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No
decurso
do
acompanhamento
arqueológico dos trabalhos de escavação
mecânica do terreno para construção de
uma estrada, identificou-se uma estrutura
positiva em pedra miúda e argamassa
branca. Assim, foram abertas duas
sondagens 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:
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).
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, havendo uma maior
consistência da argamassa. A última fase
deste processo prende-se com o
revestimento a opus signinum rosado no
interior do caneiro, mas só numa das
paredes e no fundo, que, por sua vez era
inclinado, para a água correr 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.

QN2 – Planta Geral

Foi possível ainda obter informações
acerca de um outro arqueosítio, a pouca
distância para Norte desta estrutura,
denominado Monte da Capelinha, uma
villae 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.

QN2 – [203], [205]

F4 – Sondagem 5, Plano Final

S1

[06]

F4 – Sector III, Vista geral
[05]

S2

[02]

Sector II

S3

Sector I
S3

[202]

S4c

S7
S4

F4 – Sondagem 4, Plano Final

Nos níveis arqueológicos escavados registou-se
a presença muito frequente de espólio
arqueológico recolhendo-se maioritariamente
cerâmicas de construção (quadrantes, tijolos,
telhas), mas também numerosos exemplares de
cerâmica comum, de terra sigillata e cerâmica de
paredes finas; peças metálicas, fragmentos de
estuque pintado e restos de escória. A
cronologia romana parece ser factor comum a
todo o espólio identificado.
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No Sector I registou-se um pequeno murete,
possivelmente um separador de propriedade
rural. No que diz respeito às estruturas
negativas, registou-se uma sequência de
interfaces, organizados em ligeiro “anfiteatro”.
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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
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F4 – Algum espólio cerâmico e metálico.

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.
Foram realizadas dezassete sondagens
manuais distribuídas por três sectores,
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, as sondagens de diagnóstico
efectuadas no Sector I (Sondagens 1 a 9),
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.

sequência de interfaces acima mencionada
poderá ser incluída, servindo, por exemplo,
como dispositivo de decantação.
O conjunto de quatro valas convergentes, no
Sector II, 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.
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 restante levanta
outras questões. Pelas suas dimensões, e por ter
sido aberta para conter exclusivamente um
recipiente
cerâmico,
sugere
práticas
devocionais, ou rituais fundacionais, de que se
conhecem notícias no mundo romano.
A fossa detectada no Sector III, de maiores
dimensões, e associada a um exemplar idêntico,
embora de menores dimensões, poderá ter
cronologia anterior, pré-romana.
Assim, no sítio de Figueiras 4 registou-se 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.
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Já no Sector II, Sondagem 10,
identificou-se, para além de uma
mancha
de
materiais
cerâmicos
dispersos, de cronologia romana,
medieval islâmica e moderna, uma
estrutura negativa de tipo silo, de cujo
enchimento foi possível exumar alguns
recipientes de cronologia islâmica
quebrados in situ.
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No Sector III (Sondagens 11 a 17), o facto
de as sondagens não terem sido
implantadas aleatoriamente, mas ao
invés sobre manchas de materiais
previamente identificadas, permitiu que
os contextos registados fornecessem um
vasto conjunto de materiais de possível
cronologia medieval islâmica, bem como
três estruturas negativas tipo silo, em
forma de “saco”. Surge também, um
pouco por toda a área, alguma cerâmica
romana e moderna descontextualizada.
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A intervenção arqueológica realizada em
Figueiras 4 inicipou-se com a abertura de 12
sondagens manuais e mecânicas, distribuídas
por três sectores, passando em seguida para
uma intervenção em área, durante a qual se
identificou uma ocupação de cronologia
romana, 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.
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