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A presente publicação cumpre um dos propósitos do nosso trabalho 

municipal: promover o conhecimento sobre o património cultural e a história 

local, essencial a uma cidadania mais consciente e participativa. Conhecer, 

salvaguardar, divulgar, questionar, reinventar novas formas de participação 

são ações que nos convocam na sociedade onde vivemos, onde todos 

partilhamos o mesmo planeta, “casa” comum onde o local, o regional e o 

global se entrecruzam. 

Durante dois anos, uma equipa interdisciplinar levou a cabo uma intervenção 

arqueológica no núcleo urbano da vila de Bucelas, mais precisamente numa 

pequena área entre o Largo do Espírito Santo e a Rua Marquês de Pombal, 

ação que decorreu da necessidade de acompanhamento da reconstrução 

de um muro de suporte de terras. Esta circunstância inesperada acabou 

por revelar uma “janela” para o passado deste lugar: uma necrópole cristã 

medieval/moderna e, num nível ainda mais antigo, vários vestígios de 

habitações da época romana.

Mas, os trabalhos arqueológicos que decorreram entre maio de 2018 

e dezembro de 2019 foram apenas a primeira fase de um ciclo que se 

completa com esta edição: a publicação de uma síntese que reúne os 

dados provenientes do campo, com o trabalho aturado de laboratório e 

pesquisa documental. Assim, este livro não pretende ser nem um catálogo de 

exposição, nem um relatório de escavação, nem tão pouco uma publicação 

destinada à comunidade científica. Pelo contrário, é uma edição destinada 

principalmente aos munícipes. 

No local, depois do novo muro edificado, ficaram algumas das estruturas 

romanas, preservadas como memória – memória de outros que, antes de 

nós, habitaram este território.

Vereador Vasco Touguinha
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INTRODUÇÃO

A derrocada de um antigo muro de suporte de terras, em abril de 2018, 

colocou em risco parte do Largo do Espírito Santo e a Rua Marquês de 

Pombal, em pleno núcleo antigo da vila de Bucelas. Esse desmoronamento 

mostrou uma antiga área cemiterial, o que implicou uma intervenção 

arqueológica de emergência, de acordo com a legislação nacional em vigor 

para a salvaguarda e valorização do património cultural, em particular do 

arqueológico.

Os trabalhos arqueológicos de campo decorreram entre maio de 2018 

e dezembro de 2019 e envolveram uma equipa multidisciplinar de 

arqueológos e bioantropólogos, além de muitos outros voluntários, sob 

a responsabilidade científica de Nathalie Antunes-Ferreira e Florbela 

Estêvão.1 Convém salientar que o estudo do sítio arqueológico prosseguiu 

nos anos seguintes até ao final de 2022, trabalho de laboratório que 

possibilitou reunir dados fundamentais não só para a elaboração do 

Relatório Final da Intervenção Arqueológica, mas também para a edição 

deste pequeno livro.

Embora a área de afetação da obra do novo muro a erguer não fosse 

muito abrangente, sob o ponto de vista de uma investigação arqueológica, 

a circunstância de ter ocorrido numa das zonas mais movimentadas da 

vila de Bucelas implicou, naturalmente, como qualquer outra obra pública 

realizada em contextos similares, algum transtorno no quotidiano dos 

1Agradecemos a todos aqueles que colaboraram na intervenção arqueológica enriquecendo a 

equipa, contribuindo para os resultados que aqui apresentamos: antropólogos e arqueólogos 

contratados; jovens estudantes universitários voluntários; estudantes universitários em contexto de 

formação resultante da colaboração entre o Município de Loures, a Cooperativa de Ensino Superior 

Egas Moniz e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Também 

o nosso reconhecimento vai para os especialistas que, no decurso do trabalho, nos visitaram e nos 

estimularam com as suas observações. Igualmente agradecemos todo o apoio prestado pela Junta 

de Freguesia de Bucelas e pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bucelas.
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residentes. Na verdade, a presença continuada da equipa no local, ao 

longo de vários meses, proporcionou uma interação constante com os 

transeuntes, muitos deles curiosos com aquilo que acontecia mesmo no 

centro da povoação.

Assim, os poderes públicos, em estreita articulação com a equipa de 

arqueologia/antropologia biológica, procuraram assegurar um conjunto 

de ações variadas, por forma a sensibilizar a população local para a 

importância de uma intervenção tão demorada em espaço urbano, com as 

consequências inerentes. Além de sessões públicas, e de visitas comentadas 

ao local, dirigidas a vários tipos de públicos, múltiplas notícias na impressa 

local e nacional alertaram para o interesse do sítio arqueológico. Seguindo a 

mesma estratégia, está patente no Museu do Vinho e da Vinha, em Bucelas, 

uma exposição alusiva à intervenção no sítio - Largo do Espírito Santo. O 

Antigo Cemitério – a qual contém a informação passível de ser partilhada 

à data da sua inauguração (outubro de 2019), quando os trabalhos ainda 

estavam em curso.

Esse conjunto de iniciativas teve comprovado êxito, visível na mudança da 

atitude das pessoas de Bucelas, para quem a arqueologia não era ainda 

familiar, e que passaram a admirá-la e a respeitá-la como beneficiadora 

da sua terra e das suas raízes ancestrais. Uma das últimas iniciativas, 

promovida pela Câmara Municipal de Loures, foi a de conceber para o local 

uma memória do sítio arqueológico, nomeadamente com a preservação de 

algumas das estruturas habitacionais romanas, o que implicou um reajuste 

do projeto do novo muro. Agora, quem cruza a Rua Marquês de Pombal 

da vila de Bucelas é interpelado por aqueles vestígios, que embora pouco 

monumentais, é certo, certificam a antiguidade do local.  

A publicação deste livro enquadra-se, portanto, nessa mesma aspiração: 

partilhar conhecimento*. A edição deste trabalho resulta do contributo de 

uma vasta equipa de investigadores, do empenho da Autarquia - promotora 

da obra e dos trabalhos arqueológicos - e do cofinanciamento conseguido 

através do programa Promuseus (2020/2021 e 2021/2022)2 que contribuiu 

para o estudo dos materiais arqueológicos exumados.

- 8 - - 9 -

2 As duas candidaturas financiadas pelo programa ProMuseus (2019/2020 e 2020/2022) viabilizaram 

a concretização do projeto Antropologia Funerária e Paleobiologia de um Grupo Populacional 

Rural de Bucelas (Loures) nos séculos XVI a XIX, sob a direção de Nathalie Antunes-Ferreira e a 

colaboração de Florbela Estêvão; bem como a conclusão do inventário da coleção exumada, 

trabalho executado pela empresa de arqueologia Cota 80.86, com destaque para os arqueólogos 

Dário Ramos Neves e Inês Costa, igualmente em colaboração com a equipa técnica municipal, sob a 

direção de Florbela Estêvão.

*A primeira publicação sobre os resultados desta intervenção realizou-se no âmbito de um 

congresso de arqueologia em 2020, organizado pela Associação de Arqueólogos Portugueses e o 

CITCEM (FLUP/Porto), o artigo está publicado nas atas do referido congresso, disponível online.
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Para melhor compreender o território da freguesia de Bucelas e o sítio 

arqueológico em questão importa contextualizá-los numa visão mais abrangente, 

não só a nível geográfico como histórico. O conceituado geógrafo Orlando Ribeiro 

estabeleceu três grandes divisões geográficas para o território de Portugal 

continental: o Norte Atlântico, o Norte Transmontano e o Sul. Ora, o Município de 

Loures, inserido na parte meridional da Estremadura, está integrado na divisão 

Sul. Portanto, é um território que contacta e intercambia influências com a Beira 

Litoral, o Ribatejo e o Alto Alentejo. 

De acordo com o sistema de divisão territorial – Nutes - o Município de Loures 

está integrado numa grande divisão regional designada por Nute II, ou seja, pela 

região de Lisboa e Vale do Tejo, que inclui a região da Grande Lisboa.  Com efeito, 

o estuário do Tejo e, no caso de Loures, também a bacia do rio Trancão com a 

sua extensa várzea têm desempenhado um relevante papel nas estratégias de 
povoamento do território, ao longo dos séculos. 

Ao nível administrativo, as fronteiras do Município de Loures são definidas a norte 

pelo Município de Arruda dos Vinhos; a poente pelos municípios de Mafra, Sintra e 

Odivelas; a sul pelo rio Tejo; e a nascente pelo Município de Vila Franca de Xira. 

1 - Breve enquadramento geomorfológico da zona norte do Município de Loures

Se atentarmos de forma breve às características geológicas da zona em 

questão, e tendo obviamente como referência a Carta Geológica dos Arredores 

de Lisboa3, a área em análise apresenta terrenos cujas idades vão do 

Quaternário4 ao Jurássico5. 

CAP. I
A Bacia do rio Trancão – Principais traços da geografia, história e 

arqueologia de uma região rural a norte de Lisboa

3Cf. Carta Geológica dos Arredores de Lisboa, G. Zbyszewski, 1/50000, Notícia Explicativa da folha 2 – 

Loures, 1964, Serviços Geológicos.
4Quaternário - Período geológico da Era Cenozoica, que teve início há cerca de  dois milhões de anos e se 

prolonga até à atualidade. Este período, por sua vez, subdivide-se em duas grandes épocas: o Plistocénico 

(2 000 000 – 10 000) e o Holocénico (10 000 - atualidade). É um período da história da Terra que se 

carateriza pelas grandes glaciações do Plistocénico e pelo aparecimento do género Homo.
5 Jurássico – Período geológico que começou há cerca de 210 Ma e terminou há cerca de 140 Ma. 

Durante este período , o grande continente Pangeia finalizou o seu processo de separação originando 

progressivamente outros continentes, foi igualmente um período da história da Terra onde não só 

apareceram as aves, como predominou o domínio dos grandes dinossauros herbívoros e as grandes 

florestas de coníferas.
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6Cretácico – Período geológico que teve início há cerca de 140 Ma e terminou há cerca de 66 Ma. Nesta 

fase da história da Terra, os continentes já estavam separados, os dinossauros já estavam extintos e 

surgem as plantas com flor.

- 12 -

Datado do Cretácico6 existe um complexo que corresponde, de grosso modo, a 

espessas bancadas de calcários e margas. Podemos observar afloramentos do 

Cenomaniano distribuídos pela área de Montemor, pela faixa entre Bocal de Cima, 

Ponte de Lousa, Lousa e Bucelas. Também incluindo a zona de Bucelas, existem 

os afloramentos do complexo Albiano-Aptiano, conhecidos como “Camadas de 

Almargem”, constituídos por formações greso-argilosas, distribuídos pela faixa 

entre Lousa, Montachique, Freixial, Bucelas e Romeira de Cima. Existe, ainda, 

uma estreita faixa de afloramentos do Urgoniano, faixa essa que passa por 

Montachique, Freixial, Bucelas e Romeira de Cima, onde surge sob a forma de 

grés calcários e de argilas apresentando espessuras entre os 10 e os 85 metros. 

Ainda do Cretácico podemos referir a existência de afloramentos do Hauteriviano 

e Valanginiano, correspondendo a um complexo gresoso, alternando argilas 

arenosas e grés de grãos fino a grosso, na área de São Gião, Freixial, Bucelas e 

Romeira de Cima.

O Jurássico está representado pelas designadas “Camadas do Freixial”, margas 

gresosas, grés compacto, calcário branco e margo-calcários do complexo 

Portlandiano, no Freixial, Alrota e Bemposta; e também pelo complexo do 

Kimmeridgiano representado na mesma zona por margas e calcários.

Nas serranias que envolvem a povoação de Bucelas, nomeadamente a Serra de 

Alrota, foram recolhidos vários fósseis encontrados nos terrenos formados durante 

o Jurássico, como exemplares de Trigónias para mencionar alguns. De acordo com 

os fosseis recolhidos nos terrenos formados durante o Jurássico, os especialistas 

afirmam que esses locais corresponderiam a uma zona de praia, rica em moluscos, 

como certificam precisamente os vários fósseis recolhidos, representativos de 

várias espécies de bivalves e gastrópodes, assim como de corais (Silvério, 2001, p. 

51). Todavia, no Cretácico, o ambiente seria já um pouco distinto a avaliar pelos 

fósseis recolhidos, neste caso um grupo de bivalves, os rudistas, que por sua vez 

apontam para águas pouco profundas e quentes.

Outra caraterística que importa relevar é que a região a Norte da cidade de Lisboa 

apresenta um relevo típico de costeira, relevo esse que se explica pela alternância 

de rochas com dureza, permeabilidade e plasticidade muito diferenciadas, bem 

como uma estrutura geológica monoclinal7, com pendores moderados para Sul e 

Sueste (Zêzere, 2001, p.33).  Do relevo desta região, destaque para duas costeiras: a 

Costeira de Lousa-Bucelas, que se desenvolve nos afloramentos rochosos de idade 

Cretácia, com orientação W-E.; e a Costeira de Odivelas – Vialonga que, por sua 

vez, se desenvolve nos terrenos de idade paleogénica e miocénica, com orientação 

de SW para NE.  Este tipo de relevo, as ditas costeiras, integram várias superfícies 

aplanadas - as rechãs - que correspondem a patamares horizontais ou de declive 

pouco acentuado, entre as suas secções mais clivosas de uma encosta, os quais 

se explicam pelos vários níveis de erosão. No centro da depressão da Costeira 

Odivelas – Vialonga desenvolve-se a bacia de Loures, numa ampla zona de baixa 

altitude, inferior a 20 m, constituindo a maior área deprimida na região a Norte de 

Lisboa.

2 - A bacia hidrográfica do rio Trancão 

Considerando a zona em questão, e atendendo à sua rede hidrográfica, toda a 

drenagem é feita para o Tejo. O rio principal de todo o sistema é o rio Trancão, 

afluente do Tejo como já foi mencionado. Com efeito, a bacia do Trancão 

corresponde a uma vasta área de captação de águas, constituindo uma das 

maiores bacias da envolvente do estuário do Tejo, com uma área de 293 km2.  

O rio Trancão, com uma extensão aproximada de 29 km, nasce próximo da Venda 

do Pinheiro (concelho de Mafra), atravessa sucessivos depósitos mesozoicos, 

infletindo para sul após atravessar Bucelas, percorrendo um vale profundo até 

atingir as terras baixas na várzea de Loures, desaguando no Tejo através de 

um vale apertado em Sacavém, outrora também designado como o “mar de 

Sacavém”. Este curso de água, o Trancão, corre encaixado entre maciços rochosos 

que atingem 250 a 300 metros de altitude, como sejam a Serra de Serves, a Serra 

dos Picotinhos e a Serra de Alrota, elevações que rodeiam a vila de Bucelas. 

Na região de Bucelas, nomeadamente no rio Trancão, merecem destaque três dos 

seus muitos afluentes: a ribeira do Boição, a ribeira de Vila Nova e a ribeira das 

Romeiras, cursos de água que alimentavam várias azenhas até ao início do século 

XX e que vêm mencionados em vários documentos históricos. Nas Memórias 

7Monoclinal - as camadas geológicas inclinam num único e mesmo sentido.
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8In Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Memórias Paroquiais. Vol. 7, N.º 86, p. 1299-1303.

Paroquiais de Bucelas, em 1758, o pároco local indica a existência de doze azenhas 

só no rio Trancão, sabemos que outras havia na ribeira do Boição. O documento 

em questão descreve a existência de mecanismos de moagem movidos a água, 

na sua maioria para moagem de pão, mas também para a azeitona e até para 

serração de pedra. As Memórias Paroquiais assim o afirmam “(…) O Rio grande 

[Trancão] e tem seu nascimento na freguesia do Milharado e nasce Logo 

caudaloso, e corre todo o anno (…) quanto a muinhos tem o Rio doze, em que moe 

toda a casta de graõ e outro em que se moe Azeitona, e tem hum pizão e outro 

Engenho no Rio Trancão em o qual se serrava algum dia pedra (…).”8 Ainda nos 

finais do século XX existiam, em funcionamento, algumas azenhas de pão, como a 

Azenha de Vila Nova ou a Azenha do Boição do Meio.

2.1 - A navegabilidade do rio Trancão

De acordo com os documentos históricos, tanto o Trancão como outros cursos de 

água seus subsidiários (ribeira de Loures e ribeira de Odivelas) eram navegáveis 

até ao início do século XIX. Terá sido após o terramoto de 1755 que toda a zona da 

várzea sofreu um crescente assoreamento, o que implicou o desaparecimento 

progressivo das embarcações. Todavia, durante muitos séculos, o rio Trancão 

era não só uma via fluvial importante, mas também um local para a pesca e a 

produção de sal.

As vias fluviais foram, durante muito tempo, um dos meios de excelência para a 

deslocação de pessoas e mercadorias, possibilitando uma maior ligação entre 

o litoral e o interior do território. No rio Trancão e nalguns dos seus afluentes 

navegavam vários tipos de embarcações, que garantiam o fluxo de produtos 

agrícolas produzidos na região que alimentavam a urbe lisboeta. Alguns desses 

produtos também se destinavam à exportação, como o vinho e o sal. 

A ligação à capital do reino foi sempre muito estreita, não esquecendo que toda 

a zona que atualmente corresponde ao Município de Loures estava integrada 

no Termo da dita cidade. Muitas pessoas viajavam entre os lugares do Termo e a 

grande cidade, preferindo a deslocação fluvial por ser um meio de transporte mais 

cómodo e mais rápido do que as estradas reais, frequentemente em mau estado.

Figura 1
Mapa hidrográfico da bacia do rio Trancão in Redescobrir a Várzea de Loures, 2001.
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Além dos barcos que transportavam pessoas e bens outros havia, os barcos 

de pesca, que garantiam o sustento de algumas comunidades de pescadores, 

nomeadamente de Unhos e de Frielas. 

Dos vários portos fluviais que em tempos asseguravam a interligação entre 

os vários aglomerados localizados na várzea de Loures, o mais relevante era o 

porto de Sacavém. Em Sacavém de baixo existiam vários cais que permitiam 

a ancoragem de muitos tipos de embarcações. Um dos barcos mais referidos 

na documentação é o batel, mas outras embarcações percorriam estes locais, 

como as bateiras ou as faluas. Por exemplo, no século XVI, em 1552, o conhecido 

cronista João Brandão de Buarcos, na sua obra Grandeza e Abastança de Lisboa, 

menciona a existência de 20 embarcações que, vindas do Tojal, Unhos e Sacavém, 

aportavam diariamente à capital.

Dois séculos mais tarde, em 1760, as Memórias Paroquiais de Santo Antão do Tojal 

mencionam o rio de Sacavém - ou seja, o rio Trancão - como um braço do rio Tejo 

que, entrando em Sacavém - várzea adentro - terminaria em Santo Antão, sendo 

designado como Esteiro. Este “braço” era navegável com a maré cheia e era 

utilizado pelas maiores bateiras, batelões e “barcos grandes”. Aliás, para assegurar 

a navegabilidade destas embarcações de alguma envergadura, D. João V mandou 

alargar o referido braço, o então chamado “Esteiro da Princesa”. Com efeito, esta 

obra foi realizada especialmente para garantir o transporte não só das estátuas 

e dos sinos destinados à “Real Obra de Mafra”, como muitos dos materiais de 

construção que, vindos de outras partes do reino, desembarcaram no porto 

fluvial de Santo Antão do Tojal, seguindo para o seu destino em carros de bois 

pela estrada real que ligava esta povoação a Fanhões, Montachique, e finalmente 

Mafra.

Ainda no início do século XIX, alguns destes portos estavam ativos apesar do 

crescente assoreamento da várzea. Segundo o testemunho do padre Álvaro 

Proença, pároco de Loures, que em 1940 escreveu, na sua obra Subsídios para 

a História do Concelho de Loures, que a madeira utilizada para a substituição 

do pavimento da igreja Matriz, entre 1820 e 1822, terá desembarcado na Póvoa 

de Santo Adrião e daí sido transportada para Loures, em carros puxados por 

animais. Portanto, ainda havia então um porto em funcionamento na Póvoa de 

Santo Adrião, na ribeira do mesmo nome, resquício de uma longuíssima história de 

navegabilidade do Trancão, com toda a movimentação decorrente dessa mesma 

navegabilidade. 

Na realidade, podemos constatar que no início do século XIX são vários os 

pedidos endereçados às autoridades, pelos habitantes dos vários aglomerados 

que bordejavam a bacia fluvial do Trancão, no sentido de se realizarem obras 

indispensáveis à manutenção da navegabilidade do rio. Mas o processo foi-se 

tornando irreversível e, pouco a pouco, os barcos foram desaparecendo.

2.2 - A várzea de Loures e a produção de sal 

O rio Trancão e alguns dos seus afluentes durante muito tempo fizeram parte dos 

designados “Salgados do Tejo”. No caso de Loures, a exploração do sal remonta 

seguramente à Idade Média e está documentada em vários textos e mapas 

antigos; nestes últimos, as salinas aparecem desenhadas quer na zona da várzea 

de Loures e, portanto, junto às margens do rio Trancão e dos seus afluentes, quer 

também junto da margem do rio Tejo. 

O estuário do Tejo apresentou, ao longo do tempo, condições naturais que lhe 

conferiram uma dinâmica e riqueza específicas, nas quais, entre muitas outras, se 

inclui a navegabilidade, como já foi salientado, e o desenvolvimento da salicultura. 

Com efeito, a exploração de sal apareceu sempre relacionada com outras duas 

atividades, a pesca e o comércio, pois as zonas das marinhas localizam-se nos 

limites entre a terra e o mar. O trabalho do sal, o trabalho nas marinhas, salinas, 

marnotas ou salgados, era uma tarefa sazonal. Muitas vezes o marnoto era 

também agricultor, ou complementava a sua atividade com a pesca. Havia alturas 

do ano em que as salinas eram utilizadas como viveiros de peixe. 

Observando o mapa antigo do século XVIII, os reticulados das salinas aparecem 

cartografados na várzea junto ao rio Trancão, aproveitando as águas salobras, 

e em locais como o Tojal, São Julião, Marnotas, Reguengo de Frielas.  Nesta área 

geográfica, registam-se, na documentação do século XIII, vendas, doações e 

contratos de exploração de propriedades em que as entidades eclesiásticas, 

como o Mosteiro de São Vicente de Fora e o Convento de Odivelas, são partes 

interessadas, permanecendo o pagamento do foro em sal. 
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Figura 2
Excerto do Mapa Topographico que, por ordem de Sua Majestade Erigio, o Tenente Coronel Luis 
D’Alincourt, CA 126, Catálogo Cartas Antigas do Instituto Geográfico Português. 

O sal, pela sua importância, foi sempre um dos produtos de circulação interna e 

alvo de grande interesse externo. Há referências que remontam ao século XII que 

asseveram que o sal, recolhido por cabotagem entre o Minho e o Vouga, seguia 

por via marítima para o Porto e para o norte da Europa para ser vendido na 

Flandres, França, Inglaterra e até na Irlanda. Na legislação do rei D. Dinis, no século 

XIII, podemos comprovar que os portugueses continuavam a comercializar este 

produto, não só na Flandres, Inglaterra e Normandia, mas também em Sevilha e 

outros portos, inclusivamente de África. No século seguinte, o sal continuava a sair 

de vários portos do reino; mas será a partir desta data que Lisboa, o “Salgado do 

Tejo”, adquire progressivamente um papel dominante na circulação marítima do 

sal, que apenas ganhou paralelo com Setúbal já nos séculos XVI e XVII.

Segundo os historiadores, durante a Idade Média havia em Portugal outros centros 

produtores de sal com maior destaque, nomeadamente em Coimbra e Aveiro, 

este último um dos mais importantes. Mais a sul destacavam-se as marinas de 

Setúbal e Alcácer do Sal, não esquecendo a região do Algarve. O que se verifica em 

relação ao “Salgado do Tejo” é que este, sendo muito antigo, vai assumindo uma 

certa preponderância a partir dos séculos XVIII e XIX, à medida que outros centros 

entram em declínio, e consegue mesmo um lugar cimeiro ao nível da produção no 

século XX, com multiplicação das salinas na margem esquerda do Tejo.

3 - Bucelas e o Termo da cidade de Lisboa

A freguesia de Bucelas inclui-se na zona norte do concelho, de feição 

predominantemente rural, sendo mundialmente conhecida pela sua produção 

vinícola, especialmente a de vinho branco arinto. Desde 1911 que a freguesia de 

Bucelas incorpora a maior parte da área demarcada desta qualidade de vinho. 

Os terrenos argiloso-calcários, e as serranias intercaladas por vales profundos, 

possibilitam um microclima específico, caraterizado por um inverno bastante frio, 

com alto teor de humidade, e um verão temperado, condições que conferem aos 

vinhos, aqui produzidos, qualidades únicas.

Figura 3
Chafariz de Bucelas que incorpora o Termo da idade de Lisboa.
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O território da freguesia, atualmente com 33,99 km2, pertenceu durante muitos 

séculos ao Termo da Cidade de Lisboa, em estreita relação com a evolução da 

cidade e da sua área de influência. A demarcação geográfica do Termo de Lisboa 

variou ao longo dos séculos, mas sempre se estendeu por um vasto território a 

norte e a ocidente da mesma, compreendendo um certo número de freguesias 

eclesiásticas, de aldeias e lugares que, no seu conjunto, estavam sujeitos à 

sua administração. Todo este espaço constituía uma zona de influências e de 

intercâmbios, pois uma grande cidade necessita de uma área relativamente vasta 

onde abastecer-se. 

Nos finais do século XIV, mercê dos benefícios outorgados por D. João I, em 1385, 

o Termo é muito ampliado, desde o Tejo até Torres Vedras e Alenquer, incluindo 

Sintra, Vila Verde, Colares, Ericeira e Mafra, como prova de gratidão pelos serviços 

prestados durante a Revolução de 1383-85. Contrariamente, nos finais do século 

XV, parte das terras doadas por D. João I foram desanexadas, pois não figuram 

no censo de 1527 do reinado de D. João III. O que importa reter, nesta brevíssima 

análise, é que os limites do Termo sofreram alterações ao longo dos vários 

reinados, aumentando ou reduzindo a sua área de influência, mas apesar das 

mudanças a freguesia de Bucelas esteve sempre integrada no Termo de Lisboa.

Justamente, nesta freguesia subsistem três marcos relacionados com a 

delimitação/sinalização do referido Termo. Um deles está incorporado no 

chafariz do largo do coreto, na Praça Tomaz José Machado; dois outros marcos 

encontram-se na povoação de Vila de Rei, um deles junto a um caminho, a rua 

da Fonte, e outro deslocado do seu lugar primitivo, nas proximidades do Casal da 

Cruz.* Todos eles ostentam os símbolos da cidade, uma barca com dois corvos, que 

associam Lisboa à lenda de São Vicente.

Figura 4
Termo da Cidade de Lisboa (Casal da Cruz, em Vila de Rei).

*Importa ainda assinalar que na antiga ponte do Zambujal, antes de uma grande cheia que a destruiu no 

século passado, existiu igualmente um marco do Termo da cidade num dos muros laterais de sobredita 

ponte. Refiro este marco porque embora atualmente a povoação do Zambujal não faça parte da freguesia 

de Bucelas, antigamente esteve incluída na mesma como atestam os registos paroquiais da igreja de 

Bucelas do século XVI.
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O atual Largo do Espírito Santo engloba a Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Purificação, edifício religioso que se destaca não só pela sua monumentalidade, 

por oposição ao restante casario, como ocupa uma posição de evidência ao 

situar-se no ponto mais elevado. 

Efetivamente, o mencionado largo encontra-se a uma cota mais elevada em 

relação à Rua Marquês de Pombal (troço da EN 115), existindo um muro de suporte 

no local - com a função de amparar a massa de terras que pende sobre a rua, 

nesse desnível - além de uma escadaria de acesso.  As escavações arqueológicas, 

tendo incidido na área de construção do novo muro de suporte, mais potente que o 

anterior, foram implantadas na zona poente do largo e em área lateral, a norte da 

igreja matriz.

CAP. II
As circunstâncias da intervenção em Bucelas e o projeto de 

investigação de emergência posto em prática

Figura 5
Vista parcial do Largo Espírito Santo, sendo visível a posição altaneira da igreja Matriz, localizada na 
plataforma mais elevada do espaço público.
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Figura 6
Outro ângulo do Largo Espírito Santo antes da derrocada parcial do muro de sustentação e da obra de 
reconstrução/intervenção arqueológica.

Na realidade, toda a zona do aludido largo constitui uma área de elevado 

potencial arqueológico, bem identificado na Carta Arqueológica de Loures não 

só por incluir um antigo edifício religioso, a igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Purificação com o seu “campo santo”, como outras duas inscrições funerárias 

romanas e uma cabeceira de sepultura medieval recolhida durante umas obras 

públicas realizadas junto do edifício da Junta de Freguesia, peça que se encontra 

exposta no interior da biblioteca de Bucelas.

9A Igreja Matriz de Bucelas foi classificada como Imóvel de Interesse Público, pelo Decreto n.º 35 532, DG, 1.ª 

série, n.º 55 de 15 março 1946.

A importância histórica e patrimonial da matriz é corroborada pela classificação 

da mesma, em 1946, como Imóvel de Interesse Público, o que significa que tanto 

o edifício religioso, como uma área envolvente de 50 metros de proteção ao seu 

redor, estão incluídos na classificação atribuída.9

Figura 7
Fragmento de uma cabeceira de 
sepultura medieval exposta na 
Biblioteca da Junta de Freguesia de 
Bucelas (fotografia amavelmente 
cedida pela biblioteca para esta 
publicação).

1 - A intervenção arqueológica 

A derrocada de um muro na Rua Marquês de Pombal e a necessidade da 

sua substituição por uma estrutura mais estável implicaram a realização de 

escavações de emergência, como já foi referido no início deste trabalho, uma vez 

que o incidente expôs uma antiga zona cemiterial, uma necrópole. Neste contexto, 

a intervenção arqueológica pretendeu responder a uma situação muito concreta: 

salvaguardar os vestígios de ocupação humana através do registo meticuloso 

e recolha dos materiais, uma vez que a construção do novo muro implicaria, 

inevitavelmente, destruição do sítio arqueológico.

Assim, os trabalhos arqueológicos decorreram entre 16 de maio de 2018 e 17 de 

dezembro de 2019, e a zona intervencionada compreendeu a área de afetação da 

obra de construção do novo muro, bem como da respetiva sapata fundacional, 

numa área de aproximadamente 28 metros de comprimento por 5 metros de 

largura. Nela foram implantadas quadrículas de 2 m x 2 m, sendo atribuída a cada 

unidade uma designação constituída pelos números 1 a 14, no sentido este-oeste, e 

pelas letras A a C, no sentido sul-norte.
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Figura 9
Planta do núcleo antigo de Bucelas, com sinalização da zona de intervenção arqueológica, inscrições 
funerárias romanas, possível localização da capela do Espírito Santo e respetivo hospital, ou albergaria, 
de origem medieval.

Figura 8
Vista parcial da Rua 
Marquês de Pombal antes 
da derrocada do muro de 
sustentação de terras.

Após a remoção das duas primeiras camadas resultantes da transformação 

daquela zona do largo em pequeno jardim, no século XX, surgiram então os 

níveis mais antigos, compreendendo dois contextos arqueológicos distintos: o 

da necrópole cristã e o de época romana.

Sucintamente, a estratigrafia observada aponta para quatro camadas 

arqueológicas principais (camadas 3, 4, 10 e 14). A camada 3, sob os níveis 

contemporâneos, foi caracterizada como aterro, realizado com o fim de 

colmatar a pendente natural do local, em finais do século XVII ou inícios do 

século XVIII, dada a presença de faianças portuguesas de decoração a azul e 

vinoso (manganês), características dessa época (Casimiro & Sequeira, 2016-17, 

pp. 266-267). Nesta camada, foram integrados dois grandes ossários contendo 

milhares de ossos humanos, além de algumas inumações primárias.

A camada 4, revelando uma pendente sul-norte (isto é, descendo de nível da 

área voltada à matriz para a zona da atual rua), sob a camada 3, compreende 

o nível mais antigo da necrópole, nela tendo sido depositadas grande parte das 

inumações primárias e reduções ósseas, em covas simples ou em sepulturas 

Figura 10
Vista geral da área de intervenção 

arqueológica correspondente à 
necrópole.
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estruturadas com elementos pétreos. A presença de cerâmica esmaltada a 

branco, no enchimento de uma das sepulturas, aponta para os inícios do século 

XVI (Casimiro & Sequeira, 2016-17, pp. 262-263), pressupondo-se, pelas relações 

estratigráficas, que o nível mais antigo identificado se reporte ainda ao século 

XV.
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PLANO GERAL COM LOCALIZAÇÃO DAS SEPULTURAS ESTRUTURADAS

Figura 11
Vista geral da área de escavação com conjunto de sepulturas estruturadas.

Figura 12
Plano geral das sepulturas estruturadas, desenho de Vasco Vieira.

Figura 13
Inumações realizadas sobre os níveis do período Romano.

Figura 14
Vista parcial das estruturas habitacionais romanas, onde podemos observar parte do pavimento de 
um dos compartimentos.
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Ao contexto romano, identificado imediatamente sob o nível sepulcral, 

correspondem a camada 10, onde se regista o abandono das estruturas 

murais; e a camada 14, correspondente à construção daquelas. Em termos 

cronológicos, situam-se os dois níveis respetivamente entre os séculos IV-V d.C. 

e os séculos I-II d.C., registando-se, no primeiro, ocorrências de terra sigillata 

africana e, no segundo, de cerâmicas de paredes finas.

2 - Enquadramento histórico do Largo do Espírito Santo 

Para melhor compreender os resultados provenientes da investigação 

arqueológica, importa contextualizar historicamente o Largo do Espírito 

Santo. A vila de Bucelas desenvolveu-se junto à margem do rio Trancão, 

sendo atravessada por dois importantes eixos viários, as atuais EN 115 e EN 

116, constituindo o Largo do Espírito Santo a centralidade do aglomerado, no 

qual assume um papel de destaque a referida igreja matriz, edificação que 

se destaca relativamente ao restante casario (e, claro, à área arqueológica 

intervencionada). 

Até aos inícios do século XX, este largo incluía outros dois edifícios, a 

mencionada capela do Espírito Santo e um pequeno hospital, ou albergaria, 

de origem medieval, associado à mesma capela e com a mesma designação, 

administrado pela confraria do mesmo nome.

Figura 15
Vista da fachada 
principal da Capela do 
Espírito Santo (Centro
de Documentação 
Anselmo Braamcamp 
Freire – Museu Municipal 
de Loures).

Figura 16
De acordo com as informações 
até agora compiladas, a 
Capela do Espírito Santo 
estaria sensivelmente nesta 
zona, no atual parque de 
estacionamento.

Sabemos que no início do século XX o Largo do Espírito Santo era murado, com 

um portal de acesso, demarcando parcialmente uma área em torno da capela 

e da matriz. Esse espaço, de elevada carga simbólica, destinava-se não só à 

celebração de festividades religiosas, mas também à sepultação dos fiéis. A 

prática de enterramentos, dentro e fora das igrejas, foi abolida no século XIX 

com a criação dos cemitérios públicos. Já no século XX, obras de reformulação 

do espaço urbano levaram à demolição do muro, bem como da capela do 

Espírito Santo, que já então se encontrava abandonada e em mau estado. 

O largo, como espaço cemiterial, transmutou-se em local público ajardinado. 

Assistiu-se, pois, a uma importante alteração dessa zona central da vila. Se 

durante as épocas medieval e moderna o cemitério estava inserido no núcleo 

da malha urbana, onde vivos e mortos “conviviam”, no século XIX, a morte foi 

aqui, como em muitos outros lugares, afastada para a periferia ou limites da 

zona urbana, atitude que se inseriu nas preocupações higienistas e de saúde 

pública dessa época. 
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Figura 17
Vista parcial do Largo do 

Espírito Santo, onde se vê o 
muro de delimitação e o Cipo 

romano com umas crianças 
sentadas no topo (Centro 

de Documentação Anselmo 
Braamcamp Freire – Museu 

Municipal de Loures).

Figura 18
Sensivelmente o mesmo 
ângulo do Largo do Espírito 
Santo na atualidade.

Figura 19
Imagem antiga, onde se podem observar 
vários elementos: o muro de delimitação 

do Largo do Espírito Santo, com o Cipo 
romano incorporado à esquerda da 

imagem; o arco de acesso ao espaço 
relacionado com os dois edifícios 

religiosos; e à direita, o um edifício com 
maior volume que deverá corresponder 

à capela do Espírito Santo e várias casas 
anexas, que possivelmente seriam os 

edifícios associados ao antigo hospital/
albergaria (Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire – Museu 

Municipal de Loures).

Figura 21
Imagem do início do século 

XX que ilustra a reformulação 
do espaço público em zona 

ajardinada, com a demolição 
da Capela do Espírito Santo 

e casas anexas (Centro de 
Documentação Anselmo 

Braamcamp Freire – Museu 
Municipal de Loures).

Figura 20
Imagem antiga onde se observa, em 
primeiro plano, o muro de delimitação 
com o Cipo romano e, em segundo 
plano, umas casas de piso térreo que 
estariam associadas ao conjunto 
capela e hospital/albergaria (Centro de 
Documentação Anselmo Braamcamp 
Freire – Museu Municipal de Loures).

Portanto, a área intervencionada encontrava-se num dos limites dessa zona, 

conotada com os templos e seus adros, embora mais próxima do local da 

antiga capela do Espírito Santo. No entanto, com a informação coligida durante 

a intervenção arqueológica, e o carácter relativamente limitado da área 

abarcada pela mesma, é difícil saber, com os nossos dados parcelares, quais 

os limites das áreas sepulcrais de ambos os templos, e se elas, em determinado 

momento, se terão parcial ou totalmente sobreposto.

Imagens de fotografias e postais antigos permitem descrever o edifício 

demolido: apresentava uma galilé rasgada nos três lados por arcos de volta 

perfeita, uma nave e um corpo mais pequeno, correspondente à capela-mor. 
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Deste antigo edifício subsiste um interessantíssimo retábulo quatrocentista 

da Santíssima Trindade, dedicado à chamada “descida do Espírito Santo” 

(Fernandes, 2018, pp. 37-65), magnificamente policromado.

Após a implantação da República muitos templos foram temporariamente 

encerrados, outros abandonados. No caso da capela do Espírito Santo, o 

edifício perdeu a sua função religiosa, tendo sido mesmo utilizado como um 

pequeno teatro, que terá sido demolido em 1920 para a reformulação do 

espaço público.10 Nesta data, os edifícios anexos à capela, que possivelmente 

corresponderiam às antigas instalações do hospital/albergaria de origem 

medieval, eram usados para múltiplas funções: uma barbearia, uma oficina de 

ferreiro, uma oficina de serralheiro, uma arrecadação de loiças de barro.11

10Cf. Atas da Junta de Freguesia de 16 de julho de 1920.
11Cf Pinto, Texeira, 1951, p.2.

Figura 22
Retábulo quatrocentista da Santíssima 

Trindade e descida do Espírito Santo, 
proveniente da antiga capela do Espírito 

Santo, exposto no interior da matriz de 
Bucelas.

Este templo era administrado pela confraria do Espírito Santo. É sabido que 

tanto as confrarias como as irmandades do Espírito Santo desenvolveram uma 

ação assistencial importante, nomeadamente assegurando o funcionamento 

de pequenos hospitais ou albergarias destinadas a peregrinos, religiosos 

ou pessoas pobres. Assim, junto à capela funcionou um hospital, também 

designado como albergaria. Nos livros de registo de óbitos da paróquia de 

Bucelas, datados da segunda metade do século XVI, existem referências a 

vários indivíduos que faleceram no aludido hospital. No entanto, no século 

XVIII as Memórias Paroquiais mencionam que o dito hospital apenas servia de 

pousada a peregrinos.

Relativamente à matriz de Bucelas, e não excluindo a possibilidade de ter 

existido no mesmo local um templo anterior ao atual edifício, sabe-se que o 

corpo da igreja estava concluído em 1566, conforme atesta a inscrição sobre o 

portal lateral do lado do Evangelho. A documentação assegura que, em 1569, 

a capela-mor foi sagrada por D. Jorge de Ataíde, bispo de Viseu (Vilaverde, 

2018, pp. 8-19). Outra inscrição numa lápide na sacristia, onde consta a data de 

1573, poderá indicar o momento de finalização das obras no templo, todas elas, 

portanto, realizadas na segunda metade do século XVI. O livro mais antigo que 

se conhece da paróquia de Bucelas é um registo de batismo de 1564 (Vilaverde, 

2018). O corpo da igreja visto do exterior é relativamente sóbrio, mas imponente, 

destacando-se a cabeceira circular da capela-mor. 

Se atentarmos nos registos de óbito, verificamos que ao longo dos séculos 

muitos fiéis foram sepultados no interior da igreja, alguns deles junto dos 

altares das respetivas confrarias e irmandades. Muitos outros tiveram 

diferente destino; de facto, com frequência, é mencionado nos documentos, 

nomeadamente nos Registos Paroquias, o enterramento no adro, ou seja, em 

“campo santo”, mas que possivelmente também poderia incorporar o adro da 

capela do Espírito Santo, dada a proximidade dos dois templos.

Se a Igreja Matriz, como referido e comprovado, já existia na segunda metade do 

século XVI, e a capela do Espírito Santo lhe seria anterior (século XV ou mesmo 

época mais antiga), o espaço atual do Largo do Espírito Santo teria sido ocupado, 

durante um certo tempo, por dois edifícios religiosos, implantados em níveis 

diferentes – a capela numa cota inferior, na base da colina, e junto a uma estrada 

(a atual Rua Marquês de Pombal), e a Igreja Matriz no topo da elevação, assumindo 

a já referida posição dominante em consonância com o seu estatuto.

Relativamente à distribuição espacial do casario e partindo da análise dos 

Registos Paroquiais mais antigos, datados da segunda metade do século XVI, 
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12Cf. ANTT – Viscondes de Vila Nova de Cerveira, Cx.11, Nº 16, V. Instrumento de Emprazamento de umas 

azenhas com pomar e terras de pão acima de Bucelas, termo da cidade de Lisboa, feito por Luís de Brito 

Nogueira, do conselho régio e por sua mulher Joana de Ataíde, ao licenciado Álvaro Esteves de Óbidos.
13Cf. ANTT – Livro 14 do Mosteiro de S. Dinis de Odivelas, fl.254.
14In Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Memórias Paroquiais. Vol. 7, Nº 86, p.1301.

o núcleo urbano de Bucelas era constituído por um conjunto de ruas a saber: o 

Rossio, a Rua do Pêgo, a Rua do Poço, a Rua de São Sebastião, a Rua da Paz e a 

Rua Nova. Durante os séculos XVII e XVIII edificam-se algumas das quintas nas 

áreas circundantes ao território da vila, quintas que ainda hoje subsistem com 

as respetivas capelas. Essas quintas empregariam trabalhadores agrícolas, 

criados de ambos os sexos e também alguns escravos, como abordaremos 

mais adiante, especialmente as famílias mais abonadas e de maior estatuto 

social. Nesses mesmos Registos Paroquiais - registos de  óbito, casamento 

e batizado - podemos encontrar menções a várias profissões como: ferreiro, 

serralheiro, marceneiro, alfaiate, ferrador, pedreiro, oleiro, surrador, cerieiro, 

tanoeiro, moleiro, barbeiro, parteira, caixeiro, almocreve, escrivão e também 

barqueiro (Vilaverde, 2018, p.18). 

Não é de estranhar a alusão a barqueiros uma vez que a várzea de Loures, tão 

próxima de Bucelas, foi navegável até ao século XIX. Todavia, de acordo com as 

Memorias Paroquiais de Bucelas, datadas de 1758, nessa época o rio Trancão 

não possibilitava a navegação até Bucelas, sendo o porto fluvial mais próximo 

o de Santo Antão do Tojal ou até o de São Julião do Tojal.

Reforçando o que já foi indicado anteriormente, o forte caudal do rio Trancão, 

bem como alguns dos seus afluentes mais importantes (ribeira de Vila Nova e 

ribeira do Boição) alimentavam vários engenhos movidos a água. Sabemos que 

em 1523 já existiam azenhas em Bucelas12 e incluindo na Ribeira do Boição.13

Outro recurso que o rio Trancão disponibilizava era a pesca, como barbos ou 

bogas “(…) Naõ he navegável, o curso algum tanto arrebatado, corre de norte 

a sul, peixes alguns barbos ou bogas, as suas margens se cultivaõ do que já 

está dito, e com varias arvores silvestres, e em quanto as de fruto algumas 

hà principalmente ceregeiras, e alguns pumares de frutas, nas quintas já 

nomeadas, sem que nenhum seja de espinho.”.14

De acordo com a mesma fonte, a principal produção na altura era o trigo e a 

cevada, algum milho, azeite e o vinho em grande abundância. Nas serranias 

que cercam a vila de Bucelas existiam algumas oliveiras, algum cultivo de trigo 

e cevada, além dos baldios. Nas quintas haveriam alguns pomares de frutas, 

mas sem espinho, e muitas cerejeiras. Quanto à criação de gado são referidas 

as ovelhas e cabras, mas com pouco significado ao nível da economia local. 

Como recursos cinegéticos são apenas mencionados as perdizes e os coelhos.

Assim, no século XVIII, a freguesia de Bucelas compreendia um conjunto de 

pequenos lugares - Bemposta, Vila Nova, Freixial, Chamboeira e Vila de Rei, 

num total de 421 fogos, com 1468 habitantes, dos quais 136 eram menores. Se 

atentarmos aos Registos Paroquiais do século XVI, aos aglomerados já aludidos 

somava-se também o lugar do Zambujal que, dois séculos mais tarde, deixou 

de estar integrado na paróquia de Bucelas.

Estando Bucelas inserida no Termo da cidade de Lisboa, houve sempre uma 

grande articulação entre a região e a grande cidade. Podemos constatar isso 

nos Registos Paroquiais onde se mencionam com frequência testemunhas, ou 

padrinhos, residentes em Lisboa. Parte dos produtos agrícolas, nomeadamente 

o vinho, seriam escoados para a grande cidade. Como já foi citado, várias 

famílias nobres importantes eram proprietárias de grandes quintas. 

Se atentarmos à documentação do século XVIII, existiam nesta centúria as 

seguintes quintas, com as suas respetivas capelas: a Quinta do Mello, com a 

ermida de São Nicolau; a Quinta da Romeira de Baixo, com a ermida de Nossa 

Senhora da Encarnação; a Quinta da Romeira de Cima com a ermida de São 

Vicente; a Quinta do Conde Castello Melhor, com a ermida de Nossa Senhora 

das Virtudes; a Quinta de Valverde, com a ermida de São Miguel; a Quinta 

das Arroteias de Cima, com a ermida de Nossa Senhora do Rosário; a Quinta 

das Arroteias de Baixo, com a ermida de Santo António; a Quinta de António 

Miranda Henriques, no Freixial, com a ermida de Nossa Senhora da Conceição; 

a Quinta da Madalena, junto a Bucelas, com a ermida de Santa Maria 

Madalena; e finalmente a Quinta do Furadouro, nas proximidades de Bucelas, 

edificada nos finais do século XVIII, que terá igualmente possuído uma capela.
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16ANTT – Paróquia de Bucelas. Livro de Baptismos de 1586, f.? [p.43].
17Casamento entre Manoel Gonçalves com Maria Tavora, escravos de Dona Isabel de Mello, tendo como 

testemunhas o Padre Dionisio Gonçalves, o caixeiro Jerónimo Fernandes, Filipa Dinis e muitas outras 

pessoas. Jerónimo, escravo de Dom Henrique de Noronha, ANTT – Paróquia de Bucelas. Livro de Óbitos de 

1565, f.1
18Casamento de Pedro Fernandes, homem preto, com Catarina Fernandes, mulher branca. Jerónimo, 

escravo de Dom Henrique de Noronha, ANTT – Paróquia de Bucelas. Livro de Casamentos de 1595, f.43.
19Óbito de Miguel, escravo do Padre António Luís, Beneficiado. ANTT – Paróquia de Bucelas. Livro de Óbitos 

de 1598,  
20Jerónimo, escravo de Dom Henrique de Noronha, ANTT – Paróquia de Bucelas. Livro de Óbitos de 1565, f.1 
21Óbito de António, escravo de António Gomes (mestre de obras da igreja de Bucelas). ANTT – Paróquia de 

Bucelas. Livro de Óbitos de 1566, f.2v.
15ANTT – Paróquia de Bucelas. Livro de Baptismos de 1564 a 1604.

3 - A presença africana em Bucelas

A escavação parcial da necrópole cristã dos séculos XV a XIX identificou 

a presença de indivíduos de ascendência africana (cf. CAP. IV), o que não 

significa que fossem escravos. No século XVI e até à abolição da escravatura 

chegavam a Lisboa cativos de diferentes etnias e grupos linguísticos, mas o 

principal abastecimento do tráfico atlântico foram os grupos que provinham 

de regiões do Congo e Angola, bem como dos portos de Luanda, Cabinda e 

Benguela. 

Durante mais de dois séculos, a cidade (e o seu Termo) coabitou com uma 

população de origem africana que desempenhou, na sua maioria, os trabalhos 

mais duros e sujos da sociedade. Uma das formas de integração social era 

o batismo, sacramento pelo qual adquiriam nova identidade, anulando-se 

deste modo parte significativa do seu passado. A incorporação em confrarias 

e irmandades era outra forma de assegurar alguma proteção social e, 

simultaneamente, integrar uma população heterogénea no seio da Igreja e do 

reino.

Nos registos paroquiais de batismo, casamento e óbito da Matriz de Bucelas, 

foram identificados vários escravos, mas também alguns que conseguiram a 

sua liberdade, como comprovam as designações de “escravo forro”, “homem 

preto forro” e “índio forro”. 

Muitas vezes o pároco apenas regista a sua condição de escravo, o seu “dono”, 

sendo omissa a sua origem. Nalguns registos, a designação de escravo aparece 

associada à cor, “Óbito de João, preto de Mariana do Valle (…)”; noutros tal 

não acontece, “Óbito de Sebastião, escravo de António de Mello. Foi sepultado 

no dia seguinte, no Adro da Igreja”. O escravo podia coabitar com os seus 

“senhores” ou dispor de residência própria.

Nos livros de batismos dos Registos Paroquiais, da segunda metade do século 

XVI, mencionam 20 indivíduos escravos15 e uma mulher preta, crianças filhas 

de escravos e adultos, de ambos os sexos. Na sua maioria referem também a 

quem pertenciam, alguns estavam enquadrados em famílias nobres, como é o 

caso de vários batismos de escravos na posse de Isabel de Mello, da Quinta da 

Romeira, como por exemplo “(…) António, filho de Joana Baptista (escrava de 

Dona Isabel da Romeira de Cima); pai ignoratus: P: António Batalha; e Guiomar 

Fernandes, moradora em Vila de Rei.”16 No registo de casamento apenas se 

mencionam dois registos, um entre dois escravos de Isabel de Mello17 e outro 

entre um homem preto e uma mulher branca18.

Nos livros de óbitos são mencionados 19 escravos, um homem preto e uma 

mulher branca e, um homem índio forro. Relativamente aos escravos, observa-se

que dois conseguiram obter a alforria. Alguns pertenciam a beneficiados da 

Matriz de Bucelas19, outros a nobres20, mas também a mesteirais como um 

sapateiro ou um mestre de obras21. 
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CAP. III
As descobertas realizadas: Época romana (séculos I-II e IV-V)

As estruturas habitacionais no seu contexto regional

Figura 23
Vista geral das estruturas 
romanas, onde são visíveis os 
vários compartimentos.

1 - Estruturas do período romano (séculos I-II a IV-V) 

A identificação de estruturas murais imediatamente sob o nível cemiterial 

permitiu, desde logo, conjeturar a possibilidade de as atribuir cronologicamente à 

época romana. Não só por todos os elementos que relacionavam a localidade de 

Bucelas com a presença romana, já indicados anteriormente, mas principalmente 

pelo surgimento indiciante, no contexto da necrópole cristã, de várias moedas em 

bronze, datadas de diferentes reinados imperiais, como foram, a título de exemplo, 

as moedas de Antonino Pio (século II), a de Adriano (século II) ou a de Constantino I 

(século IV).

Apesar de a abertura das covas de sepultamento em época medieval/moderna 

ter afetado o contexto romano, as estruturas murais mantiveram-se em 

relativo bom estado de conservação. Ainda assim, a construção de um muro, de 

orientação este-oeste, efetuada possivelmente nos séculos XVI-XVII, muro esse 

que atualmente se encontra junto ao passeio da Rua Marquês de Pombal, truncou 

parte daquele contexto. Tal muro poderia ter correspondido ao limite norte do 

espaço sepulcral da capela do Espírito Santo, mas a escavação de emergência 
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realizada, quer por motivos financeiros e temporais, quer logísticos – na verdade, 

trata-se de uma rua que é também estrada nacional de grande circulação – 

dificilmente poderia ter sido estendida para essa zona.

Foram identificados no nível romano seis muros que formavam três 

compartimentos sub quadrangulares, a que se atribuíram as letras A, B e C. 

Nenhum dos compartimentos foi escavado na totalidade da sua área, devido aos 

condicionalismos invocados no parágrafo anterior, o que não impediu a perceção, 

relativamente aos compartimentos A, a este, e B, a oeste, dos respetivos limites; 

todavia, tal não foi possível no que toca ao compartimento C, a norte, onde a 

intervenção teve de ser exígua.

Estas estruturas caracterizavam-se pela construção em alvenaria seca, com 

várias fiadas de pedra calcária, local de pequena/média e grande dimensão, 

sobrepostas umas às outras, sem recurso a ligante de tipo argamassa ou opus, 

e em que as pedras da base seriam de maiores dimensões. Não obstante, 

entre as fiadas de pedras foi colocado um sedimento de coloração castanho-

avermelhado, de matriz argilosa, que pode ter servido como ligante, dada a grande 

compactação que o caracterizava quando seco; de notar, ainda, que os muros 

não ofereciam qualquer tipo de reboco. Tinham cerca de 0,50 m de largura e, em 

algumas secções, atingiam, no seu estado atual, cerca de 0,60 m de altura.

Figura 24
Pormenor de um dos muros 
romanos que delimitava um 
dos compartimentos.

Figura 26
Compartimento B onde é 

visível o derrube de telhas.

Figura 25
Vista geral do compartimento A, onde se pode 
observar vestígios de um pavimento. 

Assim, as estruturas murais assentavam no substrato geológico de composição 

arenítica ou em conglomerados areníticos. Como o local apresentava um nível 

de encosta com uma pendente sul-norte, os muros com essa orientação foram 

construídos em “escada”, por forma a anular o desnível natural do terreno. Quanto 

aos muros perpendiculares àqueles, isto é, com orientação este-oeste, o que se 

encontrava mais bem conservado, dos dois que se preservaram, detinha uma 

fiada de pedras fincadas na base da fundação, igualmente com a função de 

anular o efeito pendente, funcionando como sapata.

No compartimento A, a frequência dos sepultamentos, desfigurou muito do que 

potencialmente poderia ter sido recolhido, em termos de informação arqueológica 

sobre o piso ou a cobertura daquele compartimento. A presença de alguns 

elementos em tijoleira e cerâmica de construção, além das lajes pétreas no canto 

sudeste do compartimento, sugeria a existência inicial de um chão em pedra, 

colmatado, aqui e ali, por tijoleira em cerâmica.

À presença de uma estrutura de piso neste compartimento pode associar-se uma 

função mais nobre, para a distinguir de tarefas eventualmente mais correntes 

(relacionados com atividades laborais, por exemplo) praticadas nos restantes. 
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Com efeito, o compartimento A poderia corresponder a uma zona de alcova ou 

quarto, existindo uma porta a norte que o ligaria ao compartimento C. Quanto à 

cobertura, o escasso registo de telhas parece não apontar para uma cobertura 

de telhado, embora essa escassez possa estar relacionada com alterações 

provocadas pela intrusão do nível cemiterial que se lhe sobrepunha.

No compartimento B, por seu turno, um derrube de telhas na camada 10, composto 

por telhas de meia cana de pasta de cor avermelhada e ou de pasta amarelada, 

Figura 28
Compartimento B 
com o pormenor do 
caneiro.

Figura 27
Compartimento B onde é 

visível a zona de carvões e 
cinzas.

Figura 29
Compartimento C 

parcialmente truncado 
por um muro do período 

moderno.

surgeriu uma cobertura em telheiro ou telhado, sendo de referir igualmente, como 

paralelo, a escavação de um nível de derrube na villa de Frielas, associado ao 

abandono da mesma (Silva, 2020, pp. 76 a 79).

Sob o derrube de telhas, e imediatamente sobre o afloramento rochoso, registou-se

um depósito composto por sedimento de matriz argilo arenosa, de cor castanha 

e cinzenta, contendo também abundantes nódulos de carvões e cinzas (camada 

13), o qual foi identificado como unidade de abandono ou destruição, talvez 

relacionada com um nível de incêndio ou de combustão (incêndio do travejamento 

em madeira que susteria o telheiro ou telhado?). A presença de um buraco de 

poste central, escavado no substrato geológico, parece apontar também para 

essa hipótese de cobertura.

No compartimento B não foi detetado qualquer piso estruturado, pelo que o chão 

assentaria diretamente no substrato, o qual, para o efeito, parece ter sido nivelado. 

Em contrapartida, foi registada a existência de um caneiro, no canto noroeste do 

compartimento, construído com telhas, em que a parte côncava ficava voltada 

para baixo, cobrindo uma vala de pequena potência escavada no substrato. A 

escavação do interior do caneiro, infelizmente, não revelou qualquer espólio.
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PLANO - ESTRUTURAS ROMANAS

Ainda neste compartimento, foram registadas duas valas escavadas no substrato, 

de sentido sul-norte, sendo que uma surge do canto oeste e outra do canto este 

do compartimento, desembocando esta última na primeira. Funcionariam, muito 

provavelmente, como caleiras de água, uma vez que aproveitam a pendente 

natural do terreno, captando essa água de um ponto mais alto para um situado a 

cota inferior, a norte do compartimento B. 

Ainda é de referir que, já fora da área deste conjunto de estruturas murais 

atribuídas à época romana, foi escavada uma estrutura negativa, de orientação 

este-oeste sob o contexto de necrópole, que poderia ter funcionado também como 

caleira, mas neste caso talvez relacionada com um momento de atividade agrícola 

contemporâneo ou posterior ao contexto romano; na verdade, foram detetadas 

fossas de pequena potência, subcirculares, correspondendo possivelmente ao 

negativo de plantações. 

Relativamente ao espólio recolhido, e dada a intrusão no contexto romano dos 

níveis sepulcrais cristãos, muita da cerâmica romana exumada não pôde ser 

associada à estratigrafia diretamente relacionada com as estruturas (o mesmo 

se verificou com outros achados interessantes, como uma fíbula, asa de lucerna 

e algumas moedas). A maior parte do espólio cerâmico que, assim, pôde ser 

Figura 30
Plano das estruturas romanas, desenho de Vasco Vieira.

associado à estratigrafia romana foram as cerâmicas comuns, de pasta castanha 

ou de pasta alaranjada, medianamente grosseiras, com alguns elementos não 

plásticos, com grande predominância de quartzitos, onde se conseguiu identificar 

o predomínio de duas formas: panelas e dollia.

Foi exumado também um conjunto de pesos de tear, maioritariamente de formato 

sub-retangular e contendo um único orifício de suspensão, bem como cerâmica 

de paredes finas de pasta alaranjada, das quais se identificou um jarro de maiores 

dimensões e um outro de menor tamanho, podendo tratar-se de produções locais.

Figura 31
Compartimento A com destaque 
para um peso de tear in situ.

Figura 32
Compartimento B destaque 

para um pequeno recipiente de 
cerâmica in situ.
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Preliminarmente, para a cronologia da construção daquelas estruturas 

romanas, aponta-se, pela análise geral do espólio encontrado junto às 

fundações dos muros, para os séculos I a II d.C. Porém, a observação e datação 

de numismas romanos, encontrados em níveis posteriores, pode futuramente 

dar mais algumas pistas sobre a fase romana do local ou de áreas adjacentes, 

de onde eles podem eventualmente ter provindo.

Tendo-se exumado fragmentos de cerâmica de tipo terra sigillata clara 

africana nos níveis de abandono, ou pós abandono, e nos depósitos associados 

ao nível da necrópole cristã, além de uma moeda de Constantino I, propõe-se 

os séculos IV a V como baliza temporal para o abandono daquelas estruturas. 

Para uma interpretação mais desenvolvida deste contexto romano, teria 

obviamente sido interessante estender a escavação tanto para norte como 

para sul das estruturas. Certamente, estamos perante um contexto rural, 

relacionado talvez com a atividade agrícola. Como já referido, parte das 

estruturas identificadas, nomeadamente o compartimento A, pode ter 

funcionado como habitação, enquadrado em atividades domésticas e/ou 

ofícios relacionados com a tecelagem, dada a presença de um conjunto 

de pesos de tear. No compartimento B, as valas de drenagem de água aí 

detetadas poderiam estar relacionadas com a presença de um moinho, 

interpretação sugerida para o contexto romano do sítio da Raposa, com 

características muito semelhantes ao de Bucelas (Robalo et al., 2011-12, pp.  34, 

35).

O aprofundamento do estudo dos vários dados recolhidos na escavação 

permitirá, no futuro, compreender melhor o que pode ter sido a presença 

romana em Bucelas. Situada numa encruzilhada de estradas e caminhos, a 

localidade seria apropriada para a instalação de um aglomerado populacional 

romano (um vicus?), de vocação agrícola, o que faz sentido se tivermos em 

conta toda a informação já disponível sobre o concelho de Loures, integrado 

num mais amplo panorama daquela época, relativo à área metropolitana da 

cidade romana de Lisboa. É nesse âmbito maior que os novos achados de 

Bucelas inserem a localidade, dando-lhe um estatuto mais significativo do que 

até agora detinha, e convidando à prossecução das investigações sobre o que 

foi a época clássica na região metropolitana como um todo.

2 - A presença romana em Bucelas e sua ligação com Felicitas Iulia Olisipo 

A confirmação de estruturas romanas no centro da vila de Bucelas veio 

confirmar a sua antiguidade. A análise preliminar do espólio encontrando, 

associado às fundações das aludidas estruturas, permite apontar para uma 

cronologia entre os séculos I a II d.C. Recorde-se que os dois monumentos 

epigráficos funerários, existentes no Largo Espírito Santo, foram datados do 

Figura 33
Vista geral da Igreja Matriz onde 
é visível o cipo romano com uma 
inscrição funerária, integrado no 

projeto Lisboa Romana, o que 
significa que junto ao monumento 

epigráfico o visitante tem acesso a 
um QRCode.

Figura 34
Vista da entrada lateral da 
Igreja Matriz, sendo visível uma 
inscrição funerária romana, 
junto às escadas, integrada no 
projeto Lisboa Romana com o 
respetivo QRCode.
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mesmo período: o cipo, incorporado no muro do adro da Igreja Matriz junto 

à cabeceira, está datado de finais do século I d. C. ou mesmo dos inícios do 

século II d.C.; a outra inscrição, adossada a um muro junto a uma escadaria 

próxima da entrada do templo, foi, por sua vez, datada do século I d. C. 

Durante o período romano, todo este território estava integrado como zona 

essencialmente rural no Ager Olisiponensis, ou seja, na área administrativa 

da cidade romana de Lisboa, a Felicitas Iulia Olisipo. Não só as inscrições 

funerárias no adro da matriz nos indicam a presença romana nesta 

zona (Fernandes, 2003, pp.27-55), como outros achados corroboram esta 

possibilidade; além de um tesouro monetário (Azevedo, 1897, pp. 249-252) hoje 

perdido, bem como outros indícios também conhecidos como: uma pequena 

estatueta itifálica em bronze (Estêvão, 2019, pp. 138-143), e o mausoléu romano 

da Quinta de Romeira de Baixo (Estêvão, 2004, pp.45-51). 

Outro aspeto importante a considerar, para melhor compreender o 

povoamento romano da região de Loures, é a existência de várias villae, 

em Frielas (Silva, 1998, pp. 43 - 48) e em Unhos (Silva, 2012, p.92), e o sítio das 

Almoinhas (Oliveira, 2001, pp.65-94), que poderá ter sido um vicus (Brazuna  & 

Coelho, 2012, pp. 103-116). Estes locais, todos relacionados com a várzea do rio 

Trancão e integrados no Ager Olisiponensis, podem indiciar quão importante 

era já aquele curso de água e seus férteis terrenos anexos para o povoamento 

local da antiguidade (Mantas, 2018, p.41). Também são relevantes, para a zona 

em causa, as conclusões dos estudos sobre a rede viária terreste (Mantas, 2012, 

pp. 76-85). 

Para alguns autores, a principal ligação por terra entre Olisipo e Scallabis 

atravessava Sacavém (Mantas, 1998, p. 20), cruzando o rio Trancão, e seguindo 

para Alverca. Outros, porém, creem que a estrada principal proveniente de 

Lisboa partia da atual Praça da Figueira, passava por Frielas e Almoinhas 

(Loures), e contornava a várzea em direção a Alverca (Guerra, 2018, pp. 52-63). 

Esta segunda hipótese é basicamente fundamentada nos marcos miliários 

identificados, nomeadamente, em Frielas e nas Almoinhas, bem como nos 

sítios do atual concelho de Loures já mencionados.   Esta última conjetura não 

exclui a possibilidade da existência de uma via secundária que entroncaria na 

estrada principal - que ligava Lisboa a Santarém - junto a São Julião do Tojal, 

passando por Bucelas, em direção a Santiago dos Velhos. Importa ressalvar que 

os dois marcos miliários das Almoinhas estão expostos no Museu Municipal de 

Loures.

Gostaríamos de acentuar que esta longa intervenção arqueológica veio dar 

nova vida a um setor da atividade cultural no concelho, que já conta com 

longa tradição, esperando-se que outras circunstâncias, sejam quais forem as 

suas motivações (emergência, acompanhamento de obra, ou investigação), 

prossigam o nosso trabalho realizado.

A integração deste novo sítio arqueológico numa rede de locais da época 

romana, localizados na região da grande Lisboa, o designado projeto Lisboa 

Romana (o link é https://lisboaromana.pt/) significa que Bucelas faz parte 

de uma nova oferta cultural, um roteiro arqueológico pelo antigo Ager 

Olisiponensis.

Figura 35
Pormenor da inscrição 
funerária.

Figura 36
Vista do Mausoléu romano da Quinta da 

Romeira de Baixo, fachada sul.
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Introdução

Os remanescentes esqueléticos e os seus contextos funerários são uma valiosa 

fonte de informação sobre biologia e cultura. O conhecimento produzido por 

disciplinas científicas, como a Antropologia Funerária e a Paleobiologia, é 

fundamental na reconstituição das comunidades que utilizavam determinada 

necrópole e reconhecer o modo como estas encaravam a morte. Permite, 

igualmente, interpretar as implicações das transformações sociais, políticas e 

económicas na saúde e na doença das comunidades humanas. Por conseguinte, 

o diálogo entre estas disciplinas é imprescindível para o conhecimento das 

populações pretéritas. 

São apresentados neste capítulo os dados acerca das práticas funerárias e da 

paleobiologia dos indivíduos exumados no Largo do Espírito Santo.

1 - Práticas funerárias 

Na Antropologia Funerária analisam-se os gestos e práticas funerários e 

os conjuntos sepulcrais, com o intuito de obter dados sobre as conceções 

mentais da comunidade perante a morte. Esses informes podem permitir 

algumas considerações acerca dos discursos, representações e do processo de 

transformação nas atitudes relativas à morte, bem como sobre as condições 

sociais, económicas e culturais das comunidades humanas (Ariès, 1988b, 1988b; 

Thevenet et al., 2014).

No Largo do Espírito Santo descobriu-se um cemitério datado dos séculos 

XV ao XIX e que corresponderia, possivelmente, ao adro da antiga capela do 

Espírito Santo. 

Identificaram-se 157 indivíduos nas inumações primárias, bem como pelo 

menos 352 indivíduos nas inumações secundárias (ossários) e 78 nas reduções 

ósseas. Os sepultamentos concentravam-se nas Camadas 3 e 4, tendo sido 

CAP. IV
As descobertas realizadas: necrópole cristã (séculos. XV-XIX)

Práticas funerárias e paleobiologia
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Figura 37
Indivíduo não-adulto (Esqueleto 
68) inumado em sepultura 
estruturada com redução óssea 
de um adulto, localizada junto ao 
seu membro inferior esquerdo.

inviável identificar os limites e extensão da necrópole, pois as inumações 

prolongavam-se para Norte, Sul e Este. A área a Oeste foi aberta, durante a 

obra de construção do novo muro, até ao substrato geológico, desconhecendo-

se o surgimento ou não de inumações humanas. 

No espaço sepulcral identificaram-se dois tipos de sepulturas, que coexistem 

entre si: fossas simples ovaladas abertas no solo, e não possuindo quaisquer 

estruturas delimitadoras; e sepulturas tendencialmente retangulares, 

delimitadas por esteios laterais e frequentemente apresentando laje de 

cobertura, em pedra calcária (Figura 37).

O elevado número de inumações primárias sobrepostas, e de ossos 

desarticulados, demostraram que este espaço foi intensamente reutilizado, 

mas gerido eficientemente pelos coveiros de modo a maximizar o número de 

sepultamentos numa área limitada. Por conseguinte, os restos esqueletizados 

dos ocupantes mais antigos de cada uma das sepulturas eram desviados para 

permitir novas inumações. Todavia, a presença de esqueletos parcialmente 

articulados revelou que, em várias situações, bastava limpar a área a ocupar, 

sem a necessidade de se exumar totalmente o antigo ocupante (Figura 38, 

Figura 39). A alternativa a esta solução era a deposição do defunto mais 

recente sobre o mais antigo, traduzindo-se na sobreposição de inumações 

primárias identificada neste cemitério. 

Figura 38
O sepultamento do Esqueleto 82, mais recente, 
cortou a parte inferior do Esqueleto 83, mais 
antigo. Os ossos desarticulados junto aos 
membros inferiores do Esqueleto 82 pertencem 
ao Esqueleto 83.

Figura 39
O sepultamento do Esqueleto 138, 
mais recente, cortou o Esqueleto 

137, mais antigo.

Os ossos desarticulados dos indivíduos mais antigos das sepulturas eram 

arrumados ao lado ou por cima do corpo (frequentemente sobre os membros 

inferiores) do defunto mais recente, bem como aos pés e cabeceira da 

sepultura (Figura 40). Outros ossos, normalmente de pequenas dimensões, 

integraram os sedimentos que colmatavam as sepulturas e envolviam 

os corpos, sendo identificados por estarem dispersos, desorganizados e 

frequentemente mais degradados.
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Figura 40
Redução óssea de um 
ocupante mais antigo 
colocada sobre os 
membros inferiores 
do Esqueleto 131, 
enquanto o crânio e a 
mandíbula estão junto 
aos ombros.

Figura 41
Vista de uma parte 
do Ossário 2, onde 

se observa um 
vasto conjunto de 

ossos humanos 
desarticulados e 

fragmentados.

A identificação de inumações secundárias, designadamente de dois vastos 

ossários, (Ossário 1 com um mínimo de 90 indivíduos e Ossário 2 com um 

mínimo de 262 indivíduos) (Figura 41), abertos na Camada 3 e datados nos 

séculos XVII e XVIII, revelou que os ossos das antigas inumações primárias eram 

recolhidos e depositados nessas fossas.

Os indivíduos foram depositados na sepultura – estruturada ou simples fossa –

em decúbito dorsal, com as mãos normalmente sobre a região torácica, região 

abdominal ou área pélvica e pernas estendidas. Verificaram-se raras situações 

de membros inferiores fletidos ou cruzados ao nível do tornozelo (Figura 42). 

Apenas os Esqueletos 25 e 32 foram colocados em decúbito lateral, direito e 

esquerdo, respetivamente, não havendo uma explicação que justifique esta 

posição incomum.

Nas necrópoles pós-medievais portuguesas tem sido observada grande 

variabilidade na posição dos membros superiores (Antunes-Ferreira e Ferreira, 

2001; Cruz, 2011; Cunha et al., 1998; Filipe e Figueiredo, 2007; Neto, 2005; Neto et 

al., 2006; Neto e Antunes-Ferreira, 2012), tal como se verificou em Bucelas. As 

posições atípicas das pernas podem eventualmente dever-se à manipulação/

preparação do cadáver, já que as pernas cruzadas ao nível dos tornozelos 

podem ser uma consequência do processo de amortalhamento (Alexandre-

Bidon, 1993). A cabeça poderia estar apoiada na base da sepultura, sobre o 

occipital, permitindo ao indivíduo olhar para o céu (Alexandre-Bidon, 1993). 

Também se identificaram situações com a cabeça de lado, tanto para a direita 

como para a esquerda, podendo não ser a posição original de inumação, já que 

a cabeça pode descair durante o processo de decomposição (Duday, 2009).

Os corpos estavam orientados maioritariamente a oeste-este (Figura 43), de 

frente para a entrada da capela do Espírito Santo, ou raramente este-oeste 

(Esqueletos 11, 14, 36, 41, 44 e 47), respeitando, a maioria, a orientação canónica. 

Estas variações na orientação encontram-se documentadas no registo 

Figura 42
Membros inferiores do 
Esqueleto 46 cruzados 
ao nível dos tornozelos, 

esquerdo sobre o direito.
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arqueológico de necrópoles cristãs portuguesas (Antunes-Ferreira e Ferreira, 

2001; Cruz, 2011; Cunha et al., 1998; Filipe e Figueiredo, 2007; Neto, 2005; Neto et 

al., 2006, 2007; Neto e Antunes-Ferreira, 2012).

Figura 43
Esqueletos 11 e 12 com 
orientações opostas. O 
sepultamento do Esqueleto 
11, mais recente, cortou 
parte do Esqueleto 12. Os 
ossos desarticulados ao 
lado do membro inferior 
esquerdo do Esqueleto 11 
pertencem ao Esqueleto 12.

A recolha de espólio não-votivo in situ (botões, colchetes e alfinetes) indica que o 

indivíduo era vestido e amortalhado, colocando-se, em alguns indivíduos, objetos 

religiosos como terços e medalhas religiosas, bem como moedas (Figura 44) e 

adornos (Figura 45). A identificação de alfinetes, ao longo do esqueleto, revela o 

uso de mortalha, sendo este um procedimento mortuário comum desde a Idade 

Média e transversal a qualquer classe social (Howarth e Leaman, 2013). Para além 

disso, os familiares deveriam colocar com o defunto objetos mágico-religiosos 

que facilitassem a sua integração no mundo dos mortos, constituindo um ritual de 

separação do mundo dos vivos (Pearson, 2003; Thevenet et al., 2014; Van Gennep, 

1981). De seguida o corpo era acondicionado na cova. Esta era finalmente tapada 

com terra da própria sepultura, a qual poderia conter ossos desarticulados, 

frequentemente fragmentados, dos ocupantes mais antigos (vários destes 

fragmentos ósseos até revelaram marcas post mortem incisas, causadas pelas 

enxadas dos coveiros). 
Na Figura 46 pode observar-se a distribuição das inumações primárias, no 

cemitério do Largo do Espírito Santo.

Figura 46
Distribuição das 157 inumações primárias no espaço sepulcral do Largo do Espírito Santo, desenho de 
Vasco Vieira.

Figura 45
Anel em dedo da mão direita do 
Esqueleto 39 (adolescente).

Figura 44
Moeda – óbolo a Caronte – na mão direita de 

um adolescente (Esqueleto 143).
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De destacar que nos 140 m2 escavados, identificaram-se indivíduos de ambos 

os sexos e de todas as classes etárias, não se observando áreas preferenciais de 

sepultamentos, mas não pode excluir a sua existência, pois os limites da necrópole 

não são conhecidos e nem foi exumada a totalidade dos indivíduos deste espaço 

sepulcral.

A análise do contexto funerário, designadamente das práticas e gestos funerários, 

remete-nos, como seria expectável, para práticas funerárias cristãs. Com efeito, o 

mesmo padrão tem sido identificado em diversas necrópoles cristãs, medievais e 

pós-medievais (Antunes-Ferreira e Ferreira, 2001; Cruz, 2011; Cunha et al.,1998; Filipe 

e Figueiredo, 2007; Neto, 2005; Neto et al., 2007; Neto et al., 2006; Neto e Antunes-

Ferreira, 2012). 

Relativamente ao estatuto social dos indivíduos inumados no adro da capela do 

Espírito Santo, a documentação histórica sugere a existência de uma confraria 

e de um hospital que prestaria assistência aos pobres, doentes, religiosos e 

peregrinos, sugerindo-se, consequentemente, tratarem-se de indivíduos de baixo 

estatuto social. Para além disso, a localização das inumações – o adro – serviria 

para sepultar o segmento mais pobre da comunidade, enquanto que os mais 

privilegiados seriam sepultados no interior das igrejas ou capelas, onde poderiam 

ter túmulos familiares. O adro era solo sagrado, mas menos dispendioso e menos 

apreciado por se situar mais afastado do altar (Ariès, 1988a, 1988b; Howarth 

e Leaman, 2013). Não se identificou qualquer indício de mobiliário funerário, 

devendo-se possivelmente ao baixo estatuto social dos indivíduos, que não teriam 

recursos para pagar um caixão. O caixão era dispendioso e raramente acessível 

aos mais pobres, sendo estes inumados, após o amortalhamento do seu corpo, 

diretamente na cova (Alexandre-Bidon, 1998; Ariès, 1988b; Howarth e Leaman, 2013; 

Treffort, 1993).

2 - Paleobiologia 

A Paleobiologia pretende reconstruir a vida das populações pretéritas, ou seja, 

quem eram estes indivíduos (e.g. sexo e idade), como eram (e.g. estatura) e 

como viveram. Analisando-se, por conseguinte, a sua demografia, morfologia e 

alterações patológicas no esqueleto.

Segue-se a apresentação dos dados paleobiológicos das inumações primárias e 

das reduções ósseas. As inumações secundárias (ossários) não foram alvo desta 

análise.

No que respeita à idade da morte, registaram-se nas inumações primárias: 62.4% 

(98/157) de indivíduos adultos e 37.6% (59/157) de não-adultos; enquanto nas 

reduções ósseas registaram-se 73,1% de adultos (57/78) e 26,9% de não-adultos 

(21/78). Identificaram-se, no grupo dos não-adultos, fetos (< nascimento), infantes 

(nascimento – três anos) (Figura 47), crianças (três – doze anos) e adolescentes (12 

– 20 anos) (Figura 48). Nos adultos identificaram-se: adultos jovens (20 – 35 anos), 

adultos maduros (35 – 50 anos) e idosos (> 50 anos). O grupo mais representado no 

cemitério do Largo do Espírito Santo é o dos adultos maduros.

Figura 47
Esqueleto de um bebé com 
menos de dois meses de vida 
(Esqueleto 7).

Figura 48
O Esqueleto 19 pertence a um 

adolescente/adulto jovem. Nota-se a 
fusão muito parcial da crista ilíaca e da 

tuberosidade isquiática. A união epifisial 
é um dos critérios para se estimar a 

idade da morte em não-adultos a partir 
dos 12 anos.
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Foi analisada, para os indivíduos não-adultos das inumações primárias, a 

mortalidade durante o primeiro ano de vida, que se ressalva que é meramente 

indicativa, pois o número de indivíduos disponíveis não é elevado. Assim a 

mortalidade durante o primeiro ano de vida – quatro fetos e 15 infantes – é 

de 12.1% (19/157) e de 31.1% (19/61) da mortalidade não-adulta. As percentagens 

obtidas são inferiores (ou ligeiramente superior no caso da mortalidade 

não-adulta) aos 30% expectáveis para as populações pretéritas (Cunha e 

Crubézy, 2000). As hipóteses mais credíveis, para este número não elevado 

de não-adultos com idades inferiores a um ano, são as de que podem ter 

sido inumados noutro local ou outra área da necrópole, já que a mortalidade 

infantil era elevadíssima na era anterior ao advento dos antibióticos, a outra 

possibilidade, embora remota, é tafonómica mas a preservação óssea não 

revelou diferenças significativas entre grupos etários.

Relativamente à idade aquando da morte dos indivíduos adultos, o número 

reduzido de idosos parece sugerir uma baixa longevidade, apanágio de 

comunidades pobres e socialmente desfavorecidas, com condições de vida 

precárias, designadamente condições higiénico-sanitária e de trabalho 

precárias e de risco elevado (no caso da atividade profissional).

No que concerne ao sexo, estimado apenas nos indivíduos adultos, nas 

inumações primárias identificaram-se 59 indivíduos do sexo masculino, 33 do 

sexo feminino, registando-se seis casos de sexo indeterminado. Nas reduções 

ósseas, a diagnose sexual foi possível em 59,6% (34/57) dos indivíduos adultos, 

identificando-se 12 do sexo feminino e 22 do masculino. De ressalvar que os 

indivíduos categorizados em “sexo indeterminado” estão representados por 

esqueletos que estão muito incompletos, ou seja, grupos de ossos articulados. 

Os resultados apontam para uma superioridade numérica de indivíduos 

do sexo masculino bastante expressiva. No entanto, não há, por ora, uma 

explicação plausível. Há várias hipóteses que devem ser equacionadas, mas 

ainda sem dados suficientes para as confirmar/infirmar: (1) a necrópole não foi 

escavada em toda a sua extensão, podendo muitos indivíduos do sexo feminino 

não terem sido exumados, (2) a necrópole pode ter sido o local preferencial 

para o sepultamento de utentes do hospital (enfermos, pobres e peregrinos) 

e, sabendo-se que o suporte familiar é habitualmente mais forte para as 

mulheres do que para os homens, equaciona-se que poderia haver mais 

indivíduos do sexo masculino a necessitar de apoio assistencial do hospital. 

Acresce ainda que parte dos trabalhadores rurais das grandes quintas poderia 

ser migrante sem suporte e apoio familiar, não tendo outra alternativa que não 

fosse recorrer ao apoio disponibilizado pelo hospital.

Tabela 1
Estatística descritiva dos comprimentos do úmero e fémur dos 
indivíduos adultos das inumações primárias.

Tabela 2
Estatística descritiva da estatura dos indivíduos adultos 
das inumações primárias.

No que respeita à estatura, 

apresentam-se apenas 

os resultados para os 

indivíduos das inumações 

primárias, pois os ossos 

longos das reduções 

ósseas apresentavam-se 

bastante fragmentados, 

permitindo apenas 

um reduzido número 

de estimativas deste 

parâmetro.

Assim, os valores reais do comprimento do úmero e fémur (fisiológico e 

máximo) podem ser analisados na Tabela 1, constatando-se que os ossos 

masculinos são, em média, mais compridos do que os femininos. A diferença é 

estatisticamente significativa.

Os indivíduos do sexo 

masculino são mais altos 

do que os do sexo feminino 

(Tabela 2), revelando 

dimorfismo sexual. A maior 

diferença de estatura entre 

sexos é de 8.29 cm, a partir 

do úmero, enquanto a mais 

baixa é revelada a partir do 

comprimento máximo do 

fémur, sendo de 6.98 cm. 



- 65 -- 64 -

Cardoso e Gomes (2009) registaram-se, para os séculos XV-XIX, em Portugal, 

uma estatura média feminina de 156.10 cm e masculina 164.30 cm a partir do 

comprimento máximo do fémur, sendo estes resultados muito similares aos 

obtidos no estudo desta amostra esquelética. Comparando os resultados com 

os obtidos por Cardoso e Gomes (2009), que utilizaram a mesma metodologia 

relativamente à estatura a partir do fémur, constata-se que a diferença entre 

sexos (7.0 cm) é inferior à calculada por estes investigadores em amostras de 

esqueletos do período pós-medieval, dos séculos XV ao XIX (8.2 cm), e para a 

população portuguesa de finais do século XIX (10.0 cm).

Foram identificados nove indivíduos com características morfológicas e/ou 

culturais que sugerem afinidades populacionais africanas. Em três indivíduos 

identificaram-se modificações intencionais dos dentes anteriores (Figura 49). 

Estas modificações foram igualmente encontradas em outras séries esqueléticas 

portuguesas, como por exemplo a de Lagos (Ferreira et al., 2019). Os registos 

paroquiais indicam a presença de africanos em Bucelas, alguns deles escravos, 

que trabalhariam nas quintas da região, colocando-se a hipótese de que vários 

também poderiam ter sido sepultados neste cemitério. 

Figura 49
Esqueleto 47 de 
uma jovem adulta 
que apresenta 
modificações 
intencionais dos 
dentes anteriores.

3 - Patologia 

O número de indivíduos com dentes cariados é muito elevado, observando-se 

cáries frequentemente mais do que uma, até em adolescentes e adultos jovens. 

No entanto, o número e a severidade das cáries são bem mais elevados e graves 

nos adultos maduros e idosos. As cáries estão sobretudo associadas à dentição 

posterior, chegando, em muitos casos, a destruir completamente as coroas 

dentárias, sobrando apenas as suas raízes (Figura 46). Nos adultos maduros e 

Figura 51
Perda total de dentes, em 

vida, no Esqueleto 43.

Figura 50
Presença de uma cárie que 
destruiu completamente a 
coroa do 2.º pré-molar superior 
direito e perda em vida dos 2.º 
pré-molar e 1º molar inferiores 
direitos (Esqueleto 141).
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idosos registou-se, igualmente, um número importante de inflamações periapicais 

(granulomas e abcessos), frequentemente associadas aos dentes cariados. A 

elevada perda de dentes ante mortem (Figura 51) afetou vários adultos maduros 

e idosos, de ambos os sexos, podendo ser uma consequência, entre outras 

possibilidades, da cárie dentária. 

Os resultados da avaliação da patologia oral acima referidos permitem tecer 

algumas considerações sobre o impacto destas doenças na qualidade de vida 

e padrões dietéticos dos indivíduos. A perda de dentes ante mortem, que atinge 

vários indivíduos adultos maduros e idosos, está de acordo com a relação 

conhecida desta condição com a idade (Wasterlain, 2006). A dentição posterior 

é a mais afetada, o que também é concordante com os resultados de outras 

investigações (Wasterlain, 2006). A perda de dentes, sobretudo se elevada, pode 

ter implicações na normal mastigação, conduzindo a complicações alimentares 

e alteração de hábitos, como a escolha de alimentos mais moles e facilmente 

mastigáveis.

O número elevado de indivíduos com cáries é sugestivo de uma a exposição 

destes indivíduos a alimentos cariogénicos,  facilmente acessíveis no contexto 

rural onde estavam inseridos. Os adolescentes e adultos jovens têm menos 

dentes cariados e lesões menos graves  do que nos adultos maduros e idosos, 

estando de acordo com outros estudos que relacionam esta condição infeciosa 

com a idade (Hillson, 2001, 2008; Wasterlain, 2006; Wasterlain et al., 2009). Os 

dentes posteriores são os mais atingidos, corroborado igualmente em diversos 

estudos (Hillson, 2001). As cáries mais severas podem ter contribuído para a 

perda de dentes em vida e para o desenvolvimento de inflamações periapicais 

(Dias e Tayles, 1997; Hillson, 2001; Wasterlain, 2006). 

O desgaste oclusal dos dentes foi registado nos adultos e até na dentição 

decídua anterior de vários não-adultos, com idade à morte de dois-três anos, 

indiciando uma dieta contendo elementos duros e abrasivos, como os cereais 

moídos contendo partículas pétreas que se soltaram das mós. 

São raros os indivíduos adultos que têm um periodonto saudável. As situações 

mais severas atingem os adultos maduros e idosos, enquanto alguns 

adolescentes e adultos jovens apresentam apenas gengivite. As situações 

mais severas podem ter contribuído para a perda de dentes observada nesta 

série esquelética. A relação desta condição patológica com a idade à morte foi 

também registada por Wasterlain (2006).

Em suma, as doenças orais eram muito comuns nos indivíduos desta série 

esquelética, tendo tido certamente um impacto importante na sua saúde 

e bem-estar. São indicativas de uma dieta rica em hidratos de carbono, 

mas relativamente mole com alguns constituintes mais duros e abrasivos. 

Não é de descartar a contribuição de deficientes hábitos de higiene para o 

desenvolvimento de várias condições identificadas.

Passando para a análise dos resultados acerca da patologia degenerativa, 

designadamente da osteoartrose, verificou-se um número pouco elevado 

destas condições, sendo raras as condições severas, o que pode estar 

associado ao perfil etário desta amostra óssea que revelou poucos adultos de 

idade avançada. Algumas situações mais graves são de natureza secundária, 

advindo de complicações de situações traumáticas no esqueleto. As alterações 

degenerativas na coluna vertebral são comuns nos indivíduos maduros e 

idosos, ocorrendo principalmente da segunda metade do segmento torácico, 

seguindo-se das vértebras lombares e por fim das vértebras cervicais. No 

entanto, os casos severos são incomuns. Os adultos jovens são os únicos a não 

manifestarem alterações articulares, pois não teria ocorrido tempo suficiente 

para que estes indivíduos desenvolvessem lesões, mostrando, por conseguinte, 

uma associação com a idade, o que está de acordo com o indicado na 

literatura paleopatológica (Alves-Cardoso, 2008; Aufderheide e Rodriguez-

Martín, 1998; Ortner, 2003; Waldron, 2009). Assumindo-se que as comunidades 

que executam atividades mais extenuantes podem desenvolver mais 

osteoartrose do que as que têm atividades mais leves (Robb, 1998; Waldron, 

2009), a infrequência de osteoartrose deve ser cuidadosamente interpretada, 

pois como é multifatorial, pode dever-se à presença pouco expressiva de 

indivíduos idosos.

As lesões nas áreas das enteses atingem um número elevado de 

adultos, incluindo adultos jovens, podendo estar associadas a trabalhos 

repetitivos e executados desde tenra idade. Os não-adultos não revelam 

estas manifestações. Com efeito, estas lesões têm sido utilizadas como 
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indicador de atividade física (Havelková et al., 2013; Robb, 1998), já que se 

podem desenvolver-se em áreas sujeitas a importantes constrangimentos 

biomecânicos. No entanto, a distribuição destas lesões no esqueleto não foi 

sugestiva, nem pode ser associada a trabalhos específicos dos indivíduos da 

série esquelética de Bucelas. As espigas laminares – vulgarmente conhecidas 

como bicos de papagaio – foram registadas em numerosos indivíduos, 

designadamente em adultos jovens, sendo, no entanto, mais comuns nos 

adultos maduros e idosos. Raramente são severas. Mais uma vez, a segunda 

metade do segmento torácico foi a mais afetada.

Foi identificado um número elevado de indivíduos com reação perióstica bilateral 

nas tíbias (formação de osso novo), normalmente com expressividade ligeira, 

em forma de estrias e mostrando remodelação. De salientar que os não-adultos, 

de categorias etárias inferiores à adolescência, revelaram um reduzidíssimo 

número de casos. A identificação de reação óssea bilateral nas tíbias tem sido 

utilizada para se conhecer o estado de saúde dos indivíduos (Pechenkina e 

Delgado, 2006; Robb et al., 2001; Weston, 2012), sendo no presente caso indicativa 

de que muitos indivíduos foram acometidos por problemas de saúde, mas que 

conseguiram sobreviver durante muito tempo aos mesmos. A elevada frequência 

de reação óssea nas tíbias é comum no registo paleopatológico (Aufderheide e 

Rodriguez-Martín, 1998; Roberts e Manchester, 2010; Weston, 2012), apontando-

se como fator de predileção por este osso uma menor densidade de tecidos 

moles a revestir o osso e, consequentemente, maior vulnerabilidade a problemas 

epidérmicos (Ortner, 2003). Com efeito, para além da tíbia ser o osso mais 

afetado, as manifestações ósseas distribuem-se preferencialmente na metade 

proximal anterior – medial e lateral – da diáfise, a qual é envolvida por uma fina 

camada de tecidos moles. A presença destas condições na série esquelética 

de Bucelas é frequente, mas incomum em várias categorias etárias de não-

adultos, colocando-se, por isso, como hipótese que estes não-adultos muito 

novos poderiam ter um sistema imunitário menos eficiente, tornando-se mais 

suscetíveis à doença e, consequentemente, perecido antes de decorrer o tempo 

necessário para o desenvolvimento de alterações ósseas que representam 

condições crónicas (Roberts e Manchester, 2010; Wood et al., 1992). Enquanto 

que os indivíduos, que sobreviveram aos períodos de desequilíbrio fisiológico, 

tiveram o tempo suficiente para que os seus sistemas imunitários respondessem 

à agressão, estimulando a formação de osso novo.

Pelo menos cinco indivíduos revelaram formação de osso woven, nas faces 

viscerais das suas costelas mas, na ausência de exames complementares e outros 

ossos afetados, não foi possível traçar um diagnóstico diferencial, sugerindo-se, 

todavia, a possibilidade de se tratarem de afeções respiratórias graves.

Figura 52
Fratura no terço distal do fémur direito do Esqueleto 15, provocando encurtamento 
do osso. Nota-se uma dismetria dos membros inferiores.
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Os traumatismos, na amostra esquelética de Bucelas, caracterizaram-

se sobretudo por fraturas (Figuras 52 e 53). Identificaram-se 11.5% (18/157 

indivíduos) com fraturas, ocorrendo exclusivamente em adultos (13 homens, 

três mulheres e dois indivíduos de sexo indeterminado). 

A frequência de fraturas mais reduzida nos indivíduos do sexo feminino é 

comum no registo paleopatológico (Lovell, 2008; Wakely, 1996), sugerindo-

se uma menor exposição a atividades de risco, ou conflitos interpessoais 

(Roberts e Manchester, 2010). As fraturas em costelas constituem a situação 

mais frequente, estando presentes em 15 indivíduos, seguidas do membro 

superior e dos ossos do membro inferior, sobretudo nos dos pés. Esta situação 

também é comum em outros estudos (Lovell, 2008; Matos, 2009). As principais 

complicações das fraturas identificadas foram o mau alinhamento anatómico 

e o encurtamento do osso, ocorrendo mais raramente osteomielite (presente no 

Esqueleto 15) (Antunes-Ferreira et al., 2021) e osteoartrose secundária. 

Os traumatismos providenciam importantes informes sobre as atividades 

físicas (e profissionais, subentenda-se) (Lovell, 2008), já que a exposição 

diferencial ao risco se traduz em diferentes frequências entre comunidades 

de condições socioeconómicas distintas, classes etárias ou sexos (Watkins, 

2012). Na série estudada, apenas os adultos revelaram traumatismos ósseos. 

De referir que a aparente ausência de fraturas nos indivíduos não-adultos tem 

duas interpretações: em casos de sobrevivência do indivíduo, as fraturas de 

“ramo verde” sofrem uma rápida remodelação, fazendo com que na vida adulta 

passem despercebidas (Judd e Roberts, 1999; Roberts e Manchester, 2010); ou 

a exposição às atividades de maior risco que são sobretudo exercidas pelos 

adultos (Wakely, 1996). Coloca-se a hipótese de uma percentagem importante 

das fraturas identificadas ter ocorrido durante as atividades ocupacionais. 

Com efeito, vários estudos demonstraram que as fraturas são mais frequentes 

em idosos, já que, com a idade, se desenvolve uma maior fragilidade óssea e 

Figura 54
Osteomas (neoplasia benigna) no osso frontal do Esqueleto 152.

Figura 53
Fraturas em três costelas direitas consecutivas, do Esqueleto 102, mostrando cicatrização óssea 
(calo ósseo).
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o período de exposição aos riscos é mais prolongado (Lovell, 2008; Roberts 

e Manchester, 2010), mas este não é o perfil etário da série esquelética de 

Bucelas, carecendo, por conseguinte, de uma explicação alternativa.

Na patologia neoplásica, identificaram-se vários indivíduos com osteomas 

(Figura 54).

Na avaliação dos desequilíbrios fisiológicos, atendeu-se ao exame da 

hiperostose porótica e cribra orbitalia, assim como das hipoplasias lineares 

do esmalte dentário. Enquanto as duas primeiras condições são infrequentes 

nesta amostra esquelética, as hipoplasias lineares do esmalte dentário na 

dentição permanente - incisivos e caninos – são comuns. A dentição decídua 

não exibe esta condição, sugerindo que as condições de saúde da gestante 

e do feto durante o período de gestação, ou do infante até ao primeiro ano 

de vida, seriam adequadas ou que os desequilíbrios fisiológicos não fossem 

particularmente graves para ter repercussões no desenvolvimento do não-

adulto (Higgins e Sirianni, 1995). No entanto, como se referiu, são comuns 

na dentição permanente, tal como foi também verificado na Coleção de 

Esqueletos Identificados da Universidade de Coimbra (Wasterlain, 2006), 

sugerindo-se, tal como a investigadora, que estas podem revelar condições 

de vida precárias. De ressalvar, e assumindo as premissas do Paradoxo 

Osteológico, os indivíduos que exibem estas condições poderiam ser mais 

resistentes, já que sobreviveram, do que os que não apresentam hipoplasias 

lineares do esmalte dentário e que podem ter morrido antes dessas se terem 

formado (DeWitte e Stojanowski, 2015; Roberts e Manchester, 2010).

Considerações finais

No presente capítulo apresentaram-se dados acerca do cemitério do Largo 

do Espírito Santo, bem como dos indivíduos aí inumados. Cronologicamente 

datado entre os séculos XV e XIX, serviu de local de sepultamentos para 

indivíduos de baixo estatuto socioeconómico da comunidade de Bucelas. As 

abordagens ao contexto funerário (Antropologia Funerária) e da Paleobiologia 

revelaram informações inéditas sobre os indivíduos desta comunidade.

Registaram-se 157 inumações primárias e, pelo menos, 352 indivíduos nas 

inumações secundárias, além de 78 nas reduções ósseas, identificando-se 

indivíduos de ambos os sexos e de todas as classes etárias, assinalando-se 

a predominância de indivíduos do sexo masculino, bem como de não-idosos. 

O perfil etário alude para uma baixa longevidade, apanágio de comunidades 

com condições de vida precária. A superioridade expressiva de indivíduos do 

sexo masculino carece de explicação, mas cuja pesquisa documental poderá 

eventualmente dar uma resposta, devendo por isso ser explorada. Porém, como 

a necrópole não foi completamente escavada não se pode descartar a hipótese 

de ocorrerem inumações femininas noutra área da mesma.

Na avaliação de condições patológicas, identificou-se um elevado número 

de indivíduos afetados por cáries, infeções (sobretudo não específicas) 

e traumatismos, ocorrendo poucas situações de osteoartrose. O perfil 

paleopatológico da série esquelética corrobora o perfil etário estimado e 

reforça que os indivíduos inumados no cemitério do Largo do Espírito Santo 

teriam tido condições de vida precárias.
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CAP. V
Conservação e restauro das estruturas musealizadas

1 - Medidas de minimização do talude sul da área intervencionada

Após a escavação arqueológica da área afetada pela obra, importava preservar 

as estruturas conservadas no talude, não só as sepulturas como os muros 

romanos. Assim, no final da intervenção, como medida mitigadora, foi colocada 

uma manta geotêxtil em toda a extensão do corte sul, tapando devidamente 

os níveis arqueológicos. Em seguida, como proteção foi construído um muro de 

contenção com cravamento em profundidade, preservando o corte estratigráfico 

com o registo arqueológico. 

Dada a importância das descobertas que esta investigação proporcionou, houve a 

hipótese de se fazer alguns reajustes ao projeto do muro de contenção, de forma a 

preservar alguns dos muros romanos como memória.

Figura 55
Vista geral da zona da obra 
onde se pode observar a 
estrutura de madeira colocada 
antes da edificação do novo 
muro.

2 - Conservação e restauro das estruturas romanas musealizadas

As estruturas presentes no observatório compreendem três muros de uma antiga 

habitação de época romana, construídos com pedra e argamassas de saibro e 

barro. 
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Figura 56
Imagem que documenta o início do 
processo de conservação e restauro das 
estruturas romanas.

Figura 57
Pormenor da intervenção efetuada nas 

estruturas com consolidação das mesmas.

Figura 58
Fase final da intervenção, com aplicação de 
gravilha.

Figura 59
Vista geral das estruturas
musealizadas.

A nível do estado de conservação, os muros estavam em mau estado devido à 

perda de coesão das argamassas de suporte, o que levou à queda de elementos.

Tendo em conta o tipo de construção e os materiais usados à época, foi decidido 

usar materiais e técnicas similares às originais, de modo a manter a originalidade 

do conjunto e garantir, simultaneamente, a estabilidade e a sua boa conservação.

Os trabalhos começaram por uma limpeza a seco, de sujidades e argamassas 

solta, nos muros recorrendo a escovas de nylon e, na fase seguinte, foram 

recolocados no local original as pedras tombadas ou deslocadas do sítio original, 

tendo sido registado fotograficamente todo o processo.

No final, foi feito o preenchimento das juntas laterais e dos topos dos muros 

recorrendo a argamassas, à base de cal-hidráulica e areia de rio lavada, o traço 

usado foi de duas partes de areia para uma cal-hidráulica.

A cal-hidráulica usada foi a Cal Hidráulica HL 5, da Secil, um ligante hidráulico 

constituído por silicatos e aluminatos de cálcio e um baixo teor em hidróxido de 

cálcio, que garante uma boa trabalhabilidade e confere flexibilidade e resistência 

às argamassas.

A areia usada foi a APAS 14, da Areipor, que é uma areia de rio lavada, de diâmetro 

regular, que garante uma melhor resistência mecânica das argamassas.

A mistura destes dois componentes garantiu uma argamassa aproximada da 

usada originalmente, garantindo, simultaneamente, a consolidação estrutural de 

todo o conjunto e a manutenção da autenticidade do conjunto, usando materiais 

reversíveis. No final e relativamente ao pavimento em terra, existente no interior e 

no exterior da estrutura, foi aplicada manta geotextil, seguida de brita de calcário.

A manta geotêxtil foi aplicada para evitar o crescimento de plantas infestantes 

que, com as suas raízes, podem provocar a destruição das estruturas, sendo que 

a aplicação final de brita tem um objetivo meramente estético para melhorar a 

visualização das estruturas.

Figura 60
Outra perspetiva das estruturas 

musealizadas.
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CAP VI
Apresentação de alguns dos materiais recolhidos na intervenção 

arqueológica

Qualquer intervenção arqueológica implica pelo menos três fases distintas: uma 

que se concretiza nos trabalhos de campo realizados na área a intervencionar; 

outra que estuda toda a informação obtida e se efetua em gabinete e/ou 

laboratório; uma terceira que divulga ao público em geral e aos especialistas a 

informação sobre o sítio arqueológico em questão.

Neste capítulo apresentamos alguns dos materiais reunidos, sendo uma pequena 

amostragem da extensa coleção depositada no Museu Municipal de Loures. 

Tratam-se de objetos arqueológicos relacionados com dois níveis de ocupação 

distintos, como já referimos em capítulos anteriores; um conjunto associado ao 

nível de ocupação da época romana e outro grupo associado à necrópole dos 

séculos XV a XIX.

Figura 61
Fragmento de bordo de taça , terra sigillata 
decorada.

Figura 62
Fragmento de bordo de taça, terra 

sigillata lisa.
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Figura 63
Fragmento de bordo, terra sigillata decorada.

Figura 64
Fragmento de bordo, terra sigillata decorada.

Figura 65
Fragmento de terra sigillata decorada.

Figura 66
Fragmento de terra sigillata decorada.

Figura 67
Jarrinha.

Figura 68
Fragmento de fundo de prato de cerâmica 

campaniense..

Figura 69
Arco de fíbula.

Figura 70
Fragmento de asa de lucerna.
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Figura 71
Peso de Tear.

Figura 72
Peso de Tear.

Figura 73
Peso de Tear.

Figura 74
Fragmento de tégula (telha).

Figura 75
Jarrinha ou púcaro quase completa, 

ausência do bordo e asas.

Figura 76
Tijela, faiança.

Figura 77
Tijela, vidrada (quase completa).

Figura 78
Testo.
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Figura 79
Testo

Figura 80
Fragmento de bordo em aba 

com pega lateral pontiaguda.

Figura 81
Fragmento bordo com decoração.

Figura 82
Fragmento de bordo alguidar, 

vidrado.

Figura 83
Fragmento de asa.

Figura 84
Fragmento de asa com decoração.
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Figura 85
Fragmento bordo com decoração, faiança.

Figura 86
Fragmento bordo com decoração, faiança

Figura 87
Fragmento bordo com decoração, faiança.

Figura 88
Fragmento decorado, faiança.

Figura 89
Fragmento decorado, faiança.

Figura 90
Fundo tijela decorado, faiança.

Figura 91
Fragmento de fundo de prato 
decorado, faiança.
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Figura 92
Fundo de tijela, faiança.

Figura 93
Prato, decorado dois fragmentos 

porcelana.

Figura 94
Prato, decorado dois fragmentos porcelana.

Figura 95
Fragmento de bordo decorado, 

porcelana.

Figura 96
Fragmento de bordo,
porcelana.

Figura 97
Azulejo azul, possivelmente de um 

revestimento parietal da Capela do 
Espírito Santo.
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Figura 98
Azulejo verde, possivelmente de um 
revestimento parietal da Capela do 
Espírito Santo.

Figura 99
Azulejo branco, possivelmente de um 
revestimento parietal da Capela do 
Espírito Santo.

Figura 100
Fragmento de azulejo hispano-árabe, 
policromado com relevo.

Figura 101
Fragmento de fundo garrafa, 
vidro.

Figura 102
Fragmento de fundo de 
recipiente, vidro.

Figura 103
Chave.
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Figura 104
Prego.

Figura 105
Medalha frente e verso.

Figura 106
Pendente “Chama Anjos”.

Figura 108
Contas de Terço, madrepérola.

Figura 109
Contas de Terço, vidro.

Figura 110
Contas de Terço, osso.

Figura 107
Alfinetes de mortalha.
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Figura 111
Elementos de Terço ou Rosário, osso.

Figura 113
Par de brincos.

Figura 114
Anel de vidro.

Figura 112
Anel, ouro.

Figura 115
Fragmento de pulseira em vidro.

Figura 117
Botão.

Figura 118
Botões de punho.

Figura 116
Dois botões em osso.
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Figura 119
Colchete.

Figura 121
Bocal de pífaro ou apito, incompleto, 
cerâmica.

Figura 122
Par de dados, osso.

Figura 120
Fivela.

Figura 123
Malha de jogo, cerâmica.

Figura 124
Anzol.
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Conclusão

O sítio arqueológico do Largo do Espírito Santo revelou ser um local de grande 

importância para a história local, uma vez que se articula com uma vasta rede 

de outros sítios que, na região de Lisboa, permitem compreender as estratégias 

de povoamento tanto na antiguidade clássica, como em épocas posteriores 

(séculos XV a XIX). 

Assim, podemos afirmar que o subsolo no Largo do Espírito Santo e a 

área envolvente apresenta, do ponto de vista arqueológico (e também 

antropológico), grande valor patrimonial, pelo que qualquer ação de 

rebaixamento ou perfuração do subsolo obriga previamente à salvaguarda das 

restantes inumações e estruturas/vestígios arqueológicos.

Para melhor abarcar quer a necrópole, quer as estruturas romanas, seria 

necessário alargar a zona de trabalhos arqueológicos.  Sabemos que durante 

o século XV e os inícios do século XIX, tanto a igreja matriz como a capela do 

Espírito Santo ocupavam a área do atual largo e que a área arqueologicamente 

intervencionada correspondeu a um dos seus limites. Podemos até pressupor 

que a constituição, nos séculos XVII a XVIII, de dois ossários de média e grande 

dimensão, procedendo da remodelação de algum espaço ocupado com 

sepultamentos, se tenha implantado, porventura, no limite do “campo santo” 

da Igreja Matriz, sobrepondo-se ao “campo santo” da capela do Espírito Santo. 

No entanto, é difícil saber, com os nossos dados parcelares, quais os limites das 

áreas sepulcrais de ambos os templos, e se elas, efetivamente, em determinado 

momento, se terão parcial ou totalmente sobreposto. 

A escavação de parte da necrópole do Largo do Espírito Santo possibilitou 

reunir uma vasta e interessante coleção osteológica, não só por ser extensa, 

mas também por significar uma amostragem populacional de ampla diacronia. 

Sendo o enterramento nos adros destinado aos indivíduos de menor estatuto 

social e económico, os estudos sobre esta coleção proporcionarão um “olhar” 

sobre aqueles que muitas vezes estão ausentes dos documentos escritos. O 

cruzamento de dados de várias proveniências enriquecerá as interpretações 

sobre o modo de vida das pessoas que viveram na região. Merece uma vez 

mais destaque, a presença, no registo arqueológico, de alguns indivíduos com 

a dentição anterior intencionalmente modificada, prática cultural que sugere 

uma ascendência africana. 

A musealização de uma pequena parte das estruturas habitacionais da Rua 

Marquês de Pombal constitui uma memória de uma outra época romana, 

interpela e simultaneamente recorda a todos, aqueles que por ali passam nas 

suas atividades quotidianas, que este mesmo chão tem uma história, história 

de outras gentes que também habitaram este nosso território. 
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