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Resumo
O presente trabalho pretende dar a conhecer os resultados da intervenção arqueológica levada a cabo
num quarteirão situado no centro histórico de Lagos.
No decurso dos trabalhos foram aplicados os métodos da leitura estratigráfica e análise paramental, que
permitiram conhecer a constituição estrutural e evolução cronológica de todo o complexo, constituído por uma
casa senhorial (construída após o terramoto de 1755) e pelas dependências acrescentadas posteriormente.
No que concerne às sondagens no solo, foram detectadas estruturas enquadráveis no século XVII, que
denotam o início da intenção de uniformização do espaço que culminou com a construção do complexo
acima referido, mas também alguns silos e interfaces de estruturas cujo abandono terá ocorrido entre os
séculos XIV e XVI, que reflectem uma utilização diferenciada de vários espaços e ajudam a compreender a
organização desta zona na transição da Idade Média para a Idade Moderna.

Abstract
This paper intends to show the results of archaeological intervention carried out in a block located in the
historic centre of Lagos.
In the continuation of this work, the methods of stratigraphic reading and paramental analysis had been
applied and enabled to know the structural formation and evolution timeline of the entire complex, comprising
the house (built after the 1755 earthquake) and the dependencies added later.
As regards the polls in the soil, there were found structures that fit in the 17th century, which denote
the beginning of the intention of uniformity of space, culminating in the construction of the complex above
mentioned, but also some storage pits and interfaces of structures whose abandonment happened between
the 14th and 16th centuries, which reflect a differentiated use of various spaces and help to understand the
organization of this area in the transition from the Middle Ages to the Modern Age.

* Arqueólogos, Neoépica, Lda. – (raquelsantos@neoepica.pt) – (tiagofontes@neoepica.pt)
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1. Introdução
A intervenção arqueológica aqui apresentada
foi realizada pela empresa Neoépica, Lda. no centro
histórico de Lagos, entre Novembro de 2005 e
Dezembro de 2006. O quarteirão compreendido
entre as Ruas do Jardim, General Alberto da Silveira,
Júlio Dantas e Travessa da Coroa, propriedade da
empresa Santos da Terra, Lda., era composto por uma
casa apalaçada de dois andares e respectivo jardim,
encontrando-se ambos cercados por uma série de
corpos anexos. Todo o complexo habitacional, de
fundação setecentista, estava previsto para demolição, daí que a intervenção arqueológica efectuada
tivesse como primeiro objectivo a recolha do máximo
de informação acerca da área, nomeadamente efectuando um registo preciso (gráfico e fotográfico)
de todas as estruturas, a fim de compreender o seu
processo construtivo e os métodos empregues, bem
como a evolução arquitectónica de toda a estrutura
edificada.
Assim, seguindo a metodologia aplicada na
Arqueologia da Arquitectura (Caballero Zoreda e
Escribano Velasco, 1996; Francovich e Bianchi,
2002; Ramalho, 2002), foram abertas 41 sondagens
parietais (internas e externas) em todos os corpos
edificados, que permitiram analisar estrutural e evolutivamente os diferentes edifícios que constituíam
o quarteirão. Através delas foi possível perceber as
relações físicas e estruturais entre aqueles, bem como
registar e compreender anteriores reconstruções e
remodelações, dando especial atenção aos diferentes
tipos de aparelho utilizados. Numa segunda fase,
que incluiu o acompanhamento da demolição do

Foto 1 – Fachada principal da Casa Senhorial (Rua do Jardim,
nº 21).

edifício e a decapagem do terreno até ao substrato
rochoso, procedeu-se à abertura de 12 sondagens
de diagnóstico ao nível do solo, que procuraram o
esclarecimento de dúvidas levantadas aquando da
leitura parietal. Permitiram também a identificação de
alguns elementos estruturais pré-existentes: diversos
silos com o seu momento de abandono nos sécs.
XIV/XVI; pisos em argamassa e terra batida; e ainda
estruturas claramente anteriores à construção da
casa senhorial. O espólio documentado é constituído
por milhares de artefactos: fragmentos cerâmicos,
vítreos e metálicos, enquadráveis entre os séculos
XIV e XVIII; e numerosos ecofactos: elementos faunísticos osteológicos, malacológicos e ictiológicos,
que permitem caracterizar os hábitos alimentares da
população.

2. Metodologia
A primeira fase desta intervenção contou
com a aplicação dos métodos da Arqueologia da
Arquitectura, uma disciplina ainda em expansão
que tem vindo a ser utilizada na Europa desde a
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década de 70, na maior parte dos casos em contexto
de recuperação de edifícios (obras de conservação
e restauro) e, por outro lado, em estruturas de
arquitectura militar e, principalmente, religiosa (Garai-Olaun, 2002; Manonni, 1998; Quirós Castillo, 2002;
Ramalho, 2002; Rodríguez, et al., 2002).
Neste caso, estamos perante um complexo
habitacional onde se podem identificar as características da arquitectura civil da sua época e, ao mesmo
tempo, perante uma intervenção de salvaguarda
que utilizou a Arqueologia da Arquitectura como
forma de registar o máximo de informação, através
da leitura paramental, da abertura de sondagens
parietais e do seu registo gráfico.
Efectivamente, em qualquer intervenção arqueológica realizada em património edificado
deverá ser incluída a identificação e análise quer da
estratigrafia horizontal quer da vertical. A abertura
de sondagens parietais e análise dos alçados, e sua
relação com a escavação, é essencial para a cabal
determinação da evolução construtiva e cronológica
do edifício intervencionado. Nesse sentido, a utilização dos métodos da Arqueologia da Arquitectura
permitiu determinar os processos construtivos, os

tipos de aparelho e de revestimento, as diferenças
a nível de paredes interiores e exteriores, bem
como momentos de construção, reconstruções e
remodelações; e a interpretação desses dados, em
conjunto com aqueles que se retiraram das sondagens no solo, possibilitou a criação de uma sequência
cronológica e física de todo o espaço.
As sondagens parietais foram abertas em locais
que permitiam identificar não só o aparelho, como
também o processo de construção (adossamentos,
remodelações, abertura e estruturação de portas e
janelas, etc.), seleccionando-se preferencialmente
para a sua marcação os cantos dos compartimentos,
esquinas exteriores e áreas adjacentes às portas e
janelas.
Ao todo foram abertas 15 sondagens parietais no exterior e 31 no interior do imóvel, sendo
cada uma descrita pormenorizadamente em termos
evolutivos.
Paralelamente, identificaram-se todos os elementos construtivos e arquitectónicos dos alçados
norte, sul, este e oeste e em algumas portas foi feita
a picagem manual de toda a cantaria existente.
Com o objectivo de esclarecer algumas

Foto 2 – Exemplos de sondagens parietais - ombreira de porta, vão de janela, esquina interior e escada.
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realidades identificadas nas sondagens parietais;
bem como de todas as fachadas e espaços relativos
à casa principal (nº 21 da Rua do Jardim) e restantes
habitações. Fez-se igualmente o registo gráfico de
todas as estruturas em planta, identificando-se nela
os tipos de aparelho utilizado e sequência cronológica de construção.

3. Análise Estrutural

Foto 3 – Picagem de cantarias ocultas.

questões levantadas pelas sondagens no interior
do edifício e tendo por única finalidade confirmar
adossamentos e aparelhos, realizaram-se também
algumas picagens diagnóstico.
O processo de escavação foi acompanhado
por um registo fotográfico exaustivo de todas as

No decorrer da caracterização estrutural dos
edifícios que constituíam o quarteirão intervencionado, foi possível detectar um conjunto de diferentes
realidades no que se refere aos seus aspectos
estruturais (aparelhos construtivos, revestimentos e
acabamentos das paredes, pisos, tectos, beirados e
telhados), cujas principais características se encontram resumidas nos quadros seguintes (Quadros 1 a
6).

Foto 4 – Aspecto do armazém, torre central, pátios internos e saguão.
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Alvenaria ordinária – executada com recurso a pedra calcária,
de forma e tamanho irregulares, unida por argamassa de cal ou
terra argilosa. Este tipo de aparelho encontra-se geralmente
revestido por reboco de argamassa de cal. Foi possível notar
que a grande maioria das paredes que constituem os pisos
inferiores, quer do corpo da casa principal, quer dos corpos
anexos, encontra-se construída nesta alvenaria, notando-se
uma maior espessura nas paredes-mestras (quer das fachadas
quer as internas), bem como, na casa principal, nas paredes
internas que suportam o piso superior.
Alvenaria em tijolo – executada em tijolo de tipos variados,
unido por argamassa de cimento, constitui o tipo de aparelho
mais recente identificado e surge apenas em algumas paredes
divisórias quer dos edifícios anexos, quer do primeiro piso da
casa senhorial.
Taipa – técnica construtiva que utiliza grandes blocos de terra
moldados in situ, compactada com recurso a pisões dentro
de uma cofragem amovível, geralmente designada por taipal.
Foi possível identificar várias paredes construídas segundo
esta técnica, possuindo os blocos de terra que as constituem
dimensões variáveis, com o predomínio de cerca de 70cm x
40cm, com uma espessura de cerca de 42cm. Notou-se ainda
a utilização de argamassas de cor alaranjada nas juntas de
união dos diferentes blocos. Na terra utilizada verificou-se a
existência de nódulos de cal, pequenas pedras e inúmeros
fragmentos de cerâmica. Associados à taipa, foi possível
identificar dois tipos de revestimentos: em argamassa de cal;
e em pedra calcária, de pequenas e médias dimensões, unida
por argamassas. Este tipo de revestimento é visível em ambos
os paramentos e faria parte do mesmo momento construtivo,
permitindo a consolidação dos blocos de terra compactada. É
esta a constituição da maioria das paredes internas e também
de algumas externas, nos edifícios mais recentes do quarteirão
e no segundo piso da casa senhorial. Em alguns casos, apenas
os cunhais de fachada são constituídos por alvenaria de pedra,
sendo a restante parede de taipa.
Tabique – parede que possui como elemento estruturante um
esqueleto de madeira fasquiada, verificando-se a sobreposição
de ripas horizontais sobre as verticais, criando uma espécie
de grelha em rectângulos, com uma distância que pode
variar entre os 45cm de largura interna e os 25cm de largura
interna. O miolo interno pode ser constituído por dois tipos de
preenchimento: pedra calcária de dimensão e forma irregular,
unida por terra argilosa ou argamassa de cal; ou elementos
de cortiça de dimensões variadas, dispostos de forma regular
a fim de preencher todo o espaço. Ambos os tipos eram
posteriormente cobertos por argamassa e reboco. Foi também
possível identificar uma segunda variante, cuja estrutura é
constituída por um ripado de canas entrelaçadas, criando uma
espécie de rede, sendo em alguns dos cruzamentos pregadas
entre si. Esta estrutura encontra-se coberta por uma camada
de reboco de argamassa, caiado a branco. A maior parte das
paredes divisórias é constituída por este tipo de aparelho,
bastante mais leve e fino que os anteriores, razão pela qual
no piso superior da casa senhorial as paredes divisórias se
encontram construídas directamente sobre o soalho.

Quadro 1 – Aparelhos construtivos
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Reboco de argamassa de cimento – argamassa constituída por
cimento, com acabamento de qualidade variável, consoante o tipo
de compartimento revestido, notando-se, em algumas paredes,
a utilização de telha de canudo fragmentada, incorporada no
reboco.

Reboco de argamassa de cal – argamassa feita à base de cal
e areia, com acabamentos de qualidade variável, consoante os
compartimentos. Nota-se a utilização de fragmentos de telha de
canudo integrados nas argamassas de cal, um tipo de construção
que terá servido como enchimento de paredes ou como forma de
criar altos-relevos para pormenores decorativos, como por exemplo
na fachada Norte, onde se utilizaram estes fragmentos de telha,
cobertos de argamassa, para formar um pilar em alto-relevo.

Estuque – fina camada de gesso utilizada como revestimento de
algumas paredes, nomeadamente nas zonas nobres (1º Andar da
casa senhorial).

Azulejo – verifica-se a utilização de revestimentos em azulejo de
cor branca, com as dimensões de 15cm x 15cm, na parte inferior
das paredes da cozinha da casa senhorial, até uma altura de 1,30
metros.

Quadro 2 – Revestimentos

4. Análise Evolutiva
A análise evolutiva do edifício encontrou-se,
à partida, condicionada por diversos factores que
dificultaram a sua interpretação. Em primeiro lugar,
a existência de um grande espaço que foi destruído
antes da intervenção arqueológica, impossibilitando
assim qualquer leitura da área. Em segundo, o facto
de todo o edifício ter sido construído em aparelhos
muito frágeis, facilmente degradáveis, que necessitam de manutenção e reparações frequentes. Por
outro lado, foi excluída desta análise uma área de
consideráveis dimensões que não irá ser alvo de
demolição, mas que teria certamente uma relação

com os restantes edifícios, relação essa que não nos
é possível apurar por o espaço se encontrar habitado
e, como tal, não estar integrado no novo projecto de
construção.
Tendo em conta a devastação ocorrida na
cidade de Lagos aquando do terramoto de 1755
(Cardo, 1998; Martins, 1992; Paula, 1992; Sousa,
1919) e a fraca resistência dos materiais utilizados,
acreditamos que as estruturas mais antigas actualmente existentes tenham sido edificadas no pós-terramoto. Provavelmente, terá sido seguida a traça
anterior, uma vez que se nota na casa principal
uma planta típica do séc. XVII, com a existência de
armazéns no rés-do-chão, uma zona nobre e uma
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Pintura – nos diversos edifícios do complexo intervencionado foi
possível notar a utilização de pintura a cal, de cor branca, tanto
nas paredes internas como externas, sendo observável a aplicação
de diversas camadas. No que se refere ao corpo da casa senhorial,
nota-se na fachada principal (virada a Norte), uma série de diferentes
camadas coloridas de cal, com a utilização de pelo menos três cores:
o vermelhão, o rosa e o amarelo-alaranjado. Os corpos anexos à
fachada principal, virados para a Rua do Jardim e General Alberto
da Silveira, encontram-se pintados a branco com uma faixa a
cinzento negro fumo. Nas traseiras da habitação, com acesso à Rua
Júlio Dantas, nota-se a aplicação de pintura a rosa almagre sobre a
face exterior do muro do jardim. É ainda de destacar a utilização de
pintura a tinta de areia de cor branca, em alguns locais sujeitos a
remodelações mais recentes.

Elementos decorativos – estes elementos surgem, quase que
exclusivamente, relacionados com o corpo da casa senhorial, onde
é possível identificar a utilização de fingidos, de forma a dar um
aspecto mais requintado à habitação. São produzidos em gesso,
procurando imitar materiais pétreos. Destaca-se a sua utilização na
escadaria que dá acesso ao 1º andar: constituída por dois lanços
de degraus em calcário, tem dois pilares quadrangulares fingidos
ladeando o primeiro e no topo dois capitéis de onde arranca um
arco de volta perfeita, que tem ao centro, enquadrados dentro de
uma moldura, dois elementos fitomórficos. No início do primeiro
patamar repete-se a realidade anterior, encontrando-se ambos os
capitéis ligados por um friso que mantém a decoração daqueles. No
último patamar podemos encontrar duas mísulas, de onde arranca
um arco de volta perfeita. A ladear toda a escadaria é possível
observar um lambrim de gesso com cerca de 50 cm de altura. No
corredor do primeiro andar podemos encontrar a imitação de dois
pilares quadrangulares, a partir dos quais arranca um arco de volta
perfeita. Também na ligação entre as paredes e os tectos, se verifica
por vezes a existência de sancas trabalhadas em gesso. Este aspecto
surge em quase todos os compartimentos do primeiro piso desta
habitação. Em alguns deles, a sanca em gesso é substituída por
sanca em madeira.

Quadro 3 – Acabamentos

zona de serviço no 1º andar, e uma torre de três pisos
ao centro da casa. Existe ainda, nas traseiras, o jardim,
a cisterna e um saguão.
Por outro lado, identificou-se também o
reaproveitamento de cantarias aparelhadas e chanfradas (típicas do século XVI) em algumas portas,
possivelmente provenientes de edifícios pré-existentes. O reaproveitamento de cantarias aparelhadas e
chanfradas, típicas do século XVI, em algumas portas
parece corroborar esta teoria ou interpretação.
Analisando os dados fornecidos pelas sondagens parietais e pela simples observação das
estruturas, verificamos que toda a fachada norte teria
sido construída num mesmo momento. Contudo, em
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Planta 1 – A cheio, área não estudada; em destaque, espaço
ocupado pela casa senhorial.
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Soalho – constituído por tabuado de madeira, está presente em
todos os espaços do primeiro andar da casa senhorial e ainda num
dos compartimentos do rés-do-chão.

Ladrilhos cerâmicos – Este tipo de piso, com ladrilhos de 32 cm
x 16 cm, surge no primeiro andar da casa senhorial, revestindo a
cozinha e o pequeno corredor que lhe dá acesso, e ainda em alguns
escassos compartimentos dos corpos anexos ao edifício principal.

Mosaico – construído em cimento, com as dimensões de 20cm x
20cm, é o tipo de piso utilizado na casa de banho da casa senhorial,
bem como em alguns compartimentos das habitações anexas.

Cimento – Piso construído em argamassa de cimento, que surge
no armazém localizado no rés-do-chão da casa senhorial, sendo
igualmente o tipo de piso empregue na maioria dos compartimentos dos edifícios anexos.

Terra batida – O piso em terra batida verifica-se apenas no segundo
armazém do rés-do-chão da casa senhorial.

Calçada em seixos – Na entrada da casa principal encontra-se uma
calçada constituída por seixos de quartzito e basalto, que formam o
desenho de uma cruz do tipo pátea em tons de negro, emoldurada
por uma circunferência a branco com moldura quadrangular a
negro.

Quadro 4 – Pisos
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Abóbada – Surge apenas na escadaria da casa principal: abóbadas
de berço sobre os dois lanços de degraus; e abóbadas de aresta
sobre os dois patamares. São construídas com recurso a uma
armação de cana, posteriormente coberta por gesso.

Tectos falsos – verificou-se a existência de tectos falsos um
pouco por todo o complexo. Os de melhor qualidade, como
seria de esperar, encontram-se na casa senhorial, onde é possível
detectar tectos falsos planos, com ripado de madeira, em vários
compartimentos. Surgem igualmente no primeiro andar da
habitação tectos falsos de formato semelhante a um telhado de
quatro águas, que terão sido construídos segundo a técnica de
armação em cana, semelhante à verificada na construção dos tectos
abobadados. No compartimento correspondente à sala, verifica-se a
existência de tecto em tabuado de madeira, enquadrando-se dentro
da tipologia dos tectos falsos planos. Nas habitações circundantes
nota-se a utilização de tectos falsos de qualidade inferior, com uso
de materiais como o contraplacado pintado ou forrado a papel; ou
o tabuado de madeira, por vezes pintado.

Quadro 5 – Tectos

Telhados – Foi possível detectar ao nível dos telhados várias
remodelações. Assim sendo, os telhados mais antigos apresentam
na sua constituição telha de canudo, com a técnica de travamento
de valadio, sendo possível verificar em outros locais a técnica de
travamento mouriscado. Na casa senhorial nota-se, na maioria
dos locais, a substituição da telha de canudo pela telha em aba e
canudo, sendo a técnica de travamento por encaixe. Em todos os
telhados foi utilizado o telhão nos limites das águas.

Beirados – Na casa senhorial o beirado da fachada Norte é em
cornija, sendo os restantes, quer nesta, quer nos edifícios anexos,
em sub-beira dupla (excepção feita apenas a um, em sub-beira
simples). Apenas uma das habitações anexas, situada na Travessa
da Coroa, substituiu o beirado por uma platibanda que limita o
telhado, possuindo um rebordo ou friso.

Quadro 6 – Telhados
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determinada altura, a sua zona mais a oeste sofreu
uma demolição (propositada ou acidental), sendo
possível observar a interface de destruição.
O acesso ao corpo que existiu do lado oeste
seria feito por uma porta situada no segundo
patamar da escada. Hoje, essa porta encontra-se
totalmente obstruída, com um emparedamento no
qual se incluem restos de dois telhados (o primeiro
de duas águas, o segundo de uma só), coberturas
estas que se inserem num edifício posteriormente
construído, ocupando o mesmo espaço do anterior.
A nova habitação construída era de apenas um
piso, ao contrário do edifício pré-existente, que teria
dois.
Para além da casa principal, o espaço arqueológico compunha-se ainda de diversas dependências
anexas: três habitações no canto sudoeste do
quarteirão e quatro no lado este. Durante a primeira
fase da intervenção verificou-se que as habitações
da face Este do quarteirão seriam as mais recentes,
tendo as restantes, em dada altura, feito parte do
edifício principal, desempenhando possivelmente a
função de armazém ou espaço de apoio a alguma

Planta 2 – Em destaque, novo edifício anexado à casa senhorial
(canto noroeste).

Planta 3 – Em destaque, edifício contíguo ao jardim (canto
sudoeste).

Foto 5 – Interface de destruição na fachada norte.

Planta 4 – Em destaque, as áreas ocupadas pelos três edifícios
da zona sudeste do quarteirão.
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Foto 6 – Sondagem aberta na zona oeste do jardim, com pátio
calcetado e porta desactivada que daria acesso ao edifício
contíguo.

Planta 5 – Em destaque, as duas habitações resultantes da
divisão do edifício central (zona este).

Planta 6 – Em destaque, áreas a céu aberto: jardim, pátios e,
ao centro, o saguão.
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actividade económica. Esta hipótese pôde ser atestada com a sondagem horizontal aberta na zona
oeste do jardim, que revelou um antigo pátio calcetado, dois pequenos compartimentos e uma porta
de acesso àquelas dependências.
Já na zona este, as construções parecem ter
sido acrescentadas posteriormente, sem qualquer
relação funcional com a casa senhorial. Sabemos
hoje que estes edifícios seriam alugados a diversas
famílias. Pela observação da planta, supomos que,
inicialmente, se tenham construído apenas dois
edifícios: aquele que se encontra no canto sudeste e
o que ocupa o centro da fachada este.
Posteriormente, terá sido fechado o espaço
existente entre o jardim do corpo principal e o
edifício do canto sudeste, edificando-se aí uma nova
habitação. Por algum motivo, talvez a necessidade
de acolher mais famílias naquelas dependências, o
edifício da fachada este foi ainda dividido em dois,
resultando em duas habitações sob o comprido.
O pátio interno terá sido igualmente retalhado, ficando cada habitação com um pequeno
espaço a céu aberto onde, já no século XX, foram
construídas as casas de banho, até aí inexistentes.
Também no corpo principal se notam algumas
alterações à estrutura inicial do edifício. Para além da
já referida destruição da área noroeste, acreditamos
que a casa terá sido ampliada em direcção a sul,
talvez mesmo devido à redução sofrida. Nesta
zona, ocupando parte do jardim, situa-se a cozinha;
uma sala contígua que, ao que tudo indica, seria a
dependência dos criados; e a casa de banho. Pela
observação da realidade identificada nas sondagens
situadas em ambos os lados do corredor do 1º Andar,
verifica-se a existência de um adossamento ao corpo
principal, acrescentado para sul em cerca de 2m.
Esse acrescento traduziu-se na criação do
espaço da cozinha, com um pequeno átrio, uma
grande chaminé e dois armários; e também na
ampliação do compartimento previamente existente
no espaço da sala anexa, criando mais um andar
sobre este. A comprová-lo, nas picagens diagnóstico
realizadas nesta sala surgiram vestígios de um telhado
cujo topo se encontra a cerca de 1m do soalho
actual.
Existe ainda um outro compartimento, onde
se veio a instalar a casa de banho, que será de
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Foto 7 – Sondagens parietais no espaço do corredor, onde se identificou o acrescento do edifício principal para sul.

Foto 8 – Picagem integral da parede do compartimento anexo
à cozinha, onde se observam os vestígios do primeiro telhado e
posterior acrescento da parede.

Planta 7 – Primeiro andar da casa principal, com destaque
para o acrescento para sul, correspondente à cozinha.

construção ainda mais recente e remodelado já no
século XX.
Ao nível do rés-do-chão, ocorreram também
algumas alterações ao corpo principal. Através das
sondagens horizontais aí realizadas e da picagem
diagnóstico no compartimento a este, verificou-se
a existência de dois arcos que se relacionam com
aqueles que já eram visíveis. O primeiro deles surge
na parede este daquele compartimento, sugerindo a
existência de uma comunicação entre este edifício e
aquele que lhe é contíguo.
O segundo deles, cujo arranque se encontra
oculto pelo armário existente naquele compartimento, sugere que a parede divisória entre ele e o
armazém que lhe é contíguo terá sido construída
posteriormente, bem como o átrio de entrada e a
própria escada. A fazer fé nesta hipótese, todo o
espaço do rés-do-chão seria um mesmo armazém, de
grandes dimensões (prolongando-se possivelmente
pela área ocupada pelo edifício a este), ao centro
do qual se situaria o arranque dos três arcos, em
direcções opostas. Esse grande espaço poderá ter
sido mais tarde dividido em vários compartimentos,
através da construção do átrio de entrada, da escada
(note-se a janela existente na fachada norte ao nível
do primeiro patamar), das portas de acesso aos
armazéns e da parede divisória, na qual se insere o
referido armário.
No século XX fizeram-se algumas remodelações do espaço, tanto no edifício principal como
nas dependências anexas, atestadas pelos diferentes
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5. Intervenção no solo
5.1 Sondagens no solo

Foto 9 – Sondagens parietais onde se observam os vestígios
dos arcos existentes na área de armazém.

Planta 8 – Em destaque, área dos armazéns com indicação dos
arcos existentes e escada.

rebocos e camadas de pintura que surgem em diversas sondagens; pelos revestimentos de azulejo e
pisos em mosaico; pela construção das casas de
banho, situadas nos pátios; e ainda pelas reformulações das cozinhas.
Terminada a primeira fase da intervenção arqueológica neste edifício, concluímos que o espaço
seria inicialmente ocupado pela habitação principal,
de grandes dimensões e planta característica do
século XVII. A esta casa, na qual se inserem os espaços
nobres, a zona de serviço, os armazéns, a cisterna
e o jardim, foram adossadas outras dependências
posteriormente ocupadas por diversas famílias. Todo
o conjunto terá sido alvo de constante manutenção,
devido à precariedade do aparelho construtivo, e
de sucessivas remodelações, devido a alterações de
função nos diversos espaços.
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Na sequência das sondagens parietais foram
abertas 12 sondagens no solo, de dimensões variadas
e distribuídas por toda a área da intervenção,
procurando-se através delas obter uma análise mais
apurada do tipo de alicerces utilizados, a confirmação de relações avançadas como hipótese na 1ª
fase dos trabalhos e a atribuição de uma cronologia
já do pós-terramoto para a construção do edifício
principal, bem como apurar a existência de ocupações anteriores.
A realidade detectada nestas sondagens
corresponde, sobretudo, a enchimentos de coloração
muito diversa e textura arenosa. O sedimento
que as compunha encontrava-se misturado com
pedra calcária em frequência elevada, materiais de
construção e material cerâmico muito fragmentado.
Foram detectadas várias valas de implantação
das estruturas actuais, cujos alicerces assentam
directamente no substrato, bem como a utilização
daqueles enchimentos para a sua consolidação ou
alteamento de cota/nivelamento para implantação
de pisos.
O material recolhido inclui desde material
osteológico, ictiológico e malacológico até material
cerâmico que possibilitou uma integração cronológica. Surge cerâmica comum (sobretudo louça de
cozinha: tachos de pegas triangulares, panelas,
testos, tigelas, alguidares, pratos cónicos, bilhas,
cântaros, potes, púcaros e, em número muito
reduzido, frigideiras, fogareiros e pires de púcaro),
cerâmica de vidrado plumbífero (vidrado castanho
melado ou verde em tigelas, tachos com asas
horizontais, alguidares e saladeiras) e cerâmica de
vidrado estanhífero (sobretudo pratos e tigelas com
decoração azul sobre branco ou decoração policroma
variada). Este material tem uma cronologia muito
variada do século XVI ao XX.
Foi possível ainda comprovar que até muito
tarde, inclusive durante os séculos XIX e XX, foram
sendo feitas alterações no interior das casas, seccionando espaços anteriormente amplos, reduzindo
espaços abertos de pátio para construção de estruturas de cozinha e casa de banho, reconstruindo
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paredes já existentes e aplicando novos pisos,
entre outros, alterações estas que vêm atestar a
impossibilidade de uma interpretação linear da
evolução do espaço.
Para além das camadas de enchimento
e realidades directamente relacionáveis com as
estruturas existentes actualmente, detectaram-se
diversos tipos de vestígios pré-existentes (estruturas
em alvenaria de pedra ou interfaces), que serão
descritos adiante.

Durante esse processo consolidaram-se os dados da
análise estrutural e evolutiva.
No decurso da remoção do entulho resultante,
recuperaram-se cerca de 65 cantarias reaproveitadas
quer nos muros e paredes quer na estruturação das
várias portas existentes. Destacam-se as pedras de
ombreira e de lintel chanfradas, datáveis entre os
séculos XVI e XVII, pedras de soleira com orifício
da tranca, pedras de ombreira e lintel de secção
paralelepipédica, bem como pedras de ombreira
com moldura e por vezes terminando numa base de
maior espessura com voluta.
5.3 Acompanhamento
terreno

da

decapagem

do

Removido o entulho, acompanhou-se a
decapagem de todo o aterro existente no local até
ao substrato geológico. Durante este processo, foi
possível confirmar alguns dados das sondagens,
principalmente a nível de estratigrafia, observando-se em todo o espaço intervencionado a mesma
realidade; bem como detectar novas estruturas e
alguns interfaces.
Planta 9 – Implantação das sondagens no solo.

5.4 Escavação
A última fase dos trabalhos correspondeu,
por um lado, ao alargamento das sondagens abertas no espaço correspondente ao jardim, devido
aos elementos estruturais que aí surgiram; e, por
outro, à escavação, definição e registo de todos
os elementos que haviam surgido aquando da
decapagem do terreno.
Estes trabalhos vieram pôr termo a uma
intervenção que, pela utilização das várias metodologias arqueológicas aplicáveis à arqueologia
urbana, possibilitou um conhecimento o mais apurado possível de toda a zona alvo de intervenção.

Foto 10 – Acompanhamento da demolição dos edifícios.

5.2 Acompanhamento da demolição
Terminadas as sondagens no solo, procedeu-se à demolição da casa senhorial, com excepção de
algumas áreas específicas como a fachada principal.

6. Estruturas
No decorrer
foram detectadas
tipos de interfaces.
podemos distinguir
díspares.

dos trabalhos acima descritos
várias estruturas e diferentes
No que concerne às estruturas
dois grupos cronologicamente
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Planta 10 – Estruturas detectadas na segunda fase dos
trabalhos.

6.1 Estruturas
senhorial

contemporâneas

da

casa

Zona anexa à fachada principal
O grupo de estruturas detectado nesta zona
corresponde à continuidade da casa senhorial para
oeste. O interface existente na fachada principal, já
referido, atestava já essa continuidade, detectando-se posteriormente, em sondagem aí realizada, duas
estruturas muito destruídas, uma com o mesmo
alinhamento da fachada e reaproveitada como
alicerce da casa posterior, outra paralela a esta.
Já durante a decapagem do terreno notou-se
que nesta zona o substrato surgia a uma cota inferior
em relação à zona sul e que algumas estruturas
foram aí adossadas, aproveitando o desnível. As
restantes estruturas detectadas localizam-se a cerca
de um metro do actual limite da rua e parecem
estar relacionadas com aquelas identificadas junto
à fachada. Encontram-se, como essas, muito destruídas, notando-se em algumas zonas de desnível
do substrato o seu reboco. Estas estruturas são
constituídas por pedra calcária de várias dimensões
unida por argamassa de cal. Foi possível definir um
compartimento quase quadrangular com um eixo
maior (E-O) de 3,8m e um eixo menor (N-S) de cerca
de 3,6m. No interior deste compartimento nota-se
a existência de um piso sobre o substrato margoso,
composto de argamassa e terra batida.
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Numa zona muito próxima à da sondagem
acima referida, foi detectada uma interface com
um diâmetro máximo de cerca de 40cm e escassa
profundidade, eventualmente o negativo de um
barrote de sustentação de telhado.
Finalmente, no canto SO desta zona, a
oeste da estrutura melhor conservada que limita o
compartimento acima descrito, foi detectada uma
interface com forma de tendência oval e enchimentos cobertos por restos de argamassa que
anteriormente os deviam cobrir totalmente. Sobre
esta interface deveria existir outro compartimento,
que estaria enquadrado por uma parede de taipa
orientada E-O cujos únicos vestígios são uma zona
de argamassa com uma largura de cerca de 60cm
onde assentaria e a presença, no corte a oeste sob
a rua, do que parece ser o reboco aplicado sobre
a parede de taipa. A interface acima descrita (S4)
foi posteriormente escavada, apresentando-se os
resultados mais adiante.
Zona do jardim
Com a escavação da sondagem na zona
oeste do jardim foram imediatamente detectadas
várias estruturas contemporâneas à casa senhorial,
posteriormente abandonadas.
Adossando na parede oeste do jardim,
encontra-se uma estrutura em taipa, de orientação
E-O, adossada perpendicularmente por uma outra,
em tudo semelhante. Nesta última, assenta uma
escada de três degraus com lajes de pedra calcária,
situada na zona norte da sondagem. Estas estruturas, directamente sobre o substrato, formam um
pequeno pátio calcetado, que teria comunicação
com um compartimento a oeste através de uma
porta, já emparedada aquando da intervenção. Com
o alargamento da sondagem para sul foi possível
definir totalmente aquelas estruturas e confirmar o
seu corte quer a este quer a oeste, numa delimitação
mais recente do espaço do jardim.
No limite sul, identificou-se uma estrutura
e respectivo alicerce que deverá ser o antigo limite
da propriedade. Ficou assim definido um novo
compartimento a sul, com piso de argamassa do
qual apenas resta um pequeno troço. Este espaço
terá sido mais tarde dividido em dois.
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Todas estas estruturas indicam uma organização do espaço nesta área anterior à sua transformação em jardim, com diversos compartimentos
que foram sendo gradualmente desactivados já
durante o século XX. Sobre o enchimento realizado
em todo o espaço foi implantado um piso em terra
batida que terá sido o novo nível de ocupação.
Posteriormente, construiu-se neste local a área dos
tanques de roupa e instalou-se o escoamento das
águas, colocando-se então o piso de cimento actual.
Sob a área de calçada foi possível ainda detectar a
presença de um silo.
Junto à entrada que dava acesso à zona do
jardim a partir da rua, e após a decapagem, foram
detectadas duas estruturas de alvenaria de pedra
calcária de dimensão variada unida por argamassa
de cal: uma de maiores dimensões com eixo S-N e

outra já algo destruída com eixo E-O. Notam-se
ainda, num dos alçados, vestígios de reboco de cor
esbranquiçada. É de destacar também a existência
de uma área aberta numa das estruturas, em meia-lua, cuja base é composta por pedra calcária de
pequenas dimensões. Presume-se que este elemento,
uma espécie de nicho de grandes dimensões, tenha
funcionado como zona de arrumos. Estas estruturas
parecem ter uma cronologia a partir do século XVIII,
tendo em conta os enchimentos associados.
Abaixo das estruturas descritas surgiu uma
área de piso, anterior a elas, composto por argamassa
de cal e prolongando-se até à sondagem na zona
este do jardim. Este piso assenta directamente no
substrato margoso e aproveita algumas lajes naturais
de pedra, que se encontram bastante polidas. A zona
rectangular que constitui o piso, claramente visível
através da detecção dos cantos do mesmo, parece
enquadrada (sobretudo a norte) por uma estrutura de
pequenas dimensões, que se encontra, no entanto,
bastante danificada, sendo constituída por pedra
calcária argamassada. Na parte sul é claramente visível
o limite do piso, embora não se tenha identificado
qualquer vestígio de estrutura.
Sob o extremo sul da estrutura de maiores
dimensões é possível observar a existência do
que parece ser a base de uma escada (notando-se
vestígios de degraus em argamassa aplicada sobre
o substrato margoso), claramente anterior àquela
estrutura, embora não tenha sido possível discernir a
sua relação com o piso subjacente.
Para além do descrito, foram encontrados
outros troços de estruturas cuja análise não permitiu
uma inserção fiável no plano geral da zona que,
pelo exposto anteriormente, parece ter sofrido alterações sucessivas, muitas vezes sobrepondo-se a
pré-existências. Estas alterações responderam a uma
mudança do propósito de utilização do espaço da
casa senhorial, coincidente também possivelmente
com uma mudança de proprietários.
6.2 Estruturas anteriores à casa senhorial

Planta 11 – Estruturas detectadas na área oeste do jardim.

As sondagens na zona este do jardim permitiram identificar várias estruturas e pisos enquadráveis
em época anterior à casa senhorial. Durante o
processo de escavação destas sondagens foram
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detectados vários enchimentos constituídos essencialmente por pedra calcária, definindo-se a
base de três estruturas implantadas directamente
no substrato, uma orientada N-S, em cujos limites
adossam duas outras com eixo E-O. Estas duas
últimas prolongar-se-iam mais para este mas terão
sido cortadas pelo muro limite do Jardim.
Estas três estruturas, rebocadas na face
interna, formariam um compartimento rectangular
onde foi implantado um piso. A oeste da estrutura
de eixo N-S encontra-se outro piso, a uma cota
mais elevada, que se prolonga sob as estruturas
descritas acima. A comunicação entre os dois
espaços de cotas diferentes far-se-ia possivelmente
através de uma escada, implantada sensivelmente a
meio daquela estrutura, onde esta se encontra mais
destruída.
Num momento posterior, foi adossada à
estrutura de eixo E-O existente mais a norte uma
estrutura com eixo N-S originando a criação de um
espaço com largura de cerca de 80cm, eventualmente utilizado como zona de arrumos. Nessa
mesma zona foi detectado um outro piso de
argamassa de cal.
Todo o material associado a estas estruturas
e pisos é enquadrável no século XVII (destacando-se o aparecimento de cerâmica modelada, faiança
com decoração a azul sobre branco e cerâmica de
vidrado estanhífero com decoração azul sobre azul
de proveniência sevilhana), o que indicia a hipótese
de terem sido destruídas pelo terramoto de 1755,
tendo em conta também os enchimentos mais
superficiais.

enchimentos, divididos entre si por uma camada
irregular de sedimento argiloso sem material
arqueológico, proveniente do abatimento da boca
e da parede. Assim, os últimos enchimentos são
compostos por sedimentos equivalentes aos já
descritos nas sondagens realizadas, com colorações
variadas e materiais de cronologia entre o século
XVII e XIX. Já o segundo grupo de enchimentos,
com características muito coerentes de coloração
castanha escura a preta, corresponde ao momento
de abandono dos silos. Foi possível detectar nestes
sedimentos uma frequência muito elevada de carvões
e cinzas, bem como abundante material osteológico,
ictiológico e malacológico. Surgiram também em
alguns dos silos fragmentos de mós, por vezes junto
à base. Quanto ao material cerâmico que datou esta
sequência de sedimentos é composto por cerâmica
comum (para além de abundante louça de cozinha
é de destacar o aparecimento de cerâmica pintada
a branco), cerâmica de vidrado plumbífero (vidrado
castanho melado, e algumas peças com decoração
a manganês), cerâmica de reflexo metálico (conjunto
de cerâmica de reflexo dourado, decorada com
motivos fitomórficos e geométricos em tons de
castanho-dourado e azul, de excelente qualidade,
produções estas que deverão ter origem nas oficinas
de Paterna – Valência), entre outras. Este conjunto
de cerâmica é enquadrável em termos cronológicos
num intervalo entre os séculos XIV e XVI, sendo
materiais de transição entre época medieval e
moderna.

7. Interfaces

Sob os vestígios de estruturas identificados
na zona norte da área de intervenção, foi detectada
uma interface de forma irregular, de tendência oval,
marcada por três zonas de cotas distintas: a zona
mais elevada, a sul; no limite norte um degrau ou
plataforma; e, entre as duas anteriores, uma terceira onde foi implantada uma estrutura de pedra
calcária que adossa ao substrato. Na parte que se
encontra à cota superior foram detectadas duas
outras interfaces, uma de forma rectangular e secção
paralelepipédica, com os cantos arredondados, que
serviria para implantação de barrote em madeira;
e outra de forma rectangular e secção paralelepi-

7.1 Silos
Foram detectados no decurso dos trabalhos
seis silos escavados no substrato margoso, sob o
enchimento já descrito, que apresentam formas e
secções diversas: sub-circular, de secção piriforme ou
cilíndrica. As suas dimensões também são variáveis
podendo atingir uma largura máxima da ordem dos
dois metros e altura de cerca de 2,40 a 2,60 metros.
No que concerne à sua estratigrafia, a maior
parte dos silos é composto por dois grupos de
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7.2 S4
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Desenho 1 – Silo [H-38] de tendência piriforme.

Planta 12 – Estruturas detectadas na área este do jardim.

Planta 13 – Implantação das estruturas negativas detectadas.

Desenho 2 – Silo [E-89] de tendência cilíndrica.
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Desenho 3 – Silo [S-300] onde se nota a separação entre os
dois conjuntos de enchimentos feita pela camada composta de
margas, argila e lajes de calcário, sem material arqueológico.

pédica, estruturada nos lados oeste e sul por
pedra calcária de pequenas dimensões unidas por
argamassa esbranquiçada. Apesar das dúvidas
existentes devido ao elevado grau de destruição
da zona, pensamos estar perante a base de um
mecanismo utilizado provavelmente na transformação de algum produto agrícola contido num
dos vários silos detectados. Através de análise de
bibliografia específica (Langhans, 1949; Silva, 2001;
Gouveia, 2002), poder-se-á adiantar a hipótese
de esta interface ter servido para a implantação
de uma pequena prensa de azeite. Apesar de não
haver vestígios das paredes onde pudesse ter sido
implantado o barrote que sustinha a estrutura,
a interface de secção paralelepipédica pode ser
interpretada como local de implantação do parafuso
da dita prensa. A outra interface já descrita poderia
ter servido, como é comum em outros exemplos,
para o apoio do pé do trabalhador que manobrava
a prensa; e, finalmente, as zonas de cota inferior
serviriam para receber o contrapeso da estrutura.
Embora falte a maior parte dos elementos desta
suposta prensa, esta parece ser a hipótese mais
verosímil tendo em conta os dados disponíveis.
Os enchimentos exumados continham material enquadrável no século XV/XVI, apesar de
surgirem em escassa frequência (sendo de destacar
um fragmento de faiança policroma com esmalte de
boa qualidade proveniente das oficinas de Talavera
de la Reina), o que coincide com a cronologia de
abandono de vários dos silos descritos.
7.3 Sondagem este do jardim

Planta 14 – Plano da interface S4.
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No espaço da sondagem na zona este do
jardim e sob as estruturas e os pisos já referidos
foram detectadas várias interfaces: a primeira, em
forma “8” e com secção irregular, inclui uma zona
circular de profundidade superior em relação à
restante área, semi-circular, formando assim um
degrau. Na zona mais profunda junto a uma das
paredes da interface surge um orifício de pequenas
dimensões, sendo ainda visível, na zona sul, uma
depressão que parece ser alguma espécie de dreno,
terminando numa outra interface, composta por uma
zona irregular ligeiramente deprimida no substrato,
mas de clara origem antrópica. Surge ainda, numa
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zona próxima, outra interface de forma sub-circular
e secção irregular, cuja função seria semelhante à
acima referida.
É de notar a grande quantidade de cinzas e
carvões que surgem em toda a área destas interfaces,
possivelmente relacionados com a função das
mesmas. De facto, os seus enchimentos eram compostos por sedimento de cor preta, com presença
apenas de telha queimada e escória. Neste nível é
apenas de referir o aparecimento de um fragmento
de prato com vidrado estanhífero branco opaco,
decorado com linha a verde e datável dos séculos
XIV/XV.
Diversas hipóteses se colocam no que concerne
ao aspecto funcional desta estrutura: relacionada
com a metalurgia, tendo em conta os enchimentos
detectados; com a olaria, tendo servido para a
implantação de uma roda de oleiro (Rose-Albrecht,
2002); ou, finalmente, com algum tipo de extracção
de líquidos, tendo em conta a inclinação do canal
interpretado como dreno, talvez ligado a uma forja
aí existente ou a uma produção de azeite e respectivo
aquecimento de água ou processo de decantação.

Desenho 4 – Interfaces detectadas na sondagem a este do
jardim.

8. Conclusões
Os trabalhos realizados permitiram traçar uma
evolução o mais pormenorizada possível de uma
área considerável do centro histórico de Lagos.
Contudo, ainda antes de qualquer síntese da

evolução do espaço, deverá ser feita a súmula dos
problemas encontrados na interpretação dos dados
da intervenção.
Em primeiro lugar, poder-se-á dizer que, tendo
em conta a dimensão da área intervencionada, foram
escassos os vestígios de ocupações anteriores à casa
senhorial detectados. Estes encontram-se bastante
destruídos, sem contexto fiável e sem ligação entre
si ou, no caso das interfaces escavadas no substrato,
melhor conservadas mas alheadas de qualquer outra
estrutura sua contemporânea. Por outro lado, e como
seria de esperar, a casa senhorial foi continuamente
remodelada e reabilitada, quer ao nível das paredes
e compartimentos, quer ao nível dos pisos e tectos.
Ainda assim, podemos avançar com uma sequência
da evolução do espaço intervencionado.
Fase -2 – Antes da construção da casa
senhorial, a área intervencionada deveria estar
dividida por várias habitações ou serviços. Entre os
elementos mais antigos detectados encontram-se as
interfaces de silo, bem como duas outras interfaces
interpretadas como estruturas de apoio a actividades de preparação de azeite, de forja ou outras.
Não foram encontrados contudo outros vestígios
associados a estes elementos.
A datação do seu abandono é coerente
com os séculos XV/XVI, embora a razão para esse
abandono não seja facilmente perceptível. Poderá
estar eventualmente relacionada com a transferência
da Casa da Guiné para Lisboa (Paula, 1992; Cardo,
1998; Martins, 1992), que teria originado uma
redução do tráfego marítimo e, consequentemente,
da necessidade de tantas máterias-primas para o
abastecer. O abastecimento deste tráfego seria a
razão mais óbvia para a existência de tantos silos
encontrados um pouco por toda a cidade, para além
do abastecimento da própria urbe. A bibliografia
referida acima, foca a importância da cidade de
Lagos como ponto de passagem obrigatório do
tráfego marítimo entre o mediterrâneo e o atlântico
e aquele que provinha da costa africana. Era então
necessário abastecer esses barcos, facto que a população aproveitou para garantir o seu sustento.
Os dados da escavação destes silos não
apontam claramente para um determinado produto
alimentar, transformado ou não, que pudesse ter
sido utilizado neste comércio, sendo a única possível
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excepção o azeite, quer para alimentação quer para
a iluminação ou outros fins. Durante a intervenção
foram identificados alguns fragmentos de mós
em vários dos silos, que poderão ter sido utilizadas
para produção em pequena escala desse produto; e
várias vasilhas cerâmicas, propícias ao seu transporte;
para além do facto de uma das interfaces constituir
possivelmente o vestígio de uma prensa de azeite.
Segundo bibliografia específica, está atestada a
produção, em época medieval e moderna, de
azeitonas e azeite no Algarve (Langhans, 1949: 27).
Era comum junto às cidades existirem olivais, cuja
produção seria depois processada por um conjunto
de proprietários locais que procederia à sua venda,
mesmo que em pequenas quantidades. Existem
também referências para a existência de pequenos
lagares de azeite em residências citadinas ou quintas
(Langhans, 1949: 72). Poderia então ser esta uma
das actividades que se realizava no local.
Fase -1 – Um segundo momento de ocupação e organização do espaço corresponde às
estruturas detectadas nas sondagens da zona este
do jardim, que são também claramente anteriores
à construção da casa senhorial. A partir de finais
do século XVII terão sido construídas as estruturas
descritas. Contudo, não foi possível apurar se o
edifício correspondente a estas se alargava a toda
a área intervencionada, constituindo assim um
primeiro esforço de uniformização da zona. O
terramoto de 1755 terá arrasado estas estruturas.
Fase 0 – O terceiro momento de ocupação
do local é o mais longo e surge claramente após o
terramoto de 1755. Inicia-se com a construção da
casa senhorial (possivelmente utilizando elementos
da planta de um edifício anterior aí existente) e
prolonga-se pelo século XIX, uniformizando todo o
espaço. As estruturas da zona norte atestam o
prolongamento do edifício principal para oeste.
Também a zona a sul seria bastante diferente e
complexa, tal como se observa através das estruturas que aí foram detectadas. Todas as diferentes
áreas ou edifícios teriam comunicação entre si, tendo
o piso térreo funcionado como armazém ou zona
de serviço de apoio à zona principal da casa que se
localizava no primeiro andar.
Fase 1 – Em determinado momento, a casa
ter-se-á tornado devoluta, o que levou à gradual
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deterioração da área edificada. Apenas um longo
período de abandono e uma nova atitude perante
o espaço poderiam ter originado todas as alterações
verificadas em tão curto período de tempo: a construção da cisterna, claramente já no século XX; a
construção de um novo muro limite, a Sul, e criação
de um jardim nesta parte da casa; a demolição de
parte da fachada principal; entre outras remodelações realizadas por novo proprietário. Dá-se então
também uma nova divisão do espaço e construção
de várias habitações independentes da casa
senhorial.
Fase 2 – O momento mais recente de
ocupação do espaço será marcado por uma nova
uniformização do mesmo através da construção de
um empreendimento imobiliário já em pleno século
XXI.
Em suma, através de uma boa colaboração
entre as partes envolvidas, foi possível realizar
um estudo intensivo de uma porção importante
da zona histórica de Lagos. Recuperou-se uma
percentagem elevada dos dados arqueológicos que
a área intervencionada podia oferecer, muito embora
os resultados obtidos ao longo desta intervenção
devam ainda ser consolidados através do estudo mais
aprofundado do abundante material arqueológico
recolhido (em curso). Os resultados da intervenção
que aqui apresentamos deverão também ser comparados com as conclusões obtidas em outras
intervenções similares realizadas na cidade de Lagos,
contribuindo assim para uma melhor compreensão
da evolução daquele núcleo urbano.
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