigrafia homogénea,
composta por uma única camada que cobre o substrato geológico. Ao nível artefactual
regista-se, grosso modo, a presença descontextualizada, pontual e dispersa de alguns
materiais (na sua maioria fragmentos muito rolados de cerâmica) de cronologia romana

e moderna/contemporânea. Não se registou a presença de qualquer elemento estrutural
em positivo ou negativo.
Considerou-se como Sector II uma pequena área a sudeste do Sector I onde no decurso
da decapagem mecânica do terreno com recurso a uma máquina de terraplanagem, se
detectou uma grande mancha de materiais com elevada quantidade de cerâmica comum.
Foi então realizada uma sondagem no local, abarcando a totalidade da mancha, numa
área de 24m2. Registou-se a presença de uma mancha de materiais cerâmicos dispersos,
de cronologia romana, medieval islâmica e moderna, bem como de uma estrutura
negativa de tipo silo, de cujo enchimento foi possível exumar alguns recipientes de
grandes dimensões, de cronologia islâmica quebrados in situ.

Fig. 8 – Torre Velha 11, Aspecto dos recipientes islâmicos no interior de um silo.

Entre o espólio recolhido nesta sondagem encontramos numerosos fragmentos de
cerâmica comum, alguns deles com decorações caneladas, que se enquadram em
tipologias como: taças, panelas, cântaros (um deles proveniente do interior do silo),
alguidares e ainda uma frigideira e uma talha, a maioria dos quais terá provavelmente
cronologia medieval-islâmica. Surge também alguma cerâmica de construção,
nomeadamente telha com decoração digitada, que nos reporta para cronologias de época
medieval/moderna; e três fragmentos de cerâmica vidrada; e terra sigillata.
Recolheram-se ainda fragmentos de escória, objectos não identificados em ferro, argolas,

pregos, um tripé, uma lâmina e duas foices igualmente em ferro. Encontramos também
entre o espólio um seixo talhado em quartzito e conjuntos de material malacológico e
osteológico.
No Sector III, que se encontra para Norte do Sector II, foram implantadas sete
sondagens. O facto de as sondagens não terem sido implantadas aleatoriamente, mas ao
invés sobre manchas de materiais previamente identificadas através de decapagem
mecânica, permitiu que os contextos registados fornecessem um vasto conjunto de
materiais, nomeadamente: numerosos fragmentos de cerâmica comum, alguns deles
correspondendo a tipologias como alguidares, cântaros, potes, panelas, taças, tampas e
bilhas (na sua maioria apontando para cronologias de época medieval-islâmica),
encontrando-se algumas peças com engobes, caneluras, vidrado ou pintura a branco;
cerâmica vidrada e terra sigillata; argolas, pregos e outros objectos em ferro e cobre;
conjuntos de material osteológico e malacológico. Surgem ainda, em menor quantidade,
materiais atribuíveis a época romana, tais como fragmentos de ânfora, alguma cerâmica
de construção (tegulae ou tijolo) e opus signinum; bem como alguns materiais líticos
(percutor, seixo talhado e lascas). Surge também, um pouco por toda a área, alguma
cerâmica moderna descontextualizada.

Fig. 9 – Torre Velha 11, Alguns materiais.

No que concerne a estruturas, registaram-se ainda três estruturas negativas tipo silo,
em forma de “saco”, com dimensões compreendidas entre os 130 e 140cm de diâmetro
e os 66 e 170cm de altura.

Fig. 10 – Torre Velha 11, Aspecto de um dos silos identificados.
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