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Resumo 
No âmbito do acompanhamento arqueológico 
realizado em 2007 nas obras de reestruturação da 
Casa Portela Santos, em Carnide (Lisboa), 
identificaram-se diversos vestígios arqueológicos 
com cronologias da Idade Média à época 
Contemporânea. Perante os dados obtidos e análise 
dos mesmos, reconheceram-se três momentos 
distintos de ocupação e construção no mesmo 
espaço físico, desde o século XV ao presente 
momento. 

A identificação de um silo em fase de abandono 
permitiu datar um primeiro momento de ocupação 
situado no último quartel do séc. XV, eventualmente 
inícios do XVI, cuja associação a vestígios de outras 
estruturas observadas é uma possibilidade a 
considerar. Um segundo momento de ocupação do 
espaço é atestado por estruturas correspondentes a 
restos de paredes e embasamentos cujos materiais 
associados (principalmente as faianças) possibilitam 
sugerir uma reestruturação do espaço habitacional 
em época Moderna, no séc. XVII-XVIII, aproveitando 
materiais da anterior ocupação e erguendo paredes 
sobre as antecedentes. O terceiro momento de 
ocupação corresponde ao edifício existente, tal 
como se encontrava no início dos trabalhos 
arqueológicos. Um edifício claramente de época 
contemporânea que terá causado a destruição de 
todas as estruturas que se encontravam acima da 
cota necessária para a sua construção, 
reaproveitando materiais das construções 
anteriores. Abordando a realidade arqueológica da 
CPS de forma integrada o que transparece de modo 
inegável é a continuidade de ocupação deste espaço 
expressa pela presença de materiais arqueológicos 
abrangendo um espaço temporal do séc. XV ao XIX.

Palavras-chave: Carnide antiga, Idade Média, Idade 
Moderna, silo.

Abstract
In 2007, during an archaeological monitoring 
conducted upon the restructuring works of Portela 
Santos House in Carnide (Lisbon),  several 
archaeological vestiges were identified, with 
chronologies ranging from the Middle Ages to 
Contemporary Era. The obtained data and its 
analysis showed three different periods of 
construction and occupation within this specific 
physical space, since the fifteenth century until 
present day.

The identification of a silo  in its abandonment phase 
allowed dating a first moment of occupation in the 
last quarter of the fifteenth century or, eventually, in 
the early sixteenth. Its association with traces from 
other detected structures is a possibility to consider. 
A second moment of the space´s occupation is 
attested  by structures corresponding to remains of 
walls and foundations, whose associated materials 
(especially faience) suggest a restructuring of the 
habitational space in Modern Era, in seventeenth-
eighteenth century, using building materials from 
previous constructions and erecting new walls over 
the older ones. The third moment of occupation 
corresponds to the existing building  as it stood at 
the beggining of the archaeological works. A 
distinctly contemporary era building whose 
construction has  destroyed all structures above the 
level needed for its construction, reusing materials 
from previous buildings. Addressing the 
archaeological reality of  Portela Santos House in an 
integrated way, what emerges undeniably is the 
continuity of occupation of this space expressed by 
the presence of archaeological materials covering a 
timeline from the fifteenth century to the 
nineteenth.

Keywords: Ancient Carnide, Middle Ages, Modern 
Era, silo.
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Introdução
No âmbito do acompanhamento arqueológico 
realizado em 2007 nas obras de reestruturação da 
Casa Portela Santos (doravante designada CPS), 
situada na Rua Neves Costa, 59 a 63, Rua do Machado 
a Carnide, 38a, em Carnide (Lisboa), identificaram-
se diversos vestígios arqueológicos com cronologias 
da Idade Média à época Contemporânea.

O imóvel, de construção contemporânea, situa-se 
na Zona Antiga de Carnide – Luz (Figura 1), área esta 
que se encontra em vias de classificação, 
correspondendo a uma moradia de um piso com 
área ajardinada nas traseiras, encontrando-se à 
data do início dos trabalhos arqueológicos 
integralmente demolidas as paredes internas e 
removida toda a azulejaria antiga que a ornamentava 
(Figuras 3 e 4).

Localizada  a cerca de 100 m de altitude numa 
encosta de suave pendor, virada a poente, numa 
área constituída por calcários de Entrecampos (CGP, 
folha 34-D, 2005). O lado poente da colina abate-se 
sobre um vale de depósitos aluvionares, por norma 
terrenos muito férteis para a agricultura, factor da 
maior importância para o desenvolvimento das 
sociedades humanas.

A CPS é delimitada a norte pela Rua Neves Costa, 

correspondente à antiga Rua Direita, um dos eixos 
fulcrais da Carnide medieval e moderna e um dos 
pontos mais antigos de povoamento sistemático 
registado entre a Fonte do Machado, possivelmente 
respeitante à actual fonte localizada a nordeste da 
CPS (cujo topónimo estará muito provavelmente 
associado ao da Rua do Machado que confronta a 
Sul) e a Igreja de São Lourenço, construída em 1342, 
localizada a Poente, a cerca de 100 m. A norte, no 
largo com o qual confronta a fachada da moradia, 
encontra-se o coreto de Carnide, cuja construção 
data dos inícios do séc. XX.
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Figura 1. (1) Localização do concelho de Lisboa em mapa administrativo de Portugal Continental e (2) do local dos achados sobre extracto da Carta de 
Portugal, na esc. 1:250.000 (IGeoE, 2008). 

Figura 2. Fachada principal do imóvel.
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Figura 3. Espaço interior antes do início dos trabalhos.            

Figura 4. Área de jardim antes do início dos trabalhos.

1. Enquadramento histórico
Carnide, primitivamente localizada no termo da Cidade 
de Lisboa, regista momentos de actividade humana 
desde os períodos Romano e Muçulmano, com 
testemunhos evidentes de estreito relacionamento 
com a exploração agrícola. Essa ocupação terá tido, a 
partir do séc. XIII, um carácter mais sistemático. Há 
registo de arrendamento de courelas a habitantes de 
Carnide pelo Mosteiro de São Vicente de Fora numa 
carta de povoamento datada de 1259 (in: www.
pontinha.pt). Este facto prende-se com as crescentes 
necessidades de cereais, nomeadamente trigo, por 
parte da cidade de Lisboa, abastecida pela cintura 
agrícola do seu termo. Carnide não fugia à regra 
enquanto um dos “celeiros” da capital, facto atestado 
pela documentação da época, como um documento de 
D. João I, datado de 1429, em que o monarca determina 
que os detentores de “covas de pão de Carnide” não 

estariam obrigados a abri-las apenas na presença do 
Requeredor da Sisa do Pão (AML – AH - Chancelaria 
Régia, Livro II de D. João I, doc. 40), ou ainda de um 
outro da Chancelaria de D. Duarte que, em 1434, 
estipulava a proibição de os coveiros de Carnide abrirem 
“covas de trigo” de noite (Chancelaria de D. Duarte I, 
Livro 2, folha 36 – ANTT). Esta informação é, de resto, 
confirmada pelo registo arqueológico expresso no 
conjunto de silos postos a descoberto no Largo do Jogo 
da Bola (IGESPAR, CNS 12557), a escassa distância 
(cerca de 90 m) para nascente da CPS.

A par deste cariz eminentemente agrícola, Carnide 
possuía, igualmente, uma vertente associada ao lazer, 
fruto dos seus “bons ares” que atraíam a nobreza de 
Lisboa em fuga dos recorrentes surtos de epidemias 
que assolavam a capital. Esta vertente de evasão é 
denunciada pela existência de uma série de quintas 
reais e nobres, havendo notícias da estadia ocasional 
de monarcas como D. Afonso V ou D. João II (in: www.
jf-carnide.pt/cr_historia.php).

Gabriel Pereira (Pereira, 1910: 63) coloca a possibilidade 
de que o paço de D. Duarte se localizasse na Rua do 
Machado onde, segundo escreve, ainda haviam 
“cunhaes de grossa silharia velha, restos seguros de 
mui antiga construção. Por aquelles quintaes ainda se 
encontram vestígios antigos, não são sufficientes 
porém para se affirmar a existência ali de solar ou 
castello. O velho paço de Carnide desappareceu.”  

Remetendo igualmente para vestígios de antigas 
ocupações encontraram-se as seguintes referências 
que aqui se transcrevem.

“Existem vagas referências a achados romanos na Paiã 
e no sítio dos Canos, bem como uma fonte, com uma 
figura feminina, presumivelmente romana, próximo 
da Igreja de S. Lourenço.

Sabe-se também que, em 1908, foram encontrados. no 
Alto do Poço, silos para cereais, escavados no solo em 
forma de pote e que tanto poderão ser do período 
neolítico como mouriscos ou medievais.” (Consiglieri 
et al., 1993: 59).

“[...], que em 1311 existiam já a fonte do Machado e as 
“covas” de Carnide e que, em 1313, era Carnide uma 
aldeia com seu rocio.”

Por volta de 1437-38, estava refugiado numa quinta de 
Carnide, o melancólico rei D. Duarte, que procurava os 
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ares desanuviados do lugar para escapar à peste que 
grassava em Lisboa. Em Carnide, estiveram também D. 
Afonso V e D. João II, possivelmente na quinta que 
referimos como tendo pertencido ao Infante D. 
Henrique.” (Consiglieri et al., 1993: 60).

Num outro sítio arqueológico, escavado durante o ano 
2000, a antiga Fábrica de Papel de Carnide (IGESPAR, CNS 
15524), foram identificados alguns muros reaproveitados 
na construção do edifício, posteriormente atribuídos ao 
séc. XVI, e materiais de contextos de entulhos de produção 
doméstica, atribuídos à antiga ocupação do local, e 
eventualmente relacionados com as quintas nobres que 
pontuavam esta região, como a antiga Quinta dos Condes 
de Carnide. Este sítio encontra-se localizado na Rua do 
Machado, precisamente a rua que confronta a Sul com a CPS.

A zona antiga de Carnide é sem dúvida um local com 
uma longa diacronia histórica e ainda que dos vestígios 
pré-históricos e romanos apenas existam vagas 
notícias e achados descontextualizados, a ocupação 
desde a época medieval encontra-se documental e 
arqueologicamente registada.

Às referências da existência de quintas senhoriais 
desde meados do séc. XIV, com maior acréscimo após 
1755, acresce a probabilidade de ter existido o paço de 
Carnide, este último localizado na área da CPS, 
concedendo à área um elevado potencial arqueológico.

Segundo os dados obtidos, esta zona da cidade de 
Lisboa (até ao século XIX arrabaldes da cidade) terá 
sido muito afectada pelo terramoto de 1755, situação 
que originou a construção de novos imóveis e a 
reconstrução de outros. Em planta da cidade de Lisboa 
datada do início do século XX (Figura 5) encontra-se já 
identificada a CPS, apresentando-se então com uma 
disposição concordante com a observada 
presentemente.

2. Acompanhamento Arqueológico
O trabalho consist iu  no acompanhamento 
arqueológico das obras de reestruturação do espaço 
interior da moradia e construção de uma piscina na 
área de jardim, sendo alvo de acompanhamento a 
abertura de valas e sapatas, no interior, para construção 
de novas divisórias e a área correspondente à piscina, 
no exterior.

No âmbito do acompanhamento arqueológico 
identificaram-se vestígios de antigas ocupações do 

Figura 5. Localização do imóvel em extracto da Planta Topographica de 
Lisboa (1904-08).

espaço tendo-se efectuado o devido registo de todos 
os vestígios identificados e realizadas sondagens 
arqueológicas de diagnóstico em duas estruturas 
negativas, nos locais onde estas foram afectados pela 
abertura de valas de fundação e sapatas, permitindo 
assim inferir, a partir do registo arqueológico e do 
espólio que infra descreveremos, uma continua 
edificação no espaço, intimamente relacionada com a 
própria evolução da ocupação da zona ao longo dos 
séculos.

De acordo com o traço arquitectónico e as técnicas 
construtivas observadas, constatou-se que o edifício é 
de construção contemporânea, possivelmente no 
âmbito das construções posteriores ao terramoto de 
1755. 

No interior da moradia permanecia visível o negativo 
de um painel de azulejo (Figura 6) que, pela forma, 
deverá corresponder a um registo pombalino 
representando uma cruz com a figuração de Cristo 
crucificado e símbolos da Paixão (na base), similar (se 
não igual) ao existente na Travessa do Pregoeiro, a 
poucos metros para este (Figura 7).

Após o terramoto há uma profusão de painéis em 
azulejo com registos de santos nas fachadas dos 
edifícios lisboetas. Segundo informação fornecida pelo 
Dr. Fernando Lopes, será desta época o que se encontra 
na Travessa do Pregoeiro, tratando-se de um registo 
pombalino, de cerca de 1770, que em termos estilísticos 
filia-se na segunda fase do rococó, com os concheados 
típicos deste período na parte inferior do registo e com 
vinoso manganês a emoldurar os símbolos da paixão. 
Este registo encontra-se publicado no volume O 
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Figura 6. Negativo de registo em azulejo.  

Figura 7. Registo em azulejo existente na Tv. do Pregoeiro.

Azulejo em Portugal (Meco, 1989: 170) onde contém a 
seguinte legenda que se transcreve: “cruz de azulejos 
com a representação de Cristo crucificado e de símbolos 
da Paixão (na base), magnífico painel recortado 
pombalino, de cerca de 1770, concebido como um 
registo de fachada, aplicado na Travessa do Pregoeiro 

(Carnide), em Lisboa.” Neste caso acha-se no interior 
da moradia e não na fachada como era habitual.

No âmbito do acompanhamento foram integralmente 
acompanhados os trabalhos de levantamento dos 
pisos existentes e de escavação, tendo-se observado ao 
longo das valas de fundações e nas sapatas frequentes 
materiais (cerâmica comum, ossos, ferro, cerâmica 
vidrada, faianças – do séc. XVII-XVIII - e porcelana) 
envolvidos com materiais de construção (telha de 
meia-cana, caliças, pedras). Esta camada (UE01) de 
entulhos terá sido resultante da demolição de 
anteriores construções existente no local.

2.1. Resultados

2.1.1. Interior da moradia
Sob o piso da moradia identificaram-se diversas fases 
de ocupação do espaço, sendo a zona Oeste onde se 
concentrava a maioria dos vestígios. 

De modo a facilitar a descrição e compreensão dos 
vestígios identificados, bem como das metodologias 
adoptadas em cada situação, seccionou-se o interior 
da moradia em três áreas distintas, ou sejam, Área A, 
Área B e Área C (Figura 8).
 

Ao nível do piso existente, constatou-se que assentava 
sobre enchimento e nivelamento com entulhos onde 
predominavam materiais dos séc. XVII –XVIII, incluindo 
materiais cerâmicos pouco frequentes que poderão ser 
de época medieval (UE01).

Será de salientar o piso em lajes de calcário existente 
na antiga cozinha (Figura 8). Verificou-se que este 
pavimento, constituído por lajes de dimensões muito 
heterogéneas, foi construído recorrendo ao 
reaproveitamento de antiga silharia (Figura 9), 
incluindo soleiras de portas, cuja cronologia é de difícil 
atribuição. Contudo, mediante os vestígios 

Figura 8. Planta geral dos vestígios arqueológicos identificados.
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Figura 9. Piso em lajes de calcário.

identificados sob o referido piso e a boa qualidade da 
silharia pode-se admitir que estivesse associada a um 
edifício de boa construção, do séc. XVII-XVIII ou 
anterior. 

Constatou-se que o terreno sobre o qual assentavam 
as lajes era nivelado por aterros constituídos por 
entulhos com blocos de pedra de dimensões médias, 
fragmentos de telhas e blocos de argamassa. 

A remoção desta camada de colmatação permitiu a 
detecção de uma estrutura correspondente a paredes 
de um anterior edifício (UE02), cujo início se encontrava 
contido na parede sul do actual edifício, possuindo 
uma orientação sul - norte e sendo constituída por um 
aparelho de blocos de pétreos e argamassa (argamassas 
amarelas). A limpeza dos seus limites permitiu 
constatar a existência de uma camada de estuque que 
revestia a face Oeste (Figura 10).

A continuação da definição dos limites desta estrutura 
(sul - norte) permitiu verificar que a mesma teria 
continuidade para este, sentido este (oeste - este) em 
que se colocou a descoberto uma parede com a 

Figura 10. Planta da UE02.

extensão de 13 m, com uma espessura de 0,6 m, 
paralela às fachadas do edifício.

A estrutura correspondente à UE02 possui uma 
cronologia atribuível ao séc. XVII-XVIII, abrangendo a 
Área A e a Área B (Figura 11).

 
Figura 11. UE02 após a limpeza

O facto de não se ter mantido preservada para além 
dos 13 m pode estar relacionado com a cota a que se 
encontra a argila base, em que a estrutura assentava 
directamente, e que no sector Este da casa é superior, o 
que poderá ter levado a que este troço da parede tenha 
sido destruída neste sector aquando do nivelamento 
para construção numa fase posterior, possivelmente 
para a construção da actual moradia.

Verificou-se ainda que a mesma parede oeste - este 
possuía um aparelho de construção distinto a uma 
cota mais baixa (UE03), onde os grandes blocos 
argamassados davam lugar a pequenos blocos sem 
argamassas de ligação (possivelmente as fundações). 
De notar também que esta parede surge abaixo do piso 
lajeado da antiga cozinha o que indicia uma alteração 
da funcionalidade desta estrutura no contexto da 
ocupação da casa ou mesmo a existência de uma 
ocupação mais antiga do espaço não relacionada com 
a casa em questão.
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Figura 12. Planta de projecto com localização das fundações e dos 
vestígios arqueológicos.

Esta estrutura (UE02) foi desmontada mecanicamente 
nos troços coincidentes com as valas de fundação.

Identificaram-se outras estruturas preservadas in situ 
tendo sido realizado o registo topográfico, gráfico e 
fotográfico dos vestígios identificados.

Exceptuando o desmonte referido na UE02, todos os 
vestígios arqueológicos identificados ficaram 
preservados in situ, por se encontrarem em cotas inferiores 
às necessárias para as valas de fundação e sapatas 
(Figura 12), tendo-se executado a cobertura dos vestígios 
com geotextil e com os entulhos existentes no local.

2.1.1.1. Área A
Localiza-se no sector Oeste da moradia, encontrando-
se toda a área coberta pela camada de entulhos que 
nivelava o piso existente (UE01).

Trata-se da área mais complexa, tendo-se 
identificado diversos embasamentos de paredes 
distintas e, provavelmente, correspondentes a 
diferentes fases construtivas e cronologias. Na área 
identificaram-se também duas estruturas negativas 
correspondentes a um silo de época medieval e a 
uma fossa de finalidade e cronologia indeterminadas, 
ainda que, no caso desta última, seguramente 
anterior ao séc. XVII-XVIII, dado os materiais que a 
preenchem serem desta época (Figuras 13 e 14).

Figura 13. Planta da área A.

            
Figura 14. Vista parcial da área A (silo à direita).          

Relativamente aos trabalhos realizados nas estruturas 
identificadas, procedeu-se à limpeza e registo dos 
embasamentos e paredes e à execução de sondagens 
de diagnóstico nas duas estruturas negativas.

Figura 15. UE05.
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Figura 13. Planta da área A.

Estrutura este - oeste (UE05): estrutura de sentido este 
- oeste com as mesmas características construtivas da 
UE02 (Figura 15). Possivelmente daria continuidade à 
UE02 para oeste. Poderá ter sido destruída aquando do 
nivelamento para o actual piso da moradia devido a 
encontrar-se a uma cota mais alta. Sobrepõem-se à 
UE07. Pela análise dos materiais associados no aparelho 
construtivo (telha de meia-cana) poderá tratar-se de 
uma estrutura do séc. XVII-XVIII, ainda que tal seja 
questionável.

Embasamento este - oeste (UE03): estrutura sob a 
UE02, no sentido este - oeste, com grandes e médios 
blocos de calcário, raro basalto e fragmentos de telha. 
No encosto à UE10 contém alguns seixos rolados 
(Figura 16). Constitui a estrutura de fundação da UE02, 
sendo que os blocos são mais pequenos e sem 
argamassa ou outra matéria ligante identificável. Os 
blocos encontram-se envolvidos com terra e caliça 
esbranquiçada (idêntica à UE01), possuindo materiais 
pouco frequentes, nomeadamente telha de meia cana, 
ferro e cerâmica doméstica. Pela associação à UE02 e 
aos materiais que continha deverá tratar-se de uma 
estrutura do séc. XVII-XVIII.

Embasamento sul - norte (UE10): estrutura com blocos 
médios e pequenos de calcário, não possuindo 
argamassa, com o sentido sul - norte. Como matéria 
ligante contém a argila local, possuindo raros materiais 
(cerâmica doméstica e telha) no seu interior (Figura 17). 
Esta estrutura encontra-se a uma cota ligeiramente 
inferior,  parecendo constituir um testemunho de um 
momento de ocupação coetâneo do silo (Idade Média). 
A oeste encosta a uma camada de entulhos (UE06), 
com cotas idênticas às da estrutura, cuja constituição e 
materiais associados a diferenciam da UE01 que a 
cobre.

Troço de embasamento este - oeste (UE04): pequeno 
troço de estrutura constituída por blocos de calcário 
ligados por argamassa amarelada, idêntica à da UE02 
mas com menor largura, vindo a adossar à UE10 e 
encontrando-se neste ponto à mesma cota (Figura 18).

Embasamento de contraforte (UE14): estrutura que 
preenche a UE15 (cavidade escavada no substrato 
geológico para o embasamento) e encosta às UEs 03 e 
10 (Figura 19). Contém grandes blocos de calcário no 
encosto à UE10 e entulho idêntico ao da UE06 
misturado com blocos pétreos de calcário médios e 
pequenos na restante área. Os materiais exumados 

Figura 16. UE03.   

Figura 17. UE10.

são idênticos aos da UE06 sendo de referir a existência 
de raros fragmentos de faiança no topo da camada. 
Dada a idêntica constituição, quer na matéria 
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Figura 18. UE04.   

 Figura 19. UE14 e UE15.

construtiva e profundidade a que se encontram como 
nos materiais arqueológicos associados, poderá tratar-
se do embasamento de uma estrutura de reforço 
associada à UE10 no ponto onde estas são adossadas 
pela UE03. Neste ponto as estruturas (UE14 e UE10) 
foram afectadas pela abertura da sapata (com uma 
Bobcat), não sendo claro se correspondem à mesma 
realidade. Poderá tratar-se do embasamento de um 
contra-forte associado à UE10. Pela associação à UE10 
e aos materiais que continha deverá tratar-se de uma 
estrutura anterior ao séc. XVII-XVIII, possivelmente 
reutilizada aquando da construção da UE03. Todavia, 
será de considerar a possibilidade de que as UEs 03, 10 
e 14 sejam coevas.

Estrutura negativa - silo (UEs 16 e 17): o silo foi detectado 
no âmbito da escavação de valas de fundação e da 
sapata 1. O sedimento muito escuro associado a 
materiais diversos evidenciou a presença de uma 

possível estrutura negativa. Deste modo, devido à 
estrutura ter sido parcialmente afectada na camada 
superior (Figura 20) procedeu-se a uma sondagem 
manual de diagnóstico, tendo por finalidade obter a 
sua cronologia, tipologia e valor histórico-científico. A 
estrutura foi escavada na área da sapata 1 e na sua 
continuidade para oeste ao longo da vala de fundação, 
tendo-se delimitado o contorno do silo apenas nas 
áreas correspondentes às referidas áreas de afectação 
e mantendo-se o corte o suficientemente afastado de 
modo a que não provocasse a derrocada das estruturas 
e entulhos que se sobrepunham.

Figura 20. Área afectada do silo após limpeza.     
Trata-se muito provavelmente de um silo duplo 
escavado no substrato geológico areno-argiloso muito 
compacto  de tonalidade amarela (UE16). O fundo 
rochoso (em calcário – UE17) foi aproveitado no interior 
do silo para formar uma separação, tendo sido utilizado

 
Figura 21. Silo no final da sondagem.
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o desnível natural do calcário para separar o silo em 
duas bolsas diferenciadas mas preenchidas com o 
mesmo sedimento (Figura 21). Os sedimentos que 
preenchem o interior da estrutura bem como os 
materiais associados constituem uma única realidade 
datada, pela presença de recipientes cerâmicos e de 
uma moeda, do século XV-XVI. Por ter sido apenas 
escavada parcialmente desconhece-se a sua forma, 
dimensão e correlação com outras camadas 
eventualmente existentes.

Figura 22. Fossa no final da sondagem.

Estrutura negativa - fossa (UE13): fossa escavada no 
substrato geológico areno-argiloso muito compacto 
de tonalidade amarela. Localizada na área da sapata 3, 
procedeu-se a uma sondagem manual de diagnóstico, 
tendo por finalidade obter a sua cronologia, tipologia 
e valor histórico-científico. A estrutura foi escavada na 
área da sapata 3 e vala de fundação envolvente, tendo-
se delimitado o contorno da fossa apenas nas áreas 
correspondentes às referidas áreas de afectação e 
mantendo-se o corte o suficientemente afastado de 
modo a que não provocasse a derrocada das estruturas 
e entulhos que se sobrepunham (Figura 22). Na metade 
inferior a fossa encontra-se preenchida por uma 
camada de entulhos contendo frequentes fragmentos 
de telha de meia cana e pequenos blocos pétreos, bem 
como raros fragmentos de cerâmicas de uso doméstico 
e faianças (UE12), sendo esta camada coberta pela 
UE01, que preenche a metade superior da fossa e cobre 
integralmente o topo da estrutura. Porém, sendo uma 
fossa de função indeterminada, obteve-se uma 
datação da sua condenação, particularmente pela 
análise das faianças que compõem a UE12, no séc. 
XVII-XVIII - Idade Moderna.

Por ter sido apenas escavada parcialmente desconhece-
se a sua dimensão e correlação com outras camadas 
eventualmente existentes, bem como a função que 
teria antes da condenação e preenchimento com 
entulhos.

2.1.1.2. Área B
Localiza-se sensivelmente na área central da moradia, 
encontrando-se toda a área coberta pela camada de 
entulhos (UE01) que nivelavam o actual piso.

 
Figura 23. Planta da área B.

Corresponde a uma estrutura ou elemento 
arquitectónico isolado, na área da sapata 4, de planta 
quadrangular talhada num bloco de calcário, que se 
encontra colocado directamente no substrato 
geológico areno-argiloso muito compacto de 
tonalidade amarela (Figura 23). Aparentemente, trata-
se de um  encaixe, possivelmente para apoio de uma 
trave em madeira, com 18 cm x 18 cm e cerca de 5 cm de 
profundidade (Figura 24).

 
Figura 24. Estrutura na área B.
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Para sudoeste, à mesma cota, encontram-se blocos de 
calcário de pequena dimensão e um grande bloco 
(aparentemente um afloramento calcário), deixando a 
dúvida se formarão um alinhamento pétreo 
(aproveitando o afloramento) de origem antrópica 
associado à estrutura descrita ou se apenas se trata um 
elemento arquitectónico isolado. Não se obtiveram 
dados que permitissem atribuir uma cronologia para 
esta estrutura.

2.1.1.3. Área C
Localiza-se no sector este da moradia, encontrando-se 
toda a área coberta pela camada de entulhos que 
nivelava o actual piso (UE01).

 
Figura 25. Planta da área C.

Na sequência da limpeza com meios mecânicos de 
terras soltas foi detectada na zona nordeste da casa 
uma bolsa escavada no substrato geológico areno-
argiloso muito compacto de tonalidade amarela 
(Figura 25), de forma ovalada, com cerca de 0,8 m de 
largura por 1,2 m de comprimento e preenchimento de 
terra castanha escura, sem materiais associados 
visíveis, que poderá corresponder a um silo de 
cronologia indeterminada (Figura 26). Por não ser 
afectada pelas obras, não se efectuaram sondagens de 
diagnóstico, tendo-se executado o levantamento 
topográfico e os registos fotográfico e gráfico.

Os vestígios arqueológicos identificados nas áreas B e C 
encontram-se preservadas in situ, tendo sido cobertos 
com geotextil e uma camada de terras locais.

No interior da moradia, será de registar as dificuldades 

Figura 26. Silo (?) na área C.

sentidas ao nível dos registos arqueológicos devido ao 
decorrer dos trabalhos de construção e à necessidade 
de manter amontoados nas áreas dos vestígios 
arqueológicos os entulhos originados pela obra, tendo 
por finalidade a sua utilização para nivelamento do 
piso a construir.                    

Toda a área escavada se encontrava bastante revolvida 
pelo nivelamento do terreno, fundações de paredes e 
canalizações.

3. Sondagens de diagnóstico
A área encontrava-se muito alterada por duas fases 
construtivas distintas e consequentes nivelamentos do 
piso com os entulhos resultantes do desmonte das 
estruturas anteriores.

As sondagens de diagnóstico realizadas incidiram em 
duas estruturas negativas, localizadas na área A, 
correspondentes a um silo de época medieval 
desactivado e reutilizado como fossa de despejos no 
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séc. XV-XVI e a uma fossa de finalidade e época 
indeterminadas, entulhada no séc. XVII-XVIII.

Em ambos os casos verificou-se haver sobreposição 
de estruturas positivas (embasamentos e paredes 
possivelmente de edifícios), às estruturas negativas 
sondadas, no séc. XVII-XVIII.

As sondagens incidiram nas sapatas e valas de 
fundação que se sobrepuseram aos vestígios 
arqueológicos, tendo-se delimitado o contorno das 
estruturas negativas apenas nas áreas 
correspondentes às referidas áreas de afectação e 
mantendo-se o corte o suficientemente afastado de 
modo a que não provocasse a derrocada das 
estruturas e entulhos que se sobrepunham.

3.1. Resultados
As estruturas negativas onde decorreram sondagens 
de diagnóstico, apenas foram escavadas nas áreas 
abrangidas pela sapatas e valas de fundação, tendo-
se prolongado as sondagens para além da área e 
profundidade necessárias para a obra, de modo a 
caracterizá-las, tendo como limitação as estruturas 
arqueológicas existentes nas camadas superiores e o 
depósito de entulhos.

Estrutura negativa – silo: tendo sido identificado 
aquando da abertura com meios mecânicos da sapata 1, 
esta estrutura foi parcialmente afectada no topo do 
contorno Este (Figura 27 - identificado a tracejado 
vermelho), perdendo-se assim o fecho entre as 
extremidades Sul e Norte da área escavada (Figura 28).

 
Figura 27. Planta da área escavada no silo.

Procedeu-se à limpeza manual da área afectada de 
modo a determinar o contorno da estrutura e direcção 
a adoptar para a sondagem arqueológica.

Figura 28. Área afectada do silo após limpeza. 

Figura  29. Silo após conclusão das sondagens

Estabeleceu-se como área a sondar uma vala norte - 
sul na zona da sapata 1 e uma vala contigua este - oeste 
na zona da vala de fundação formando um L com cerca 
de 1,5 m de comprimento e 0,6 m de largura no sentido 
norte – sul, e cerca de 1,5 m de comprimento e 0,7 m de 
largura no sentido este -oeste (Figura 27 e Figura 29).

A escavação decorreu até atingir o substrato 
geológico, delimitando os contornos da estrutura na 
totalidade do fundo e da parede este na área de 
sondagem e parcialmente nas paredes norte e oeste. 
Para sul não foi possível delimitar a parede da 
estrutura devido a esta se prolongar para além da 
área necessária para a sapata e vala de fundação, bem 
como por se encontrar coberta por depósito de 
entulhos, situações que também condicionaram a 
delimitação integral das paredes da estrutura para 
Oeste e para Norte, permanecendo as áreas não 
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Figura 30. Silo, bolsa a este.  

Figura 31. Silo, bolsa a oeste.

escavadas como reserva científica.

Para este e para norte da estrutura apenas se verificou 
a existência de entulhos (UE01) sobre o substrato 
geológico.

Na área sondada constatou-se que a estrutura 
negativa deverá corresponder a um silo duplo 
(cuja forma não foi determinada) escavado no 
substrato geológico areno-argiloso muito 
compacto  de tonalidade amarela (UE16), sendo a 
sua forma condicionada pelo fundo rochoso (em 
calcário – UE17), cujo desnível natural foi 
aproveitado no interior como separação de duas 
bolsas diferenciadas (Figura 30 e 31) mas 
preenchidas com os mesmos sedimentos.

 
Figura 32. Perfis sul do silo.

Os sedimentos que preenchem o silo são constituídos 
por três unidades estratigráficas diferenciadas na 
coloração, homogeneidade e composição (UEs 07, 08 e 
09), sendo de referir que a camada de topo (UE07) 
extravasa e cobre o cimo do silo no lado oeste (Figuras 
32, 36 e 38).

Figura 33. Perfil sul (A – B).                       

Ao nível de materiais arqueológicos associados as três 
unidades contêm uma elevada densidade, similar na 
frequência e tipologia, mas não no estado de 
conservação. As cronologias obtidas, pelo estudo dos 
recipientes cerâmicos e de uma moeda, permitem 
determinar o terminus post quem para a reutilização 
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Figura 34. Perfil sul do silo (A - B).         

Figura 35. Perfil sul do silo (C – D).

Figura 36. Perfil oeste do silo.                       

Figura 37. Perfil oeste do silo.                       

do silo como fossa de despejos na Idade Média, entre o 
último quartel do séc. XV e inícios do séc. XVI.

Estrutura negativa – fossa: tendo sido identificada 
aquando da abertura com meios mecânicos da sapata 
3, procedeu-se à limpeza manual da área de modo a 
determinar o contorno da estrutura e direcção a 
adoptar para a sondagem arqueológica. Estabeleceu-
se como área a sondar a zona correspondente à sapata 
3, numa vala com cerca de 1,2 m de comprimento e 0,6 
m de largura no sentido este - oeste (Figuras 40 e 41).

Figura 38. Perfil norte do silo.

Figura 39. Perfil norte do silo                       
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Figura 40. Planta da área escavada na fossa.

A escavação decorreu até atingir o substrato geológico, 
delimitando parcialmente os contornos da estrutura 
no fundo e paredes norte, este e oeste (Figura 41).

Para sul não foi possível delimitar a parede da estrutura 
devido a esta se prolongar para além da área necessária 
para a sapata, bem como por se encontrar coberta por 
uma estrutura arqueológica e por depósito de entulhos, 
permanecendo as áreas não escavadas como reserva 
científica. Procedeu-se ao registo gráfico do perfil este 
(Figuras 42 e 43).

Figura 41. Contorno da fossa.                    

Na envolvente da área da estrutura cuja delimitação foi 
registada apenas se verificou a existência de entulhos 
(UE01) sobre o substrato geológico. De configuração 
aparentemente ovalada com cerca de 1,1 m de 
comprimento, encontra-se aberta para Oeste fazendo 
uma rampa ascendente até ao topo do substrato 
geológico, com cerca de 0,62 m de comprimento.

Na metade inferior a fossa encontra-se preenchida por 
uma camada de entulhos contendo frequentes 

fragmentos de telha de meia cana e pequenos blocos 
pétreos, bem como raros fragmentos de cerâmicas de 
uso doméstico e faianças, sendo esta camada coberta 
pela UE01, que preenche a metade superior da fossa e 
cobre integralmente o topo da estrutura.

Por ter sido apenas escavada parcialmente desconhece-
se a sua dimensão e correlação com outras camadas 
eventualmente existentes, bem como a função que 
teria antes da condenação e preenchimento com 
entulhos.

Sendo uma fossa de função indeterminada, obteve-se 
um terminus post quem, particularmente pela análise 
das faianças contidas na UE12, correspondente a um 
nível de entulhamento de Idade Moderna, século XVII-
XVIII.

3.2. Unidades Estratigráficas (UE)
A atribuição de UEs foi desenvolvida por ordem 
aleatória crescente nunca se repetindo um número, 
tendo sido atribuídas somente nas unidades localizadas 
na Área A. Na atribuição de UEs foram excepção as UEs 
escavadas com rigor arqueológico em que é atribuída 
uma ordem sequencial crescente.

Figura 42. Perfil este da fossa (A – B).

O numeral que denomina cada UE corresponde ao 
seguinte código: dezenas e unidade – número atribuído 
à realidade arqueológica identificada.

Estas unidades estratigráficas podem adquirir a 
forma de depósito ou estrutura arqueológica. Todas 
as unidades estratigráficas foram registadas e 
fotografadas em formato digital. 

UE01: camada de entulhos, com solo arenoso e muito 
solto, castanho claro amarelado com grande densidade 
de caliça branca e alguns vestígios de carvão. Frequentes 
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Figura 43. Perfil este da fossa (A – B).

materiais de construção (telha de meia cana e pedra), 
cerâmica doméstica, faiança, ferro, ossos, vidro, moeda 
e rara porcelana (chinesa?). Os materiais cerâmicos 
encontram-se muito fragmentados e são datáveis da 
Idade Média à época contemporânea, predominando 
os materiais datáveis do séc. XVII-XVIII. A UE cobria 
integralmente o interior da casa e nivelava o terreno 
para assentamento do piso da actual casa à cota das 
soleiras (Figura 44). Foi recolhida uma moeda de D. 
Maria I na área da sondagem do silo, localizada no 
contacto com a UE07 (CPS 567).

UE02: estrutura constituída por blocos de calcário e 
raros seixos rolados ligados por argamassa amarelada. 
Formava um L encontrando-se preservada em 4 m no 
sentido sul - norte e 13 m no sentido este - oeste, com 
cerca de 0,6 m de altura e 0,6 m de espessura. Possuía 
vestígios de reboco branco na face oeste do troço sul - 
norte. Aparentemente na esquina da estrutura teria 
continuidade para norte (onde não se identificaram 
vestígios de estrutura) e para oeste (provavelmente 
tendo ligação à UE.05).

Sobrepunha-se às UEs 03 e 10. Esta UE foi alvo de 

Figura 44. UE01 no início do acompanhamento arqueológico.

levantamento topográfico, fotográfico e descritivo, 
tendo sido posteriormente removida mecanicamente 
nos troços que coincidiam com as fundações para 
reconstrução da casa. Pela análise dos materiais 
associados, poderá atribuir-se à estrutura uma 
cronologia de Idade Moderna, séc. XVII-XVIII, 
abrangendo a área A e a área B (Figura 45).

Figura 45. Aparelho construtivo da UE02.                                  

UE03: estrutura sob a UE02, no sentido oeste - este, 
com grandes e médios blocos de calcário, raro basalto 
e fragmentos de telha, tendo uma espessura variável 
entre 0,6 m e 0,7 m (Figura 46). No encosto à 
UE10contém alguns seixos rolados (Figura 47). 
Constitui a estrutura de fundação da UE02, sendo que 
os blocos pétreos são mais pequenos e sem argamassa. 
Os blocos encontram-se envolvidos com terra e caliça 
esbranquiçada (idêntica à da UE01), possuindo 
materiais pouco frequentes, nomeadamente telha de 
meia cana, ferro e cerâmica doméstica. Encosta à UE10 
a oeste e à UE14 a norte e assenta sobre o substrato 
geológico (UE18), excepto no extremo este onde se 
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Figura 46. UE03.

encontra sobre o preenchimento de uma estrutura 
negativa (fossa). Esta UE foi sujeita a limpeza para 
registo, tendo sido conservada in situ, coberta com 
geotêxtil e entulhos existentes no local.

UE04: pequeno troço de estrutura constituída por 
blocos de calcário ligados por argamassa amarelada, 
idêntica à da UE02, com 0,4 m de largura, vindo a 
adossar à UE10, encontrando-se neste ponto à mesma 
cota e tendo ligeira inclinação ascendente (Figura 48). 
Encosta a Este à UE10, a norte à UE06 e a sul à UE01. 
Aparentemente tem continuidade para sul, área que se 
encontra fora da vala de fundação e utilizada como 
depósito de entulhos. Cronologia indeterminada.

UE05: estrutura de sentido oeste - este com as mesmas 
características construtivas da UE02, blocos de calcário 
ligados por argamassa amarelada, mas sem 
embasamento identificável (Figura 49). Possivelmente 
daria continuidade à UE02 para oeste. Não se 
determinou a espessura da estrutura devido a esta 
prolongar-se para sul, sob o depósito de entulhos 
resultantes da obra. Sobrepõem-se à UE07 e é 
sobreposta pela UE01. Pela análise dos raros fragmentos 
de telha de meia-cana (pela espessura e tipo de pasta) 
utilizados no aparelho construtivo deverá tratar-se de 
uma estrutura do séc. XVII-XVIII.

UE06: camada de entulho com solo arenoso e solto, 
de tonalidade castanho amarelado, com raros 
elementos pétreos de pequena dimensão. Grande 
densidade de fragmentos de telha de meia cana, 
cerâmica doméstica, ferro e osso. A cerâmica 
encontra-se muito fragmentada (Figura 50). Encosta 
à UE10 a este, à UE04 a sul e tem contacto com a

Figura 47. UE03 no encosto à UE10.                               

 
Figura 48. UE04.
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Figura 50. UE06.

Figura 51. UE07.                                              

UE07 a norte. A norte é sobreposta pela UE20 sendo 
toda a restante área para sul sobreposta pela UE01. 
Assenta sobre o substrato geológico UE18. Poderão 
tratar-se de entulhos relacionadas com o desmonte 
da primeira fase construtiva, da Idade Média, em 
época Moderna. Nesta UE foi recolhida uma moeda 
de D. João I (CPS 565).

UE07: camada de topo de enchimento do silo. 
Sedimento castanho, solto, com frequentes carvões e 
raros elementos pétreos de pequena dimensão (Figura 
51). Possui grande densidade de cerâmica doméstica e 
telha de meia cana (cerâmicas muito fragmentadas), 
ossos, ferro, conchas (berbigão, amêijoa e mexilhão), 
espinhas e escamas de peixe. Assenta sobre a UE08 e 
UE09. É sobreposta pela UE01, UE05 e UE20. Tem 
contacto com a UE06 e encosta à UE16 (parede do silo). 
Nesta UE foi exumada uma moeda in situ, um ceitil de 
D. Afonso V (CPS 572).

UE08: camada intermédia de enchimento do silo. 
Sedimento castanho acinzentado composto por 
grande densidade de cinzas e carvões, muito solto, e 
com manchas amareladas, possivelmente de 
calcário apodrecido (Figura 52). Os elementos 
pétreos, de pequena dimensão, e fragmentos de 
telha de meia cana predominam no topo da UE 
Possui grande densidade de ferro, ossos (destacando-
se uma mandíbula de cavalo?) e cerâmica doméstica, 
sendo que nesta camada os materiais se encontram 
melhor preservados e com maiores dimensões. Com 
menor densidade contém conchas (berbigão, 
amêijoa e mexilhão), espinhas e escamas de peixe. 
Não cobre a totalidade da área escavada no interior 
do silo. É sobreposta pela UE07 e assenta sobre a 
UE09. No extremo oeste da UE sobrepõem-se 
ligeiramente à UE07, situação que poderá ser 
resultante de infiltração aquando do despejo das 
camadas iniciais da UE07. Encosta à UE16 (parede do 
silo). Nesta UE foi exumada um artefacto em cobre 
(CPS 579) que poderá corresponder a um pequeno 
chocalho (guizo) ou ponteira de bainha de faca com 
um fragmento de ferro no interior.
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UE09: camada de base de enchimento do silo. 
Sedimento castanho claro amarelado e arenoso, 
ligeiramente compacto, com carvões (Figura 53). 
Presença abundante de telha de meia cana, nalguns 
casos de pasta esbranquiçada com digitações, e blocos 
pétreos de pequena dimensão. Possui grande densidade 
de cerâmica doméstica e ossos. Com menor frequência 
contém ferro, conchas (berbigão, amêijoa e mexilhão), 
espinhas e escamas de peixe. É sobreposta pela UE08 e 
UE07 e assenta sobre a UE16 e UE17.

         
Figura 53. Topo da UE09 na vala este – oeste.  

Figura 54. Enquadramento da UE09.

UE10: estrutura de sentido sul - norte constituída por 
blocos médios e pequenos de calcário, utilizando como 
matéria ligante a argila local. Contém raros materiais 
(cerâmica doméstica e telha) no seu interior (Figura 
54). Não foi possível confirmar a espessura total da 
estrutura, aparentemente com 0,7 m, por se encontrar 
sobreposta a este pelo depósito de entulhos resultantes

 
Figura 55. UE11

Figura 56. UE12, perfis sul (em 1º plano) e este.

da obra. Esta estrutura encontra-se a maior 
profundidade e o aparelho construtivo é distinto do 
que compõem a UE03, parecendo constituir um 
testemunho de um momento de ocupação coetânea 
do silo. A base da estrutura encontra-se dentro de uma 
vala escavada no substrato geológico, aparentemente 
à mesma profundidade da UE15. Porém, não foi 
atribuída uma numeração de UE distinta por não ser 
visível o contorno, nem se ter a certeza da sua 
continuidade para sul, sendo apenas visível no ponto 
em que encosta à UE15. Encosta a oeste à UE06 e à 
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UE04, a este encosta à UE03, à UE14 e UE15. A sul é 
cortada pela UE11. Encontrava-se sobreposta pela 
UE02. Provavelmente é o embasamento de uma parede 
de um edifício medieval, situação que parece ser 
reforçada pelos materiais cerâmicos que contém, ainda 
que estes possam ter sido recolhidos de entulhos 
existentes no local e reutilizados em construção de 
época posterior. A ser uma estrutura da Idade Média 
foi reutilizada como embasamento da parede 
correspondente à UE02. Sendo posterior deverá ser 
coeva da UE03 ou seja do séc. XVII-XVIII.

UE11: enchimento de fundações, da parede sul da actual 
casa, com blocos pétreos de dimensões variadas, 
argamassa esbranquiçada e entulhos (Figura 55). Corta 
a UE10 e encontra-se coberta pela UE01.

UE12: camada de enchimento da metade inferior da 
fossa. Constituída por entulhos contendo frequentes 
fragmentos de telha de meia cana e pequenos blocos 
pétreos, bem como raros fragmentos de cerâmicas de 
uso doméstico e faianças, contendo a base da UE maior 
densidade de pequenos blocos pétreos e fragmentos 
de telha de meia cana (Figura 56). Cobre a UE13 e é 
coberta pela UE01. Obteve-se uma datação, 
particularmente pela análise das faianças que a 
compõem, de época moderna, séc. XVII-XVIII.

       
Figura 57. UE13, vista para o perfil este.                                                     

UE13: interface correspondente a estrutura negativa, 
de função indeterminada, escavada no substrato 
geológico areno-argiloso muito compacto (Figura 57). 
Preenchida pela UE12 e UE01, esta última cobrindo 
também toda a UE.

UE14: preenchimento da UE15, contendo grandes 
blocos de calcário, principalmente no encosto à UE10, e 

Figura 58. UE14, perfil este.

entulho idêntico ao da UE06 com blocos pétreos de 
calcário médios e pequenos e pequenos fragmentos 
cerâmicos, sendo de referir a existência de raros 
fragmentos de faiança no topo da camada (Figura 
58). Dada a idêntica constituição, quer na matéria 
construtiva e profundidade a que se encontram 
como nos materiais arqueológicos associados, 
poderá tratar-se do embasamento de uma estrutura 
de reforço da UE10, porém, neste ponto as estruturas 
(UE14 e UE10) foram afectadas pela abertura da 
sapata (com uma Bobcat), não sendo claro se 
correspondem à mesma realidade. Preenche a UE15, 
encosta à UE10 a oeste e à UE03 a sul. A UE não foi 
escavada, podendo tratar-se do embasamento de 
um contra-forte adossado à UE10. Pela associação à 
UE10 e aos materiais que continha deverá tratar-se 
de uma estrutura anterior ao séc. XVII-XVIII, 
possivelmente reutilizada aquando da construção 
da UE03. Todavia, será de considerar a possibilidade 
de que as UEs 03, 10 e 14 sejam coevas.

UE15: interface que corresponde a uma estrutura 
negativa escavada no substrato geológico areno-
argiloso muito compacto. Aparentemente uma vala 
de fundação com cerca de 0,62 m de largura por 1,78 
m de comprimento, preenchida pela UE14 e associada 
à UE10 (Figura 59). Encosta à UE10 a oeste e à UE03 
a sul, sendo coberta pela UE14.

UE16: interface correspondente a estrutura negativa 
escavada no substrato geológico areno-argiloso muito 
compacto. Constitui parte do contorno de um silo 
aproveitando os desníveis naturais da rocha calcária 
(UE17) para fazer uma separação interior (Figura 60). 
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Figura 59. UE15.                                                                   

Figura 60. EU’s 16 e 17.

Intercala com a UE17 e é preenchido pelas UE09, 08 e 
07. A datação obtida é relativa à utilização do silo como 
fossa de despejos na Idade Média, séc. XV-XVI.

UE17: interface correlacionado com estrutura negativa 
correspondendo maciço rochoso em calcário. 
Juntamente com a UE16 perfaz o contorno de um silo 
com aproveitamento dos desníveis naturais da rocha 
calcária para fazer uma separação interior (Figura 61). 
Intercala com a UE16 e é coberto pela UE.09. A datação 
obtida é relativa à utilização do silo como fossa de 
despejos na Idade Média, séc. XV-XVI.

UE18: substrato geológico areno-argiloso muito 
compacto, amarelo (Figura 62). Igual às UEs 16 e 19.

UE19: topo do silo (UEs 16 e 17). Substrato geológico 
areno-argiloso muito compacto, amarelo. Igual às UEs 
16 e 18. É sobreposto pela UE01 e UE07.

UE20: possivelmente correspondente a uma vala de 

fundação da UE05, embora não se consiga confirmar 
tratar-se do enchimento de uma vala de fundação. O 
sedimento tem coloração e materiais idênticos à UE07 
mas com mais pedras, vindo a ficar mais clara e arenosa 
à medida que se aproxima da UE01 (Figura 61). 
Sobrepõem-se à UE06 e à UE07 e é sobreposta pela 
UE01. A Oeste encosta à UE05, não sendo clara a 
associação à estrutura correspondente a esta última 
unidade. 

Figura 61. UE20.                                                 

Figura 62. EU’s 16, 18 e 19.                                                 
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4. O espólio
A grande maioria do espólio foi exumado em contexto 
no interior do silo medieval (UEs 07, 08 e 09) e na fossa 
(UE12). As restantes peças correspondem a peças de 
excepção (como as moedas) ou peças recolhidas como 
amostragem nos entulhos e na limpeza de estruturas, 
tendo por finalidade corroborar as cronologias 
apresentadas.

4.1. Materiais metálicos
Os materiais metálicos foram submetidos a intervenção 
de conservação e restauro efectuada por Moisés Costa 
Campos, técnico credenciado. Continham depósitos 
de terras e calcário agregadas e apresentavam-se com 
algumas deformações, quebradas, fissuradas e com 
falta de alguns elementos nas peças. A liga metálica 
sofrera alterações na sua composição dando origem à 
alteração do metal, por vezes sem o núcleo metálico e, 
no caso dos ferros, dando origem a óxido de ferro. 

O espólio metálico é maioritariamente constituído por 
peças em ferro (predominantemente cravos), 
destacando-se no conjunto os numismas e um 
artefacto em liga de latão (guizo ou ponteira de bainha 
de faca).

Os numismas, num total de três, encontram-se em 
mau estado de conservação, excepto uma moeda em 
prata em bom estado.

Sabendo que a moeda para além do valor monetário 
servia como veículo propagandístico da coroa, com a 
morte de um Rei as que possuíam baixo valor (em ligas 
de cobre ou outras de menor valor) depressa saíam de 
circulação dando lugar às mandadas cunhar pelo novo 
monarca. Apenas as de metal valioso (prata e ouro) 
permaneciam em utilização por um maior período. Há, 
contudo, que ter em consideração períodos de crise, 
em que os metais nobres para cunhagem de moeda 
escasseavam e o entesouramento ou amealhamento 
pessoal ocasionava a circulação de moeda antiga. 

Para além dos numismas destaca-se um artefacto em 
liga de latão (?), que suscita dúvidas quanto à função, 
chocalho ou ponteira de bainha de faca.  Trata-se de 
uma peça exumada na UE08 do silo, pelo que poderá 
atribuir-se uma cronologia medieval, séc. XV-XVI, ao 
artefacto. Encontrava-se completo quando exumado 
(Figura 69. 1) tendo-se fragmentado na boca durante  o 
processo de restauro (Figura 69. 2). Apenas com 24 mm 

Nº do inventário CPS 565

Proveniência Acompanhamento Arqueológico;  
UE06.

Valor - monarca Real Branco - D. João I

Metal/diâmetro/espessura Bolhão / 27 mm / 1 mm

Estado de conservação Mau

Cronologia 1415 - 1433

Anverso

Figura 63

Legenda: sem leitura; com 
duas legendas concêntricas, 
encontrando-se a primeira 
legenda cerceada. Letra gótica. 
Por confrontação  com catálogo 
de Numismática (Gomes, 2007: 
115, ref. 53.10) deverá corresponder 
à seguinte legenda: na legenda 
exterior – ADIVTORIVM 
NOSTRUN QUI F; na legenda 
interior – EECIT CELLVM E TE.                                                                                                          
Imagem: no campo central “Y” 
(de YOHANNES)  com um ponto 
sobre a letra e sinal oculto à 
esquerda “P” (de Porto).

Reverso

Figura 64

Legenda: sem leitura;  por 
confrontação  com catálogo 
de Numismática (Gomes, 
2007: 115, ref. 53.10) deverá 
corresponder à seguinte legenda: 
IHNS DEI GRA RE PO ET AL.                                                                                                                      
Imagem: no campo central as 
armas nacionais (escudo) com 
escudetes laterais deitados com 
o chefe para fora, besantes em 
relevo dispostos em aspas.

Observações Exumada na abertura de vala 
de fundação, nos entulhos que 
compõem a UE06. Localização - X: 
-91837,2; Y: -100309; Z: 100,41. Foi 
sujeita a limpeza, estabilização e 
conservação.

de altura, possui forma troncocónica, boca elíptica e 
quatro espigões no topo. No interior contém um 
fragmento de ferro que sobressai da boca, podendo 
tratar-se de um badalo (situação mais plausível dada a 
secção arredondada que aparenta ter, com 
espessamento na ponta), sendo aqui de referir ser 
pouco comum o badalo sobressair tanto do chocalho, 
ou de uma ponta de lâmina em ferro. No caso de tratar-
se de um chocalho, os quatro espigões no topo poderão 
corresponder a uma argola de suspensão (pelo menos 
no caso dos dois do meio) que se terá partido. Caso seja 
uma ponteira de bainha, os espigões poderiam ter 
como função fixar um revestimento em tecido ou 
noutra matéria perecível. 

Dada a dúvida pediu-se o auxílio do Doutor Fernando 
Casqueira, cuja dissertação de doutoramento incidiu
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Nº do inventário CPS 567

Proveniência Sondagem; UE07

Valor - monarca Vintém - D. Maria I

Metal/diâmetro/espessura Prata / 18 mm / 1,1 mm

Estado de conservação Regular

Cronologia 1777 - 1786

Anverso

Figura 65

Legenda: IN (.) HOC (.) SIGNO (.) 
VINCES (palavras separadas por 
quadrifólios).
Imagem: ao centro do campo, 
a cruz da ordem de Cristo 
preenchida com quatro 
quadrifólios e encimada por um 
quinto quadrifólio mais pequeno. 
Bordo com cercadura em linhas 
verticais.

Reverso

Figura 66

Exumada no topo da UE07 
durante o processo de limpeza 
para iniciar a escavação, mais 
concretamente na interface entre 
esta e a UE01. Localização - X: 
-91844; Y: -100309,2; Z: 100,34. Foi 
sujeita a limpeza, estabilização e 
conservação.

Observações Exumada no topo da UE07 
durante o processo de limpeza 
para iniciar a escavação, mais 
concretamente na interface entre 
esta e a UE01. Localização - X: 
-91844; Y: -100309,2; Z: 100,34. Foi 
sujeita a limpeza, estabilização e 
conservação.

sobre as tipologias e significados intrínsecos aos 
chocalhos, tendo-se obtido a seguinte resposta:
“Os chocalhos de menores dimensões tinham diversos 
usos, nomeadamente, como sinal de alarme nos animais 
domésticos ou de capoeira. Tanto quanto pude indagar, 
existiam os chocalhos ou guizos de polegada (2,5 cm), ou 
de polegada e um quarto (3 cm) que se penduravam no 
pescoço do animal (galinha ou perú). Se porventura um 
animal bravio invadisse  ou se aproximasse da capoeira, o 
alarme seria inevitável, acordando o dono e despertando 
o cão de guarda. Nos cães de pastor ou de matilha era 
costume colocarem-se idênticos chocalhos ou Guizos (2,5 
ou 3 cm), ou em alternativa, ameijoas  de polegada e meia 
(4 cm) ou maiores, de duas polegadas ou mais (5 cm e 6 
cm). A possibilidade de ter sido usado como ponteira de 
bainha, parece, não ser totalmente impossível. Os 
objectos são muitas vezes reutilizados fora do seu 
contexto de uso inicial, pelo que pode ter sido uma 
ponteira de bainha de faca adaptada a guizo ou ameijoa, 
ou ao contrário, guizo amolgado e adaptado a bainha. O 

Nº do inventário CPS 572

Proveniência Silo; UE07

Valor - monarca Ceitil - D. Afonso V

Metal/diâmetro/espessura Cobre / 21 mm / 0,9 mm

Estado de conservação Muito mau

Cronologia 1438 - 1477

Anverso

Figura 67

Legenda: sem leitura; letra gótica.                                                                                                            
Imagem: no campo central um 
castelo, formado por três torres e 
uma muralha recta sem ameias, 
banhada pelo mar. Circunferência 
aparentemente lisa; a tipologia 
das ondas não é perceptível. 
Aparentemente o Castelo não 
possui ligação entre as torres.

Reverso

Figura 68

Legenda: sem leitura; letra gótica.                                                                                                                       
Imagem: no campo central 
as armas nacionais (escudo). 
Escudo com topo plano e fundo 
arredondado, escudetes laterais 
deitados com o chefe para fora, 
besantes em relevo dispostos em 
aspas. A cantonar os escudetes 
estão quatro castelos em posição 
vertical. Aparentemente em redor 
do escudo quatro cruzes (cruz 
florenciada da Ordem de Aviz).

Observações Exumada em contexto, na UE07. 
Localização - X: -91843,8; Y: 
-100309,8; Z: 100,1. Foi sujeita 
a limpeza, estabilização e 
conservação.
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que parece ser o badalo sai muito fora quando seria 
suposto a precursão incidir justamente na borda da boca 
da peça.”

Nos metais sobressaem também duas peças em 
ferro, uma possível maçaneta de porta (Figura 70) e 
o que poderá ser uma manivela (Figura 71). Os 
restantes materiais correspondem a cravos e 
fragmentos de ferro cuja tipologia e finalidade são 
indeterminadas (Figuras 72 e 73). Ao conjunto 
encontra-se também associado um fragmento de 
escória, provavelmente de ferro.

Figura 70/ Figura 71/ Figura 72/ Figura 73         
4.2. Materiais vítreos
Resumem-se a seis as peças recolhidas, sendo três 
delas fragmentos de bojos de forma indeterminada, 
dois deles exumados em contexto, designadamente na 
UE08 do silo (CPS 173) e na UE12 da fossa (CPS 483).

Os três fragmentos restantes foram recolhidos em UEs 
correspondentes a entulhos, porém reportam para 
duas tampas (?) com idênticos acabamentos, ainda 
que de dimensão diferenciada e um fragmento de asa, 
possivelmente de um pequeno frasco, todos situados 
ao longo da vala de fundação onde se localiza a UE06.

CPS 510 (UE06): bordo de tampa, em vidro incolor, com 
revestimento negro sobre película prateada 
(intencional ou alteração causada por exposição ao 
fogo?). O bordo é vazado possuindo a forma de lágrima 
(Figura 74).

CPS 517 (UE01): bordo de tampa, em vidro incolor. O 

bordo é vazado possuindo a forma de lágrima, sendo 
revestido interiormente a prateado (Figura 75).

CPS 512 (UE06): asa de pequeno frasco, em vidro preto 
opaco, espiralada, com aparente pintura de tonalidade 
esverdeada (Figura 76).

Figura 74/ Figura 75/ Figura 76

4.3. Fauna
Não se efectuou um estudo arqueozoológico dos 
restos exumados. Contudo, tratam-se seguramente 
de restos de refeições que indiciam uma dieta 
bastante variada, a qual incluía o consumo de cabra, 
cavalo, porco, galinha (e possivelmente outras aves 
de menor porte), amêijoa, berbigão, ostra e peixes 
de espécie indeterminada. Eventualmente, os 
referidos restos abarcam a vaca e a ovelha (Figura 
77).

A grande maioria da fauna foi exumada no silo, nas 
UEs 07, 08 e  09, sendo de referir a presença de ossos 
carbonizados e com marcas de corte (Figura 82). Do 
conjunto destaca-se uma mandíbula de cavalo (?) 
exumada na UE08 (CPS 604 – Figura 83)  e um chifre 
de cabra com uma marca de corte na UE09 (CPS 612 
– Figura 84).

4.4. Estudo dos materiais cerâmicos do silo (UEs 07, 
08 e 09)   
Constituem a grande maioria do espólio da CPS, 
predominando os fragmentos inclassificáveis. 
Procedeu-se a uma análise do acervo cerâmico, 
tendo como base de estudo uma selecção de 
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Figura 77. Fauna mamalógica e ornitológica, UE09 
Figura 78. Ossos de porco, UE08.                                         
Figura 79. Fauna ictiológica, UE08.      
Figura 80. Escamas de peixe, U07 – 08.                                      
Figura 81. Fauna malacológica, UE07.
Figura 82. Ossos carbonizados e com marcas de corte, UE08.
Figura 83. Mandíbula de cavalo (?), UE08.
Figura 84. Chifre de cabra, UE09.

fragmentos classificáveis exumados no âmbito das 
sondagens realizadas.

Este espólio, na sua globalidade, integra-se, 
aparentemente, num contexto de despejos de lixos 
relacionado com um dos momentos de ocupação do 
espaço. A estrutura, muito provavelmente um silo, 
estaria já numa fase de abandono, sendo por isso 
aproveitado como fossa para deposição não só de 
cerâmicas, mas de restos orgânicos e de metais. Teria 
ocorrido num período que se poderá situar, com base 
na avaliação tipológica do espólio recolhido, entre o 
último quartel do séc. XV e inícios do séc. XVI. A 
estrutura negativa em questão foi cortada por um 

muro de construção posterior, orientado num eixo este 
- oeste.

De um total de 392 fragmentos cerâmicos exumados 
em escavação neste contexto específico foi considerada 
uma amostra de 75 fragmentos passíveis de 
reconstituição de forma ou tipologia. É com base nesta 
amostra que foram extrapoladas as prevalências de 
formas e tipos cerâmicos.

Os números a negrito à esquerda da identificação das 
peças são correspondentes aos desenhos apresentados 
nas Estampas 1 a 5.

4.4.1. Cerâmica de construção
Nas três unidades estratigráficas escavadas foram 
identificados numerosos fragmentos de cerâmica de 
construção, nomeadamente telhas. Trata-se de peças 
que integram a tipologia de meia-cana, com uma 
espessura que ronda os 16 mm. Na superfície externa 
são revestidas com um engobe normalmente de cor 
creme amarelado ou vermelho.    

4.4.2. Cerâmica comum (de uso doméstico)
Na sua esmagadora maioria (Quadro 1), o material 
cerâmico recuperado diz respeito a elementos ou loiça 
de uso comum, expressa num conjunto de formas 
relativamente restrito que a seguir se descrevem e cuja 
distribuição está explicitada no Quadro 2. 
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Figura 77

Figura 79

Figura 81

Figura 83

Figura 78

Figura 80

Figura 82

Figura 84

Quadro 1. Prevalência dos grupos de cerâmica nas UEs 07, 08 e 09

Quadro 2. Distribuição das formas de cerâmica comum nas UEs 07, 08 e 09.
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4.4.2.1. Testos (Estampa 1)
Os testos representam a forma cerâmica dominante 
em toda a amostra estudada. Os cinco fragmentos 
aqui descritos podem enquadrar-se em dois tipos 
distintos: um com barbela e base ligeiramente côncava 
e outro sem barbela, com o lábio boleado. As pegas 
centrais são em forma de pitorra. A datação, em virtude 
da presença ou ausência do pormenor barbela, afigura-
se-nos discutível. Embora esta pareça rarear sobretudo 
a partir de finais do séc. XV, continua a estar presente 
em contextos do séc. XVI (Sabrosa, 1994: 38-44).

 
Figura 85. Testo CPS 295, UE08.

4 (CPS 295, UE08); fragmento de testo de aba afilada, 
com ressalto em forma de barbela. Possui a base 
ligeiramente côncava e pega central em forma de 
pitorra. A superfície apresenta vestígios de acção do 
fogo. Pasta alaranjada (Figura 85). Diâmetro total: 151 
mm.

5 (CPS 285, UE08): fragmento de testo de aba larga e 
direita, com lábio boleado. Possui a base plana. A 
superfície apresenta vestígios de acção do fogo. Pasta 
alaranjada. Diâmetro total: 127 mm.

13 (CPS 342, UE07): fragmento de testo de aba estreita 
e lábio boleado. As paredes possuem uma espessura 
acima da média observada. Possui a base côncava. A 
superfície apresenta vestígios de intensa acção do 
fogo. Pasta castanha, composta por e.n.p. muito 
abundantes de dimensões médias, em dissonância 
com a restante amostra que apresenta pastas muito 
mais depuradas. Diâmetro total: 180 mm.

20 (CPS 121/131/132, UE09): fragmento de testo de aba 
larga e direita, com lábio boleado. Possui a base plana 

e pega central em forma de pitorra. A superfície 
apresenta vestígios de acção do fogo. Pasta alaranjada. 
Diâmetro total: 130 mm.

21 (CPS 11, UE09): fragmento de testo de aba afilada e 
arqueada, com ressalto em forma de barbela. A 
superfície apresenta vestígios de acção do fogo. Pasta 
alaranjada. Diâmetro total: 140 mm.

4.4.2.2. Panelas  (Estampa 2)
A par dos testos, a forma mais representada de todo o 
conjunto cerâmico recolhido nos três estratos 
analisados, uma prevalência que, de resto foi 
assinalada (Sabrosa, Cardoso & Sousa, 1994) numa 
variedade de sítios contemporâneos (Rua da Cerca, 
Almada; Cascais ou Machico, na Ilha da Madeira). Têm, 
regra geral, uma aba de secção quadrada ou 
trapezoidal, com uma ligeira canelura que surge pouco 
abaixo do bordo. Sendo um recipiente para cozinhar, 
observou-se, com naturalidade, a existência de 
vestígios evidentes de acção do fogo em muitas das 
peças, fenómeno verificado, igualmente, nas tampas 
que cobriam estas panelas. A única excepção a esta 
uniformidade é a presença de um fragmento (11 CPS 
19) de perfil ogival, com bordo direito e lábio boleado. 

8 (CPS 187, UE08): fragmento de bordo de panela de 
lábio aplanado, com canelura marcando a separação 
entre o bordo e o corpo da peça. Com ligeiro ressalto 
um pouco abaixo da linha de bordo. Pasta alaranjada 
clara com e.n.p. de dimensão média. Diâmetro da 
boca: 100 mm.

9 (CPS 20, UE09): fragmento de bordo de panela de 
lábio aplanado, com aba de secção quadrangular. 
Pasta alaranjada clara, com e.n.p. de dimensão 
reduzida. Diâmetro da boca: 150 mm.

10 (CPS 99, UE09): fragmento de bordo de panela de 
lábio aplanado, com aba de secção quadrangular. 
Superfície externa queimada pela acção do fogo. Pasta 
rosada, sendo cinzenta no núcleo, com e.n.p. de 
dimensão reduzida. Diâmetro da boca: 162 mm.

11 (CPS 19, UE09): fragmento de bordo direito com 
lábio boleado e uma asa oval que parte da linha de 
bordo. A superfície externa e a metade inferior da asa 
estão queimadas, indiciando uma utilização de 
cozinha. Pasta alaranjada clara no interior e laranja no 
exterior, com e.n.p. de dimensão reduzida. Diâmetro 
da boca: 116 mm.
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Figura 86. Panela CPS 341/391, UE07.

15 (CPS 341/391, UE07): fragmento de bordo com lábio 
aplanado e canelura marcando a separação entre o 
bordo e o colo que é estreito. Bojo globular. Toda a 
superfície externa e parte da interna apresentam 
vestígios de acção do fogo. Pasta alaranjada clara, com 
e.n.p. de dimensão média (Figura 86). Diâmetro da 
boca: 100 mm.

16 (CPS 378/380, UE07): fragmento de bordo com lábio 
aplanado e aba de secção rectangular. Três caneluras 
bem marcadas abaixo do bordo. Superfície externa 
queimada pela acção do fogo. Pasta acinzentada clara, 
com e.n.p. de dimensão reduzida. Diâmetro da boca: 
188 mm.

4.4.2.3. Tachos  (Estampa 1)
Outra forma cuja presença se revela significativa nos 
três estratos abordados é a do tacho, cuja 
funcionalidade de ir ao lume é denunciada, tal como 
nas formas anteriores, pelos vestígios claros de acção 
do fogo. Esta forma apresenta duas sub-tipologias 
distintas: por um lado, o tacho de corpo troncocónico 
invertido, com lábio boleado ou aplanado, canelura na 
junção com o bojo e fundo plano. Por outro, os 
exemplares de bordo reentrante, com carena 
acentuada e fundo convexo.

1 (CPS 140/165, UE08): tacho de bordo abaulado, com 
lábio saliente aplanado, canelura na junção ao bojo e 
vestígios de arranque de pega vertical. Corpo 
troncocónico invertido e base plana. As superfícies 
interna e externa são brunidas, de cor castanha e 
apresentam vestígios da acção do fogo. A pasta é 
cinzenta, com núcleo alaranjado e e.n.p. de dimensão 
reduzida a média. Diâmetro da boca: 200 mm.

2 (CPS 299, UE08): tacho de bordo reentrante e lábio 
boleado, com carena pronunciada na junção ao bojo. 
Possui uma canelura abaixo da carena e outra marcando 
a separação entre o bojo e o fundo convexo. As superfícies 
interna e externa apresentam vestígios de intensa acção 
do fogo. A pasta tem e.n.p. de dimensão média/reduzida, 
não sendo visível a sua cor original, uma vez que o 
fragmento terá sofrido a acção do fogo após o seu 
abandono.  Diâmetro da boca: 214 mm.

18 (CPS 96, UE09): tacho de bordo abaulado, com lábio 
saliente boleado, do qual parte uma pega de secção 
triangular incompleta. Apresenta uma canelura na 
junção ao bojo e uma outra ondulada na parede. Corpo 
troncocónico invertido. A superfície externa apresenta 
vestígios da acção do fogo. A pasta é alaranjada com 
e.n.p. de dimensão reduzida a média. Diâmetro da 
boca: 230 mm.

4.4.2.4. Candeias
Destinadas à iluminação doméstica, as candeias são 
frequentemente encontradas associadas ao espólio 
material de sítios não só deste período, mas também 
ao longo dos séculos, sem que grandes variações em 
termos de tipologia sejam notadas. Foram identificados 
três pequenos fragmentos correspondentes ao 
arranque do bico provavelmente trilobado. 
Apresentam vestígios de acção do fogo, excepto no 
caso do fragmento CPS 127. Devido à reduzida dimensão 
dos fragmentos não foi possível representar 
graficamente os três exemplares descritos.

CPS 46 (UE09): fragmento de bico de candeia. Pasta 
bem depurada com abundantes e.n.p. de dimensão 
média/reduzida. Superfície de cor cinzenta, com 
vestígios de acção de fogo (esta peça foi perdida ou 
extraviada no processo de inventariação).

CPS 127 (UE09): fragmento de bico de candeia. Pasta 
bem depurada, de cor negra com superfície cor laranja.

CPS 345 (UE07): fragmento de bico de candeia. Pasta 
pouco depurada com abundantes e.n.p. de dimensão 
média/reduzida. Superfície de cor castanha, núcleo 
cinzento (Figura 87).

4.4.2.5. Pote (?)  (Estampa 4)
Com um único exemplar presente em toda a amostra, 
surge uma peça correspondente a um possível pote.

12 (CPS 26, UE09): fragmento de bordo em voluta com 
lábio boleado. Pasta laranja, muito compacta e bem
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Figura 87 – Bico de candeia CPS 345, UE07.

depurada. Superfície interna e externa laranja, sem 
qualquer tratamento. Diâmetro da boca: 170 mm.

Podendo igualmente considerar-se parte integrante da 
cerâmica utilitária, a loiça de mesa apresenta, regra 
geral, um maior cuidado no acabamento das superfícies 
externa e interna, sendo frequentes o polimento, o 
engobe ou o brunido, especialmente no caso da face 
interna das peças.

4.4.2.6. Pratos (Estampa 3)
Dentro do grupo de cerâmica de mesa, esta é a forma 
que surge com mais frequência. Foram distinguidas 
duas sub-tipologias distintas. Por um lado, os pratos de 
aba direita e aplanada e, por outro, com aba extrovertida 
em voluta. São, em geral, peças que se caracterizam 
por possuir diâmetros relativamente grandes e 
superfície interna polida e, ocasionalmente, engobada 
ou brunida.

3 (CPS 234/301, UE08): fragmento de bordo de aba 
direita e aplanada, com lábio boleado. A superfície 
interna apresenta engobe de cor vermelha. Pasta de 
cor laranja. Os e.n.p. são abundantes, mas de dimensão 
muito reduzida. Diâmetro máximo: 360 mm. 

26 (CPS 274, UE08): fragmento de bordo de aba direita 
e aplanada, com lábio boleado. A superfície interna 
apresenta polimento. Pasta de cor laranja bem 
depurada. Uma das fracturas está queimada. Diâmetro 
máximo: 226 mm. 

27 (CPS 238, UE08): fragmento de bordo em voluta, de 
lábio boleado. A superfície interna apresenta-se polida 
(Figura 88) e a externa com manchas negras. A pasta é 

Figura 88. Prato CPS 238, UE08

rosada. Os e.n.p. são abundantes, mas de dimensão 
muito reduzida. Diâmetro máximo: 282 mm. 

28 (CPS 317, UE07): fragmento de bordo em voluta, 
de lábio boleado. A superfície interna apresenta-se 
brunida. A peça apresenta vestígios de ter sido 
queimada. Os e.n.p. são abundantes, mas de 
dimensão muito reduzida. Diâmetro máximo: 292 
mm.
 

4.4.2.7. Copos (Estampa 3)
Outra peça presente no grupo da cerâmica de mesa, 
ainda que não tão frequentemente, é o copo. São 
peças normalmente de forma ogival, com paredes 
pouco espessas (entre 3 e 5 mm), com uma boa 
qualidade de fabrico. 
 

6 (CPS 174, UE08): copo de forma ogival com bordo 
boleado e uma asa oval. Paredes pouco espessas. A 
superfície externa apresenta uma cor rosada e a 
interna é vermelha na parte superior e esbranquiçada 
na metade inferior. A pasta é de cor creme com e.n.p. 
de dimensão média. Diâmetro da boca: 66 mm.
 

29 (CPS 146, UE08): copo de forma ogival, com bordo 
boleado. Paredes pouco espessas. A superfície 
externa apresenta uma cor castanha e a interna é 
laranja. A pasta é de cor creme, com e.n.p. de 
dimensão média. São visíveis vestígios de acção do 
fogo após a fractura. Diâmetro da boca: 92 mm.
 

4.4.2.8. Malgas (Estampa 4)
Também presente na amostra, sendo uma forma 
comum, ainda que não abundante em contextos 
desta época, está a malga, destinada a servir 
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alimentos. Têm pastas bem depuradas e, por vezes, 
superfícies internas brunidas.

17 (CPS 309, UE07): fragmento de bordo direito e lábio 
boleado, com uma canelura abaixo da linha do bordo. 
Pasta laranja, bem depurada. As superfícies interna e 
externa são de cor castanha. Diâmetro da boca: 210 mm.

4.4.2.9. Jarros (Estampa 4)
Como presença meramente residual nesta amostra, 
temos um pequeno jarro.

 
Figura 89. Jarro CPS 164, UE08.

7 (CPS 164 [08]) Peça de bordo direito e lábio boleado, 
com colo alto e bem definido. Superfície interna e 
externa vermelha. Pasta vermelha clara bem depurada 
(Figura 89). Diâmetro da boca: 118 mm.

4.4.2.10. Tigelas (Estampa 4)
Igualmente de ocorrência isolada, temos uma peça 
identificada como uma pequena tigela de perfil baixo 
que considerámos como integrante da loiça de mesa.

19 (CPS 71, UE09): fragmento de bordo e arranque do 
fundo definido por uma inflexão bem marcada. Peça de 
forma troncocónica com lábio boleado. Pasta cinzenta 
escura com abundantes e.n.p. de pequena dimensão. 
Superfícies cinzentas. Diâmetro boca: 148 mm.              

4.4.2.11. Púcaros (Estampa 4)
Outra peça sempre presente em contextos integráveis 
nesta cronologia é o púcaro. De pequenas dimensões e 
com paredes pouco espessas, era destinado ao serviço 
de líquidos à mesa. Na nossa amostra, apenas um 
pequeno fragmento foi detectado.

30 (CPS 102, UE09): pequeno fragmento de bordo com 

de arranque de asa oval que parte do bordo. Paredes 
pouco espessas, de perfil em S. Pasta de cor laranja, com 
e.n.p. de dimensão reduzida. Diâmetro da boca: 78 mm.

4.4.2.12. Alguidares (Estampa 5)
Apenas um exemplar desta tipologia foi recuperado 
nos três estratos intervencionados. Ao contrário de 
outros elementos similares coevos, este não possui 
qualquer vestígio de aplicação de vidrado. 

14 (CPS 310, UE07): fragmento de bordo bastante 
espesso, em voluta, com lábio boleado. Pasta de cor 
vermelho tijolo com e.n.p. de dimensão reduzida/
média. Superfície interna de cor castanha, apresenta-
se brunida. Fragmento parcialmente queimado após o 
seu abandono. Diâmetro da boca: 400 mm.

4.4.3. Cerâmica vidrada
Surgindo neste contexto como o segundo grupo 
cerâmico em termos de presença quantitativa (Quadro 
1), a cerâmica vidrada tem, apesar disso, uma presença 
algo residual, com um total de apenas nove fragmentos. 
Nenhum bordo foi recuperado, pelo que a reconstituição 
de formas se antevê dificultada.

Na sua maioria, estas peças são vidradas a verde e 
quase sempre apenas na superfície externa. Regista-se, 
apenas, uma única excepção. Dois outros fragmentos 
são vidrados a melado, interna e externamente. As 
pastas são bem depuradas.

 
Figura 90. Jarro CPS 218/247/296, UE08.

31 (CPS 218/247/296, UE08): fragmento de possível 
jarro. Fundo plano, com parte da parede onde se 
evidencia um arranque de asa. Aplicação de vidrado a 
verde na superfície externa (Figura 90, Estampa 5). A 
pasta é compacta, bem depurada, de cor rosada no 
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núcleo e branca à superfície. O interior apresenta 
estrias bem marcadas do torneamento. Diâmetro do 
fundo: 110 mm.

4.4.4. Cerâmica de Importação
De um total de 392 fragmentos cerâmicos recolhidos 
nas três UEs em análise, apenas dois (Quadro 1) exibem 
características que permitem o seu enquadramento no 
contexto de importação europeia, nomeadamente a 
origem em centros produtores Valencianos e 
Sevilhanos. Esse facto expressa bem o seu carácter 
excepcional, apontando para uma função de prestígio 
e diferenciação social, mais do que propriamente uma 
simples função utilitária. Esta presença de loiças 
permite inferir o elevado estatuto social e económico 
dos proprietários, facto reforçado pelo resultado da 
consulta às fontes históricas referentes à ocupação 
desta área que, como já foi referido, estaria pontuada 
por quintas da nobreza oriunda de Lisboa.

Inseridos neste conjunto de importação, dois 
fragmentos de tipologias diferentes: o primeiro é 
classificável no grupo da Louça Dourada “Clássica” da 
cerâmica Gótico-Mudejar Valenciana, também 
conhecido por Paterna e Manises (Lerma, 1986: 183-
203), um grupo de produção com fortes influências 
muçulmanas, que começavam agora a esbater-se face 
ao advento do Renascimento e que foi durante muito 
tempo escolha preferencial na decoração de palácios e 
casas nobres. 

O segundo, engloba, possivelmente, as cerâmicas 
esmaltadas a branco com decoração à base de linhas 
paralelas ou onduladas a azul-cobalto, associado 
maioritariamente a formas como os pratos, escudelas 
ou malgas. Originário das oficinas de Sevilha, engloba o 
grupo da Cerâmica Linear Azul. Foram encontrados 
fragmentos desta série em contextos correspondentes 
aos sécs XV-XVI, na antiga Alfândega de Machico. 
Alguma destas peças foram descobertas juntamente 
com um fragmento de uma escudela ou taça gótico-
mudejar com decoração dourada, combinando 
“motivos decorativos muito provavelmente 
vegetalistas”, contexto a que se encontravam 
associadas duas moedas de D. Afonso V (1438 – 1481) 
(Sousa, 2006:104).

No caso do fragmento em estudo, e atestando a 
datação supra referida, exumou-se uma moeda na 
mesma UE, um ceitil de D. Afonso V (1438 – 1477).

22 (CPS 346, UE07): fragmento de parede de uma 
possível escudela de cerâmica Gótico-Mudejar (Figura 
91, Estampa 5). Pasta muito compacta e depurada, de 
cor vermelho tijolo e superfície interna e externa 
coberta por esmalte branco. A face interna apresenta 
uma decoração dourada num motivo em “folha de 
hera”, uma gramática decorativa de inspiração islâmica 
recorrente na cerâmica deste grupo, particularmente 
na do período da Louça Dourada “Clássica” (que esta 
peça integra) ou no da Louça Azul Plena, conjunto 
tipológico contemporâneo que partilha os mesmos 
motivos decorativos, como é patente num dos 
exemplares deste grupo com o qual o fragmento aqui 
descrito apresenta alguns paralelos (Lerma, 1986: 199, 
fig. 12). 

Figura 91. Escudela CPS 346, UE07.

CPS 120 (UE09): fragmento de parede de possível 
escudela ou prato. Pasta de cor creme, compacta, com 
alguns e.n.p. de dimensão reduzida e pontualmente 
média. Possui parte de um furo para aplicação de gato. 
Revestida no interior e exterior com esmalte branco de 
boa qualidade, possuindo na parte interna um traço 
azul paralelo ao que seria a linha de bordo (Figura 92).

Peça atribuível aos finais do séc. XV, inícios do XVI, 
provavelmente proveniente das oficinas de produção 
Sevilhanas e classificável como Louça Linear Azul 
(Sousa, 2006: 158), ainda que a reduzida dimensão do 
fragmento e do motivo decorativo remanescente não 
possa autorizar uma conclusão definitiva. 

4.5. Estudo dos materiais cerâmicos da UE12
Estes estratos correspondem ao enchimento de uma 
estrutura negativa, concretamente de uma fossa 
escavada no substrato geológico, posteriormente 
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Figura 92. Faianças da UE09, CPS 120 à esquerda.

colmatada. A cerâmica recolhida neste contexto 
revelou-se bastante heterogénea no seu conjunto 
sendo, para além disso, escassa. Não se deve excluir a 
hipótese de este abandono funcional corresponder 
não tanto a um contexto de lixeira, mas a um momento 
de reconversão do espaço, o qual terá implicado 
movimentações de terras e o nivelamento do solo.

Foi possível reconstituir apenas algumas das formas. 
Do conjunto, destacam-se: 

 
Figura 93. Alguidar CPS 445, UE12.

25 (CPS 445, UE12) Alguidar: fragmento de bordo com 
aba de secção quadrangular. A pasta é de cor vermelho 
tijolo. À superfície interna foi aplicado vidrado melado 
(Figura 93, Estampa 5). Diâmetro da boca: 400 mm. 

23 (CPS 449, UE12, Estampa 4) Bilha: fragmento de 
bordo direito e lábio boleado. Apresenta na superfície 
externa dois sulcos incisos. A pasta é de cor creme, 

muito compacta e com abundantes e.n.p. de dimensão 
reduzida. Diâmetro da boca: 88 mm. 

24 (CPS 451, UE12) Panela (Estampa 2): fragmento de 
bordo espessado internamente e com aba de secção 
triangular. Pasta vermelha, com abundantes e.n.p. de 
dimensão média. Superfície externa com vestígios de 
acção do fogo. Diâmetro da boca: 268 mm. 

Foram ainda recuperados alguns fragmentos de 
faiança, um deles exibindo decoração figurativa de 
“contas” a azul e vinoso, datável da segunda metade 
do séc. XVII e um outro apenas a azul. 

4.6. O restante espólio
No decorrer do acompanhamento da abertura das 
valas e sapatas de assentamento das vigas de 
sustentação foram recuperados vários fragmentos de 
cerâmica descontextualizados, atribuíveis a um 
período que medeia a distância temporal que liga os 
séc. XVII e XIX, entre os quais um pequeno bordo de 
faiança decorada com um motivo de “contas” a azul e 
vinoso, datável, como anteriormente referido, da 
segunda metade do séc. XVII, atestando no seu 
conjunto uma utilização continuada, ainda que 
certamente em moldes sucessivamente diferentes, ao 
longo dos séculos.

Saliente-se, ainda, a presença de grande quantidade de 
fragmentos de argamassa e de cerâmica de construção, 
detectadas aquando do levantamento do que subsistia 
de um pavimento lajeado na área da antiga cozinha da 
casa. Parece possível relacionar-se com níveis de 
colmatação com entulhos antigos, seguida de um 
nivelamento onde teria sido assente esse pavimento de 
lajes calcárias. Tratar-se-ia do último grande momento 
de reconversão do espaço, eventualmente em fase 
pós-terramoto de 1755, o qual atingiu fortemente a 
área de Carnide, provocando danos consideráveis no 
Convento de Santa Teresa de Jesus, localizado na Rua 
do Norte, a 200 m da CPS.

5. Considerações finais
Perante os dados obtidos e análise dos mesmos, 
reconhecem-se três momentos distintos de ocupação 
e construção no mesmo espaço físico, desde o séc. XV 
ao presente momento (em que se inicia um 4º 
momento de ocupação).

A análise do espólio proveniente do contexto específico 
inerente ao silo, UEs 07, 08 e 09, permite inferir, em 
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primeiro lugar, da sua clara homogeneidade em termos 
tipológicos, o que indica tratar-se de um contexto 
único e coetâneo, ou seja, um enchimento 
relativamente rápido de uma estrutura negativa, muito 
provavelmente um silo em fase de abandono. Esse 
preenchimento pode datar-se, em virtude do espólio 
acima abordado, num momento situado no último 
quartel do séc. XV, eventualmente inícios do XVI. A 
utilização dada à estrutura negativa parece 
corresponder à de uma lixeira, em concordância com o 
tipo de material: cinzas, restos de refeições (cuja 
diversidade da fauna permite aventar a hipótese de ser 
um local habitado por família (s) com algum poder 
económico), metais e cerâmica. No entanto, deve 
relevar-se o facto de existir grande quantidade de 
cerâmica de construção, nomeadamente telha, entre o 
restante espólio, o que pode indicar, por outro lado, um 
momento de reconversão do espaço envolvente, tanto 
mais que a referida estrutura é sobreposta por um 
muro de construção (UE05), obviamente, posterior.

A corroborar as datações obtidas pela análise das 
cerâmicas surge uma moeda  na camada que sela a 
utilização do silo como lixeira, a UE07, um ceitil de D. 
Afonso V cunhado entre 1438 e 1477.

Outro aspecto que deve ser sublinhado é o facto de 
muitos destes fragmentos apresentarem vestígios de 
acção do fogo, não em utilização de cozinha “corrente”, 
como é evidente nos fragmentos de panela, mas muito 
provavelmente após o seu abandono, uma vez que as 
fracturas se apresentam igualmente queimadas. Este 
facto é consistente com a interpretação das supra 
referidas UEs como níveis de lixeira, ainda que a 
hipótese de essa ser uma consequência de incêndio não 
possa ser excluída.

O espólio, na sua globalidade, é uma janela para o 
quotidiano dos sécs XV e XVI. Nele estão patentes as 
peças de utilização corrente em qualquer contexto 
doméstico da época, como as panelas e respectivos 
testos cuja tipologia não difere significativamente de 
conjuntos cerâmicos de contextos coevos em Cascais 
(Cardoso, 1991: 575-585), Almada (Sabrosa, Cardoso & 
Sousa, 1994: 38-44) e mesmo Machico (Sousa, 2006). 

Esta aparente homogeneidade, pelo menos em termos 
de tendências gerais, demonstra como, não só a 
cerâmica percorria circuitos comerciais de longa 
distância, como também as técnicas e as gramáticas 
decorativas que estavam subjacentes à sua produção 

eram, amiúde, transferidas para novos centros 
produtores que as reproduziam primeiro e 
reinventavam depois. Temática que reforça a 
importância da análise química e mineralógica das 
pastas, tendo por objectivo a definição clara de 
proveniência de alguns exemplares, cuja origem será, 
de outro modo, desconhecida e/ou negligenciada.

Sendo o silo medieval o vestígio arqueológico 
identificado na CPS que mais valor cientifico apresenta 
e que melhor preservado se encontra, poderá não ser o 
único testemunho desta época, ainda que seja o único 
que constitui uma fonte fidedigna.

Colocando reservas quanto à cronologia, devido ao 
revolvimento causado pelas posteriores fases de (re)
construção, poderão ser também um testemunho da 
primeira ocupação do espaço no séc. XV o 
“embasamento sul - norte” (UE10) e o “embasamento 
de contraforte” (UE14), estruturas que se distinguem 
das restantes pelo aparelho construtivo e utilização de 
valas de fundação abertas no substrato geológico.

Hipoteticamente associado ao segundo momento de 
ocupação do espaço deverá encontrar-se a camada de 
entulhos, distintos dos da UE01, situada entre o silo e 
as prováveis estruturas medievais. Trata-se da UE06, 
onde se recolheu uma moeda cunhada entre finais do 
séc. XIV inícios do XV (um real branco de D. João I), 
sendo exequível que esta represente o nivelamento do 
solo com entulhos da primeira fase construtiva, 
representando deste modo um testemunho do início 
da segunda fase construtiva.

O segundo momento de ocupação e (re)construção é 
atestado pelas estruturas correspondentes à estrutura 
UE02, “embasamento este - oeste” (UE03) e “estrutura 
este - oeste” (UE05). Os materiais associados a estas 
(principalmente as faianças) possibilitam sugerir uma 
reestruturação do espaço habitacional em época moderna, 
no século XVII - XVIII, aproveitando materiais da anterior 
ocupação e erguendo paredes sobre as antecedentes.

O terceiro momento de ocupação corresponde ao 
edifício existente, tal como se encontrava no início dos 
trabalhos arqueológicos. Um edifício claramente de 
época contemporânea que terá causado a destruição 
de todas as estruturas que se encontravam acima da 
cota necessária para a sua construção. Não existe 
reestruturação do espaço, mas simplesmente 
edificação de uma nova moradia. Reaproveitando 
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materiais das construções anteriores, como é o caso 
das supra mencionadas lajes de calcário (silhares, 
soleiras, etc.) como piso da antiga cozinha, utilizando 
os entulhos originados pela demolição para 
nivelamento do piso e selando sob a nova casa uma 
diacronia histórica que hoje se revela.

É provável que o edifício tenha sofrido alterações na 
arquitectura original ao longo dos anos em que foi 
habitado, todavia tal não foi identificado nas paredes 
existentes.

O edifício contemporâneo encontra-se representado 
na cartografia de Lisboa dos primeiros anos do séc. 
XX (ver Figura 8), não se tendo identificado 
cartografia anterior que representasse a área de 
Carnide. Até então eram arrabaldes de Lisboa, não 
havendo interesse em cartografá-los.

Contudo, os materiais identificados nos entulhos 
que nivelam o piso (UE01) fornecem como terminus 
post quem os finais do séc. XVIII inícios do XIX, 
nomeadamente pela análise das faianças e de uma 
moeda (CPS 567, um vintém de D. Maria I, cunhado 
entre 1777 e 1816) exumada no contacto da UE01 com 
a UE07, pelo que poderá ser um edifício cuja 
construção seja deste período.

Sabendo-se que a área de Carnide sofreu 
consideravelmente com o terramoto de 1755 e que 
após este se procedeu à demolição e construção de 
novos edifícios, bem como ao restauro de antigos, 
não é de todo descabido colocar a hipótese de ter 
sido a CPS construída no âmbito da reconstrução de 
Lisboa que tal cataclismo originou.

Abordando a realidade arqueológica da CPS de 
forma integrada o que transparece de modo inegável 
é a continuidade de ocupação deste espaço expressa 
pela presença de materiais arqueológicos 
abrangendo um espaço temporal do séc. XV ao XIX. 
Não obstante, nesta aparente linearidade temporal 
terão certamente existido momentos de ruptura, 
descontinuidade, reconversão, como poderá ter 
ocorrido durante o pós-terramoto de 1755, sendo os 
trabalhos de reabilitação que motivaram a 
intervenção que aqui é reportada apenas mais um 
desses momentos e, muito provavelmente, não o 
último, num longo percurso de ocupação física que 
se sobrepõe a convulsões e sobressaltos políticos e 
económicos.

Como reserva arqueológica e testemunho do devir 
histórico, todos os vestígios que se encontravam 
abaixo da cota necessária para a nova fase de ocupação 
do espaço físico encontram-se preservados in situ (Figura 
94).

 
Figura 94. Área A durante o processo de cobertura dos vestígios 
arqueológicos com geotextil e entulhos locais.
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Estampa 1 - Casa Portela Santos, sondagens 2007 esc 1:2. Cerâmica Comum: 4, 5, 13, 20, 21 - Testos; 1, 2, 18 - Tachos
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Estampa 2 - Casa Portela Santos, sondagens 2007 esc 1:2. Cerâmica Comum: Panelas
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Estampa 3 - Casa Portela Santos, sondagens 2007 esc 1:2. Cerâmica Comum: 06 e 29 - Copos; 03, 26, 27 e 28 - Pratos
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Estampa 4 - Casa Portela Santos, sondagens 2007 esc 1:2.. Cerâmica Comum: 12 - Pote (?); 23 - Bilha; 07 - Jarro; 30 - Púcaro;  19  Tigela; 17 - Malga
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Estampa 5 - Casa Portela Santos, sondagens 2007 esc 1:2. Cerâmica Comum: 14 - Alguidar. Cerâmica Vidrada: 25 - Alguidar; 31 - Jarro (?). Cerâmica de 
Importação: 22 - Escudela (?)


