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1. Âmbito

Durante o Verão de 2002, o
povoado do Porto Torrão foi
sujeito a uma intervenção de

minimização de impactes realizada pela
ERA Arqueologia S.A., no âmbito do
empreendimento de construção da linha
de alta tensão Alqueva-Ferreira do
Alentejo-Sines, projecto promovido pela
Rede Eléctrica Nacional  (REN) e
executado por um consórcio liderado pela
CME.

De acordo com o projecto inicial, a vasta
área ocupada pelo povoado seria afectada 
pela implantação de dois apoios no seu
interior e por outros dois nas suas áreas
limítrofes. Face à identificação desta 
situação de impacte sobre um contexto de
importância científica e patrimonial
sobejamente conhecido, foram ponderadas
soluções que permitissem reduzir a
afectação, uma vez que uma série de
condicionantes inviabilizavam um
impacte nulo: a linha teria necessariamente
que passar pela subestação de Ferreira do

Alentejo (localizada a escassos 2 Kms do
povoado); já existiam outras linhas no
local que condicionavam o corredor que
poderia ser utilizado; a própria extensão
deste contexto arqueológico inviabilizava
o seu contorno. 

Assim, promoveram-se alterações ao
projecto, reduzindo o número de apoios
na zona do povoado. Utilizando postes
mais altos, conseguiram-se vãos que
permitiram a utilização de apenas três
apoios, ficando dois nas zonas-limite do
sítio (aproximadamente definidas por
José Arnaud, com base na dispersão de
materiais de superfície – Arnaud, 1982 e
1983) e apenas um no seu interior.
Complementando o processo de
minimização, as áreas de implantação dos
três apoios foram sujeitas a trabalhos
arqueológicos, visando proceder à
escavação integral e registo dos contextos
arqueológicos que eventualmente viessem
a ser afectados. São os resultados
preliminares destes trabalhos e as
problemáticas que levantam que aqui se
apresentam.
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compactado (2/3 cm de espessura) e
empedrados semicirculares.

Os materiais surgiram em grande
quantidade, nomeadamente cerâmicas e
restos de fauna, apresentando uma grande
homogeneidade ao longo da estratigrafia,
com excepção dos materiais atribuíveis
aos complexos campaniformes, que
apenas ocorriam nos Estratos 1 e 2. A
cerâmica campaniforme restringia-se à
zona central do povoado, numa área com
cerca de 200 m de diâmetro, interpretação
que sairia reforçada das sondagens
realizadas em 1985, uma vez que, estando
alinhadas a respectivamente 100, 150, 200
e 250 m do centro do povoado, apenas na
primeira se registaram materiais
campaniformes. Apesar da aparente
restrição espacial, o povoado do Porto
Torrão era um dos sítios portugueses onde
os materiais campaniformes se
encontravam em maior quantidade: 315
registados em escavação e mais de uma
centena recolhidos à superfície.

Aparentemente, a grande maioria das
decorações integra-se no estilo pontilhado
geométrico, seguido do internacional de
bandas. O inciso foi considerado muito
raro, surgindo ainda um exemplar
cordado AOC. Os estudos arqueométricos
revelaram uma produção local destes
recipientes (Cabral et al, 1988).
Integráveis no complexo campaniforme,
foram ainda registados um botão de osso
com perfuração em “V”, um fragmento de
chapa em ouro e um braçal de arqueiro.

Os materiais relacionados com o sagrado
foram também registados. Destaque para
um ídolo cilíndrico em mármore com a
iconografia da “Deusa Mãe”, recolhido à
superfície (Arnaud, 1984-88), uma figura
antropomórfica em cerâmica
(aparentemente um bovídeo), fragmentos
de “ídolos de cornos”, ídolos cilíndricos
em mármore não decorados e um outro
troncocónico, com “cabeça achatada” e
ainda alguns almofarizes de mármore.
Com o povoado poderá ainda ser
relacionado o ídolo cilíndrico em
mármore decorado, recolhido a cerca de
1 Km do sítio (idem). 

Para além da referida chapa de ouro, os
artefactos metálicos e a metalurgia do
cobre foram também atestados, embora de
forma não muito expressiva: 2 furadores,
pedaços de calcopirite, um cadinho. A
indústria lítica estava representada por
pontas de seta de base recta e côncava,
lâminas, denticulados, raspadores, furadores,
lascas, e lamelas e percutores esferoidais.
A pedra polida foi considerada rara.

A fauna mamalógica recolhida foi
também abundante, tendo sido estudada
uma amostra de 4 m2. Nessa amostra
observou-se um aumento significativo das
espécies selvagens, do Estrato 3 para o
Estrato 2. Sublinhou-se a particularidade
da percentagem comparativamente alta
da presença do cavalo, que aumenta
igualmente nos estratos com campaniforme.
A fauna malacológica está representada
por moluscos marinhos (mexilhão, vieira)
e estuarinos (amêijoa e lingueirão).
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2. O povoado do Porto Torrão:
localização e síntese da informação
disponível das intervenções da década
de oitenta

Opovoado do Porto Torrão (também
designado por povoado de Ferreira
do Alentejo) foi identificado no

início da década de oitenta do século XX.
Administrativamente, localiza-se no
concelho de Ferreira do Alentejo, distrito
de Beja (C.M.P. 1: 25 000, fl. 509). A área
integra-se na peneplanície alentejana, de
relevo suave, estando o sítio implantado
numa zona baixa, correspondente a um
troço da Ribeira do Vale do Ouro, que,
com uma orientação sensivelmente E-W, o
atravessa a meio. Deste modo, a visibilidade
sobre a paisagem envolvente é bastante
condicionada pelo relevo, em todos os
quadrantes. 

Na Carta Geológica (escala de 1: 200 000)3,
a área relativa à região de Ferreira do
Alentejo e Porto Torrão corresponde
maioritariamente aos limites ocidentais
do Complexo de Odivelas ou da parte
plutónica do Subgrupo de Odivelas -
-Gabros de Beja. No entanto, a realidade
observada durante a escavação revelou
que o sítio arqueológico se localiza já
sobre formações do miocénico marinho,
constituídas por areolas, arenitos e
calcários esbranquiçados. Identificaram-se
ainda impregnações calcárias superficiais
e crostas (“caliço”), que correspondem a
um calcário branco pulverolento ou
concrecionado em posição horizontal, de
possível cronologia terciária. Esta
divergência relacionar-se-á com o facto de
se ter apenas disponível cartografia à
escala 1: 200 000, a qual não permite uma
referenciação pormenorizada das realidades
identificadas, já que o contexto geológico
descrito se encontra, precisamente, numa
zona limítrofe dos Gabros de Beja.

Este contexto tinha já sido sujeito a várias
intervenções de carácter arqueológico:
prospecções sistemáticas de superfície
(1981, 1983-1985), sondagens e prospecções

geofísicas (1982 e 1985). Os resultados
obtidos nas prospecções sistemáticas e nas
sondagens foram publicados de forma
preliminar (Arnaud, 1982; 1984-88; 1993),
assim como resultados de um estudo
arqueométrico sobre as cerâmicas
campaniformes recolhidas (Cabral et al.,
1988). Os resultados das prospecções
geofísicas continuam ainda por divulgar.

A distribuição de materiais à superfície,
observada durante os vários trabalhos de
prospecção, levou à estimativa de uma
área de cerca de 75 a 100 ha, com uma
configuração subcircular, correspondendo
o centro a uma pequena elevação,
sobranceira à Ribeira do Vale do Ouro.
Para além da estimativa da dimensão do
povoado, a distribuição de materiais de
superfície sugeria uma concentração das
cerâmicas campaniformes numa área
nuclear de cerca de 200 m de diâmetro,
em torno da pequena elevação central. Aí
registara-se uma maior concentração de
achados e a quase totalidade dos
fragmentos campaniformes recolhidos à
superfície.

A sondagem de 1982, realizada junto ao
centro do povoado, abrangeu uma área de
24 m2. Contudo apenas em 8 m2 se foi mais
em profundidade, não se tendo atingido o
substrato rochoso, apesar de se ter
chegado aos 1,5 de profundidade. Nessa
sondagem foi registada uma estratigrafia
composta por três estratos: Estrato 1, com
uma espessura entre 0,3 a 0,4 m, com
muita cerâmica, em geral rolada, e com
poucos ossos, muito afectado pela lavoura
mecânica; Estrato 2, com 0,15 a 0,3 m de
espessura, forneceu muita cerâmica e
alguma fauna; Estrato 3, (escavado em
apenas 8 m2), com uma espessura de cerca
de 80 cm, apresentava uma matriz argilo-
-arenosa, muito compacta e de coloração
esbranquiçada, tendo fornecido muita
cerâmica e fauna bem conservada. As
estruturas conservadas foram registadas
no Estrato 3, correspondendo a restos de
muros de dois paramentos e interior
preenchido por pequenas pedras e
argamassa de caliço (com cerca de 0,80 m
de largura), pavimentos de caliço bem
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Na área do Poste 183 observou-se uma
situação idêntica, ainda que neste caso
estivesse dentro dos limites definidos
para o povoado, na sua extremidade sul.
No único depósito identificado, que
assentava sobre o susbtrato, observou-se
um profundo revolvimento pela agricultura
mecanizada, tendo-se registado a presença
de materiais de construção modernos e
cerâmica manual pré-histórica muito
fragmentada e erodida. 

Situação diversa foi a registada na área do
Poste 181, localizado na zona mais central
do povoado, a Norte da Ribeira do Vale
do Ouro. Aí foram identificadas várias
estruturas negativas (escavadas no substrato
rochoso), preenchidas por sequências de
depósitos preservados, os quais forneceram
um conjunto de novos dados de grande
relevância para compreensão deste sítio e
do período em que se integra. A descrição
da sequência estratigráfica global será
feita seguindo o faseamento proposto, o
qual reflecte já uma interpretação cronológica
e cultural das realidades identificadas. De
facto, as estruturas negativas e respectivos
enchimentos não estabelecem quaisquer
relações físicas entre si, o que inviabiliza o

estabelecimento de uma sequência com o
simples recurso à análise estratigráfica. A
sua correlação diacrónica dependeu, por
isso, da análise da componente artefactual
e referências cronológicas que desta se
podem retirar. 

3.1. Fase 0: Substrato e depósitos
pré-antrópicos

O substrato geológico registado nesta área
corresponde a impregnações calcárias
superficiais e crostas – “caliço” – de
calcário branco polvorento ou concrecionado,
o qual assenta sobre argilas arenosas do
substrato antigo. Sobre o “caliço”
identificou-se ainda um outro depósito de
formação natural, composto por um
sedimento argiloso, de cor esverdeada,
muito compactado. 

3.2. Fase 1: o Fosso 1 e Fossas 6, 7, 8 e 9

O Fosso 1 foi identificado no canto SO
da área escavada. Como não era
abrangido em toda a sua largura, a área
a intervencionar foi alargada através de
uma sanja de 1 x 10m, no sentido SO, a
qual só foi escavada até ao topo do
rebordo do fosso (na sanja não se
escavaram os depósitos que o
preenchiam). Deste modo, foi possível
determinar a largura, profundidade e a
configuração aproximada da secção da
estrutura neste troço. Apresentava uma
secção grosseiramente troncocónica, de
base aplanada e paredes relativamente
sinuosas (devido à erosão). Na boca, a
largura era de cerca de 3,50 m e na base
de aproximadamente 2,50 m, tendo uma
profundidade de 3 m. A sua orientação é
sensivelmente SSE – NNO,
desconhecendo-se o seu comprimento e
planta, impossíveis de determinar na
presente intervenção (Fig.s 2 e 3). Foi feita
uma análise de fotografias áreas
disponíveis relativas a voos antigos,
tendo-se também realizado novas
fotografias em voo efectuado em 2002,
mas em nenhum dos casos se obtiveram
imagens que, inequivocamente,

Estes dados permitiam considerar um
faseamento da ocupação num momento
pré-campaniforme (Estrato 3) e noutro
com campaniforme (Estratos 2 e 1). A
cultura material apontava, na sua
generalidade, para uma ocupação
calcolítica, mas o facto de não se ter
atingido a base da sequência estratigráfica
não permitia saber se existiriam ou não
fases de ocupação anteriores.

A partir da fauna, foram obtidas cinco
datações de radiocarbono (Arnaud, 1993).

3. Intervenção arqueológica de 2003

Alocalização das áreas a intervir e as
suas dimensões foram,
naturalmente, pré-determinadas

pela localização e dimensão dos três
postes em causa. Os trabalhos
arqueológicos incidiriam na área total
sobre a qual se edificaria cada um dos
postes e não apenas nas fundações (quatro
fundações de 2,10 m por 2,10 m, com
cerca de 3,50/ 3,70 m de profundidade).
Contudo, nos postes 180 e 183, a área de
escavação foi reduzida, já que, com o
evoluir dos trabalhos, não se
identificaram contextos arqueológicos.

A área correspondente ao Poste 180
localizava-se a Norte e ligeiramente fora
dos limites propostos para o povoado,
factor que, juntamente com a quase
ausência de materiais à superfície, com
excepção para alguns fragmentos de tijolo
de burro, levou a que se optasse por não
abrir a área total, tendo-se incidido nos
quadrantes SW e NE. A estratigrafia
observada era simples, resumindo-se a um
único depósito, correspondente a um
sedimento argiloso fortemente revolvido
pela agricultura mecanizada, contendo

fragmentos cerâmicos de época moderna
ou contemporânea (cerâmica comum;
vidrada; faiança; porcelana), pregos,
caricas e alguns objectos de ferro,
indicando contextos revolvidos. Esta
unidade assentava directamente no
substrato geológico argiloso.
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Quadro 1 – Datações de radiocarbono disponíveis para o povoado do Porto Torrão.

Figura 2
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evidenciem o traçado das estruturas
negativas identificadas em escavação.

A estratigrafia observada no Fosso 1
demonstra uma sequência de vários
momentos distintos no processo de
colmatação da estrutura negativa,
correspondendo a sucessivos depósitos 
de sedimentos, de derrubes do rebordo
superior do fosso (parte da crosta
calcária) e de abertura de fossas nos
depósitos de preenchimento.

Como é constante neste tipo de
estruturas, não é possível determinar o
intervalo de tempo entre a sua construção
e o início da deposição dos enchimentos
que a preenchem, nem saber se existiram
ou não processos, regulares ou pontuais,
de “limpeza” total ou parcial desses
enchimentos. Estes, na generalidade,
apresentavam uma disposição abaulada,
apresentando cotas mais elevadas junto às
paredes e mais baixas no centro do fosso.
Preenchendo o fundo, identificou-se um
sedimento de argilas arenosas,
apresentando características físicas muito

semelhantes à parte inferior do substrato,
mas distinguindo-se pela presença
abundante de material cerâmico e fauna
mamalógica, em bom estado de
conservação. As dimensões, tanto dos
fragmentos cerâmicos como dos restos
osteológicos, eram consideravelmente
maiores que as registadas nos depósitos
subsequentes, os quais, contudo,
continuaram a fornecer bastantes
materiais. 

Entre os depósitos registaram-se alguns
derrubes, resultado da erosão das paredes
do fosso, e três fossas (Fossas 6, 7 e 8)
abertas, em momentos diferentes, nos
sedimentos que iam preenchendo o fosso.
De um modo geral, os respectivos
enchimentos forneceram materiais
cerâmicos, fauna e restos de carvões. Na
área da sanja, a Oeste do fosso, mas perto
do seu rebordo, identificou-se uma outra
fossa (Fossa 9) escavada na crosta
calcária.

Com base nos conjuntos artefactuais
registados (cf. Ponto 4), a abertura e

34

Figura 3
Fosso 1: pormenor e perfil

Figura 4
Materias do Fosso 1 (Neolítico Final): Taças carenadas e pote com pega

3 cm



Os depósitos [2020] e [2003] finalizam a
colmatação e cobrem o Fosso 2. Entre os
materiais cerâmicos, ao contrário dos
restantes enchimentos do fosso, surge
pela primeira vez a cerâmica
campaniforme de estilo geométrico.

Com base no registo material (cf. Ponto 4)
e correlação do posicionamento
estratigráfico dos depósitos finais de
colmatação e cobertura dos fossos, esta
fase é atribuída a um momento avançado
do Calcolítico.

3.5 Fase 4: Depósitos revolvidos pela
lavoura

Nesta fase integram-se os depósitos que
foram revolvidos pela lavoura, ao longo
dos tempos. A mecanização contemporânea
fez com que estes revolvimentos
atingissem o topo do substrato rochoso
calcário e o topo dos níveis da Fase 3
(depósitos que cobriam os fossos), como
se comprovou pelos sulcos de arado
patentes naquelas superfícies.

Estes depósitos forneceram abundantes
materiais relacionados com as ocupações
pré-históricas, misturados com materiais
modernos e contemporâneos, destruindo
e misturando grande parte dos contextos
arqueológicos que existiriam sobre o
substrato rochoso, entre os dois fossos.

3.6 Outras estruturas

No alargamento em sanja para NE,
identificou-se, junto ao corte Este, uma
outra eventual fossa, que, contudo, não foi
escavada (por não ser afectada e por
apenas uma pequena área ter sido
abrangida pela escavação da sanja). Deste
modo, esta possível estrutura não foi
integrada no faseamento proposto.

4. Componente artefactual

Aabordagem realizada aos materiais
é ainda de carácter preliminar.
Para o conjunto dos recipientes

cerâmicos foi já feita uma primeira
análise tipológica baseada numa
classificação genérica dos bordos e bojos
significativos, sem recurso ainda a
desenho de peças, o que necessariamente
introduz maiores níveis de imprecisão.
Esta primeira classificação e a sua relação
com a estratigrafia possibilitaram
estabelecer o faseamento genérico
apresentado para as estruturas e
sequências estratigráficas observadas na
área do apoio 181. 
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preenchimento destas estruturas
negativas remontarão a momentos
atribuíveis ao Neolítico Final.

3.3. Fase 2: Fosso 2 e Fossas 2, 3 e 5

O Fosso 2 foi identificado no recanto NE
da área intervencionada, sensivelmente a
8 metros do Fosso 1 e com a mesma
orientação genérica. Também aqui se
considerou importante determinar a
largura, tendo-se igualmente procedido à
abertura de uma sanja de 1 m X 10 m no
sentido NE, só escavada até se definir o
topo do rebordo do fosso. Este apresenta
uma secção mais irregular, aproximando-se
de um U aberto de fundo aplanado, com
uma largura de cerca de 5,90 m e uma
profundidade máxima de cerca de 3,40 m.
As condicionantes registadas no Fosso 1
repetem-se, o que implica que o
comprimento e planta da estrutura sejam
impossíveis de determinar com os dados
da presente escavação ou com o recurso às
fotografias aéreas disponíveis. 
A estratigrafia do preenchimento deste
fosso é mais simples que a registada no
anterior, limitando-se a uma sucessão de
depósitos, aparentemente com um
conjunto artefactual muito homogéneo. 

Na área entre os dois fossos foram
identificadas três fossas escavadas no
substrato, duas das quais atribuídas a esta
fase (Fossas 2 e 3).

A Fossa 2, com uma profundidade de
cerca de 30 cm apresentava planta
irregular de tendência subcircular e uma
secção igualmente irregular, mais larga no
topo e estreitando para a base (1,00 m x
0,80 m). Era preenchida por um único
depósito, de onde se recolheu abundante
fauna mamalógica, cerâmica manual, um
ídolo cilíndrico em cerâmica e um
fragmento de queijeira. Este depósito era
coberto pela [2002], camada de superfície
revolvida pela acção mecânica de
máquinas agrícolas.

A Fossa 3, corresponde a uma depressão
de forma circular, com cerca de 1,50 m de

diâmetro e 10-15 cm de profundidade.
Encontrava-se preenchida por dois
depósitos, os quais apresentavam uma
grande concentração de material cerâmico
e fauna mamalógica. 

Escavada no último enchimento do Fosso 1
e revestida por blocos de caliço, foi
identificada a Fossa 5, da qual metade se
prolongava pelos cortes sul e oeste. Nos
seus enchimentos registou-se a presença
moderada de cerâmica manual e três
pesos de tear. O conjunto artefactual
registado, caracterizado pela ausência de
pratos, mas também de taças carenadas e
recipientes tipo saco, diferencia este
depósito dos restantes identificados no
Fosso 1. Por esta razão optou-se por
integrar a Fossa 5 na Fase 2, embora tal
atribuição deva ser considerada com
reservas (falta escavar uma parte dos
depósitos de enchimento da fossa; o
conjunto de materiais não é
estatisticamente muito significativo). 

Com base nos conjuntos artefactuais
registados (cf. Ponto 4), a abertura e
preenchimento destas estruturas
negativas remontarão a momentos
atribuíveis ao Calcolítico Pleno.

3.4. Fase 3: Fossa 4 e depósitos finais de
colmatação que extravasam os limites
dos fossos

A Fossa 4 (0,83 m x 0,93 m x 0,70 m)
apresenta forma irregular no topo,
estreitando para a base, tendo-se
identificado três depósitos de
enchimento, o último dos quais
apresentava no topo um enrocamento
(selagem ?) com pedras, entre as quais
fragmentos de dormentes de mós.
Situações semelhantes são conhecidas no
povoado Calcolítico do Mercador (Valera,
2000). A componente artefactual registada
nos enchimentos era essencialmente
representada por fragmentos rolados de
pequenas dimensões de cerâmica manual,
tendo-se recolhido ainda dois fragmentos
de cerâmica campaniforme (pontilhado
geométrico) e uma taça inteira.
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Globalmente, o conjunto é agora dominado
pelo prato (de bordo simples e espessado),
que aparece desde a base, logo com cerca
de, 40% e pelas taças (cerca de 25%).
As taças carenadas e os recipientes tipo
saco, dominantes no Fosso 1, baixam para
percentagens inferiores a 5%, o mesmo
acontecendo com os globulares, enquanto
as tigelas mantêm a sua representatividade.
As restantes morfologias mantêm-se
vestigiais. O número de formas
indeterminadas diminui, sobretudo devido
à elevada representatividade dos pratos
(formas mais fáceis de identificar sem
recurso a desenho), notando-se igualmente
um decréscimo nas formas indeterminadas
de tendência fechada (Gráfico 1).

O número de fragmentos decorados (não
campaniformes) é de 26. Destes verifica-se
que metade, treze, corresponde a
decorações brunidas internas de pratos
(11 casos) e taças (2 casos). Estas
decorações já haviam sido identificadas
num fragmento recolhido em 1982, para
o qual se referia a dificuldade de
encontrar paralelos. Tratam-se de traços
brunidos raiados (embora alguns
fragmentos de bordo de pratos largos
pareçam sugerir um certo paralelismo, em
vez de convergência dos traços), que, com
menos frequência, podem ser cruzados na
perpendicular por traços igualmente
brunidos. O brunimento pode ser intenso,
formando quase um pequeno sulco, ou
apenas superficial, distinguindo-se pelo
brilho. Por vezes, o bordo destes pratos
apresenta umas ligeiras depressões
também brunidas. É igualmente de
salientar que estas decorações apenas
ocorrem em contextos da Fase 2
(depósitos que preenchem o Fosso 2 e
um depósito da Fossa 2). Estas decorações
têm vindo a ser referenciadas em vários
contextos calcolíticos da Estremadura
Portuguesa, Alentejo e Estremadura
Espanhola: Alagón (Navascués, 1990);
Pedrão (Soares e Silva, 1975); Gruta Este
da Quinta das Lapas (Gonçalves, 1990-92);
Leceia (Cardoso, 1994), Monte da Tumba
(Silva e Soares, 1987), Mercador (Valera,
2001) e Perdigões (Valera, 1998), com
organizações em linhas raiadas ou

recticulados. Nesta fase, ocorrem ainda
decorações à base de traços incisos,
decorações plásticas com cordão denteado
ou com mamilos múltiplos e cerâmica
simbólica. Esta aparece representada por
decorações puncionadas preenchidas a
pasta branca e por um fragmento onde
são visíveis as “tatuagens faciais” da
“deusa”, também com restos de pasta
branca. Esta última peça apresenta um
excepcional acabamento de superfície,
com um intenso brunimento.

Ao nível da sequência interna do Fosso 2,
a principal alteração corresponde ao
aparecimento de três fragmentos de
recipientes campaniformes de estilo
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Em cerâmica, foram registados vários
milhares de bojos e fragmentos
significativos (bordos, carenas, fundos,
bojos decorados, pesos de tear, queijeiras,
ídolos, colheres, discos). 
No que respeita aos recipientes, usou-se
como base a tabela de formas já publicada
para o povoado dos Perdigões (Valera, 2000).
Foram considerados 15 tipos: 1-Pratos;
2-Taças; 3-Taças Carenadas; 4-Tigelas;
5-Esféricos; 7-Globulares; 8-Vasos tipo
saco; 9-Vasos de carena média/alta;
10-Tigelas de carena média/alta;
12-Copos; 13-Paredes rectas; 15-Minivasos;
Indeterminados; Indeterminados abertos;
Indeterminados Fechados. Os recipientes
campaniformes foram considerados
separadamente. Esta análise incidiu sobre
os materiais registados em todos os
depósitos dos Fossos 1 e 2, nos depósitos
que preenchiam as fossas exteriores n.os 2,
3, 4 e 9 e dos depósitos que cobriam os
últimos enchimentos dos fossos e que não
tinham sido afectados pela lavoura.

Relativamente ao Fosso 1, verificou-se
uma grande homogeneidade das
morfologias do topo à base dos
enchimentos. Assim, no seu conjunto,
estes depósitos caracterizam-se pela total
ausência de pratos, pelo predomínio das
taças carenadas, tigelas e vasos tipo saco,
muitos dos quais com pegas mamiladas,
todos com percentagens acima dos 15%,
seguidos pelos globulares e taças, com
percentagens em torno dos 8%.
Recipientes de carena média/alta e
média/baixa (morfologiacamente
diferentes das taças carenadas),

recipientes de paredes rectas e minivasos
têm presença vestigial. Os Indeterminados
apresentam percentagens elevadas, o que
é natural face ao facto de a classificação
não ter recorrido a desenho de materiais.
Não deixa de ser significativo, contudo, a
elevada percentagem de formas
indeterminadas tendencialmente fechadas
(Gráfico 1). 
Destaque-se ainda um fragmento de
recipiente com “pitorro”. No que respeita
à decoração, apenas ocorrem cinco
fragmentos: num a decoração é
indeterminada, em dois é constituída por
triângulos incisos preenchidos com
pontos impressos (num dos casos trata-se
de uma forma carenada), num outro
corresponde a uma fiada de mamilos
paralela ao bordo e num último observa-se
o preenchimento da superfície externa
por aplicações plásticas mamilares
múltiplas. Tomado na globalidade, este
aparelho cerâmico é característico do
tradicionalmente designado Neolítico
Final, enquadrável nos primeiros séculos
da segunda metade do IV milénio a.C.

Relativamente aos materiais provenientes
do Fosso 2, observa-se igualmente, e na
globalidade, uma grande homogeneidade
das morfologias dos recipientes cerâmicos,
da base até ao topo dos enchimentos.
Contudo, ao longo da estratigrafia,
ocorrem algumas alterações no aparelho
cerâmico de significado cronológico e,
sobretudo, são evidentes os contrastes
relativamente ao Fosso 1. 

Gráfico 1 – Frequências (%) dos tipos cerâmicos no Fosso 1 (esquerda) e Fosso 2 (direita).
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Internacional de Bandas, logo na [2055],
o terceiro depósito de enchimento a
contar da base do fosso (a cerca de 2 m
relativamente à boca do fosso). A cerâmica
campaniforme, contudo, só voltaria a ser
registada na [2020], último depósito de
enchimento do Fosso 2. Aí ocorrem três
fragmentos de Estilo Internacional e já
cinco fragmentos de estilo Pontilhado
Geométrico. Desta forma, o aparelho
cerâmico recolhido no Fosso 2 documenta
que o seu enchimento se processou em
momentos atribuíveis ao Calcolítico
Pleno / Final, apresentando um grande
contraste com a realidade do Fosso 1,
evidenciando diferenças de claro
significado cronológico.

No que concerne especificamente às
cerâmicas campaniformes, foi registado
um total de 64 recipientes. Estão
representados os três grandes complexos
estilísticos peninsulares: Internacional,
nas suas variáveis de bandas e linear
(minoritária), Pontilhado Geométrico e
Inciso. A nível morfológico, e quando é
possível inferir a forma, o Internacional
aparece exclusivamente associado a
recipientes acampanulados, os
geométricos ocorrem associados a taças
(9) e a caçoilas (5) enquanto que para o
Inciso apenas foi identificada uma caçoila
e duas pequenas taças em calote.

Assim, na Fase 1, nos depósitos que
preenchem o Fosso 1 e a Fossa 9,
atribuíveis ao Neolítico Final, não foram
registados campaniformes. Na Fase 2, os
primeiros fragmentos (três recipientes de
estilo Internacional de bandas) surgem
na [2055], o terceiro depósito a partir
da base. Nos depósitos seguintes de
preenchimento daquele fosso não são
registados campaniformes. Estes só
reaparecem no último depósito de
enchimento do Fosso 2 [2020], onde

continua a surgir o estilo Internacional,
mas agora claramente suplantado pelo
Pontilhado Geométrico, que surge pela
primeira vez. O momento final de
colmatação do Fosso 2, assim como os
depósitos da Fossa 4 e as unidades que se
depositaram sobre os fossos já
plenamente preenchidos e que não se
apresentavam afectados pelas lavras
foram integrados na Fase 3, a qual é
individualizada por estratigraficamente
corresponder a depósitos que se formam
com os fossos já praticamente colmatados,
extravasando-os, e pelo facto de
aparecerem, pela primeira vez na
sequência, ampaniformes de estilo
Pontilhado (dominantes) e Inciso (apenas
dois exemplares).

Na Fase 4, que corresponde aos níveis
revolvidos pela lavoura, surgem a maioria
dos fragmentos (32), mantendo-se o claro
predomínio do Pontilhado Geométrico e
aparecendo o Internacional de bandas e o
Inciso com o mesmo nível de
representatividade, mas bastante residual. 

Verifica-se, deste modo, que a presença de
campaniforme nesta área do povoado
surge ainda  numa fase inicial de
preenchimento do Fosso 2, apenas com
campaniforme de estilo Internacional e
em quantidade reduzida, reaparecendo na
fase final do enchimento desse fosso, já
com claro predomínio do Pontilhado
Geométrico. Nos depósitos posteriores ao
total enchimento do Fosso 2, mantêm-se a
presença do Internacional, assim como o
domínio do Pontilhado Geométrico, aos
quais se reúne o Inciso, com pouca
expressividade. Este registo parece, assim,
confirmar a tradicional cronologia
sequencial apontada para os referidos
estilos, assim como a sua convivência a
partir de determinada altura.
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Quadro 2 – Número absoluto de ocorrências por fases e por estilo decorativo dos materiais campaniformes.

Figura4
Pratos de bordo espessado com decoração interna
brunida (Fosso 2)
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Figura 5
1 a 3 campaniformes estilo Internacional
4 e 5 campaniformes estilo Pontilhado Geométrico

Figura 6
Campaniformes estilo Pontilhado Geométrico
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representatividade apreciável
precisamente nos três depósitos
superiores (na [2020], por exemplo,
acompanhadas de campaniforme). Esta
situação vem reforçar a convivência ao
longo do Calcolítico destas duas
morfologias, sugerindo que responderão,
eventualmente, a técnicas de tecelagem
com especificidades próprias. Esta
situação foi recentemente também
detectada no povoado do Mercador. Aí,
em duas áreas distintas do povoado, mas
coevas, observou-se que numa apenas
apareciam placas, enquanto que na outra
apenas se registavam crescentes, uma vez
mais sugerindo que, mais do que um
simples distanciamento cronológico,
estaremos perante especificidades
tecnológicas.

Relativamente às indústrias líticas
talhadas, fez-se uma primeira análise
dos conjuntos recolhidos nos depósitos
dos Fossos 1 e 2, uma vez que os mesmos
correspondem a diferentes cronologias da

vida do povoado. Globalmente, a pedra
talhada está mais representada nos
depósitos do Fosso 1 do que nos do Fosso
2. Dominam as lascas seguidas das
lamelas e lâminas, com um número de
ocorrências aproximado. A utensilagem
é maioritariamente composta por
segmentos de lâmina ou por produtos
de debitagem utilizados em bruto. Entre
a utensilagem que implicou algum nível
de transformação, foram registados um
denticulado, dois furadores e uma ponta
de seta de base recta. Recolheram-se,
ainda, alguns seixos e fragmentos de
seixos, um núcleo e restos de talhe
/fragmentos inclassificáveis.
Relativamente aos depósitos do Fosso 2,
o número relativamente reduzido de
produtos e utensilagem não permite
valorizar presenças e ausências.
Registaram-se núcleos, lascas, lâminas
e lamelas, com um ligeiro destaque para
os segmentos sobre lâmina. Ocorrem
também alguns macro-utensílios sobre
seixo talhado e dois discos. Quanto à
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No que respeita a outros artefactos em
cerâmica, registaram-se alguns
fragmentos de queijeiras (Fase 2), dois
pequenos discos (Fase 2), feitos a partir
de fragmentos de bojo, dois fragmentos 
de colher (Fases 1 e 3), e um significativo
conjunto de pesos de tear.

As evidências de tecelagem são,
efectivamente, abundantes. Estão
presentes placas rectangulares,
aparentemente de duas e quatro
perfurações, e crescentes (de secção
circular ou achatada). Apenas com um
exemplar, surge ainda um fragmento de
peso paralelepipédico espesso,
provavelmente de quatro perfurações. 
Um peso (crescente achatado) apresenta
decoração com traços incisos.

A distribuição estratigráfica destes pesos
revela-se particularmente interessante
(Gráfico 2), verificando-se que nos
depósitos que preenchem o Fosso 1 (Fase
1) praticamente não se registaram estas
peças. Ocorrem apenas duas placas e nos
últimos dois depósitos de enchimento.
Uma imagem contrastante é a oferecida
pelo Fosso 2 (Fase 2). Aí, os pesos surgem
desde a base e estão presentes ao longo de
toda a sequência de enchimento.
Observam-se, contudo, duas situações
que merecem ser destacadas. A primeira
corresponde ao facto, de até ao depósito
[2042], o número de registos nunca ser
superior a 15, aumentando
significativamente nos depósitos mais
superiores [2030] e [2036], onde os
valores andam perto da meia centena de
registos em cada uma daquelas unidades.
Esta variação, e dada a área relativamente
reduzida em que o fosso foi escavado,
poderá sugerir a prática da tecelagem
naquela área (junto ao fosso ou no
interior do mesmo), num momento em
que o fosso se encontraria já, pelo menos
em parte, desactivado enquanto barreira
física.

O segundo aspecto a salientar é o facto
de os depósitos mais antigos do Fosso 2
praticamente não apresentarem placas,
sendo que estas aparecem com uma

Gráfico 2 – Distribuição dos tipos de pesos pelos depósitos dos Fossos 1 e 2.

Figura 8
Cerâmica Mamilada
e Pesos de tear (Fosso 2)

Figura 7
Campaniformes estilo Pontilhado Geométrico



matéria-prima, o quartzo e o sílex têm
uma representatividade aproximada,
seguidos do quartzito (este sobretudo
relacionado com uma indústria talhada
sobre seixos). Chert, xisto jaspóide, xisto
e quartzo hialino têm uma
representatividade baixa.

A pedra polida é relativamente escassa
(conta-se em doze o total de achados
recolhidos durante a intervenção). O
estado fragmentado da maioria das peças,
todas em anfibolito, não permitiu uma
caracterização tipológica da grande
maioria: apenas foi possível classificar
três utensílios na área do apoio 181 (um
martelo fracturado longitudinalmente, na
Fase 1; um outro integralmente polido, de
secção transversal sub-rectangular e
bordos convergentes no talão, na Fase 4;
outro ainda, de forma rectangular e
secção trapezoidal, proveniente da Fase 2.
Em comum, estas peças têm a ausência
de gume demarcado, substituído por uma
superfície activa que apresenta um
polimento extremo. Objectos similares
são conhecidos, quer em contextos
habitacionais, quer em contextos
funerários, e tem sido relacionados com
a prática da metalurgia (acabamento de
peças metálicas) (Brandherm, 2000;
Cardoso, 1994). Atentando na proposta
de Brandherm, não nos parece terem estas
peças sido utilizadas como “percutores”
de matérias duras, já que não evidenciam
marcas de embate, a menos que se
tratassem de folhas de metal. Pode
pensar-se, ainda, em usos alternativos,
como o tratamento de peles (o que
poderia explicar o extremo polimento
observado e a ausência de marcas de
impacto). No entanto, nenhuma evidência
nos permite, de momento, fundamentar
tal hipótese.

Metais e metalurgia, tal como já havia
sido verificado na década de oitenta, estão
presentes, mas com uma representatividade
relativamente baixa: um punção de cobre
(nos depósitos superiores revolvidos);
escória de cobre (à superfície); um
fragmento de cadinho muito queimado e
com restos de escória de cobre agarrados

(UE 2055 – terceira unidade de
enchimento do Fosso 2, onde surgem os
primeiros fragmentos de campaniforme
Internacional).

Relativamente aos elementos de moagem,
foram registados oito dormentes e um
movente. As peças apresentam-se
inutilizadas por fractura, tendo a maioria
sido recolhida em depósitos que
preenchiam fossas.

Ao nível dos objectos de adorno, registou-se
a presença de três contas de colar,
provenientes dos depósitos revolvidos.
Duas das contas utilizam como matéria-
-prima a variscite, sendo a terceira
executada em “caliço”. A nível morfológico,
duas são peças discoidais grossas (com
perfurações bicónicas) e uma discoidal
fina de perfuração bi-rombóide (caliço). 

Quanto a materiais de natureza mais
simbólica ou conectáveis com o sagrado,
registaram-se alguns ídolos e fragmentos
de ocre. Os fragmentos de ocre, sempre
vermelho alaranjado, apenas ocorrem em
contextos da Fase 1, em depósitos ao
longo do Fosso 1 (UEs 2039, 2031, 2028).
Os ídolos, por sua vez, surgem em todas
as fases. Do depósito de enchimento
superficial da Fossa 9 [2059], integrada
na Fase 1, foi recolhido um ídolo de gola
em cerâmica, muito espesso e de
acabamento pouco cuidado. Também no
depósito superficial de enchimento da
Fossa 2 (Fase 2), foi registado um outro
ídolo em cerâmica fragmentado.
Apresenta o corpo cilíndrico e um
espessamento na zona da extremidade
conservada, fazendo lembrar alguns
ídolos de calcário, nomeadamente
algarvios. Na [2004] foi registado um
pequeno ídolo em mármore branco de
secção subquadrangular. Na [2002]
recolheu-se um possível fragmento de
ídolo em cerâmica. Embora a sua
morfologia seja difícil de estabelecer,
assemelha-se à metade inferior de uma
falange. Finalmente, proveniente da
[2003] (último depósito conservado que
preenche e transborda o Fosso 2,
integrado na Fase 3), registou-se um
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Indústria lítica talhada e polida: 1 a 3 - pontas de seta; 4 a 7 - furadores sobre lâmina; 8 a 11 - segmentos
de lâmina; 12 - martelo de pedra polida



fragmento distal de placa de xisto com
decoração unifacial geométrica (bandas
de triângulos preenchidos por
recticulado).

5. Dados Paleoeconómicos

Durante as escavações realizadas
na área do Poste 181, foi recolhida
uma grande quantidade de fauna

mamalógica e malacológica, situação que
também já havia sido registada nas
campanhas de 1982 e 1985 (Arnaud,
1993). Das observações efectuadas
durante o processo de escavação (análise
muito superficial e incompleta), foi
documentada a presença de cavalo,
ovicaprinos, porco, boi e veado. Como
praticamente todos os depósitos que
preenchiam os fossos e algumas das fossas
forneceram abundante fauna, o seu
estudo futuro e relação com a estratigrafia
poderá permitir perceber a evolução das
estratégias de exploração dos recursos
faunísticos ao longo do faseamento
proposto. Relativamente à fauna
malacológica, foram registadas várias
centenas de conchas (inteiras ou
fragmentadas), tendo-se identificado,
numa análise sumária e superficial,
espécies como a Patella vulgata (Lapa);
Pecten maximus (Vieira); Tapes decussatus
(Amêijoa). Os vestígios de fauna
malacológica, em número relativamente
significativo, sugerem que os moluscos
eram recursos alimentares frequentes no
povoado. As espécies presentes
evidenciam a exploração de meios
marinhos (como o mexilhão, a lapa ou a
vieira) e estuarinos (amêijoa ou navalhas).
Face à localização do povoado de Porto
Torrão, as áreas mais próximas onde se
poderiam obter estas espécies são a costa
alentejana, situada a cerca de 65 Km do
povoado, e o estuário do Sado, a uma
distância de cerca de 60 km.

6. Breve reavaliação do povoado
do Porto Torrão no contexto das
problemáticas do 4.º e 3.º milénios
no Sudoeste Peninsular

Os trabalhos agora desenvolvidos
no povoado de Porto Torrão,
apesar de enquadrados numa

acção de minimização de impactes, com
áreas intervencionadas e respectivas
localizações vinculadas a um projecto
de distribuição de energia eléctrica,
forneceram dados de grande relevância
científica para a melhor caracterização
cronológico-cultural do povoado, assim
como da sua organização espacial  e das
estruturas que o constituem. Torna-se,
pois, possível perspectivar o sítio de uma
nova forma, no contexto do processo de
afirmação das sociedades produtoras da
2.ª metade do 4.º e 3.º milénios AC no
Sudoeste peninsular. Por seu turno, fica
uma vez mais demonstrada a importância
que, nos últimos anos, a arqueologia de
salvamento e de minimização de impactes
tem assumido em Portugal, contribuindo
decisivamente, num enquadramento de
desenvolvimento sustentado e
equilibrado, para o progresso da
investigação e da produção de
conhecimento científico.

Das três áreas intervencionadas, sem
dúvida que foi a do apoio 181 que
forneceu a maior quantidade de dados.
Contudo, também as informações
registadas nas áreas dos apoios 180 e 183
são úteis, contribuindo para uma melhor
compreensão do sítio.

A área onde se registaram contextos
arqueológicos preservados, relativa ao
apoio 181, dista cerca de 300 m da zona
considerada como correspondendo ao
centro do povoado (Arnaud, 1982; 1993)
e localiza-se numa zona mais baixa, a cerca
de 95 m da margem direita da Ribeira do
Vale do Ouro. Aí, identificaram-se pela
primeira vez estruturas negativas – fossos
e fossas. De facto, ainda que a presença
de fossos no povoado do Porto Torrão
fosse já aventada por alguns autores
(Jorge, 1999), não existiam evidências
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detectaram quaisquer vestígios dessas
estruturas e a própria presença das fossas
no espaço entre os fossos sugere que aí
não existiriam estruturas em positivo
associadas ao Fosso 2 (pelo menos de
terra).

Uma outra funcionalidade poderá estar
relacionada com a própria implantação
do povoado. Este ao estender-se pelas duas
vertentes da Ribeira do Vale do Ouro, a
qual parece atravessá-lo ao meio, situa-se
numa bacia, em que as águas escoam no
sentido do centro (precisamente para a
ribeira). Nestas condições, os fossos
funcionariam também como sistemas de
drenagem das águas, mantendo mais
secos os espaços delimitados. Hipótese
semelhante poderá ter funcionado no
povoado dos Perdigões, onde os fossos,
mesmo depois de preenchidos, continuam
a funcionar como drenos, facto
demonstrado pela localização de poços
modernos, que se lhes sobrepõem nas
zonas de cota mais baixa do povoado.

A funcionalidade dos fossos, no âmbito da
gestão dos recursos hídricos, nomeadamente
para aproveitamento agrícola, foi também
defendida para Los Marroquiés Bajos.

Relativamente às fossas, torna-se difícil
definir a sua funcionalidade, na medida
em que os dados disponíveis são escassos.
Algumas poderão ter funcionado como
local de armazenamento – silos (caso da
Fossa 4) – e, numa etapa final, como
lixeiras. Na Fossa 2 recolheram-se
inúmeros fragmentos cerâmicos e fauna
mamalógica, podendo indiciar a sua
utilização como local de despejo, situação
que já não se verifica na Fossa 4.
Aí, a cerâmica era escassa e apresentava-se
muito fragmentada, com excepção para
uma taça inteira, recolhida no primeiro
depósito de enchimento. Esta fossa
apresentava a particularidade de se
encontrar selada por um empedrado,
situação que não se verificou em
nenhuma outra. A estrutura negativa
designada como Fossa 3 corresponde a
uma suave depressão onde se verificou
uma grande concentração de cerâmica e
de fauna mamalógica, podendo mais uma
vez funcionar como local de despejo.
As fossas registadas no Fosso 1 não são
escavadas no substrato geológico, mas
nos depósitos de enchimento. As formas
e dimensões são variáveis e não foram
integralmente escavadas (prolongam-se
pelos cortes), o que condiciona a sua
interpretação.

O conjunto artefactual registado no
Fosso 1 apresenta variações significativas
relativamente à componente material
proveniente das sondagens efectuadas
entre 1981 e 1985, com implicações na
cronologia usualmente atribuída ao
povoado. Os dados resultantes destas
últimas estabeleciam para o povoado uma
datação do período Calcolítico, dividido
entre um momento pré-campaniforme e
um momento campaniforme, sendo
assumida uma ocupação continuada entre
as duas fases. No entanto, os materiais
dos depósitos de enchimento do Fosso 1
fazem agora recuar a fundação do
povoado ao Neolítico Final (primeiros
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arqueológicas que o confirmassem. Os
resultados da escavação agora realizada
possibilitam a inserção do Porto Torrão
na categoria de povoados com fossos.
Contudo, no actual estado de
conhecimentos, não é possível inferir uma
organização do espaço, sabendo-se apenas
que existem pelo menos dois fossos,
aparentemente dispostos paralelamente,
mas com cronologias de construção e
enchimento distintas. Não é possível, face
aos dados disponíveis, determinar a
planta e o comprimento de cada um dos
fossos, mas apenas referir-se a sua
profundidade e a largura observadas nos
troços que foram escavados, podendo
estas variar ao longo do traçado. Tendo
em conta a exiguidade do espaço
intervencionado, os dados devem ser
analisados com as devidas reservas, mas
parece estar documentada, com relativa
solidez, a anterioridade do Fosso 1,
construído e totalmente preenchido (pelo
menos em parte do seu traçado) durante o
Neolítico Final, relativamente ao Fosso 2,
construído num momento claramente
Calcolítico. O preenchimento deste
segundo fosso processa-se durante o
Calcolítico e termina (último depósito
de enchimento) num momento em que o
campaniforme de estilo Pontilhado
Geométrico já está presente e é
dominante.

O facto de não conhecermos a planta
global dos recintos definidos por estes
fossos cria dificuldades à interpretação
funcional destas estruturas. Por outro
lado, não sabemos se existem ou não
outras linhas de fossos ou outro tipo
de estruturas em positivo (tipo muro,
muralha, paliçada, etc.). Note-se que a
convivência de fossos e estruturas
amuralhadas tem vindo a ser registada
noutros povoados, como no Monte da
Ponte (Kalb e Hock, 1999) ou em
Marroquiés Bajos (Zafra de la Torre,
et. al., 1999).

Independentemente de qualquer outra
funcionalidade, a simples existência dos
fossos criou compartimentações físicas,
no espaço, que materializam concepções
mentais de percepção e gestão desses
mesmo espaço. A própria construção do
Fosso 2, feita numa altura em que o Fosso 1
estaria desactivado enquanto estrutura
que condicionava fisicamente o acesso,
não significa que os limites daquele
primeiro fosso, certamente ainda
perceptíveis (certos pontos do traçado até
poderiam não estar totalmente
preenchidos), não se mantivessem como
definidores de um espaço (ainda que
reconceptualizado) e até como limitadores
do acesso: perdido o obstáculo físico,
poderia manter-se um obstáculo
simbólico associado aos limites ainda
visíveis do fosso.

De qualquer forma, a dimensão (quer em
largura, quer em profundidade) dos fossos
quando limpos (ou mesmo durante as
primeiras fases dos respectivos
preenchimentos) torna viável que estas
estruturas tenham funcionado como
inibidores físicos de acesso ao interior
das respectivas áreas, o que permite
contemplar, entre outras, a
funcionalidade defensiva. Na zona
escavada, não se identificaram vestígios
de paliçadas ou de estruturas positivas
em terra associadas aos fossos. Contudo, é
preciso ter presente que o lado interno do
Fosso 1 só foi definido na sanja de 1 m de
largo. Quanto ao limite interno do Fosso 2,
ao longo de toda a área escavada, não se
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séculos da segunda metade do IV milénio
AC). A dimensão da estrutura negativa e
a densidade de materiais nos depósitos
que a preenchiam parecem documentar
uma ocupação efectivamente sedentária
logo nesse primeiro momento. O estudo
dos elementos faunísticos recolhidos
nestes depósitos será importante para
reforçar ou não esta inferência.

Por outro lado, os dados proporcionados
pela intervenção de 2002 obrigam a
pensar o povoado, não como um todo
uniforme e acabado, mas como uma
realidade com uma dinâmica interna que
deve ser questionada e investigada.
Poderemos perguntar-nos se não terão
existido momentos de abandono total ou
parcial, tal como foi questionado para os
sítios do Monte da Tumba e Leceia
(Valera, 2003), ou demonstrado para o
povoado do Porto das Carretas (Silva e
Soares, 2002). As diferenças artefactuais
entre os depósitos que preenchiam o
Fosso 1 e o Fosso 2 revelam alguns cortes
abruptos, situação que sugere existir uma
interrupção da ocupação do local, entre a
sedimentação dos últimos depósitos que
preenchem o Fosso 1 e a abertura e início
de preenchimento do Fosso 2, pelo menos
nesta área do povoado. Efectivamente,
parece haver suficientes indícios para
pensar que, em muitos sítios calcolíticos
fortificados, ocorreram processos
dinâmicos de contracção, crescimento ou
abandono temporário, antes do abandono
final, sendo que estas dinâmicas internas
necessitam de ser questionadas e
percebidas, para se poder compreender
um sítio.

Um outro elemento que poderá ter
implicações nas interpretações realizadas
com base nos resultados das sondagens de
1981 e 1985 refere-se à distribuição
espacial da cerâmica campaniforme, cuja
área de distribuição se viu
consideravelmente alargada, facto que
obriga a repensar algumas das hipóteses
que haviam sido propostas. 

Por outro lado, a sondagem efectuada no
apoio 183, localizada junto ao limite sul

do povoado, permite também uma nova
reavaliação desses limites, na medida em
que não se registou aqui qualquer
contexto arqueológico preservado.
O conjunto artefactual recolhido é
bastante heterogéneo, verificando-se uma
coexistência de cerâmicas de cronologia
recente com cerâmicas pré-históricas
muito fragmentadas e erodidas, situação
resultante do revolvimento provocado
pela acção de máquinas agrícolas, cujos
sucessivos trabalhos poderão ter
contribuído para o arrastamento desses
materiais, alargando a mancha de
distribuição superficial. Esta observação
parece fazer recuar o limite sul do
povoado para o topo da suave vertente
da margem esquerda da Ribeira do Vale
do Ouro, junto à última sondagem
realizada em 1985.

O povoado parece encaixado, ocupando
as suaves vertentes de ambos os lados da
ribeira, que forma uma espécie de bacia,
constituindo-se os topos das vertentes
como os limites visuais (e possivelmente
do próprio povoado) para quem está no
seu interior, numa situação semelhante
à observada no sítio dos Perdigões. 
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Num outro plano, de natureza mais
teórica, os dados agora obtidos vêm,
juntamente com outros que têm vindo
a ser divulgados nos últimos anos,
contribuir para questionar a periodização
tradicional (que temos aqui seguido), na
qual Neolítico Final e Calcolítico surgem
como períodos históricos diferenciados.
A identidade do Neolítico Final e do
Calcolítico como períodos autónomos e
diferenciáveis começa por se estabelecer
no quadro de uma investigação histórico-
-culturalista que utiliza,
fundamentalmente, o subsistema
tecnológico para periodizar, num
esquema que tem estado subjacente

a periodizações em uso corrente em toda
a Pré-História (Antiga e Recente):
conjuntos recorrentes de tipos de
artefactos ou contextos servem para
distinguir uns períodos de outros, sendo
associados a estádios evolutivos do
percurso humano.

O advento das abordagens funcionalistas,
estruturalistas, materialistas e
contextualistas, privilegiando diferentes
aspectos da organização do todo social,
vem criar, necessariamente, problemas
de desajustamento entre as periodizações
tradicionais e o conhecimento em
produção, evidenciando que qualquer
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Fosso 1 e Fossa 4;
Perfil do Fosso 2



Calcolítico corresponderão, precisamente,
a um período de domesticação da
paisagem, ou seja, ao momento em que,
através da “verdadeira” Revolução
Neolítica peninsular (que coincide com
a Revolução dos Produtos Secundários de
Sherrat), as comunidades desenvolvem
uma efectiva atitude transformadora face
ao espaço, a qual sucede à designada
atitude participativa, que envolveu os
primeiros trabalhos de transformação
do meio durante o Neolítico Inicial e
arranque do fenómeno megalítico.

Também para o Sudoeste Peninsular, os
discursos e os dados se vão encaminhando
neste sentido. Na sua mais recente síntese
sobre a mudança na Pré-História Recente
do Sul de Portugal, Joaquina Soares e
Tavares da Silva, sem nunca o referirem
explicitamente, abarcam Neolítico Final
e Calcolítico naquilo a que designam por
viabilização das formações sociais
camponesas através de uma verdadeira
economia agro-pecuária (Soares e Silva,
2000). Seguindo a sua tradicional
abordagem enquadrada pelo materialismo
histórico, consideram uma prévia
mudança económica e técnica (portanto,

infra-estrutural) seguida depois por
reajustamentos sociais e culturais
(superestruturais). No seu entender, estas
primeiras sociedades verdadeiramente
camponesas emergem de alterações
económicas e tecnológicas que se
processam em ritmo acelerado e que são
conceptualizadas pela Revolução dos
Produtos Secundários, a qual se opera a
partir da 2ª metade do 4º milénio AC,
gerando readaptações sociais, ideológicas,
mentais e políticas que se consubstanciam
durante o 3.º milénio. Os indicadores
referenciados deste processo são a
valorização e investimento do povoado
como centro de organização e exploração
de territórios de fronteiras mais bem
demarcadas, a sedentarização, o
crescimento demográfico, o acentuar da
conflituosidade gerada pela acentuada
competição pelos recursos críticos.
O apogeu do megalitismo, com a
construção de recintos e grandes
sepulcros megalíticos, é, neste esquema,
viabilizado pelo produto da transformação
económica em curso, cujo investimento,
nesta “esfera tradicional de poder
simbólico”, é considerado como o “canto
do cisne da sociedade tribal” (idem: 220). 

Neste contexto, a proliferação de
povoados cercados por fossos atribuíveis a
(ou com origem em) momentos
integráveis (ao nível da cultura material)
no tradicional Neolítico Final vem
reforçar a ideia de que a calcolitização,
enquanto processo de estruturação da
dinâmica social que afirma as primeiras
comunidades efectivamente camponesas
na Península Ibérica, já está em marcha
no Neolítico Final. Dados recentemente
apresentados ao 3.º Congresso do
Neolítico Peninsular (Santander, 2003)
evidenciam que o arranque deste processo
poderá mesmo, pelo menos na fachada
oriental da península, ser mais antigo.
Um recinto com fossos de 3 m de
profundidade por 12 m de largura foi
datado do 6.º milénio AC, tendo cerâmica
cardeal na base dos seus enchimentos
(Barnabeu Aubán e Orozco Kohler, 2003).
Qual o interesse, então, em manter
fronteiras do tipo Neolítico Final /
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periodização é um assunto teórico
dependente de enquadramentos
epistemológicos, metodológicos e dos
critérios utilizados para a análise da
mudança. Efectivamente, a mudança (que
as periodizações pretendem tornar
cognoscível) opera-se em subsistemas
(tecnológico, económico, político,
ideológico, demográfico, etc.) de
velocidades descompassadas e ritmos
variados, gerando dentro do tempo
histórico (por oposição ao tempo
cronométrico) tempos diferenciados,
frequentemente com expressão espacial,
cuja articulação é necessária à elaboração
de periodizações (Valera, 2000).

A construção de períodos históricos fica,
deste modo, dependente da natureza e
quantidade de variáveis que são
consideradas relevantes e cuja articulação
conduzirá à construção de períodos de
homogeneidade histórica, os quais podem
ser associados ao conceito de Espaço de
Inteligibilidade Histórica: “(...) lapso de
tempo em que uma combinação
determinada e bem caracterizada de
factores ambientais, ecológicos,
económicos, culturais e políticos, e todos
os que forem pertinentes, permanece
configurando um sistema de algum tipo,
cujo modelo pode ser estabelecido.”
(Aróstegui, 1995: 226).

Assim, e no caso concreto do Neolítico
Final e Calcolítico peninsulares, a
fronteira começou a ser fragilizada a
partir do momento em que, dentro de
novos quadros teóricos e em face de novos
dados obtidos, as perspectivas de
abordagem se diversificaram.
Os indicadores de mudança utilizados
deixaram de ser meramente elementos
do subsistema tecnológico, para se
considerarem variáveis como a sedentarização,
as formas de territorialidade (padrões de
assentamento, de mobilidade/estabilidade,
áreas de recurso, constituição de
paisagens, etc.), os níveis e mecanismos
de interacção, a organização da produção,
a organização social e sua expressão
material, a gestão do poder, a constituição
de paisagens, etc.  

Por outro lado, as abordagens do
simbólico, dinamizadas pela arqueologia
contextualista e interpretativa,
evidenciaram a diversidade e pluralidade
de sentidos, que ajudaram a espartilhar
significados cronológicos e funcionais
rígidos de objectos e contextos. Os
modelos que têm sido construídos e os
dados que recentemente têm vindo a
público enfatizam a ideia de que, para
várias áreas regionais peninsulares, nada
de estrutural diferencia as duas etapas.
Como recentemente defendeu Almudena
Hernando, a mudança social que
caracterizaria o Calcolítico iniciou-se com
o que designamos por Neolítico Final e
intensificou-se e tornou-se mais visível
durante o 3.º milénio AC: “En el
momento en que se comtempla la
compleja interación de todos los
elementos de la cultura y la necessidad de
encontrar una coherencia básica a las
formas que el registro arqueológico
desvela, el Calcolítico parece perder todo
su sentido como etapa independiente y
separada del Neolítico Final (...) Nada
transcendental parece ocurrir com la
aparición de la metalurgia de cobre, que
representa solamente uno mas de esos
elementos de prestígio y que, como van
demonstrando las investigaciones, puede
llegar a enclavarse en contextos de claro
Neolítico Final (...)” (Hernando,
2001:232).

Na abordagem estruturalista de Filipe
Criado Boado (1993), Neolítico Final e
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não atingiu o fundo e os depósitos
escavados são de cronologia calcolítica.
Contudo, também para este sítio se
levantou a hipótese, com base na análise
da componente artefactual de alguns
contextos na área (ou próximos) do
cromeleque, de a fundação do povoado
remontar ao Neolítico Final, podendo já
apresentar algumas das estruturas em
fosso que evidencia em fotografia aérea,
mas que ainda não foram escavadas
(Valera, 1998: 97). Outros, ainda, têm
fundação e vida exclusivamente do
Calcolítico, como exemplifica o caso de
Santa Vitória. Mas não nos podemos
esquecer das recentes informações que
nos chegam da área valenciana.

A implantação topográfica é igualmente
variável, embora se observem algumas
recorrências interessantes, concretamente
a que se relaciona com a implantação dos
grandes povoados. Ao contrário da
localização tradicionalmente concebida
(povoados tendencialmente de altura,
com bom domínio sobre a paisagem),
o que observamos é a semelhança das
implantações dos povoados da Pijotilla,
Porto Torrão, Perdigões ou Marroquiés
Bajos, sempre em zonas baixas, formando
bacias ligeiramente deprimidas em zonas
de peneplanície, por vezes atravessados a
meio por ribeiras (casos do Porto Torrão
e Pijotilla). Pelo contrário, pequenos
povoados como o Torrão ou Santa Vitória
procuram sítios destacados na paisagem,
sejam cabeços aplanados ou colinas,
enquanto outros, como Pombal ou Monte
da Ponte se localizam também em áreas
baixas ou de relevo muito suave.

Relativamente às plantas e às dimensões
dos recintos, a informação disponível é
muitas vezes parcelar e desigual para os
vários sítios, ou porque esses dados ainda
não foram obtidos (caso das plantas de
Porto Torrão), ou porque ainda não foram
convenientemente publicados. Apesar
destas condicionantes, pode observar-se,
no que às plantas diz respeito, uma
tendência geral para a circularidade e,
nos casos que evidenciam vários fossos,
para uma disposição concêntrica. Em

casos como os Perdigões, a delineação de
circunferências é perfeita nos fossos
externos, apenas interrompida para
englobar, e de forma subcircular (a figura
geométrica de base mantém-se), a área de
necrópole (o que remete para uma
inequívoca intencionalidade na obtenção
dessas plantas e para a disponibilidade
técnica e conceptual para o fazer).
Situação semelhante ocorre em Marroquiés
Bajos (no extremo oriental do vale do
Guadalquivir), onde as extensas áreas já
intervencionadas documentam a existência
de vários fossos que aparentam ser
circunferências concêntricas perfeitas.
Este carácter circular e concêntrico
aparece também evidenciado pelas
prospecções geofísicas realizadas no
Monte da Ponte e no pequeno recinto de
Pombal (através de fotografia aérea). Em
Santa Vitória, uma tendência circular da
planta dos fossos é mantida, apesar do
carácter sinuoso, mas regular, com que
estes são traçados, formando uma sequência
de semicírculos (interpretados como
simulações de torreões). O carácter concêntrico
entre os dois fossos identificados é evidente.
Fugindo um pouco ao círculo perfeito, as
plantas publicadas para os recintos
definidos na Pijotilla e no Torrão apresentam
uma tendência ovalada ou, quando muito,
subcircular. Contudo, o círculo, por
muitos considerada a forma geométrica
subjacente ao mundo natural, parece ser
dominante e estruturante da arquitectura
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Calcolítico? Esse interesse reside, sobretudo,
na atribuição cronológica dos contextos, ou
seja, na sua remissão a determinado
momento de uma escala cronológica (e não
a um período), possibilitando, assim,
percepcionar  a dinâmica da mudança,
ajudando na construção de periodizações
enquanto construções de modelos de
organização social.

São já vários os povoados cercados por
fossos conhecidos no Sudoeste. A maioria
está associada à bacia do médio
Guadiana: Perdigões em Reguengos de
Monsaraz (Lago et al, 1998; Valera et al,
2000), Torrão em Elvas(Lago e Albergaria,
2001) e Santa Vitória (Dias, 1996) em
Campo Maior, Igreja Velha de S. Jorge em
Ficalho (Soares, 1996), Juromenha
(Calado e Mataloto, 1998 a e 1998b;
Calado e Rocha, 2002), Monte da Ponte
em Évora (Kalb e Hock, 1999), Pijotilla
(Hurtado, 1995 e 2000) e El Lobo
(Enríquez Navasqués, 1990) em Badajoz.
A Norte deste núcleo, já na bacia do Tejo,
foi recentemente identificado, através de
fotografia aérea, um pequeno recinto
circular aparentemente definido por um
fosso, no povoado de Pombal, em Monforte
(Boaventura, 2001). O Porto Torrão, agora
também referenciado como povoado com
recintos de fossos, situa-se a Sudoeste do
núcleo do médio Guadiana, já na bacia do
Sado. A Sul, existem notícias da
identificação de fossos no povoado de
Alcalar (Parreira e Morán, s.d.) e em Papa
Uvas, Huelva (Martín de la Cruz, 1985,
1986a e 1986b). Mais afastados, no baixo e
no alto Guadalquivir, entre uma série de
sítios referenciados em bibliografia,
destacam-se dois grandes povoados com
fossos: Valencina de La Concepción (Ruiz
Mata, 1994) e Marroquiés de Bajo (Zafra
de la Torre et. al., 1999). Contudo, o
número de recintos definidos por fossos
em todo o Sudoeste peninsular deverá ser
bem mais vasto, podendo muitos dos
povoados considerados abertos desta área
apresentar estruturas do género, cujo
reconhecimento à superfície é
extremamente problemático. 

Contudo, apesar dos trabalhos em alguns
destes sítios remontarem à década de 70
do século passado, as problemáticas dos
recintos cercados por fossos no Sudoeste
peninsular nunca foram elencadas nem
particularmente abordadas. Em primeiro
lugar, contudo, terá que se colocar a
questão de saber se existe um problema
específico, uma unidade temática, que
permita isolar como assunto “os recintos
cercados por fossos”. A resposta tem,
ainda, que ser cautelosa.

Em termos “internos”, não parece existir
uma unidade. Efectivamente, da mesma
forma que a unidade de funções e
significados dos povoados fortificados
com estruturas positivas tem vindo a ser
desarticulada, evidenciando-se, uma
pluralidade de situações (quer no que
respeita a plantas, estruturas, funcionalidades,
dimensões, durações de ocupação, etc.),
pelo contrário, uma pretensa unidade dos
recintos cercados por fossos confronta-se,
no Sudoeste, com condições muito
diversificadas, levantando problemas
distintos.

Começando pela questão cronológica, e
embora alguns destes sítios estejam ainda
por escavar em extensão e outros tenham
grande parte da informação ainda por
publicar, a sua cronologia geral
corresponde, ao que se sabe, à 2.ª metade
do 4.º e 3.º milénios AC, mas com
momentos de fundação e durações de
ocupação diversas. Verifica-se que alguns
têm fundações e ocupações
exclusivamente do Neolítico Final, casos
de Juromenha (para o qual se fala mesmo
de uma cronologia a iniciar-se num
Neolítico Médio), Torrão e, muito
provavelmente (apesar da reduzida área
escavada), Igreja Velha de S. Jorge. 
A fundação do Porto Torrão recua agora
também ao Neolítico Final, com pelo
menos um recinto definido por um fosso,
mas a sua ocupação prolonga-se por quase
todo o 3.º milénio, onde se verifica a
construção de, pelo menos, mais outro
fosso. Situação idêntica parece ser a
registada em Papa Uvas. Para os
Perdigões, a escavação do fosso exterior
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dimensões (de espaço, população e vida),
com uma complexidade estrutural, com
um nível de investimento tais que, em
alguns casos, atingem valores próximos
de pequenas urbes. Note-se que Marroquiés
Bajos, situado na Andaluzia central,
apresenta uma área que será cinco vezes
superior à de Los Millares (Kunst, 2000:
139): o eixo maior da área fortificada pela
linha exterior de Los Millares é de cerca
de 450 m, bem inferior aos 1200 m de
diâmetro do fosso exterior de Marroquiés
Bajos, aos 1000 de eixo maior do recinto
da Pijotilla e da mesma ordem de
grandeza do diâmetro máximo dos
Perdigões. Valencina, para a qual não
conhecemos o traçado completo do fosso
(que chega apresentar 17 m de largura),
integrará este leque de grandes povoados,
no qual poderemos perspectivar igualmente
o Porto Torrão. Naturalmente, estes sítios
configuram situações de centralismo
político, económico e simbólico sobre um
determinado território e sobre um
conjunto de povoados nele existentes que
não se enquadram no cenário de
organização política fragmentária e
localista de “comunidades autónomas
basicamente igualitárias” e em

permanente conflito, que têm vindo a ser
defendidas por Carlos Tavares da Silva e
Joaquina Soares, para o Sudoeste peninsular.
Pelo contrário, estas realidades potenciam
o recurso, em diferentes escalas, a modelos
de relações de dependência tipo centro-
-periferia (veja-se o recente texto de
Francisco Nocete, 2001). 

O carácter simbólico de alguns destes
recintos tem sido igualmente invocado.
Globalmente, todos estes fossos
materializaram compartimentações dos
espaços, cristalizando no terreno e na
percepção deste a diferenciação entre
interiores e exteriores, com implicações
evidentes na forma de gerir, hierarquizar
e sentir os espaços constituintes de cada
um destes sítios. Aparentemente, e para
já, os recintos de fossos são mesmo a
primeira forma de delimitação de espaços
habitacionais que se conhece no Sudoeste
peninsular, só mais tarde surgindo as
delimitações positivas em pedra.
Contudo, não sabemos se, mesmo
anteriormente, algumas áreas
habitacionais não seriam cercadas por
paliçadas. Mesmo para os recintos de
fossos tem sido avançada a possibilidade
de lhes estarem associadas paliçadas ou
“muralhas” de terra, que utilizariam os
materiais resultantes das escavações das
estruturas (veja-se, por exemplo, as
propostas apresentadas para Juromenha
e Santa Vitória). Um exemplo de fossos
reforçados por estruturas positivas
associadas está patente em Marroquiés
Bajos, onde uma potente muralha de dois
metros de espessura e três de altura (em
média) reforça, pelo interior, o Fosso 4.
Outro exemplo vem-nos do Monte da
Ponte, em Évora, onde prospecções
geofísicas revelaram várias linhas de
muralhas associadas a linhas de fosso.

Mas, se todos materializam uma
compartimentação dos espaços, as
diferenças de dimensões (perímetros,
larguras e profundidades), tem
implicações na sua explicação e na
tentativa de recuperar possíveis sentidos.
Convém, neste aspecto, salientar um facto
relevante: os recintos de fossos

Intervenções } Povoado do Porto Torrão (Ferreira do Alentejo)

59

do período, observável, quer em
construções em positivo (muralhas,
bastiões, cabanas, câmaras funerárias),
quer em negativo. Esta tendência para as
plantas circulares tem vindo a ser
evidenciada, chegando mesmo a admitir-se
a existência de referências simbólicas
para o geometrismo circular dos fossos
de Los Marroquíes Bajos.

Quanto às dimensões, e uma vez mais
fazendo ressalvas relativamente à
qualidade e quantidade da informação
disponível, a diversidade parece ser mais
evidente. Assim, temos recintos de
reduzidas dimensões, como os de Pombal
(diâmetro máximo de cerca de 30 m),
Santa Vitória (diâmetro máximo de cerca
de 20 m para o recinto interior e de 50 m
para o exterior) ou Torrão (diâmetro
máximo de cerca de 50 m), enquanto
povoados como o Monte da Ponte (com
um diâmetro máximo de 250 m para o
recinto exterior), Perdigões (com cerca
de 450 m de diâmetro para o recinto
exterior), Pijotilla (com um eixo maior
que excede os 1000 m) ou Marroquiés
Bajos (com um diâmetro do fosso exterior
de cerca de 1200 m) se revelam como
recintos de grandes dimensões.  É certo
que teremos de ter em conta que a
constituição destes recintos circulares
concêntricos se formam por sequências
aditivas, onde os fossos exteriores
envolvem os interiores, muitas vezes
quando estes, na totalidade ou em parte,
se encontram já preenchidos. Esta
situação foi documentada em Marroquiés
Bajos, e agora também em Porto Torrão.
Significa isto que alguns destes grandes
povoados que apresentam várias linhas
de fossos mais ou menos concêntricas
terão começado por apresentar recintos
mais pequenos (como poderá ser o caso,
eventualmente, do pequeno recinto
circular central dos Perdigões) e que
progressivamente se vão expandindo de
forma radial, embora o movimento
inverso (de contracção) também seja
possível. De qualquer forma, a dimensão
que chegam a atingir contrasta
brutalmente com o tamanho máximo que
apresentam os recintos que não

ultrapassam algumas dezenas de metros
de diâmetro. 

Estas diferenças de tamanho estão,
naturalmente, associadas a outras
evidências que distinguem os grandes
recintos dos mais pequenos e que se
traduzem em funcionalidades e
significados diferentes. As grandes
disparidades de tamanho traduzem,
naturalmente, demografias e, como atrás
já se referiu, durações de ocupação
também díspares. Por outro lado, aos
grandes recintos aparecem associadas
directamente necrópoles de monumentos
megalíticos, seja no interior, com aparente
indiferenciação espacial (caso da
Pijotilla), com demarcação espacial
integrada pelas próprias estruturas que
definem os recintos (como nos Perdigões)
ou em núcleos que se desenvolvem na
periferia dos recintos (como em Valencina
ou em Alcalar). Para Porto Torrão ainda
não se conhece qualquer evidência
tumular, mas tal como a presença de
fossos era previsível, também a existência
de uma ou várias necrópoles associadas
é bastante provável. 

Por outro lado, e como foi recentemente
salientado (Valera, 2003), a estes grandes
recintos estão igualmente associadas
fortes evidências do sagrado (para além
das relacionadas com a gestão da morte),
nomeadamente ao nível da quantidade e
variedade de artefactos directamente
relacionados com práticas mágico- religiosas,
assim como evidências materiais de
interacção transregional, por vezes a
longas distâncias. Estas situações
observam-se nos Perdigões, na Pijotilla,
em Valencina, em Marroquiés Bajos ou
no próprio Porto Torrão.

Normalmente rodeados por uma malha
de pequenos povoados abertos ou
delimitados por estruturas negativas ou
positivas, onde não se detectam necrópoles
directamente associadas e as evidências
materiais do sagrado e de contactos
directos à distância são escassas, estes
sítios parecem constituir-se como
verdadeiros lugares centrais, com
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identificados até agora no Sudoeste
Peninsular são diferentes dos cawsueid
enclosures britânicos, que normalmente
apresentam inúmeras “entradas”, de
plantas muito diversificadas e, por vezes,
bastante complexas, com dimensões
igualmente bastante variáveis, estando
frequentemente associados a vestígios
directos de paliçadas. 

No Sudoeste peninsular, os recintos em
que os fossos já foram escavados revelam
que estas estruturas podem variar imenso
em tamanho. Os grandes povoados
apresentam normalmente fossos de
grandes dimensões, por vezes inacreditáveis.
Em Marroquiés Bajos, o 4.º fosso apresenta
uma largura de 22 m (um verdadeiro
canal). Nos Perdigões, o fosso intervencionado
(o exterior) revelou uma largura de 9 m e
uma profundidade estimada (não se
chegou ao fundo) de cerca de 6 m. Em
Valencina, o grande fosso que delimita a
área central do sítio revelou uma largura
de 17 m. Para o Porto Torrão, as dimensões
dos fossos identificados são um pouco
mais comedidas, como vimos, com 3,5 m
de largura e 3 m de profundidade para
o Fosso 1 e 5,9 m de largura e 3,4 de
profundidade para o Fosso 2. 

Estas dimensões contrastam com as
conhecidas para os pequenos povoados.
Se em Santa Vitória as larguras ainda são
de 2 a 4 m e a profundidade média de 1,5 m,
no Torrão a largura máxima do fosso é de
1,5 e a profundidade de 1 m. Este fosso,
pelas suas dimensões, não só representa
um investimento de trabalho e manutenção
totalmente diferente dos anteriormente
referidos, como necessariamente traduzirá
funcionalidades e simbolismos distintos,
uma vez que não se constituiria como
efectivo inibidor físico do acesso ao
interior dos recintos, podendo ser facilmente
transposto, se não tivesse um qualquer
reforço em positivo associado (do qual
não há aparentemente evidências
arqueológicas). É certo que poderemos
sempre imaginar um qualquer código
associado à estrutura negativa, inibidor
da passagem (a quem fosse conhecedor
desse mesmo código), diferenciador e

hierarquizador de espaços, mas trata-se,
inevitavelmente, de uma realidade
diferente da que se observa nos grandes
povoados providos de grandes fossos.

Sobretudo, há que pensar que estas
estruturas poderão responder a propósitos
funcionais e significantes múltiplos e
compatíveis, que, tal como a solução em
si (a da construção deste tipo de estruturas
negativas), não são isoláveis, explicáveis
e compreensíveis separadamente.

A construção de recintos cercados por
fossos parece marcar o início de uma nova
prática: a da materialização, através da
arquitectura humana, da compartimentação
de espaços de larga escala. Mas tal
prática, na sua multiplicidade de situações
e dinâmicas, só se explica e ganha sentido
no contexto da constituição das primeiras
sociedades plenamente produtoras e
sedentárias, que constroem novas relações
com o território e desenvolvem novas
formas de ocupar, percepcionar, sentir
e pensar o espaço e a paisagem. A sua
antiguidade na Península (embora com
significativas disparidades regionais)
parece ser bem maior do que até há pouco
suspeitávamos, mas é como expressão
desse movimento estrutural que esta
realidade, com as suas diversidades,
tem de ser abordada e perspectivada.
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