
O núcleo de povoamento rural dos Sardos,
Monforte 

❚ JACINTA BUGALHÃO* ❚

A intervenção arqueológica no sítio dos Sardos1 revestiu-se de natureza preventiva e foi

realizada por uma equipa de colaboradores permanentes do extinto Departamento de Arqueo-

logia do Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico2, entre 25 de Junho

e 19 de Julho de 1996. O convite partiu do responsável pela gestão do Protocolo entre o

IPPAR e a Transgás, Dr. José Morais Arnaud, na sequência da identificação da estação arqueo-

lógica por Pedro Almeida e Pedro Souto, em Maio do mesmo ano (Almeida e Souto, 1996).

No momento da sua identificação foi atribuído ao sítio a designação de Sardos a Arrabujo, e

é esta a designação que consta da documentação de campo. Posteriormente, resolveu-se alte-

rar esta designação para “Sardos” (mantendo-se a sigla SA), uma vez que se trata do Monte,

mais próximo. O topónimo Arrabujo localiza-se muito longe deste sítio arqueológico.

O sítio localiza-se numa pequena encosta de declive suave, com altitude de 269 m, na

bacia hidrográfica da Ribeira Grande, numa zona percorrida por diversos cursos de água tem-

porários. O geo-enquadramento é constituído por Maciços de rochas magmáticas graníticas

do Alto Alentejo, de grão médio a grosseiro (Era primária). A identificação dos vestígios teve

origem na detecção de fragmentos cerâmicos à superfície e na presença de elementos cons-

trutivos datáveis do período romano — silhares em granito e grandes nódulos de opus signi-
num — e ainda de um peso de lagar igualmente atribuível ao mesmo contexto cronológico.

Com base nestes elementos inicialmente recolhidos, foi considerada necessária a realização

de uma intervenção de diagnóstico do potencial científico e patrimonial do sítio, como

medida de minimização dos impactos negativos provocados pela implantação do Gasoduto.

Uma primeira acção de delimitação e caracterização ocorreu no início de Julho de 1996,

tendo-se constatado que, ao contrário do que faziam supor os silhares graníticos bem apa-
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RESUMO Na sequência da identificação do sítio

arqueológico dos Sardos, Monforte, no decurso das

prospecções arqueológicas desenvolvidas no âmbito

do protocolo entre o IPA e a Transgás, para a

salvaguarda do Património Arqueológico, realizou-

se uma campanha de escavações arqueológicas em

1996.  Estes trabalhos permitiram a identificação

de uma estação arqueológica de época romana,

cujos vestígios escassos, permitiram apenas

concluir que aí existiram um lagar, de vinho 

ou azeite. Em época moderna, o local volta a ser

ocupado, tendo sido identificados vestígios

estruturais, estratigráficos e artefactuais, tendo 

o conjunto sido interpretado como um núcleo

habitacional de povoamento rural.

ABSTRACT The Sardos, Monforte, archaeological

site was discovered during the archaeological

survey carried out in the scope of the agreement

between IPA and TRANSGAS for the preservation

of Archaeological Heritage. Following its

identification, an excavation campaign 

was organized in 1996. The field work revealed

the scarce remains of a Roman site, among 

which a wine or olive press. The site was 

occupied again in modern times, as a rural

settlement, according to the structural and

stratigraphic remains, and artefacts found. 



relhados, a mó de lagar e os gran-

des fragmentos de opus signinum,

elementos essenciais da identifi-

cação da estação na fase de pros-

pecção, os fragmentos cerâmicos

visíveis não se enquadravam em

cronologia romana (à excepção de

alguns fragmentos de cerâmica de

construção — tegulae). No entanto,

reservou-se para a fase de escava-

ção a identificação ou não de estra-

tigrafia romana, uma vez que a

presença de vários horizontes cro-

nológicos não era de excluir.

A conclusão da delimitação

da área ocupada pela estação

arqueológica efectivou-se mais tar-

de, já no decurso da campanha e

após a ceifa da seara, circunstância

que melhorou consideravelmente

a visibilidade do terreno. A meto-

dologia utilizada foi a prospecção

intensiva com intervalos de cerca

de 10 metros. Assim, foi possível

determinar a extensão total da área

de dispersão de materiais arqueológicos à superfície: cerca de 1500 m2.

Foi igualmente realizado um levantamento topográfico com a implantação das sonda-

gens e curvas de nível, com intervalos equidistantes de 50 cm. Este trabalho permitiu uma

leitura do relevo deste sítio arqueológico.

Finalmente, sucedeu a campanha arqueológica propriamente dita. Implantou-se uma

quadrícula (2 m x 2 m) sobre toda a área a intervir potencialmente, ou seja, na pista, sobre a

extensão total de dispersão de fragmentos cerâmicos. A quadriculagem orientou-se parale-

lamente à pista, equivalendo sensivelmente a um alinhamento Norte/Sul.

Determinou-se a localização das sondagens iniciais obedecendo a três critérios: a

linha exacta da vala de implantação dos tubos do gasoduto (é nesta vala de cerca de 1,5 m

que se verificava o impacto maior a nível do subsolo), a concentração de materiais à super-

fície e a cobertura o mais efectiva possível da área de extensão da estação arqueológica. 

À escavação inicial seguir-se-ia o alargamento das mesmas em área, caso fossem identifi-

cadas estruturas ou diversidade estratigráfica potencial, o que só veio a acontecer na Son-

dagem 2.

Para a altimetria foi utilizado um ponto de referência cotado em relação ao nível do mar

-257,18 m, dado este fornecido pela equipa de topografia.

Escavou-se em níveis artificiais de 20 cm e unidades estratigráficas naturais.

Devido à presença de elementos arquitectónicos e construtivos remontáveis ao período

romano e às características do povoamento rural romano da região (villae, casais rurais, vias

e pontes, etc.) nesta área geográfica, decidiu-se completar esta intervenção arqueológica com

algumas acções de prospecção no espaço envolvente da estação arqueológica, sem contudo

ter alcançado qualquer resultado.
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FIG. 1 – Mapa 1:25 000.



111

O NÚCLEO DE POVOAMENTO RURAL DOS SARDOS, MONFORTE

FIG. 2 – Planta das áreas escavadas.



1. Estratigrafia

Foram identificadas as seguintes camadas estratigráficas:

Camada 1
Descrição: Camada siltosa castanha escura com abundantes fragmentos de pedra moída

e vestígios vegetais frescos. Esta camada refere-se ao remeximento recente provocado

pelos trabalhos da implantação da rede do gás, como o comprovam os elementos vege-

tais - constituídos por palha ainda fresca proveniente da seara que foi precocemente cor-

tada na abertura da pista.

Área: Estende-se a toda a área intervencionada.

Espólio: Escasso; constituído basicamente por cerâmica comum e de construção.

Saliente-se a recolha de dois fragmentos de tegulae, neste estrato. No entanto, reco-

lheram-se também fragmentos de cerâmica vidrada, faiança e cerâmica brunida que

remetem estes materiais para o mesmo horizonte das restantes unidades estratigrá-

ficas da estação — séculos XVII-XVIII. Os materiais recentes que obviamente apare-

cem misturados neste estrato, são muito escassos o que comprova a não ocupação

humana intensiva ou regular do sítio nos últimos dois séculos, como habitat. A sua

utilização exclusivamente agrícola parece remontar a essa época.

Camada 2
Descrição: Camada siltosa de cor castanha fina e macia.

Área: Esta camada foi identificada em duas situações: no espaço interior da estru-

tura, nas zonas onde o pavimento não se conservava (camada 2 A), e em toda a faixa

Sul da principal área escavada (sondagem dois), na zona exterior à estrutura

(camada 2 B). É desta segunda variante que provém a maior quantidade de espólio

recolhido.

Espólio: Abundante; século XVII-XVIII. Saliente-se a recolha de um fragmento de

tegullae.

Camada 3
Descrição: Camada argilosa natural, esverdeada, com abundantes fragmentos de rocha

em desagregação.

Área: Sondagens 1 e 4.

Espólio: Estéril.

Camada 4 
Descrição: Camada castanha clara-avermelhada, compacta grosseira, resultante da alte-

ração do granito.

Área: Sondagem 4.

Espólio: Estéril.

Camada 5
Descrição: Argamassa clara constituída por grãos de granito e cal. Este revestimento

deveria ter restaurado o pavimento original lajeado pois encontrava-se sobre este.

Área: Sondagem 2.

Espólio: Estéril.
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Camada 6 
Descrição: Areão, grãos de granito em desagregação. Encontrava-se sob a camada 5,

constituindo provavelmente um embasamento para esta, homogeneizando as irregu-

laridades do espaço.

Área: Sondagem 2.

Espólio: Escasso.

Camada 7
Descrição: Argamassa do assentamento do lajeado; semelhante à camada 5 mas de gra-

nulometria mais fina.

Área: Sondagem 2.

Espólio: Escasso.

Camada 8 
Descrição: Camada rubefacta com cinzas e carvões, constituída por areia grosseira pro-

veniente da desagregação do granito.

Área: Sondagem 2. 

Espólio: Algum.

Camada 9
Descrição: Camada siltosa castanha, conservada sob o pavimento lajeado (poderá corres-

ponder à camada 2 A).

Área: Sondagem 2.

Espólio: Algum.
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FIG. 3 – Perfis estratigráficos.



Camada 10
Descrição: Camada siltosa cinzenta com pequenos carvões, com abundantes fragmen-

tos cerâmicos e alguns materiais faunísticos; parece tratar-se de uma fossa de despejo

doméstico. 

Área: Sondagem 2.

Espólio: Abundante; séculos XVII-XVIII.

Camada 11
Descrições: Desmontagem do muro; os sedimentos identificados na estrutura e sob ela

assemelham-se à camada 10, aqui com abundantes nódulos de argamassa que consti-

tuía o ligante da estrutura.

Área: Sondagem 2.

Espólio: Algum; séculos XVII-XVIII.

2. Estruturas

2.1. Lajeado 

Descrição: Lajes de xisto de dimensão e espessura variadas; também integra fragmen-

tos de telha dispostos com a parte côncava para baixo. Em diversos troços verifica-se a

ausência de lajes, sendo o pavimento apenas constituído por argamassa (camadas 5 e 7).

Área: Sondagem 2.
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FIG. 4 – Planta de estruturas.



2.2. Muros 

Descrição: Estrutura constituída por blocos xísticos e graníticos bastante bem apare-

lhados, utilizando igualmente os acidentes geológicos da rocha de base, talhando-a

quando necessário. Como ligante, identificou-se uma argila castanha com muita terra

misturada. A estrutura é constituída por fundação e parede, uma vez que foram identi-

ficados vestígios de reboco pintado a branco na sua face externa virada a Sul. Por fim,

verifica-se em pelo menos um caso inequívoco, a reutilização de um silhar em granito
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FIG. 5 – Parede Sul da estrutura.

FIG. 6 – Pormenor do revestimento exterior da parede.
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FIG. 7 – Silhar romano reaproveitado na estrutura moderna.

FIG. 8 – Silhar romano, com vestígios de rela ou base de gonzo, reaproveitado na estrutura moderna.



de uma estrutura pré-existente, muito provavelmente romana. A estrutura identificou-

-se em dois troços: um melhor conservado, com orientação aproximada Este/Oeste, que

ligaria em ângulo recto com um segundo, com orientação aproximada Norte/Sul, muito

destruído pelos revolvimentos recentes do terreno. Durante a desmontagem da estru-

tura, foi igualmente verificado que um dos blocos nele integrado teria tido uma utili-

zação anterior — rela de lagar (?) — eventualmente, em período romano.

Área: Sondagem 2.

3. Achados avulso

Conforme foi anteriormente referido, aquando da identificação do sítio, foram observa-

dos alguns elementos construtivos tipicamente romanos, de dimensão considerável. Encon-

travam-se amontoados num moroiço, junto a um sobreiro, numa situação típica naquela

região, relacionada com a limpeza dos terrenos cultivados com cereais. São apenas destacados

três elementos embora os blocos aparelhados graníticos existirem em maior número, nome-

adamente nos materiais revolvidos aquando da abertura da pista para o gasoduto.

3.1. Peso de lagar

Trata-se de um bloco granítico de forma cilíndrica, com encaixes laterais, em forma de

cauda de andorinha, para o engenho em madeira da prensa. Tem cerca de 86 cm de altura, por

66 cm de largura, e um diâmetro máximo de 64 cm. Encontra-se bastante bem preservado.
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FIG. 9 – Restos arquitectónicos romanos removidos a quando da abertura da pista para o gasoduto.



Este peso de lagar é característico das prensas tipo prelum (Alarcão, 1997, p. 145), passível de

utilização tanto nos lagares de vinho, como de azeite. A presença de orifícios centrais nos topos

do peso sugere a sua utilização numa prensa de parafuso (Fernández Castro, 1983, p. 594). 
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FIG. 10 – Peso de lagar romano.

FIG. 11 – Peso de lagar romano (desenho de Teresa Julião).



3.2. Silhar

Trata-se de silhar granítico, em forma de paralelepípedo, bem aparelhado, num dos

topos. Apresenta algumas depressões, eventualmente para encaixe de engenhos. As dimen-

sões aproximadas são de 140 x 50 x 50 cm. Pode tratar-se de um elemento de lagar.
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FIG. 13 – Silhar romano.

FIG. 12 – Reconstituição de lagar (Fernández Castro, 1983, p. 593).



3.3. Nódulos de opus signinum

Dois nódulos de opus sigminum, integrando cal, areia, brita pétrea e chamota. Um dos

nódulos apresenta acabamento alisado numa das faces.

4. Espólio

4.1. Cerâmica

O espólio cerâmico recolhido caracteriza-se pela homogeneidade tanto a nível técnico

(com a presença de alguns tipos característicos), como a nível cronológico, denotando uma

ocupação do espaço relativamente curta e de carácter contínuo. 

No que respeita à análise estratigráfica, pode observar-se que as camadas mais ricas em

espólio cerâmico são aquelas que respeitam ao espaço exterior da estrutura habitacional, a

Sul da mesma (assinaladas no Quadro 1, a cinzento). A esta realidade não é alheio o facto de

nestas áreas a escavação ter atingido cotas mais fundas, uma vez que o substrato rochoso se

encontrava aí a uma maior profundidade. Esta zona da intervenção pode ser interpretada

como área de despejos domésticos.

A nível técnico as cerâmicas comuns são predominantes, não apresentando tratamento

de superfície. Geralmente as pastas apresentam fabricos grosseiros, com adição abundante

de elementos não plásticos. São compactas e bem cozidas, por vezes de aspecto um pouco

grosseiro; normalmente verifica-se a presença de e.n.p. (por vezes abundantes): quartzos (em

grãos de maior ou menor dimensão), palhetas de mica branca (moscovites), piroxenas e com

menor frequência palhetas de xisto e feldspatos. As pastas apresentam variações cromáticas

entre o alaranjado, castanho e cinzento.
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FIG. 14 – Nódulos de opus signinum.
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As únicas peças que se distinguem claramente do conjunto são as faianças cuja pasta

apresenta cor clara esbranquiçada, com alguns vacuólos, muito homogénea e micro-granular.

As decorações são bastante raras, mas quando ocorrem recorrem às técnicas da incisão

e do brunido decorativo. Quanto aos tratamentos de superfície e revestimentos ocorrem com

alguma frequência os vidrados e os brunidos, geralmente apresentando-se apenas na face

interna das peças. 

A presença relativamente abundante de peças de faiança portuguesa num sítio com as

características do presente revela a generalização do uso deste tipo cerâmico. A maioria des-

tes fragmentos pertence a pratos e tigelas, indiciando a sua ligação aos serviços de mesa, even-

tualmente de uso não-quotidiano. Estas peças são igualmente importantes por possibilitarem

aferições cronológicas mais aproximadas.
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FIG. 15 – Fragmentos cerâmicos: fabricos.

FIG. 16 – Faianças: tipos decorativos.

Pintura azul e vinhado: 30

Pintura azul: 74

Pintura a vinhado: 3

Pintura a outras cores: 6
Esmaltada branco: 65



Neste conjunto predominam a decoração a azul, embora a representação de peças deco-

radas a azul e vinhado, seja razoável. Em grande parte, os motivos decorativos presentes suge-

rem influência oriental. Em termos genéricos poder-se-á datar o conjunto entre os séculos

XVII e XVIII; pelas características apontadas, sugere-se que grande parte das peças se enqua-

dre cronologicamente na segunda metade do século XVII.

Tipológica e morfologicamente, o conjunto cerâmico comporta tipos e formas relativa-

mente variados (embora sempre dentro do quadro esperado para este contexto cronológico

e geográfico) sugerindo métodos de fabrico artesanais pouco homogeneizados e com adap-

tações frequentes ao objectivo e situação produtiva.

A loiça de uso doméstico é predominante, para as funções de cozinha, mesa e armaze-

namento. De referir que é provável a funcionalidade dupla de alguns tipos como por exem-

plo as caçoilas que serviriam para cozinhar, mas também para ir à mesa, ou as panelas/potes

que acumulariam a função da cozinha e do armazenamento. Grande parte da loiça de cozi-

nha, nomeadamente as panelas e as caçoilas, apresenta marcas de fogo, relacionadas com a

sua utilização.

Foram individualizadas 57 peças cerâmicas que pretendem ilustrar, em quantidade e

diversidade, o espólio cerâmico recolhido.

123

O NÚCLEO DE POVOAMENTO RURAL DOS SARDOS, MONFORTE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Talha

Pesos de Tear

Cântaros

Pratos

Púcaros

Alguidares

Testos

Taças

Tigela

Caçoilas

Panelas

FIG. 17 – Fragmentos cerâmicos: distribuição tipológica e funcional.
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FIG. 18 – Panelas.



N.0 de Inventário: 1
Tipo: Panela. 

Dimensões: Ø de fundo: 108 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas

brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de fundo ligeiramente convexo; pança bitroncocónica. 

Referências: Área O 20, Plano 2, Camada 9.

N.0 de Inventário: 2
Tipo: Panela. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas

brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo de topo plano; lábio espessado exteriormente de secção

subrectangular; arranque de parede vertical. 

Referências: Área O 20, Plano 2, Camada 9.

N.0 de Inventário: 3
Tipo: Panela. 

Dimensões: Ø de bordo: 124 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com abundantes e volumosos e.n.p. – quartzos e

piroxenas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; apresenta engobe cinzento,

em ambas as faces. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado, extrovertido; pequeno colo quase vertical. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 4
Tipo: Caçoila. 

Dimensões: Ø de bordo: 260 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão, nomeadamente, quartzo. Observam-se palhetas brilhantes de cor clara, pro-

vavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; na face interna, apresenta

brunido e vestígios de engobe alaranjado. 

Descrição: Fragmento de bordo introvertido, lábio espessado exteriormente e secção tri-

angular; arranque de bojo recto, ligeiramente oblíquo. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 5
Tipo: Tigela.

Dimensões: Ø de bordo: 266 mm.

Pasta: Castanha, compacta, porosa, com abundantes e volumosos e.n.p., nomeada-

mente quartzos e micas brancas.
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Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; na face interna apresenta

brunido.

Descrição: Fragmento de bordo de topo plano e secção triangular.

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.
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FIG. 19 – Caçoilas.



N.0 de Inventário: 6
Tipo: Taça. 

Dimensões: Ø de bordo: 120 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas

brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo extrovertido; pequeno colo estrangulado; arranque de

copa curva. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 7
Tipo: Panela. 

Dimensões: Ø de bordo: 52 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com abundantes e volumosos e.n.p., nomeada-

mente quartzos e micas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo extrovertido; lábio espessado exteriormente; pequeno

colo estrangulado. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 8
Tipo: Taça. 

Dimensões: Ø de bordo: 172 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas

brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; na face interna apresenta

brunido e vestígios de engobe alaranjado. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado, ligeiramente introvertido; lábio espessado

exteriormente; pequeno sulco no arranque da copa curva. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 9
Tipo: Taça. 

Pasta: Pasta castanha alaranjada, compacta, com abundantes e.n.p. de média dimensão,

de cor clara, predominando os quartzos. Observam-se a presença de palhetas brilhan-

tes que se supõe ser mica branca. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo de topo plano, ligeiramente introvertido; lábio espessado

exteriormente de secção sub-rectangular; pequeno sulco no arranque da copa. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 10

Tipo: Púcaro? 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas

brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 
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Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado vertical, lábio espessado exteriormente; arran-

que de colo vertical. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 11

Tipo: Testo. 

Dimensões: Ø máximo: 142 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas

brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 12

Tipo: Testo. 

Dimensões: Ø máximo: 118 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com abundantes e de média e grande dimensão

e.n.p., nomeadamente, quartzo, mica e piroxena. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2. 

N.0 de Inventário: 13

Tipo: Testo. 

Pasta: Pasta castanha alaranjada, compacta, com abundantes e.n.p. de média dimensão,

de cor clara, predominando os quartzos. Observam-se a presença de palhetas brilhan-

tes que se supõe ser mica branca. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.
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FIG. 20 – Tampas/testos.



N.0 de Inventário: 14

Tipo: Tigela. 

Dimensões: Ø de bordo: 236 mm. 

Pasta: Pasta castanha alaranjada, compacta, com abundantes e.n.p. de média dimensão,

de cor clara, predominando os quartzos. Observam-se a presença de palhetas brilhan-

tes que se supõe ser mica branca. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; na face interna, apresenta ali-

samento. 

Descrição: Fragmento de bordo de topo plano e secção triangular; arranque de bojo tron-

cocónico, aberto e recto. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 15

Tipo: Alguidar. 

Dimensões: Ø de bordo: 348 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com abundantes e de média e grande dimensão

e.n.p., nomeadamente, quartzo, mica e piroxena. 
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FIG. 21 – Alguidares.



Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo extrovertido; lábio espessado exteriormente de secção

subtriangular. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 16

Tipo: Caçoila. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas

brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; na face interna, apresenta

brunido. 

Descrição: Fragmento de bordo introvertido; lábio espessado exteriormente, de secção

oval; arranque de bojo. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 17

Tipo: Prato. 

Pasta: Pasta de cor clara esbranquiçada, com alguns vacuólos, muito homogénea e

micro-granular. 

Tratamento de superfície/revestimento: Faiança (esmaltada a branco amarelado). 

Descrição: Fragmento de bordo. 

Decoração: Na face interna: traços azuis concêntricos; espirais e traços a vinoso. 

Referências: Área O/M/L 18/19, Plano 2, Camada 11. 

Observações: 1.a metade do século XVIII.

N.0 de Inventário: 18

Tipo: Cântaro. 

Dimensões: Ø de fundo: 112 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com abundantes e de média e grande dimensão

e.n.p., nomeadamente, quartzo, mica e piroxena. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de fundo plano; arranque de pança troncocónica. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2.
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FIG. 22 – Cântaros.



N.0 de Inventário: 19

Tipo: Caçoila. 

Dimensões: Ø de bordo 310 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com abundantes e de média e grande

dimensão e.n.p., nomeadamente quartzo. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum apresentando na face interna

engobe alaranjado e alisamento. 

Descrição: Fragmento de bordo ligeiramente introvertido, lábio espessado exterior-

mente formando pequena aba de secção sub-rectangular; pega pequena no lábio; arran-

que de bojo recto, ligeiramente oblíquo. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 20

Tipo: Taça. 

Dimensões: Ø de bordo: 170 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão, nomeadamente, quartzo. Observam-se palhetas brilhantes de cor clara, pro-

vavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Vidrado interno castanho. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado extrovertido; espessamento externo formando

pequeno colo; arranque de copa ligeiramente curva. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 21

Tipo: Cântaro. 

Dimensões: Ø de bordo: 52 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, com abundantes e.n.p. de pequena e média dimensão de

cor escura, com formas cristalinas (piroxenas) e quartzo. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado extrovertido; lábio espessado exteriormente de

secção sub-rectangular; colo troncocónico recto; arranque de asa de cordão duplo. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 22

Tipo: Taça. 

Dimensões: Ø de bordo: 114 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas

brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado, extrovertido; pequeno sulco no arranque da

copa. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 23

Tipo: Cântaro. 

Pasta: Pasta castanha alaranjada, compacta, com abundantes e volumosos e.n.p., nomea-

damente quartzos e raras micas. 

131

O NÚCLEO DE POVOAMENTO RURAL DOS SARDOS, MONFORTE



Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum, apresentando engobe cin-

zento na face externa. 

Descrição: Fragmento de bordo em degrau. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 24

Tipo: Alguidar. 

Dimensões: Ø de bordo: 308 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta (por vezes, acastanhada), compacta, com alguns e.n.p. de pequena

e média dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se

palhetas brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Vidrado interno castanho melado. 

Descrição: Fragmento de bordo em degrau, arranque de parede troncocónica. 

Decoração: Decoração incida no bordo.

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 25

Tipo: Caçoila. 

Dimensões: Ø de bordo: 184 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média dimensão.

Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas brilhantes de

cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; brunido interno. 

Descrição: Fragmento de bordo introvertido; lábio espessado exteriormente de secção

oval formando uma pequena aba; arranque de bojo troncocónico, ligeiramente curvo. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 26

Tipo: Caçoila. 

Dimensões: Ø de bordo: 184 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta (por vezes, acastanhada), compacta, com alguns e.n.p. de pequena

e média dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se

palhetas brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; brunido interno. 

Descrição: Fragmento de bordo introvertido; lábio espessado exteriormente de secção

subtriangular formando uma pequena aba; arranque de bojo troncocónico, ligeira-

mente curvo. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 27

Tipo: Pequena panela. 

Dimensões: Ø de bordo: 80 mm. 

Pasta: Pasta castanha alaranjada, compacta, com alguns e volumosos e.n.p., nomeada-

mente quartzos e raras piroxenas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo ligeiramente extrovertido; lábio ligeiramente espes-

sado exteriormente; arranque de asa do lábio de secção subtriangular. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 10.
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N.0 de Inventário: 28

Tipo: Púcaro. 

Dimensões: Ø de bordo: 68 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas

brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado, vertical; lábio espessado exteriormente; arran-

que de colo vertical.

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 10.

N.0 de Inventário: 29

Tipo: Testo. 

Dimensões: Ø máximo: 107 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta (por vezes, acastanhada), compacta, com alguns e.n.p. de pequena

e média dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se

palhetas brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 10.

N.0 de Inventário: 30

Tipo: Prato. 

Dimensões: Ø de bordo: 176 mm. 

Pasta: Pasta de cor clara esbranquiçada, com alguns vacuólos, muito homogéneo e

microgranular.

Tratamento de superfície/revestimento: Faiança (esmaltada a branco amarelado). 

Descrição: Fragmento de bordo boleado; paredes abertas, rectas. 

Decoração: Na face interna: motivos geométricos pintados a azul. 

Referências: Área O/N 18, Plano 3, Camada 10. 

Observações: século XVII-XVIII.

N.0 de Inventário: 31

Tipo: Tigela. 

Pasta: Pasta de cor clara esbranquiçada, com alguns vacuólos, muito homogéneo e

microgranular. 

Tratamento de superfície/revestimento: Faiança (esmaltada a branco). 

Descrição: Fragmento de bordo boleado, paredes rectas. 

Decoração: Na face interna: motivos geométricos pintados a azul. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 2, Camada 2. 

Observações: século XVII-XVIII.

N.0 de Inventário: 32

Tipo: Pequena panela. 

Dimensões: Ø de bordo: 76 mm. 

Pasta: Pasta castanha alaranjada, compacta, com abundantes e.n.p. de média dimensão,

de cor clara, predominando os quartzos. Observam-se a presença de palhetas brilhan-

tes que se supõe ser mica branca. 
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Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo ligeiramente extrovertido; lábio ligeiramente espes-

sado exteriormente; arranque de asa do lábio, de secção oval. 

Referências: Sondagem 2A, Plano 2, Camada 2.
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FIG. 23 – Talha.



N.0 de Inventário: 33

Tipo: Talha. 

Dimensões: Ø de boca: 214 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com abundantes e.n.p. de pequena e

média dimensão, nomeadamente, quartzo raras micas. Observam-se palhetas brilhan-

tes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; alisamento em ambas as faces. 

Descrição: Fragmento de bordo extrovertido; lábio espessado exteriormente de secção

subrectangular; arranque de bojo troncocónico. 

Referências: Área O/M/L 18/19, Plano 2, Camada 11.

N.0 de Inventário: 34

Tipo: Tigela. 

Dimensões: Ø de bordo: 182 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, com abundantes e.n.p. de pequena dimensão, de cor

escura, com formas cristalinas (piroxenas) e quartzo. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; na face interna apresenta

brunido engobe vermelho. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado, ligeiramente extrovertido; pequeno colo, ligei-

ramente aberto; carena. 

Referências: Área M 19, Plano 1, Camada 10.

N.0 de Inventário: 35

Tipo: Tigela. 

Dimensões: Ø de bordo: 252 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média dimensão.

Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas brilhantes de

cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo de topo plano e secção triangular; arranque de bojo tron-

cocónico, aberto e recto. 

Referências: Área M 19, Plano 1, Camada 10.

N.0 de Inventário: 36

Tipo: Taça. 

Dimensões: Ø de bordo: 92 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com abundantes e.n.p. de média dimensão, nome-

adamente quartzo e raras piroxenas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum superfícies alisadas. 

Descrição: Fragmento de bordo extrovertido em pequena aba; sulco no arranque da copa

esférica. 

Referências: Área J 20, Plano 1, Camada 9.

N.0 de Inventário: 37

Tipo: Tigela. 

Dimensões: Ø de bordo: 170 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão, principalmente, quartzo. 
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Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum, brunido na face interna. 

Descrição: Fragmento de bordo introvertido; lábio ligeiramente espessado; arranque de

bojo troncocónico, ligeiramente curvo.

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 2.

N.0 de Inventário: 38

Tipo: Panela. 

Dimensões: Ø de bordo: 104 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena e média

dimensão. Muito homogénea, com raras partículas de quartzo. Observam-se palhetas

brilhantes de cor clara, provavelmente moscovite. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; a face externa apresenta um

engobe castanho alaranjado. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado, extrovertido; pequeno colo quase vertical. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 2.

N.0 de Inventário: 39

Tipo: Taça. 

Dimensões: Ø de bordo: 

Pasta: Pasta castanha alaranjada, compacta, com abundantes e.n.p. de média dimensão,

de cor clara, predominando os quartzos. Observam-se a presença de palhetas brilhan-

tes que se supõe ser mica branca. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo extrovertido; pequeno colo estrangulado; arranque de

copa curva. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 2.
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FIG. 25 – Taças.



N.0 de Inventário: 40

Tipo: Pequena panela. 

Dimensões: Ø de bordo: 114 mm. 

Pasta: Pasta castanha alaranjada, compacta, com abundantes e volumosos e.n.p., nome-

adamente, quartzo, piroxenas e micas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo ligeiramente introvertido; lábio ligeiramente espessado

exteriormente; arranque de asa do lábio de secção oval alongada. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 2.

N.0 de Inventário: 41

Tipo: Prato? 

Pasta: Pasta de cor clara esbranquiçada, com alguns vacuólos, muito homogénea e

microgranular. 

Tratamento de superfície/revestimento: Faiança (esmaltada a branco). 

Descrição: Fragmento de bordo 

Decoração: Na face interna: linhas concêntricas a azul, com motivos (rabiscos?) inter-

calados a azul. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 2.

N.0 de Inventário: 42

Tipo: Testo. 

Dimensões: Ø máximo: 148 mm. 

Pasta: Pasta alaranjada, compacta, com abundantes e.n.p. de média dimensão, de cor

clara, predominando os quartzos. Observam-se a presença de palhetas brilhantes que se

supõe ser mica branca. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado; lábio espessado exteriormente, formando uma

pequena aba. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 2.

N.0 de Inventário: 43

Tipo: Testo. 

Dimensões: Ø máximo: 173 mm. 

Pasta: Pasta castanha alaranjada, compacta, com abundantes e.n.p. de média dimensão,

de cor clara, predominando os quartzos. Observam-se a presença de palhetas brilhan-

tes que se supõe ser mica branca. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado; lábio espessado exteriormente. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 2.

N.0 de Inventário: 44

Tipo: Alguidar. 

Dimensões: Ø de fundo: 182 mm. 

Pasta: Pasta castanha alaranjada, compacta, com abundantes e.n.p. de média e grande

dimensão, de cor clara, predominando os quartzos. Observam-se a presença de palhe-

tas brilhantes que se supõe ser mica branca. 
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Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica vidrada internamente a castanho. 

Descrição: Fragmento de fundo ligeiramente côncavo. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 45

Tipo: Peso de tear. 

Dimensões: Altura: 116 mm; largura: 64 mm; espessura: 45 mm. 

Pasta: Castanha alaranjada, compacta, porosa, com abundantes e volumosos e.n.p.,

nomeadamente quartzos, micas e piroxenas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Peso de tear de forma rectangular, com orifício de suspensão. Esta peça

pode ser de cronologia romana. 

Referências: Recolha de superfície.

N.0 de Inventário: 46

Tipo: Peso de tear. 

Dimensões: Altura: 98 mm; largura: 45 mm; espessura: 40 mm. 

Pasta: Pasta castanha alaranjada, pouco compacta, porosa, com abundantes e.n.p. de

média dimensão, nomeadamente quartzos, micas e piroxenas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Peso de tear de forma rectangular, com orifício de suspensão. Esta peça

pode ser de cronologia romana. 

Referências: Área M 20, Plano 1, Camada 7.

N.0 de Inventário: 47

Tipo: Testo. 

Dimensões: Ø total: 138 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de média dimensão,

nomeadamente quartzos, micas e piroxenas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo extrovertido, espessado exteriormente; corpo muito

aberto de parede recta, ligeiramente oblíqua. 

Referências: Área M 20, Plano 1, Camada 9.

N.0 de Inventário: 48

Tipo: Tigela. 

Dimensões: Ø de fundo: 67 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com alguns e volumosos e.n.p., nomeadamente

quartzos e micas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica vidrada internamente a amarelo

esverdeado. 

Descrição: Fragmento de fundo em anel, base convexa; arranque de copa esférica. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 10. 

N.0 de Inventário: 49

Tipo: Alguidar. 

Dimensões: Ø de bordo: 360 mm. 
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Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com abundantes e volumosos e.n.p., nomeada-

mente quartzos e micas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; na face interna, apresenta

engobe vermelho. 

Descrição: Fragmento de bordo extrovertido; lábio de secção triangular; arranque de bojo

aberto, troncocónico, recto. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 50

Tipo: Púcaro. 

Dimensões: Ø de bordo: 99 mm; altura de colo: 26 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta, compacta, com alguns e.n.p. de média dimensão. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo boleado, ligeiramente extrovertido; colo curto e vertical;

arranque de bojo. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2. 

N.0 de Inventário: 51

Tipo: Caçoila. 

Dimensões: Ø de bordo: 224 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de média dimensão,

nomeadamente quartzos e micas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; na face interna, apresenta

brunido e vestígios de engobe alaranjado. 

Descrição: Fragmento de bordo introvertido; lábio espessado exteriormente, de secção

subtriangular; arranque de bojo recto, troncocónico. 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 3, Camada 10.

N.0 de Inventário: 52

Tipo: Alguidar. 

Dimensões: Ø de bordo: 500 mm. 
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Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com abundantes e volumosos e.n.p., nomeada-

mente quartzos, micas e piroxenas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; na face interna, apresenta

engobe vermelho. 

Descrição: Fragmento de bordo extrovertido; lábio espessado exteriormente, de secção

subrectangular; arranque de bojo aberto, troncocónico recto. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2. 

N.0 de Inventário: 53

Tipo: Caçoila. 

Dimensões: Ø de bordo: 344 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de média dimensão,

essencialmente, moscovites. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. A face interna e o bordo apre-

sentam alisamento. 

Descrição: Fragmento de bordo introvertido, lábio espessado exteriormente e secção tri-

angular; pega pequena no lábio; arranque de bojo recto, ligeiramente oblíquo. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2. 

N.0 de Inventário: 54

Tipo: Caçoila. 

Dimensões: Ø de bordo: 292 mm. 

Pasta: Pasta cinzenta acastanhada, compacta, com alguns e.n.p. de pequena dimensão,

nomeadamente quartzo e micas. 
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FIG. 27 – Faianças. FIG. 28 – Pesos de tear.



Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum; na face interna e bordo,

apresenta brunido e vestígios de engobe alaranjado. 

Descrição: Fragmento de bordo introvertido; lábio espessado exteriormente, de secção

oval; arranque de bojo recto, troncocónico. 

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2. 

N.0 de Inventário: 55

Tipo: Púcaro. 

Dimensões: Ø de fundo: 49 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com abundantes e volumosos e.n.p., nomeada-

mente quartzos, micas e piroxenas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum, na face externa, apresenta

brunido e engobe vermelho. 

Descrição: Fragmento de fundo ligeiramente convexo; arranque de bojo recto e oblíquo. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2. 

N.0 de Inventário: 56

Tipo: Tigela. 

Dimensões: Ø de fundo: 56 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com alguns e volumosos e.n.p., nomeadamente

quartzos e micas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica vidrada internamente a castanho. 

Descrição: Fragmento de fundo em anel, base convexa; arranque de copa esférica.

Referências: Área L 18, Plano 2, Camada 2. 

N.0 de Inventário: 57

Tipo: Panela. 

Dimensões: Ø bordo: 113 mm. 

Pasta: Alaranjada, compacta, porosa, com abundantes e volumosos e.n.p., nomeada-

mente quartzos, micas e piroxenas. Apresenta aspecto de cerâmica empedrada (não

decorativa).

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo ligeiramente extrovertido; arranque de asa de secção

ovóide. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2. 

N.0 de Inventário: 60

Tipo: Púcaro ou jarra. 

Dimensões: Ø bordo: 68 mm; Ø máximo: 100 mm. 

Pasta: Vermelha escura, compacta e bem depurada, com alguns e.n.p. (quartzo e micas

brancas) de pequena dimensão. 

Tratamento de superfície/revestimento: Brunida 

Descrição: Fragmento de bordo, colo e parte de pança de pequeno púcaro ou jarra;

bordo boleado ligeiramente extrovertido; colo recto e cilíndrico; bojo globular. 

Decoração: Brunido decorativo; no colo e no bojo: linhas horizontais e bandas reticu-

ladas. 

Referências: Área J/L/M 20 L/M 18/19, Plano 1, Camada 1.
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N.0 de Inventário: 71

Tipo:? 

Pasta: Alaranjada, compacta com abundantes e volumosos grãos de quartzo e micas. 

Tratamento de superfície/revestimento: Cerâmica comum. 

Descrição: Fragmento de bordo em cerâmica empedrada (não decorativa). 

Referências: Área O/N 18/19, Plano 2, Camada 1.

4.2. Outros Materiais

Quanto ao espólio em material não cerâmico, verifica-se uma clara predominância do

metal, seguido do vidro e, com valores residuais, o material lítico, demonstrando uma con-

siderável integração numa sociedade consumidora de artigos transformados artesanal-

mente. 

No que respeita aos metais, a grande maioria das peças com tipologia identificável, são

pregos — 16 —, sendo seguidos em valor por outras peças de utilização doméstica (chave e

colher), por objectos de adorno (botões e fivela), por uma peça de munição (bala) e uma

moeda. A dimensão dos pregos recolhidos indicia a sua utilização em peças de média e

pequena dimensão, nomeadamente mobiliário e outros objectos domésticos em madeira.

Na maioria dos fragmentos de vidro, não foi possível identificar tipologicamente os

objectos, à excepção de uma pedra de anel. Nos líticos, regista-se um objecto de adorno

(conta), uma peça relacionada com o armamento (pederneira de espingarda) e um percutor.

Relativamente à integração estratigráfica, verifica-se mais uma vez que na maioria dos

casos, as peças provêem do exterior da estrutura, embora se registem igualmente diversas

peças (nomeadamente objectos de adorno, a chave e a bala) na área interior da habitação. 

Foram seleccionadas para catálogo 13 peças mais representativas, embora o tipo mais

abundante — prego — não esteja proporcionalmente presente.
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FIG. 29 – Outros materiais.

Material Lítico: 3

Metal: 30

Vidro: 9
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FIG. 30 – Pregos (fotografia de José Paulo Ruas).



Merece destaque a quantidade, que nos parece significativa para o contexto em causa,

de objectos de adorno, as duas peças relacionadas com armamento e pelo seu interesse

informativo, o numisma.

N.0 de Inventário: 58

Tipo: Botão. 

Dimensões: Ø máximo 28 mm. 

Descrição: Botão subcircular, com vestígios de arranque de pé, em liga de cobre. 

Referências: Área J 20, Plano 1, Camada 9.

N.0 de Inventário: 59

Tipo: Prego. 

Descrição: Fragmento de prego em ferro; cabeça de forma circular e pé de secção qua-

drangular. 

Referências: Área O 18-19, Plano 2, Camada 1.

N.0 de Inventário: 61

Tipo: Conta. 

Dimensões: Ø 10 mm. 

Descrição: Conta de colar de forma esférica, em rocha eruptiva microcristalina local. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 62

Tipo: Botão

Dimensões: Ø 15 mm. 

Descrição: Botão circular com pé circular, em liga de cobre. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.
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FIG. 31 – Outros materiais: distribuição funcional.

Numisma: 1

Adorno: 6

Armamento: 2

Utilitários: 4



N.0 de Inventário: 63

Tipo: Botão. 

Dimensões: Ø 22 mm. 

Descrição: Botão circular com pé circular, em liga de cobre. 

Referências: Área J/L/M 20 L/M 18/19, Plano 1, Camada 1.

N.0 de Inventário: 64

Tipo: Bala. 

Dimensões: Ø 14 mm. 

Descrição: Projéctil esférico (bala), de espingarda, em ferro. 

Referências: Área J/L/M 20 L/M 18/19, Plano 1, Camada 1.
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FIG. 32 – Bala (fotografia de José Paulo Ruas). FIG. 33 – Fragmento de chave (fotografia de José Paulo Ruas).

FIG. 34 – Moeda (fotografia de José Paulo Ruas).



N.0 de Inventário: 65

Tipo: Chave. 

Dimensões: Ø 27 mm. 

Descrição: Pega de chave de forma circular e com decoração floral; liga de cobre. 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 66

Tipo: Pedra de anel. 

Dimensões: Ø 8 mm; espessura: 4 mm. 

Descrição: Pedra de anel de forma hemisférica, em pasta de vidro branca. 

Referências: Área J/L/M 20 L/M 18/19, Plano 1, Camada 1.

N.0 de Inventário: 67

Tipo: Moeda. 

Dimensões: Ø 20 mm; espessura: 0.7 mm. 

Descrição: Ceitil em liga de cobre (anverso: castelo banhado pelo mar; reverso: escudo

nacional); cunhado no reinado de D. Afonso V (1438-1481). 

Referências: Área M 18, Plano 2, Camada 2.

N.0 de Inventário: 68

Tipo: Fivela. 

Dimensões: 27x28 mm. 

Descrição: Fivela em liga de cobre

com fuzilhão em ferro.

Referências: Recolha de superfície.

N.0 de Inventário: 69

Tipo: Percutor. 

Descrição: Fragmento de percutor de

forma oblonga, em basalto. 

Referências: Área L 17, Plano 2,

Camada 2.
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FIG. 35 – Fivela (fotografia de José Paulo Ruas). FIG. 36 – Pederneira (fotografia de José Paulo Ruas).

Sílex

FIG. 37 – Reconstituição pederneira.



N.0 de Inventário: 70

Tipo: Pederneira. 

Dimensões: 23 x 16 x 6 mm. 

Descrição: Lasca de pederneira de espingarda, em sílex. 

Referências: Sondagem 2A, Plano 1, Camada 1.

N.0 de Inventário: 72

Tipo: Colher. 

Descrição: Cabo de colher em liga de cobre. 

Referências: Área J/L/M 20 L/M 18/19, Plano 1, Camada 1.

4.3. Fauna

Foram recolhidos todos restos ósseos faunísticos, que embora pouco abundantes se con-

centravam essencialmente na zona exterior à estrutura, numa deposição interpretável como

área de despejos domésticos (essencialmente no alinhamento 18 da quadrícula, camadas 2

— em parte — e 10). Este conjunto, para além de escasso caracterizava-se pelo seu estado bas-

tante fragmentado. Apesar destas características, os restos foram sumariamente analisados

pela arqueozoóloga Marta Moreno3, a quem agradecemos.

Foi possível a identificação da espécie em 15 fragmentos ósseos, o que não sendo um

valor muito representativo permite algumas ilações sobre o aproveitamento económico

dos recursos faunísticos, bem como sobre os hábitos alimentares praticados por estas popu-

lações:

Verifica-se uma clara predominância dos ovicaprídeos, dado coincidente com o conhe-

cimento disponível para as populações antigas do sul do país. Em 9 dos fragmentos anali-

sados foi possível uma identificação etária, sendo que 7 pertenciam a animais adultos, 1 a

um subadulto e 1 a um jovem. Esta realidade sugere um aproveitamento económico diver-

sificado das espécies: leite — consumido directamente e em derivados —, lã e finalmente,
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FIG. 38 – Fauna.

Porco: 1

Ovicaprídeo: 11

Coelho: 3



carne e couro. O porco parece ter representação modesta, neste conjunto. Quanto ao coe-

lho, consideramos que o valor apresentado pode ficar aquém da realidade se atendermos à

maior dificuldade de conservação dos ossos de pequena dimensão.

5. Interpretação e conclusão

Na estação arqueológica dos Sardos foram identificadas duas ocupações humanas des-

contínuas no tempo. No que diz respeito à primeira, de época romana, as evidências eram

constituídas por grandes nódulos de opus signinum, tegullae, silhares graníticos, um peso de

lagar e, eventualmente, dois pesos de tear. Contudo, estes prometedores indícios consti-

tuíam quase tudo o que restou dessa ocupação antiga. Não se conservou qualquer estrutura

in situ, qualquer estrato arqueológico ou mesmo deposição secundária de materiais, deste

período, pelo menos na área directamente afectada pela implantação do gasoduto4. A

modéstia dos vestígios conservados poderá explicar-se de diversas formas: a pobreza origi-

nal das estruturas (das quais os elementos mais perenes poderiam ser os constituintes do

lagar, que subsistiram), a eventual curta duração de ocupação e, essencialmente, a erosão

natural e humana a que o local esteve sujeita ao longo dos tempos (terrenos com fraca potên-

cia de terra, com cobertura florestal dispersa, agricultados em continuidade; por outro lado,

o comprovado reaproveitamento de materiais de construção em estruturas de povoamento

rural posteriores).

Utilizando os critérios de caracterização das estruturas de povoamento rural romano5,

condicionados pela escassez das informações recolhidas, não é possível integrar de forma ine-

quívoca, este sítio, duma das categorias — villae, quintas, casais ou abrigos.

Nesta época, o local situava-se nas proximidades da via Olisipo-Emerita Augusta e da villa
de Torre de Palma (situada a cerca de 5 km a Oeste) e segundo Gorges (1990) inseria-se na

área de influência superior da capital de província, embora existissem civitates mais próxi-

mas. O sítio localiza-se numa pequena encosta, na bacia hidrográfica da Ribeira Grande,

numa zona percorrida por diversos cursos de água temporários. O clima é temperado, com

características continentais mais sentidas nos picos de Verão e do Inverno. Os solos têm

uma capacidade para uso agrícola muito limitada (Tipo C/D). 

Tratar-se-ia, talvez, de uma estrutura exclusiva ou essencialmente, de transformação

agrícola. Embora as condições da área não fossem as melhores para a prática agrícola, per-

mitiriam a cultura extensiva da vinha e da oliveira. O peso de lagar, característico das prensas

tipo prelum, é passível de utilização tanto dos lagares de vinho, como de azeite. A ausência de

outros elementos característicos destas actividades transformeiras, não permite tirar conclu-

sões mais sólidas (Fabião, 1992, p. 275; Alarcão, 1997, p. 145; Brun, 1998, p. 50). No entanto,

chama-se a atenção, para a importância da produção vinícola, na villa de Torre de Palma, onde

foram identificados e estudados um lagar e adega (Brun, 1997). Neste contexto, é difícil carac-

terizar quantitativa e qualitativamente a produção desta estrutura. Contudo, pode-se afirmar

que a sua implantação no território lhe permitia o escoamento da produção excedentária, caso

esta existisse: para Abelterium (Alter do Chão), Ammaia, ou até para a capital de província uti-

lizando a via Olisipo- Emerita Augusta.

Concluindo, o precário estado de conservação em que a estação chegou aos nossos dias

e logo a escassez das informações que foi possível recolher relativamente à ocupação romana

do sítio, não permitem a sua caracterização definitiva. Poderia tratar-se de uma quinta com

lagar, ou simplesmente de uma das estruturas agrárias que compunham um fundus de uma

villa importante — Torre de Palma — (Alarcão, 1976, p. 29) onde a produção vinícola (ou oleí-
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cola) seria relevante, justificando a existência de vários lagares, destinando-se a sua produ-

ção ao consumo local (Fabião, 1992, p. 270, 1998, p. 184), ou à comercialização6.

A segunda ocupação, na qual se integra todo o restante espólio recolhido, poderá

datar-se entre os séculos XVII e XVIII. No local existiria uma construção modesta (de

dimensão e planta indeterminadas) cujas fundações se encontram escavadas na rocha de

base, utilizam rocha local e reutilizam materiais de construção romanos. O exterior das pare-

des seria rebocado e caiado e no interior existiria um lajeado em xisto assente em argamassa

e com vestígios de revestimentos e “remendos” posteriores. O momento da construção apa-

rece documentado estratigraficamente — Camadas 8, 9 e 11. Ao período de ocupação cor-

responderão as Camadas 2 e 10, onde se verifica a deposição de materiais arqueológicos no

exterior da construção. A estes dois contextos corresponde grande parte do espólio recolhido.

O momento de abandono, não se encontra claramente documentado devido à perturbação

estratigráfica motivada pelos sucessivos trabalhos agrícolas do terreno. Os remeximentos

recentes, correspondentes aos trabalhos da Transgás, limitaram-se a revolver os estratos já

descritos — Camada 1. 

Assim, não existem diferenças cronológicas ou tipológicas no espólio das várias cama-

das. Em todas aparecem escassos materiais de construção (telha, tijolo ou argamassas) e

cerâmica doméstica da cronologia apontada: cerâmica comum de cozinha; cerâmica vidrada

(maioritariamente, apenas no interior) verde, castanha e melado; cerâmica brunida; faiança

portuguesa.

Quanto ao material não cerâmico, destacam-se, pela quantidade, os pregos em ferro mar-

telado, de pequenas dimensões, os objectos de adorno (botões, conta de colar, uma pequena

uma pedra de anel em pasta de vidro branca), duas peças de armamento (bala e pederneira

de espingarda), uma chave fragmentada e uma moeda. Esta, cunhada no século XV, manter-

se-ia ainda em circulação ou a sua presença neste contexto é meramente, casual.

Concluindo, parece tratar-se de uma estrutura ligada ao povoamento rural, de caracte-

rísticas arquitectónicas modestas, mas onde estão presentes indícios claros de alguma sofis-

ticação de hábitos quotidianos. Após o seu abandono, a utilização do terreno tornou-se exclu-

sivamente agrícola, não se tendo verificado outra ocupação humana até ao presente (facto

demonstrado pela ausência total de materiais posteriores aos limites apontados).
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NOTAS

* Instituto Português de Arqueologia

1 Distrito: Portalegre; concelho: Monforte; freguesia: Monforte. Carta Militar de Portugal dos Serviços Cartográficos do Exército 

1: 25 000, folha n.0 384. Coordenadas hectométricas Gauss: 2600/2358.

2 Para além da autora, participaram nos trabalhos Emanuel Carvalho, José Luís Monteiro, Teresa Julião e José António Rodrigues. A equi-

pa pôde contar com a colaboração de Pedro Almeida e Pedro Souto (equipa permanente de arqueologia ao serviço da Transgás) e com

apoio de dois topógrafos ao serviço da mesma empresa, Miguel Duarte e Carlos Alves.

3 CIPA – Centro de Investigação em Paleoecologia Humana, Instituto Português de Arqueologia.

4 Devido às características da intervenção, a área escavada não se alargou para fora dos limites de impacte do projecto. Contudo, à partida

não parecem existir indícios de que a situação arqueológica para fora destes seja diferente daquela aí observada.

5 Capacidade agrícola dos solos, características climáticas da região, posicionamento relativo a outros núcleos de povoamento rural e às vias

de comunicação, área de dispersão de materiais arqueológicos à superfície, presença/ausência de estruturas, tipo de materiais de cons-

trução, tipo de espólio (produções locais, regionais ou de importação) e factores pós-deposicionais.

6 A questão da comercialização, regional ou de âmbito mais alargado, de produções agrícolas da Lusitânia tem sido debatida, no âmbito do

estudo das produções anfóricas lusitanas, eventualmente destinadas ao seu transporte (Diogo, 1987; Fabião et al., 1993; Fabião, 1998).
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