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1. 1. 1. 1. 1. ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

Os trabalhos arqueológicos
levados a cabo, em 1998, em
Milreu, resultam do concurso,

lançado em 1997 pelo Instituto
Português do Património
Arquitectónico e Arqueológico, tendo a
Era-Arqueologia, Lda ganho a sua
adjudicação2 . O seu objectivo
primordial era a realização de
sondagens arqueológicas na zona de
construção de um Centro
Interpretativo e de Acolhimento,
visando, por um lado, avaliar a
viabilidade de edificação na área
proposta e o estabelecimento da

relação entre as realidades
arqueológicas postas a descoberto e os
vestígios já conhecidos (cf. Bibliografia
específica de Milreu), nomeadamente a
continuidade do traçado do caminho
romano. Deste modo, realizar-se-iam
oito sondagens de 4 m X 4 m,
correspondendo a 128 m2.
No decorrer da campanha de campo, o
IPPAR/Faro, aproveitando a presença
da equipa da Era-Arqueologia no
terreno, considerou oportuna a
execução de um outro conjunto de
trabalhos adicionais (extra contrato).
Definiu-se, então,  a abertura de cerca
de 32 m2, necessários à limpeza e
desentulhamento de algumas
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de Milreu
(Estói):
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2 O respectivo contrato, 474/REDI, foi assinado a 10 de Março de
1998 entre o IPPAR e a Era-Arqueologia, Lda.
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remodelação, parecem reforçar esta
ideia. A construção da villa e de um dos
mausoléus data do séc. I ou inícios do
séc. II d.C.; em finais do séc. III ou
inícios do séc. IV d.C. é construído um
templo dedicado às divindades
aquáticas; no séc. IV d.C. a villa sofre
remodelações profundas; ainda nesse
século ou no séc. V d.C. o templo é
cristianizado. Finalmente, no séc. VI
ou VII d.C. é construído um
baptistério dentro do recinto do templo
(ALARCÃO, 1988: 207).

3. 3. 3. 3. 3. Metodologia de EscavaçãoMetodologia de EscavaçãoMetodologia de EscavaçãoMetodologia de EscavaçãoMetodologia de Escavação

A implantação da quadrícula foi
feita a partir do sistema de
coordenadas previamente usado

pelo Dr. T. Hauschild, de forma a
integrar a área intervencionada no
plano geral do sítio. O mesmo princípio
foi aplicado ao sistema de cotas.
As zonas a escavar distribuem-se por
cinco sectores3 , a saber:
Sectores 1, 2 e 3 – Compreendem a
zona do Centro Interpretativo e de
Acolhimento, a NO das ruínas da villa;
Sector 4–Área anexa ao caminho, a SO
da ruínas, no alinhamento das termas
femininas;
Sector 5–Correspondente à canalização
exterior das termas, a NO da villa.

Apesar de esta intervenção estar
limitada a estes sectores, procurou-se
seguir o sistema de Open Field,
introduzido por Barker (BARKER,
1982), com a aplicação da leitura
estatigráfica definida por Harris
(HARRIS, 1989).

A numeração das diversas unidades foi
criada sequencialmente, por sector, a
partir da sua identificação.  As estruturas
–nomeadamente os muros, as lareiras e
as sepulturas–foram subdivididas em
diferentes unidades estratigráficas, não
deixando, no entanto, de receber uma
numeração sequencial dentro da

categoria a que pertencem.
O espólio foi registado e acondicionado
conforme os procedimentos usuais,
tendo-se, também, recolhido amostras
de carvões e de cinzas de unidades de
combustão. Por outro lado,
considerou-se pertinente registar
individualmente todos os materiais
que fornecessem qualquer tipo de
informação cronológico-funcional.

4. Descrição dos contextos4. Descrição dos contextos4. Descrição dos contextos4. Descrição dos contextos4. Descrição dos contextos     (cf. Fig. 1).

Sector 1

Neste sector identificou-se uma
nova área de necrópole,
situada junto ao caminho,

contígua ao que parece ser um dos
limites Oeste da área habitacional
(reconhecida no sector 2).
Trata-se de duas sepulturas escavadas
na rocha, com uma orientação Este/
Oeste, que passamos a descrever:
Sepultura 1–de forma trapezoidal, é
constituída por dois muretes de pedra e
tijolo bem argamassados. A cabeceira,
os pés e o fundo são revestidos por
tegulae, formando uma caixa. Embora
não se tenha identificado qualquer
vestígio de tampa, o seu encaixe é
visível. Comprimento máximo: 1,82 m.
Sepultura 2–de forma rectangular com
os cantos arredondados, só em parte é
revestida por tijolo e pedra. Apenas nos
pés ainda se encontrava parte da tampa,
constituída por duas tegulae sobrepostas
e uma laje de pedra. Comprimento
máximo: 1,94 m. (cf. Fig. 2).

Sector 2

Escavaram-se 48 m2, onde se
identificou um espaço doméstico
definido pelos muros 1 e 2,

dispostos paralelamente. Estas
estruturas foram construídas em
alvenaria de pedra irregular,
apresentando o primeiro como ligante
uma argamassa granulosa de tom rosa e
o segundo terra avermelhada.
(cf. Fig. 3)3  Os dois últimos correspondem à adenda.

canalizações (nomeadamente nas
termas femininas), cujo estado de
conservação colocava em risco alguns
tanques das termas, acelerando, de
forma evidente, os processos de
degradação estruturais. Nesta linha, foi
também proposta a escavação de uma
nova área, de 68 m2, adjacente à zona
já conhecida da villa, de forma a
entender a continuidade de algumas
das estruturas já postas a descoberto.
Assim, no total interveio-se em cerca
de 228 m2.
Infelizmente, nestas últimas áreas, não
foi possível proceder ao levantamento
integral dos contextos arqueológicos,
uma vez que a Direcção do IPPAR/
Faro decidiu interromper a escavação
antes da data acordada. Apesar disso, a
Era-Arqueologia assegurou a
permanência da equipa durante alguns
dias no terreno, de forma a fechar os
trabalhos, uma vez que a sua súbita
interrupção provocaria eventuais
perdas de informação contextual e
aceleraria os processos de degradação
das estruturas.

A escavação e os trabalhos de gabinete
respeitantes ao tratamento dos
materiais realizaram-se entre Maio e
Junho de 98. Os materiais recolhidos
durante a campanha foram entregues
em depósito no Museu Arqueológico e
Lapidar Infante D. Henrique.

2. 2. 2. 2. 2. Um pouco de históriaUm pouco de históriaUm pouco de históriaUm pouco de históriaUm pouco de história

A villa de Milreu (Estói) situa-se na
área de influência da antiga
cidade de Ossonoba (Faro).

Geograficamente, localiza-se na
charneira entre a planície e a serra, na
margem esquerda do rio Seco, numa
região muito rica em nascentes, cujas
águas foram conduzidas até Milreu.
As primeiras escavações no local foram
conduzidas em 1877 por Estácio da
Veiga, que produziu a planta mais
completa do sítio, uma vez que se pôs a
descoberto uma grande área da villa, mais
tarde parcialmente subterrada devido à

continuidade da prática agrícola.
Até finais do séc. XIX apenas foram
publicadas algumas notícias de
achados nesta estação, que foi caindo
no esquecimento até que, em 1941,
Mário  Lyster Franco reinicia os
trabalhos em Milreu, com a limpeza da
estrutura do templo (HAUSCHILD,
1984-88: p. 125) e Abel Viana, em
1952, relança num artigo a questão
Ossonoba/Milreu (VIANA, 1952: 250 e
ss), refutando a ideia de que esta
última seria a cidade de Ossonoba.
Só a partir da década de 70, sob a
direcção do Dr. Theodor Hauschild, se
desenvolveu uma investigação
sistemática neste sítio, tendo-se
recuperado grande parte da planta dada
a conhecer por Estácio da Veiga. Os
trabalhos desenvolvidos por este
investigador e pela sua equipa têm-se
revelado de suma importância para o
conhecimento das villae em Portugal,
já que, juntamente com Torre de
Palma, Milreu é uma das villae do
nosso país mais escavadas e com mais
artigos publicados.
Os trabalhos realizados, desde 1877 até
hoje, deram-nos a conhecer uma villa
edificada com alguma
monumentalidade e com um
riquíssimo espólio, do qual se destaca,
pelo tipo e qualidade, a estatuária,
fazendo supor tratar-se de uma
propriedade áulica, pertença de um
cidadão de elevado estatuto social. A
identificação de dois mausoléus, bem
como as várias fases de construção e

OS TRABALHOS REALIZADOS, DESDE

1877 ATÉ HOJE, DERAM-NOS A

CONHECER UMA VILLA EDIFICADA COM

ALGUMA MONUMENTALIDADE E COM UM

RIQUÍSSIMO ESPÓLIO, DO QUAL SE

DESTACA, PELO TIPO E QUALIDADE, A

ESTATUÁRIA, FAZENDO SUPOR TRATAR-

SE DE UMA PROPRIEDADE ÁULICA,

PERTENÇA DE UM CIDADÃO DE ELEVADO

ESTATUTO SOCIAL
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Sector 3

Este sector corresponde a 112 m2. Foi
aqui recolhida uma grande quantidade
de material, mas sem qualquer
contextualização. A análise
estratigráfica faz supor que este espaço
tenha sido utilizado em campanhas
anteriores como área de despejos.
Abaixo destas terras surgiu um nível
geológico caracterizado por uma
cascalheira.

Sector 4

Foi aberta uma área de 16 m2, tendo-se
registado uma canalização com caixa
em tijoleira e uma manilha,
directamente relacionadas com a
drenagem das águas provenientes do
frigidarium feminino. Uma vez que
neste sector não foi possível terminar
os trabalhos, optou-se por não se abrir
a referida canalização e por não se
levantar algumas das unidades a ela
adjacentes (cf. Fig. 4).

Figura 1
Planta dos sectores 1 e 2.

Figura 2
Detalhe das duas sepulturas após
levantamento das ossadas

Figura 3
Vista geral  do sector 2

Figura 4
Vista geral do sector 4

O muro 1 deve ter sido construído em
cofragem, uma vez que no lado Este se
identificou uma vala aberta, numa
segunda fase, deixando à vista o seu soco,
que apresenta uma face irregular. No lado
Oeste foi possível identificar o topo da
vala de fundação original. Esta segunda
vala, aberta ao longo do muro, não
forneceu qualquer tipo de dado que
permitisse atribuir-lhe alguma
funcionalidade, tendo-se colocado a
hipótese de se tratar de uma vala para
escoamento.
Este espaço doméstico integrava duas
áreas de combustão, cobertas por uma
unidade estéril, designadas por lareira 2 e
3. A primeira consiste numa mancha
circular de carvão, nódulos de argamassa,
cerâmica e pedras de pequena dimensão,
tendo fornecido um fundo de terra sigillata
clara D, infelizmente muito pequeno para
que se identificasse um perfil. A segunda
é constituída por duas unidades, uma
mancha de cinzas finas e pedra solta que

se sobrepõe a uma terra castanho-alaranjada,
solta e arenosa, com carvões, nódulos de
argamassa, cerâmica comum e fauna
malacológica. Desta lareira recolheram-se
fragmentos de terra sigillata clara D e C,
tendo-se identificado as formas Hayes 50 e
Hayes 197.

Identificou-se um terceiro muro adossado
ao muro 2, que se caracteriza por pedras de
várias dimensões consolidadas por uma
argamassa de cor branca rosada. No ângulo
Sul, entre estas duas construções, localiza-se
outra área de combustão (lareira 1), de
planta rectangular, construída por tijolos
justapostos, de tamanho irregular, e coberta
por uma densa camada de cinzas. Contudo,
não é possível datar esta estrutura, pois só se
identificaram fragmentos de cerâmica
comum e um fundo de vidro de dimensões
bastante reduzidas.
Foi ainda definida uma quarta estrutura,
designada como muro 4, cujo estado de
destruição impossibilita a sua interpretação.



75

Intervenções } A Villa Romana de Milreu

74

constituindo o n.º 697 uma excepção,
pois foi possível datá-lo da época de
Galiano.
A juntar a estas, foi registada uma moeda
de forma quadrada (sector 3), muito
provavelmente islâmica, e três outras de
cronologia mais recente: uma datada de
1882 (sector 1) e duas datadas de 1929
(sector 3).

O conjunto de lucernas recolhidas em
Milreu é reduzido e muito fragmentário,
não tendo sido possível restituir formas e
cronologias. A excepção é uma lucerna
inteira, de pasta branca (cf. Fig. 5), com
canal e orifício de alimentação no centro
do disco, de asa circular com fita, e de
fundo plano (n.º de inventário 583:
sector 1).
Os escassos fragmentos de ânfora
reconhecidos não permitiram
identificar formas.
Foi recolhido um conjunto muito
pequeno de cerâmica de paredes finas,
constituído, sobretudo, por fragmentos
de lança, fundos e asas e por alguns
bordos, pelo que a identificação de
pastas, formas e cronologias se revelou
muito difícil. Esta avaliação é agravada
pelo mau estado de conservação da
maior parte dos exemplares. De
qualquer modo, há a salientar um
exemplar com decoração de folha de
água (sector 4), habitualmente datada
da segunda metade do século I d.C.

(MAYET, 1975: 88), e um outro em que
foi possível identificar a forma - Mayet
VI (sector 3)–datada do segundo e
terceiro quartéis do séc. I d.C (MAYET,
1975: 37).

No conjunto das terra sigillata existe uma
clara predominância das produções
hispânicas em relação às restantes (cerca
de 150 exemplares), a que se segue a
clara D (27 exemplares), a sudgálica (20
exemplares), a clara C (14 exemplares) e
por fim a clara A (9 exemplares).  A terra
sigillata itálica corresponde a um único
exemplar (Goud. 39), com relevo
aplicado, datada de inícios do século I
d.C. aos anos 30/40 d.C., proveniente do
sector 1.  Foi possível identificar apenas
cinco perfis de terra sigillata sudgálica: a
drag. 15/17,  com uma cronologia geral
de produção do século I  d.C. à primeira
metade do século II d.C., sendo o n.º inv.
426, datado da época  de Domiciano /
Trajano; a drag. 27, datada de Augusto a
princípio do século II d.C.; a drag. 29, de
Tibério a 80 d.C.; e por fim, a drag. 37,
do século I d. C. à primeira metade do
século II d. C.  Os fragmentos de drag.
15/17 e drag. 27 foram exumados do
sector 3.  Neste grupo identificou-se um
fragmento de forma drag. 37 decorado
com motivos zoomórficos (cabeça de
veado), proveniente do sector 1,  e  um
outro, forma drag. 29, com uma figura
humana, proveniente do sector 3.

Figura 5
Pormenor de levantamento da lucerna
número 583.

Sector 5

Nesta área, também afectada pela
suspensão dos trabalhos arqueológicos,
apenas se removeu a unidade de
superfície, tendo-se desenhado e
fotografado esse plano.

5. 5. 5. 5. 5. Análise artefactualAnálise artefactualAnálise artefactualAnálise artefactualAnálise artefactual

A análise artefactual recai sobre
um conjunto de materiais
bastante fragmentário e que se

encontra num estado de conservação
relativamente precário. A superfície
externa das cerâmicas apresentava uma
concreção de terra, mais
concretamente o engobe das cerâmicas
finas, de forma que, quando se
procedia à limpeza do fragmento, este
soltava-se agarrado à terra retirada. Por
outro lado, muitas das pastas eram
bastante friáveis. Assim, na maior parte
dos casos, por forma a não danificar as
peças, optou-se por não remover
completamente esta terra, o que
comprometeu a avaliação e descrição
integral dos materiais.

Em Milreu, foram recolhidas algumas
peças de adorno: é o caso de uma
pedra de anel de sinete, oval (inv.
n.º 695, sector 1), de cor preta com
manchas avermelhadas, em pasta de
vidro, com a gravação do perfil de um
Imperador (coroado com grinalda de
louro). Outra peça interessante é uma
conta de colar–8mm alt. x 11mm
comp.–(inv. n.º 696, sector 2), negra,
com duas perfurações laterais,
igualmente em pasta de vidro. O verso
é plano e a frente apresenta uma série
de incisões, criando a forma de um
besouro. Foram recolhidas duas peças
perfuradas (sector 1 e sector 3),
classificadas como botões ou contas de
colar, cujo material em que foram
executadas não é determinável. Há
ainda a destacar um brinco de bronze
(n.º inv. 700, sector 3), em forma de
aro–20mm  alt. x 24 mm comp.–com
as extremidades mais finas, muito

semelhante a duas encontradas na
necrópole do Rossio do Carmo, em
Mértola, datadas dos séculos VI-VII,  mas
sem ornamentação (LOPES, 1993: 77, 78).

A natureza do suporte, nem sempre
identificável, e as más condições de
conservação de alguns dos objectos em
metal recolhidos em Milreu, colocaram-
-nos problemas de classificação
morfológica e funcional. No entanto,
foram identificados três tipos de metais:
o ferro, o bronze e o chumbo.
Grande parte destes achados são de
ferro, correspondendo a maioria a
pregos, num total de 16 registos.
Registaram-se ainda 3 cavilhas (sector
3) e uma placa de ferro com
perfurações (sector 2), cuja
funcionalidade desconhecemos.
Os objectos mais interessantes são em
bronze, tendo-se recolhido um bocal
de jarro em forma de triângulo
isósceles, uma colher-sonda e uma
placa de tipologia desconhecida (sector
3). Há a destacar a recolha de um
possível atiçador e de um espigão
(sector 2). Recolheram-se ainda quatro
objectos em chumbo, cuja forma foi
impossível determinar.

As moedas recolhidas em Milreu não
permitem efectuar uma leitura imediata
da sua cronologia. A sua identificação e
estudo só serão possíveis após a limpeza
em laboratório, constituindo esta alínea
apenas um apontamento. Inventariaram-
-se 9 moedas de época romana,
distribuídas pelos sectores 1, 2 e 3,

EM MILREU, FORAM RECOLHIDAS

ALGUMAS PEÇAS DE ADORNO;

É O CASO DE UMA PEDRA DE ANEL DE

SINETE, OVAL (INV. N.º 695, SECTOR

1), DE COR PRETA COM MANCHAS

AVERMELHADAS, EM PASTA DE VIDRO,

COM A GRAVAÇÃO DO PERFIL DE UM

IMPERADOR (COROADO COM

GRINALDA DE LOURO)
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A cerâmica comum é o grupo mais
numeroso desta colecção.
Infelizmente, dada a natureza deste
trabalho e o estado fragmentário dos
bordos recolhidos, não foi possível
proceder a um estudo aturado de
identificação de formas. Contudo,
distinguiram-se pastas, fabricos e
acabamentos  variados.  Em termos de
ornamentação, predominam as
perfurações na pança, havendo também
incisões horizontais e ovais, caneluras
e decoração penteada. Há ainda a
salientar um bordo com linhas
paralelas no lábio e um outro
denteado. Alguns fragmentos possuem
vestígios de uma aguada avermelhada.
Por último, é ainda de referir o registo,
no sector 3, de um elemento de opus
sectile em calcário, talhado com a forma
de um pássaro.

Esta campanha forneceu algum
material pré-histórico. Trata-se de dois
fragmentos de pratos de bordo
espessado internamente, de cronologia
calcolítica, recolhidos no sector 2. No
sector 3, numa estrutura tipo fossa,
recolheu-se um fragmento mesial de
uma lamela retocada.

6. 6. 6. 6. 6. Análise das sepulturasAnálise das sepulturasAnálise das sepulturasAnálise das sepulturasAnálise das sepulturas

As sondagens arqueológicas
efectuadas no sector 1
revelaram a inesperada presença

de uma área de enterramentos que,
pela sua localização e estrutura,
sugerem tratar-se de inumações tardias
no contexto deste complexo
arqueológico.
Como se referiu anteriormente, trata-se
de duas sepulturas individuais
delimitadas por lajes, colocadas lado a
lado e orientadas no sentido Oeste-Este,
estando ambos os crânios voltados para
Nascente.  Embora as ossadas se
encontrem extremamente mal
conservadas e em elevado estado de
desagregação, foi possível identificar
dois indivíduos de idade adulta
avançada, sem causa de morte
diagnosticável, dispostos em posição
semelhante (corpo estendido, sobre as
costas, com o braço direito ao longo do
tronco, e o braço esquerdo em semi-
flexão, de forma a que a mão pouse
sobre a zona púbica).
A estrutura funcional destas sepulturas
é coerente com o tipo de
enterramentos identificados em
necrópoles da época de ocupação
romana no nordeste alentejano, onde
as inumações são mais frequentes em
épocas tardias deste período (Frade e
Caetano, 1993).
Embora o esqueleto exumado na
sepultura 1 não exiba caracteres
secundários do esqueleto
marcadamente diagnósticos, algumas
características do crânio e dos ilíacos
sugerem tratar-se de um indivíduo do
sexo masculino.
Na sepultura 2, os restos humanos

4 Convém relembrar que aqui se apresenta uma primeira
abordagem destes materiais que, não foram estudados, de
todo, de forma sistemática, de modo que com um estudo mais
aturado mais formas poderão, muito bem, ser identificadas.

5 Lamboglia, Hayes e Tortorella classificam este tipo de fabrico a.

6 Hayes data esta forma, para a terra sigillata clara D, de finais
do séc. II a meados do séc. III, embora na ilha do Pessegueiro
tenha aparecido em níveis datados dos primeiros dois terços
do séc. II (SILVA, SOARES,  1993 : p. 109).

EMBORA AS OSSADAS SE ENCONTREM EXTREMAMENTE MAL CONSERVADAS E EM

ELEVADO ESTADO DE DESAGREGAÇÃO, FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR DOIS INDIVÍDUOS

DE IDADE ADULTA AVANÇADA, SEM CAUSA DE MORTE DIAGNOSTICÁVEL, DISPOSTOS

EM POSIÇÃO SEMELHANTE (CORPO ESTENDIDO, SOBRE AS COSTAS, COM O BRAÇO

DIREITO AO LONGO DO TRONCO, E O BRAÇO ESQUERDO EM SEMIFLEXÃO, DE FORMA A

QUE A MÃO POUSE SOBRE A ZONA PÚBICA)

Cinco fragmentos são fabrico de Montans
sem classificação tipológica possível.

O conjunto de peças mais interessante,
sem dúvida, mais numeroso, e que
forneceu maior variedade de formas, é
o das sigillatas hispânicas4 . Assim,
identificaram-se as seguintes formas:
drag. 15/17,  drag. 27,  drag. 30,  drag.
35/36,  drag. 37 e  drag. 39.
Registaram-se ainda três exemplares
cujo perfil é difícil de estabelecer: um
é, muito possivelmente, uma drag. 33;
outro é ou uma drag. 7 ou drag. 17 e,
finalmente, o terceiro poderá ser ou
uma drag. 17 ou  drag. 18. A forma
mais bem representada é a drag. 27 , a
que se segue a drag. 30 e a drag. 37,
estando as restantes representadas com
igual número de fragmentos.
Este conjunto parece pertencer à
primeira fase de produção de cerâmica
hispânica, de meados do século I a fins
do século II, e distribuindo-se pelos
seguintes sectores:  Sector 1–drag. 15/
17;  Sector 2–drag. 39 e drag. 27; Sector
3–drag. 27, drag. 7 ou 17, drag. 33 e
drag. 35/36, drag. 17 ou 18.
Infelizmente, dado o estado de
conservação das peças, foi difícil
identificar os fabricos, o mesmo se
verificou quanto às decorações.  As
únicas formas identificadas com
decoração pertencem à drag. 30 e à
drag. 37, ambas recolhidas no sector 3.

Resta-nos um grupo de fragmentos,
sem perfil reconhecível, que
forneceram elementos decorativos: os
mais frequentes são os motivos
vegetais, a que se seguem os “óvulos” e
o guilloché, com igual número de
incidências, e, por fim, a folha de água.
Provêm todos do sector 3, à excepção do
guilloché, igualmente identificado no sector 2.
Muito interessante é um fragmento de
fundo (n.º inv. 261, proveniente do
sector 3) que ostenta uma marca,
incompleta, em cartela rectangular
truncada  nas extremidades (12 mm X
5 mm).  São visíveis apenas três letras
finas e com um bom relevo (sobretudo

as últimas):  a primeira, não muito
legível, pode ser um O (?); a segunda é
um P e a terceira um L arcaico (Mayet,
1975: p. 27), não tendo sido encontrado
nenhum paralelo para esta marca.

As terras sigillatas claras estão
representadas em muito menor
número do que as restantes. O fabrico
mais bem representado é o D, a que se
segue o C e por fim o A.
Do fabrico A     foram identificadas
apenas três formas: Hayes 8 (cerca de
90 d.C. a meados do séc. II), Hayes 9
(século II d. C.) e Hayes 23 (do fim do
século II e século III), todas
provenientes do sector 1.  Do fabrico
C, apesar do maior número de
fragmentos, apenas se identificaram
três exemplares da Hayes 50, forma
datada de 230 a 360 d.C.  Todos os
fragmentos provêm dos sectores 1, 2 e
3.  No fabrico D identificou-se a maior
variedade de formas: a Hayes 52 b,
datada de cerca do último quartel do
século III a meados do século IV; a
Hayes 57 e a Hayes 59 b, esta última
com grande difusão ao longo do século
IV d.C.; por fim, a Hayes 197 com uma
cronologia entre finais do séc. II e
meados do séc. III.  A única forma que
apresenta decoração é a Hayes 52 com
folha de água.

Identificaram-se 7 bordos de cerâmica
comum de importação africana, bordo
enegrecido5 , nomeadamente 2 no
sector 2 e 5 no sector 3. Registaram-se
ainda 3 fundos que imitam a Hayes
1976 , recolhidos  1 no sector 2 e 2 são
provenientes do sector 3.

A NATUREZA DO SUPORTE, NEM

SEMPRE IDENTIFICÁVEL, E AS MÁS

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE

ALGUNS DOS OBJECTOS EM METAL

RECOLHIDOS EM MILREU,

COLOCARAM-NOS PROBLEMAS DE

CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA E

FUNCIONAL
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Crânio Frontal Parietal Occipital Temporal TMJ

1 1 2 1 1

Membro superior Clavícula Omoplata Úmero Rádio Cúbito Mãos

2 2 2 2 2 2

Membro inferior Fémur Rótula Tíbia Perónio Pés

2 2 2 2 2

Zona pélvica Sacro Ilíaco

3 2

Coluna vertebral Cervical Dorsal Lombar

3 3 3

Costelas N.º 1 N.º 2 3 a 12

3 3 3

O corpo encontrava-se em posição
estendida, com o braço esquerdo em
semiflexão, de forma a que a mão
pousasse na zona púbica.  O braço
esquerdo estava estendido ao longo do
corpo.  A face estava voltada para cima,
sem qualquer perturbação pós-
-deposicional no seu posicionamento.
Contudo, foi impossível reconstituir o
maxilar inferior, que se encontrava
significativamente deteriorado.  O
comprimento total do esqueleto in situ
é de 1,60 m.  O espólio associado a este
indivíduo era reduzido, limitando-se a
um fragmento de vidro e um de metal,
junto à mão direita, e um fragmento
em bronze localizado no lado esquerdo
do crânio  (ver análise artefactual).

Apesar de ser possível identificar o
posicionamento e comprimento total
do esqueleto, a sua conservação é
ilusória, talvez devido à pouca
profundidade do enterramento.

Com efeito, a limpeza do esqueleto em
laboratório revelou um deficiente
estado de conservação (ver Quadro I),
não estando representadas as
extremidades articulares dos ossos
longos e estando a zona do tórax
bastante danificada na sua estrutura.
A fraca conservação do esqueleto
manifesta-se, sobretudo, pela
desagregação da estrutura interna do
osso, particularmente visível na coluna
vertebral.  Esta fraca consistência das
ossadas levou a que fosse dificultada a
estimativa da idade do indivíduo, sendo
unicamente possível afirmar que se
tratava de um adulto de idade avançada,
a avaliar pelo nível de obliteração das
suturas cranianas.  Com efeito, e apesar
da fraca fiabilidade deste método como
indicador único da idade do indivíduo,
este sugere uma média entre 45 e 55
anos de idade no momento da morte
(Buikstra e Ubelaker, 1994).

Quadro I–Inventário da representação relativa dos diversos grupos de ossos do esqueleto exumado da
sepultura 1. Os números indicam níveis de representação (1= completo; 2= entre 25 a 75%; 3= menos de 25%).

pertenciam a um indivíduo do sexo
feminino. O elevado estado de
degeneração do esqueleto, sobretudo das
superfícies articulares, e a formação de
osteofitos nas poucas vértebras
recuperadas, sugerem uma idade
avançada no momento da morte.

Durante o processo de escavação, as
duas sepulturas não apresentavam o
mesmo grau de conservação das ossadas.
Se, por um lado, a estrutura designada
por número 1, situada mais a Leste, se
encontrava mais bem conservada, a
sepultura 2 tinha sido afectada pela
intensa actividade de insectos na zona
correspondente ao tórax.  Após o
levantamento dos ossos, contudo, a
conservação dos esqueletos revelou ser
unicamente aparente, verificando-se
que os ossos se encontravam
extremamente fragmentados e sem
consistência, exibindo múltiplas
fracturas antigas de desagregação.

O fraco estado de conservação dos restos
osteológicos em análise poderá ser
explicado pela utilização que foi dada
anteriormente a esta zona do recinto.  Com
efeito, este parece ter sido utilizado como
zona de estacionamento de viaturas, o que
poderia ter provocado uma trepidação
repetida, que teria levado à desagregação dos
restos ósseos. No entanto, há a acrescentar a
este factor a visível acção de insectos que,
nitidamente, afectaram o esqueleto 2 ao
nível do tórax.

Sepultura I

Trata-se de uma deposição individual,
contida numa estrutura delimitada por
duas lajes verticais junto do crânio e das
extremidades inferiores, respectivamente.
No eixo longitudinal, várias lajes
verticalmente colocadas delimitam a
estrutura, e são encimadas por blocos de
menores dimensões que constituem um
“bordo” ao longo da sepultura (Fig. 6).

Figura 6
Sepultura 1
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Figura 7
Pormenor da sepultura 1.

indivíduo adulto, do sexo feminino,
cuja idade não foi possível determinar,
dada a deterioração da sínfise púbica,
melhor indicador etário do esqueleto
adulto (Ubelaker, 1989).  O elevado
estado de desagregação do crânio
impede a obtenção de pistas mais
precisas para o diagnóstico de idade.
O comprimento total do indivíduo é de
1,56 m.  Tal como no esqueleto
presente na sepultura 1, não foi
identificada qualquer causa de morte
diagnosticável, mas, igualmente,
deverá tratar-se de um indivíduo de

idade avançada, a avaliar pela
degeneração evidente nas superfícies
articulares, nomeadamente nas
vértebras e extremidades inferiores.  O
desgaste das superfícies de articulação
dos pés demonstra uma difícil
mobilidade que seria aparente em vida,
provavelmente associada a processos
degenerativos inerentes à avançada
idade do indivíduo.  Ainda mais
deficientemente preservado do que o
esqueleto exumado na sepultura 1, este
esqueleto forneceu poucos dados para a
sua possível análise (Quadro II).

O espólio recolhido nas estruturas
funerárias é reduzido; na sepultura 1
foi recolhido, junto ao lado esquerdo
do crânio, um pequeno fragmento de
metal que parece corresponder a um
elemento de brinco; junto à mão
direita, identificou-se um fragmento de
vidro de pequenas dimensões e uma
moeda bastante desgastada (cf. Fig. 7).

AS CARACTERÍSTICAS DO ESPÓLIO

RECOLHIDO NAS SEPULTURAS 1 E 2

APONTAM PARA UMA CRONOLOGIA

QUE SE SITUA A PARTIR DE FINAIS DO

SÉC. IV / INÍCIOS DO SÉC. V D.C.,

FASE EM QUE O TEMPLO TERÁ SIDO

CRISTIANIZADO

Sepultura 2

A sepultura identificada em segundo
lugar, e designada por n.º 2, exibe as
mesmas características de organização
estrutural da que foi descrita
anteriormente.  Trata-se de uma fossa
delimitada por um conjunto de lajes
dispostas ao longo do seu bordo,
aparentemente cobrindo e delimitando
o espaço de enterramento ao longo da
sua superfície.  Tal como na sepultura
1, o corpo foi inumado
individualmente, disposto em posição
estendida, com o braço direito ao longo
do tórax e o braço esquerdo semi-
flectido, de modo a posicionar a mão
esquerda sobre a zona púbica.  A
cabeça encontra-se ligeiramente
descaída para o lado direito, talvez
devido a processos pós-deposicionais.
Neste caso, tornou-se imediatamente
aparente a perturbação sofrida
postmortem, nomeadamente na zona do

tórax, devido à actividade de insectos,
neste caso um formigueiro que se
formou no interior da caixa torácica.
Os membros inferiores encontravam-se
ligeiramente sobrepostos, de forma a
ser possível cruzar os pés entre si.
Assim, a metade distal do membro
inferior esquerdo sobrepõe o membro
inferior direito na mesma zona
anatómica (a metade distal).
A conservação deste esqueleto é
deficiente, exibindo acentuada
desagregação dos ossos.  A análise
laboratorial dos restos osteológicos
permitiu, contudo, identificar o
esqueleto como pertencente a um

A ANÁLISE LABORATORIAL DOS

RESTOS OSTEOLÓGICOS PERMITIU,

CONTUDO, IDENTIFICAR O ESQUELETO

COMO PERTENCENTE A UM INDIVÍDUO

ADULTO, DO SEXO FEMININO, CUJA

IDADE NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR

Quadro II–Inventário da representação relativa dos diversos grupos de ossos do esqueleto
exumado da sepultura 1. Os números indicam níveis de representação (1= completo; 2= entre 25
a 75%; 3= menos de 25%; 0= não representado).

Crânio Frontal Parietal Occipital Temporal TMJ

A analisar A analisar A analisar A analisar A analisar

Membro superior Clavícula Omoplata Úmero Rádio Cúbito Mãos

3 3 2 2 2 2

Membro inferior Fémur Rótula Tíbia Perónio Pés

2 2 2 2 2

Zona pélvica Sacro Ilíaco

3 3

Coluna vertebral Cervical Dorsal Lombar

0 3 3

Costelas N.º 1 N.º 2 3 a 12

0 0 3
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Na sepultura 2, registou-se uma moeda
no interface das unidades de topo,
acima da unidade do esqueleto.

A inumação é um rito que se inicia no
séc. II d.C. e vai aumentando
gradualmente até ao séc. V, altura em
que se torna o rito dominante
(FRADE,  CAETANO, 1994: 847-872).
As características do espólio recolhido
nas sepulturas 1 e 2 apontam para uma
cronologia que se situa a partir de
finais do séc. IV / inícios do séc. V
d.C., fase em que o templo terá sido
cristianizado.

Estas sepulturas encontram-se no
enfiamento de uma série de fossas
escavadas na rocha, dispostas em
alinhamentos paralelos com a mesma
orientação Este/Oeste, com a excepção
de uma, com orientação Norte/Sul.
Apresentam forma rectangular, com os
cantos arredondados, ou oval e as suas
dimensões variam entre o 1,26 m e os
0,79 m de comprimento máximo. Não
continham qualquer espólio, à
excepção de um fragmento de terra
sigillata itálica (Goud. 39) com relevo
aplicado, datada de inícios do século I
d.C. aos anos 30/40 d.C.  Esta cerâmica
não pode ser utilizada como fóssil
director, uma vez que provém de uma
unidade bastante revolvida.
A Este destas estruturas detectou-se
uma outra fossa, em cuja unidade de
topo se recolheu uma lucerna quase
inteira (ver Fig. 5).

7. 7. 7. 7. 7. Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais

A campanha de 1998 pôs a
descoberto um conjunto
estrutural e artefactual bastante

interessante.  Embora as estruturas
deste espaço habitacional sejam
precárias, elas definem por certo
compartimentos de uso doméstico
(conquanto não tenha sido possível
determinar o seu fecho), como parece
ser confirmado pela presença de
estruturas de combustão intramuros e
pela recolha de materiais de uso
quotidiano. Tal situação sugere que
esta área, embora periférica em relação
ao complexo da villa urbana, poderá
talvez corresponder à continuação das
estruturas desta. Ou seja, poderemos
estar na presença de alguns anexos da
pars rustica da villa. É apenas possível
avançar com uma cronologia  do séc.
IV para um dos muros (muro 1), a
partir da análise macroscópica das
argamassas7. A reforçar esta datação,
surgem as terra sigillata clara C e D
(Hayes 50 e Hays 197), recolhidas nas
lareiras 2 e 3 (sector 2), datadas de
meados do séc. III a meados do séc. IV.
Encontrando-se em área marginal da
zona nobre da villa, este espaço, após a
sua desactivação,  foi utilizado como
necrópole em época tardia. Os
materiais associados às duas sepulturas
identificadas, apontam para uma
cronologia de finais do séc. IV a inícios
do séc. V, fase em que o templo terá
sido cristianizado.

7 Segundo informação oral do Dr. T. Hauschild.




