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Resumo

O presente trabalho pretende ser um contributo para o estudo da necrópole romana
do Sameiro (Valadares, Vila Nova de Gaia), cujo espólio integra as coleções de
arqueologia dos museus da Reitoria da Universidade do Porto e do Museu Nacional de
Soares dos Reis. Esta necrópole constituída por sepulturas de incineração foi escavada
em 1920 sob a orientação de António Mendes Corrêa, professor catedrático da
Faculdade de Ciências do Porto e presidente da Sociedade Portuguesa de Antropologia
e Etnologia.
A ausência de registos documentais conhecidos sobre os trabalhos de escavação
colocou inúmeras limitações ao nosso actual conhecimento sobre a realidade
arqueológica da necrópole romana do Sameiro. Com base na análise dos materiais,
propomo-nos a caracterizar este espaço funerário, definir os limites cronológicos da
respectiva diacronia de utilização, e conhecer o contexto sociocultural subjacente.
Constituíram objecto de estudo os materiais de cerâmica comum e as lucernas,
provenientes desta necrópole. O restante espólio atribuído ao Castro de Valadares que
se encontrava em conjunto com os materiais oriundos da necrópole não foi analisado no
âmbito deste trabalho, uma vez que o contexto e a crono-tipologia dos materiais não se
enquadravam no nosso tema.
O estudo do espólio recolhido permitiu constatar o enquadramento da necrópole
do Sameiro na realidade arqueológica do mundo funerário romano do Noroeste
Peninsular, nomeadamente para as necrópoles alinhadas ao longo das margens do Rio
Douro, e propor um intervalo cronológico de ocupação da necrópole situado entre os
finais do século I e os meados do século IV d. C.

Palavras-chave: Necrópole do Sameiro, ritual de incineração, espólio cerâmico.
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Abstract

The present work aims to contribute to the study of the Roman Sameiro
necropolis (Valadares, Vila Nova de Gaia), whose estate is part of the archaeological
collections of the museums of the Rectory of the University of Porto and the National
Museum of Soares dos Reis. This necropolis constituted by incineration graves was
excavated in 1920 under the direction of António Mendes Corrêa, professor at the
Faculty of Sciences of Porto and president of the Portuguese Society of Anthropology
and Ethnology.
The absence of known document records on the excavation work has placed
numerous limitations on our current knowledge of the archaeological reality of the
Roman Sameiro necropolis. Based on the analysis of the materials, we propose to
characterize this funerary space, define the chronological limits of the respective
diachrony of use, and learn the underlying sociocultural context.
The materials of common pottery and the lucerne from this necropolis were
studied. The remaining estate attributed to the Castro de Valadares, which was found
together with the materials coming from the necropolis, was not analyzed in the scope
of this work, since the context and the chronological typology of the materials did not
fit with our theme.
The study of the collected estate made it possible to observe the setting of the
Sameiro necropolis in the archaeological reality of the Roman funerary world of the
Peninsular Northwest, especially the necropolis aligned along the banks of the Douro
River, and propose a chronological interval of occupation of the necropolis located
between the end of the first century and the mid-fourth century A.D.

Keywords: Sameiro Necropolis, incineration ritual, ceramic estate
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Introdução
A presente dissertação de mestrado tem como objetivo o estudo do espólio
atribuído à necrópole romana do Sameiro, Valadares (Vila Nova de Gaia) presente na
sua quase totalidade nos museus da Reitoria da Universidade do Porto.
Intervencionada pela primeira vez em 1920, sob a direcção do Professor Mendes
Corrêa, resultante de um achado fortuito num contexto de trabalhos de construção de
alicerces para uma habitação, esta necrópole forneceu diversos materiais arqueológicos
relacionados com o mundo funerário romano do período Imperial.
No decorrer do levantamento dos materiais arqueológicos devem com certeza ter
sido realizadas anotações consistentes com o rigor e minúcia que caracterizavam os
registos de campo e observações de Mendes Corrêa. Contudo, e lamentavelmente,
desconhece-se o atual paradeiro desses possíveis registos, restando apenas os materiais,
alguns clichês do local e uma breve referência genérica ao rito funerário e à estruturação
das sepulturas presente na obra “Os Povos Primitivos da Lusitânia” (Corrêa, 1924a, p.
292).
Partindo destes pressupostos, a execução de um trabalho com estas características
nem sempre se assume como uma tarefa de fácil concretização e um primeiro contato
com os materiais revelou-nos, desde logo, as inúmeras dificuldades e limitações que
certamente terão justificado que o conjunto tivesse permanecido sem estudo até à
atualidade.
Assim, em virtude da escassez de informação relativa aos contextos arqueológicos
da totalidade dos materiais constantes da coleção, os contornos do nosso trabalho
direcionar-se-ão para o estudo dos elementos cerâmicos.
Neste âmbito, atendendo à quantidade significativa de elementos identificáveis
tipologicamente, este conjunto reúne, apesar de tudo, condições para permitir uma
aproximação e caracterização da realidade arqueológica do espaço funerário do
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Sameiro. A estratégia passou pela realização de um estudo meticuloso dos materiais,
para que depois fosse possível o estabelecimento de paralelos com o espólio cerâmico
de outras necrópoles romanas, cujos contextos arqueológicos se encontravam
devidamente estruturados, não só para tornar compreensível a realidade arqueológica
daquele espaço funerário, mas também tentar perceber o enquadramento da necrópole
no contexto da ocupação romana no limite norte da Lusitânia.
Para além do estudo dos materiais, esta investigação pretende também agregar
alguns dos dados arqueológicos mais recentes, no âmbito da Arqueologia da Morte.
Esses estudos têm contribuído para a adição de novas perspetivas que contribuem para a
promoção de um panorama alternativo face às perspetivas tradicionais sobre as práticas
funerárias no decurso da romanidade.
Como referimos, este trabalho congrega o resultado de dois anos de pesquisa,
recolha de informações e estudo dos materiais provenientes da necrópole do Sameiro,
encontrando-se organizado em cinco partes distintas, contemplando ainda as estampas
dos materiais.
Na primeira parte é realizada uma exposição do contexto global do Mundo da
Morte em época romana, passando pelo significado da morte para os romanos, pelos
rituais praticados durante o processo fúnebre, pelos espaços de deposição dos corpos e
sua organização espacial, os tipos de sepulturas utilizados e práticas de enterramento.
De seguida, na segunda parte, apresentaremos uma panorâmica das investigações
no quadro das necrópoles ao nível nacional, reduzindo depois a escala a um nível de
influência regional para de seguida analisar o panorama concelhio. Decidimos incluir
igualmente nesta parte algo que nos parece relevante e que consiste numa análise
sintética a alguns dos trabalhos que consideramos relevantes no domínio do estudo das
cerâmicas comuns em contexto funerário.
A terceira parte pretende realizar uma exposição sobre o conhecimento atual da
Necrópole do Sameiro, congregando os dados disponíveis sobre o local. Referem-se os
16

objetivos e as metodologias utilizadas no desenvolvimento do estudo e realizado um
enquadramento geográfico e histórico-cultural do território de implantação da
necrópole.
A quarta parte incide no estudo dos materiais depositados nos museus da Reitoria
da Universidade do Porto e no Museu Nacional de Soares dos Reis. Nesta análise
consideramos a crono-tipologia das cerâmicas e o seu fabrico de modo a propor os
momentos de utilização do espaço fúnebre.
Por último na quinta parte são apresentadas as conclusões finais, esboçando-se
considerações quanto ao significado desta necrópole no conjunto de necrópoles do
Norte de Portugal e alguns objetivos para o desenvolvimento de novos trabalhos de
investigação. Seguem-se as estampas, onde se compilam os desenhos e fotografias das
peças analisadas, bem como as fichas descritivas, obedecendo à ordem do novo
ordenamento da coleção de arqueologia da Reitoria da Universidade do Porto.
Não foi nossa pretensão a realização de um trabalho definitivo sobre o tema da
Necrópole do Sameiro, nem tão pouco esgotar o tema no que ao núcleo estudado diz
respeito, tendo em conta o tempo útil para a concretização deste estudo e dos meios
disponíveis. Pretendemos, acima de tudo, devolver aos materiais e à memória do sítio
arqueológico a importância que eles realmente têm, e em última instância, de forma
despretensiosa, servir de encorajamento à possibilidade do estudo de algumas das
numerosas coleções ainda depositadas nas reservas de várias instituições.
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1 - As necrópoles no mundo romano
Existe desde sempre uma necessidade premente das sociedades em depositar os
seus mortos em locais específicos, tornando-se numa derradeira medida para prolongar
a sua estadia, através da sua interligação com o mundo dos vivos (Abascal Palazon,
1990, p. 208).
Desta maneira o estudo dos locais de enterramento, ultrapassa os objetos em si e
projeta-nos para o modo como uma comunidade enfrenta a morte, ao fazê-lo também
nos diz muito sobre a forma como ela enfrenta a vida, especialmente quando nos
referimos àqueles cuja história não nos surge nas fontes documentais (Arezes, 2014, p.
200).
Tal não constituía na sociedade romana uma exceção, pois era nos locais
designados como necrópoles que os entes perdidos repousavam na sua última morada.
A maioria dos rituais e práticas fúnebres eram realizados dentro de áreas delimitadas
que apesar de se encontrarem fora da urbe, estavam perfeitamente integrados no
carácter funcional da cidade (Vaquerizo, 2011b, p. 252; Braga, 2015b, p. 124).
O seu afastamento da cidade não tinha só a ver com questões do foro
ideológico, mas também com questões sanitárias, uma vez que os cheiros emitidos, quer
pelas cremações, quer pelo processo de decomposição, seriam desagradáveis; para além
desses fatores existia também um risco considerável de incêndio durante as cremações
(Braga, 2015b, p. 125).
A determinada altura estes procedimentos foram legislados através da Lei décima
das XII Tábuas, que proibiu de forma geral que qualquer tipo de inumação ou
incineração ocorresse no interior dos limites do pomerium, procedimentos esses que
com algumas exceções se foram mantendo até à Antiguidade Tardia (Toynbee, 1971, p.
48; Abascal Palazon, 1990, pp. 220, 222; Retief e Cilliers, 2006, p.134, Hope, 2007, p.
130).
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Apesar da existência de locais específicos para deposição dos mortos, a sua
implantação não teria que corresponder obrigatoriamente a espaços delimitados e
fechados, podendo essa fronteira existir ou não de uma forma física consoante os locais
de implantação (Conde, 2014, p. 43).
As vias são um tipo de delimitação frequentemente usado nas necrópoles urbanas,
ao longo das quais se estendiam muitas das necrópoles do Alto Império (Toynbee, 1971,
p. 73; Almeida, 2009, p. 64; Braga, 2010, pp. 73-74; Rolo, 2010, p. 21; Vaquerizo,
2010, pp. 356, 358; Pereira, 2014, pp. 17, 47, 307). Junto às vias eram colocados os
monumentos funerários das classes mais abastadas, para que ficassem ao alcance da
vista de todos os que por lá circulassem, ficando escondidos por de trás deles as
sepulturas mais humildes (Braga, 2010, p. 75).
Nos meios rurais as delimitações são realizadas de uma outra forma, sendo
comum encontrarmos necrópoles situadas nas imediações de linhas de água, em que o
recurso hídrico marca não só uma separação física entre o mundo dos vivos e o dos
mortos, mas também espiritual, tal como nos surge na mitologia (Gonçalves, 2011, pp.
8, 61; Pereira et alli, 2013, p. 314; Arezes, 2014, p. 204). A separação dos dois mundos
através dos rios Estige e Aqueronte torna necessária a utilização da Barca de Caronte,
com o respectivo pagamento, para que os mortos possam passar para o Hades sem que
depois tenham meios para regressarem ao mundo dos vivos (Pereira et alli, 2013, p.
314).
Para além da função operacional a necrópole também possuía um cariz
vincadamente social, onde o processo cerimonial de todo o cortejo fúnebre servia de
aproximação entre aqueles que o integravam, reforçando o laço social entre indivíduos
(Braga, 2015b, p. 125). Laço esse que se continuava a reforçar durante o decorrer do
tempo, através de um culto continuado do defunto com a realização de cerimónias
rituais, complementadas com banquetes e jogos em honra do finado (Toynbee, 1971, p.
50; Retief e Cilliers, 2006, p. 141; Conde, 2014, pp. 37-38).
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1.1 O conceito da Morte e os rituais funerários
Como nos diz José Mattoso, “se a morte é a mais inelutável realidade que todos os
homens têm de defrontar, também o que a ela diz respeito será, em última instância, o
que mais profundamente o determina” (Mattoso, 1992, p. 13).
A morte é inevitavelmente a derradeira etapa do ciclo biológico de qualquer ser
vivo, mas é na índole antropológica que ela marca a diferença, uma vez que
praticamente “desde sempre” na história da Humanidade, ela se pauta por um
acompanhamento ritual de todo o processo fúnebre. A afirmação pode à primeira vista
parecer algo exagerada e presunçosa, mas na verdade se recuarmos nas evidências
arqueológicas, surgem em alguns enterramentos de hominídeos anteriores ao que hoje
se designa por “humanos modernos”, testemunhos da presença de elementos rituais
fúnebres, nomeadamente em sepulturas do Homo Neanderthalensis (Cunha, 2010, pp.
97-99). Estes indícios fornecem-nos indicações sobre uma necessidade antiga de
enterrar convenientemente os mortos e que se foi mantendo no decorrer dos tempos,
estivessem os motivos relacionados com o medo, o respeito, o afeto ou com qualquer
outro tipo de motivação como, por exemplo, os aspetos sanitários.
No mundo romano, tal como para outras culturas, a realidade funerária não era
distinta, e assentava sobretudo de uma forma direta numa influência herdada da cultura
helénica, ou em alternativa, filtrada através do legado etrusco, ambos com evidentes
responsabilidades na moldagem dos conceitos da morte e dos seus rituais (Toynbee,
1971, p. 34; Vaquerizo, 2011, p.193). A morte era encarada como algo incontornável,
perante ela os romanos mantiveram sempre uma atitude de respeito, temor e tradição,
importando sobretudo que o culminar da vida fosse realizado de uma forma honrosa
(Pereira, 2014, p. 1). Para o cidadão romano, morrer com dignidade era algo de nobre e
socialmente reconhecido, sendo que de uma forma pragmática vivia simplesmente para
que tivesse direito a uma morte honrada: “Quod in vita facimus, in aeternum resonat”
(Vaquerizo, 2007, p. 135; Conde, 2014, p. 10).
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Mesmo sem uma total uniformidade ideológica em relação ao destino que o
indivíduo tomava depois da morte, a conceção maioritariamente aceite permitia que os
romanos acreditassem na vida depois da morte num estado de condenação e
confinamento ao túmulo para toda a eternidade (Mattoso, 1992, p. 14; Vaquerizo, 2011,
p. 193). A presença neste local específico, apesar da sua condição sombria e ténue,
permitia de alguma forma facultar algum conforto aos entes queridos aliviando a tristeza
que o processo fúnebre acarretava (Toynbee, 1971, p. 35). Deste modo, mesmo
habitando numa dimensão diferente, para familiares e amigos, era como se os entes
queridos (denominados Manes) ainda perdurassem (Toynbee, 1971, p. 35), uma vez que
a alma acompanhava o defunto na permanência no túmulo qualquer que fosse a
aparência que os restos mortais assumissem (Vaquerizo, 2011, p. 193).
Outras crenças havia, que acreditavam numa espécie de prolongamento da vida
terrestre através de uma imortalidade baseada noutros locais para além do sepulcro,
como por exemplo nos astros, no céu ou até mesmo numa conceção pré-cristã de
inferno administrada por Hades (Vaquerizo, 2007, p. 135; Conde, 2014, p. 10). A
definição desses locais dependia das correntes filosóficas e religiosas que foram
coexistindo ao longo da prevalência do império, até à introdução do cristianismo
(Conde, 2014, p. 10).
Era aceite, que o morto quando não beneficiava de todos estes rituais
funerários, poderia manifestar-se aos vivos de várias formas, assumindo a aparência de
um fantasma, de uma sombra ou de um espírito, todas elas com um caráter assustador e
perturbador (Mattoso, 1992, p. 14). A negação do direito de ser sepultado a alguém que
tinha tido uma vida de infâmia profissional ou social, consistia num dos piores castigos
que se podia infligir (Vaquerizo, 2011, p. 201). Para as famílias dos condenados à
morte, soldados, suicidas e outras vítimas de morte violenta, o medo de uma deposição
incorreta, reflete-se de forma evidente com a preocupação em sepultar o corpo logo
após a morte (Vaquerizo, 2011, p. 196; Conde, 2014, p. 189). Essa urgência consiste
numa tentativa de afastar rapidamente o indivíduo do mundo dos vivos, uma vez que
segundo Plautus a entrada no submundo estava vedada àqueles que morriam antes do
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tempo (Toynbee, 1971, p. 35). No grupo das mortes prematuras incluíam-se também os
recém-nascidos, crianças, jovens e mulheres falecidas durante o trabalho de parto
(Conde, 2014, p. 189).
Tal como em vida, também na morte eram repercutidas as condições sócio
económicas do defunto e da sua família (Abascal Palazon, 1990, p. 227). Assim é
possível verificar uma enorme discrepância na tipologia dos sepulcros encontrados no
império romano (Abascal Palazon, 1990, p. 228). Existia uma preocupação básica de
fazer coincidir o estatuto do indivíduo enquanto vivo e do grau de respeito que lhe era
merecido, através da monumentalidade e da qualidade dos materiais empregues na
construção da arquitectura da tumba (Vaquerizo, 2011, p. 194).
Aos que perdiam um ente querido era aconselhada contenção da dor e do
sofrimento em público, como aparece referido em alguns textos e cartas de autores
clássicos (Hope, 2007, pp. 176-180). Em alguns epitáfios, é o “próprio” defunto que
aconselha os familiares e amigos a refrearem os seus lamentos, uma vez que o destino
consistia numa inevitabilidade desde à muito, sendo portanto de todo inútil o
prolongamento das expressões de dor (Vaquerizo, 2011, p. 195). Segundo alguns textos,
depreende-se que existiam convenções cuja pretensão era predeterminar o
comportamento a seguir em cada caso e situação, sendo que qualquer desvio à regra não
era bem aceite socialmente (Hope, 2007, p. 180).
Durante os últimos séculos da República e nas primeiras décadas do Império, as
exéquias fúnebres eram realizadas durante a noite à luz de tochas e velas de uma forma
privada e célere, sem lágrimas ou demonstração de dor (Hope, 2007, pp. 174, 177, 181;
Vaquerizo, 2011, p. 201). A passagem dos séculos marca uma mudança de paradigma
na sociedade romana, em que os mortos passam a ser chorados de forma aberta em
especial os filhos de tenra idade (Vaquerizo, 2011, p. 202).
Tornava-se impreterível às famílias a realização do ato funerário de acordo com
os cânones estabelecidos, sob pena, no caso de incumprimento, terem de se sujeitar às
consequências. A inexistência de meios económicos não constituía fundamento para a
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não execução das cerimónias nem da deposição dos restos mortais. A situação tornavase extrema ao ponto de se recorrer à violação de outros túmulos para que neles
pudessem ser depositados os seus mortos, correndo os riscos inerentes a esse ato
(Vaquerizo, 2011, p. 197). Como forma de contrariar esta prática, foram criados
mecanismos legais para impedir a usurpação dos túmulos, através de um registo que
mencionava as dimensões e as confrontações (Vaquerizo, 2011, p. 197).
Existiam ainda em alternativa os collegia, que mediante o pagamento de uma
anuidade ou mensalidade asseguravam aos seus membros o cumprimento dos serviços
fúnebres (Hope, 2007, p. 87), facto que algumas epígrafes referem nem sempre se ter
cumprido, uma vez que muitas vezes nem os serviços mínimos eram assegurados: “En
estos casos la asociación se obligaba a celebrar un funus imaginarium y a construir un
cenotáfio en el que poder rendir tributo funerario al hermano daminificado” (Vaquerizo,
2011, p. 197).
Apesar de todo o conceito post morten evidenciado pelas estelas funerárias,
existem outras epígrafes que demonstram que a morte era para outros encarada como o
estágio final, e que os sepulcros significavam a derradeira morada (Toynbee 1971, p.
34; Hope, 2007, p. 195). Por várias vezes a expressão “aeterna domus” e outras
variantes aparece gravada em lápides e fachadas (Hope, 2007, p. 154). Assim não é
estranha a utilização de arquiteturas de fachada habitacional que encerram no seu
interior uma decoração a imitar o habitat diário do defunto enquanto vivo (Vaquerizo,
2011, p. 197). Os vários indícios fazem crer que estes dois conceitos da morte
paradoxalmente opostos coexistiam na sociedade romana sem qualquer tipo de
problema (Vaquerizo, 2011, p. 197).
Depois de morto, o indivíduo beneficiava do funus, um conjunto de cerimónias e
homenagens por parte dos familiares e amigos que pretendiam acima de tudo
demonstrar que a importância detida em vida ainda se mantinha depois de morto
(Pereira, 2014, p. 1).
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A realização do funus compreendia várias fases distintas, as quais descreveremos
sinteticamente de seguida, ressalvando que nem todas elas seriam cumpridas,
dependendo do estatuto social e da riqueza da família (Fernandes et alli, 2012, 187;
Braga, 2015b, p. 126).
Quando a morte se tornava evidente, eram normalmente reunidos os familiares e
amigos em volta do leito para que pudessem despedir-se e consola-lo (Toynbee, 1971,
p. 43, Conde, 2014, p. 25). De seguida os familiares mais próximos, beijavam o
indivíduo no momento em que a alma abandonava o corpo, que só acontecia com o
último suspiro (Toynbee, 1971, p. 43; Hope, 2007, p. 94; Conde, 2014, p. 25). Era a
esses mesmos familiares que cabia, logo após a sua morte, o encerramento dos olhos do
falecido e a colocação de uma moeda debaixo da língua (Toynbee, 1971, p. 44; Pinto,
1996, p. 14; Conde, 2014, p. 25). Seguidamente, o corpo era lavado, ungido e vestido,
ficando disponível para receber as honras fúnebres no atrium de sua casa (Toynbee,
1971, p. 44; Abascal Palazon, 1990, p. 241; Pinto, 1996, p. 14; Fernandes et alli, 2012,
p. 187; Conde, 2014, p. 25). Depois de prestadas as homenagens, o morto era
transportado de noite, à luz de tochas, em procissão acompanhado por familiares,
amigos e outros membros da sociedade, que envergavam roupas negras (Nock, 1932, p.
140; Toynbee, 1971, p. 46; Abascal Palazon, 1990, p. 242; Hope, 2007, p. 100; Conde,
2014, p. 27). Na necrópole eram realizadas algumas cerimónias e dado início ao ritual
de cremação ou de inumação, consumado com o sacrifício de uma porca a Ceres
(Toynbee, 1971, p. 50; Pinto, 1996, p. 15; Hope, 2007, 115). No mesmo dia, eram
realizadas as cerimônias de purificação na casa do falecido e um banquete junto à
sepultura que se voltava a repetir nove dias depois no final de período de luto (Nock,
1932, p. 141; Toynbee, 1971, p. 51; Abascal Palazon, 1990, p. 242; Pinto, 1996, p. 16;
Fernandes et alli, 2012, p. 187; Conde, 2014, p. 225). Os rituais fúnebres, em conjunto
com o local definido para a deposição dos restos mortais, (fossem eles cremados,
inumados ou até mesmo embalsamados) tornavam o sítio em locus religiosus,
conferindo um significado sagrado e protegido ao conjunto (Vaquerizo, 2011, p. 194;
Pereira, 2014, 39). Essa atitude respeitosa traria da parte do morto proteção a todos
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aqueles que o venerassem. As formas de homenagem variavam, e podiam ser realizadas
através de orações, dádivas monetárias ou até de banquetes em sua honra, tudo
contribuindo para que o defunto velasse por uma vida virtuosa e bem-sucedida dos
vivos (Mattoso, 1992, p. 14).
Depois deste período as homenagens prolongavam-se ao longo do ano, em datas
relacionadas, por exemplo, com o nascimento ou a morte do indivíduo (Lobato, 1995, p.
35; Fernandes et alli, 2012, p. 187).
Para além dessas celebrações individuais, o calendário era também pontuado por
algumas celebrações coletivas executadas no interior das necrópoles (Macdonald, 1977,
p. 36). Os Parentalia realizavam-se em Fevereiro, consistindo numa celebração anual
em honra de todos os mortos que incluía a preparação de refeições e colocação de
alimentos junto dos túmulos, dedicatórias de poemas, deposição de flores, entre outros
(Toynbee, 1971, p. 63; Hope, 2007, p. 233; Conde, 2014, p. 219). Nestas festividades
eram também realizadas práticas libatórias, em que o vasilhame doméstico colocado
junto à sepultura era propositadamente perfurado no fundo ou na parede de forma a
verter o seu conteúdo sobre o solo (Toynbee, 1971, p. 37; Hope, 2007, p. 70; Braga,
2010, p. 86; Pereira, 2012, p. 26; Conde, 2014, p. 219). Os Lemuria eram uma
celebração noturna realizada em Maio para aplacar a fome dos falecidos e os espíritos
malignos (Nock, 1932, p. 141; Pinto, 1996, p. 14). Sucedendo estas datas estarem
consagradas aos mortos, durante este período os templos mantinham-se encerrados e os
casamentos não eram autorizados (Toynbee, 1971, p. 64).
Apesar da ascensão gradual do cristianismo no baixo-império, e da consequente
mudança de alguns paradigmas, tal não impediu que alguns destes rituais continuassem
a ser praticados, sendo que alguns deles perduraram até aos dias de hoje, com reflexo na
celebração do Dia de Todos os Santos, na colocação de lápides e deposição de flores nas
sepulturas.
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1.2 Organização e distribuição espacial das necrópoles
As necrópoles romanas estão maioritariamente associadas a contextos urbanos ou
a núcleos populacionais rurais e villae. Ainda que as características de diferenciação
entre necrópoles urbanas e rurais não estejam bem definidas, as primeiras possuem, por
norma, um maior número de sepulcros.
Até ao século V a.C. os romanos enterravam comummente os seus mortos no
interior das casas, mas a partir desse período, de acordo com o estabelecido num dos
pontos da “Lei das XII Tábuas”, foi proibida a realização de práticas de inumação ou
cremação dentro dos limites do Pomerium (Toynbee, 1971, p. 73; Abascal Palazon,
1990, pp. 220-221; Hope, 2007, p. 130; Vaquerizo, 2011, p. 199; Braga, 2015b, p. 125).
Esta proibição, inicialmente aplicada à cidade de Roma, foi estendida gradualmente a
outros centros urbanos do Império (Vaquerizo, 2011, p. 199). Existiam, todavia,
algumas exceções, uma vez que a determinados cidadãos de elevada relevância social e
às virgens vestais era concedido o privilégio de um sepultamento intramuros (Nock,
1932, p. 131). O sepultamento no interior das casas apenas se mantinha para os bebés
recém-nascidos, ainda que de forma dissimulada (Nock, 1932, p. 131; Hope, 2007, p.
136).
Assim, a partir de determinado momento não cabe ao Pomerium apenas a função
de demarcar os limites físicos da cidade, mas também o de circunscrever a barreira
espiritual que divide o mundo dos vivos do mundo dos mortos. De um lado temos a vida
quotidiana da cidade, os negócios e as relações sociais, do outro, temos os túmulos e as
piras funerárias, em conjunto com alguns dos proscritos da sociedade (Vaquerizo, 2011,
p. 200).
Todas as atividades ligadas à morte estavam instaladas fora dos muros da cidade,
desde as agências funerárias até às cerimónias fúnebres e respectivas cremações (Hope,
2007, p. 100). Os indivíduos ligados a estas atividades eram de certa forma ostracizados
e vistos com alguma repulsa pela restante população (Nock, 1932, p. 132; Hope, 2007,
p. 90).
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Os espaços extra-muros não estavam apenas ligados ao mundo da morte pois
era neles que se localizavam as mais diversas infraestruturas: vias de comunicação,
aquedutos, edifícios de espetáculo e recreativos, campos de cultivo e jardins, oficinas de
artesões e aterros sanitários, entre outros (Vaquerizo, 2011, p. 201).
A deposição de restos mortais no interior do Pomerium não voltou a ser permitida
legalmente, sendo por diversas ocasiões promulgadas novas disposições legais por
forma a reforçar os efeitos da “Lei das XII Tábuas” (Martins e Delgado, 1989/90, p.
175; Vaquerizo, 2011, p. 200).
A deslocação das necrópoles para fora da urbe foi acompanhada por um
fenómeno que se tornou prática comum no mundo romano: o seu posicionamento ao
longo das principais vias de acesso (Toynbee, 1971, p. 73; Davies, 1977, p. 17; Martins
e Delgado, 1989/90, p. 42; Abascal Palazon, 1990, p. 223; Dias, 1995, p. 190; Abreu,
2002, pp. 17-34; Carvalho, 2008a, p. 249; Almeida, 2009, p. 64; Pereira, 2014, p. 2;
Braga, 2015a, p. 366). A aglomeração ao longo dos acessos permitia uma maior
facilidade de acesso aos recintos funerários e uma exposição mais destacada para que os
mortos não fossem esquecidos (Martins e Delgado, 1989/90, p. 175; Abascal Palazon,
1990, p. 223).
Como o locus religiosus era normalmente respeitado, as sepulturas iam-se
estendendo ao longo das vias, até que gradualmente começaram a ocupar os espaços
interiores por falta de lugar junto aos percursos (Martins e Delgado, 1989/90, p. 176;
Abascal Palazon, 1990, p. 223; Abreu, 2002, p. 39; Hope, 2007, p. 242; Braga, 2015b,
p. 126). Esta distribuição é muitas vezes condicionada pela proibição em ocupar terras
de bom índice de produção agrícola (Abascal Palazon, 1990, p. 223). É frequente
constatar-se conjuntos de túmulos de incenerações a ladear as vias, enquanto as
inumações vão ocupando os locais desocupados mais afastados e interiores das
necrópoles (Abreu, 2002, pp. 17, 20; Braga, 2015a, p. 376).
O progressivo aumento do ritual de inumação a partir dos finais do período AltoImperial tem como consequência a necessidade de reorganização do espaço das
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necrópoles. Para enterrar um corpo inumado era necessário um espaço bastante maior
do que no caso da incineração. Como consequência constata-se uma crescente ocupação
e destruição de sepulturas de incineração, e a ocupação de novos espaços (Martins e
Delgado, 1989/90, p. 176; Dias, 1995, p. 191; Lobato, 1995, p. 37; Pinto, 1998, pp. 189190; Pereira, 2014, p. 48; Braga, 2015a, p. 369).
Em muitos locais o sepultamento ao longo do traçado das vias não se extingue
com o fim do Império Romano tendo-se prolongado ainda na Idade Média,
sobrevivendo à mudança dos paradigmas religiosos (Lopes, 2002, p. 160).
As necrópoles estudadas em contexto rural estão associadas a explorações
agrícolas, villae, casais e povoados de pequena dimensão ou mesmo a centros de
produção artesanal, como por exemplo, as produções de cerâmicas e os centros de
produção piscícola (Abreu, 2002, p.35; Conde, 2014, p. 85). São normalmente espaços
funerários de dimensões reduzidas, por vezes situados a meia encosta, nas proximidades
de cursos de água (Abreu, 2002, p.35; Soeiro, 2009/10, p, 9; Gonçalves, 2011, p. 8;
Pereira et alli, 2013, p. 314; Conde, 2014, p. 88).
Regra geral os espaços funerários estavam divididos em duas áreas distintas: de
um lado a zona reservada ao dono da exploração e família, e do outro o espaço
destinado aos trabalhadores e escravos (Abreu, 2002, p.35; Pereira et alli, 2013, p. 313;
Conde, 2014, p. 88). Por vezes nas proximidades de um conjunto habitacional,
dispunham-se ricos jazigos familiares constituídos por mausoléus, contendo um espólio
rico e diversificado (Abreu, 2002, p.36; Conde, 2014, pp. 123-124). Estes encontravamse por vezes ladeados por sepulturas simples, cujo conteúdo se cingia a um reduzido
conjunto de mobiliário humilde, limitado habitualmente a alguns elementos de cerâmica
comum (Abreu, 2002, p.36).
A disseminação do cristianismo e a decadência do Império, associados a uma
gradual expansão dos centros urbanos, permite o regresso paulatino dos enterramentos
ao interior das áreas urbanas, ocupando lugar em espaços de culto. Para os praticantes
da nova fé, ser sepultado em locais sagrados que frequentemente abrigavam relíquias de
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santos e de mártires era considerado um privilégio (Wolfran, 2011, p. 34; Vaquerizo,
2011, p. 200).
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1.3 Tipologia das sepulturas
A tipologia das sepulturas pode variar em função de distintos aspetos relacionados
não só com os fatores sociais económicos e religiosos, mas compreensivelmente em
função do tipo de ritual funerário, uma vez que o espaço necessário para o
acondicionamento de um corpo completo é diferente de uma quantidade relativa de
cinzas que é mais facilmente sepultada. Apesar destas distinções, os túmulos adotam
frequentemente aspectos estruturais externos muito idênticos (Martins e Delgado, 198990, p. 177; Vaquerizo, 2007, p. 150; Vaquerizo, 2008b, p. 65).
No mundo romano a cremação pela forma simples e económica de
acondicionamento das cinzas, constitui para os meios pobres e rurais, a forma mais
difundida de enterramento (Martins e Delgado, 1989-90, p. 86; Abreu, 2002, p. 55).
Consistindo em simples covas abertas no solo ou no afloramento (Portela, 1998, p. 25;
Conde, 2014, p. 165), os covachos seriam usados em deposições primárias e
secundárias (Abreu, 2002, p. 53). Nos casos de incenerações secundárias, estas covas
não possuíam grande profundidade, uma vez que as remanescências resultantes do
processo de cremação se encontravam geralmente reduzidas a cinzas. Normalmente os
vestígios osteológicos não destruídos pelo fogo podiam ser depositados em urnas
cinerárias frequentemente concebidas em material cerâmico (Simon-Hiernard 1990, p.
19; Portela, 1998, p. 25), seguindo uma tradição ancestral comum a várias culturas
(Conde 2014, p. 165). Evitava-se assim que os restos das incenerações depositadas no
solo constituíssem atrativo para os animais selvagens ou libertassem odores
desagradáveis resultantes do processo de decomposição (Braga, 2015b, p. 126).
Na generalidade, o tamanho deste tipo de covas é reduzido e as formas alteram
entre o retangular e o oval, não beneficiando de qualquer tipo de cobertura para além da
reposição do solo original (Lobato, 1995, 36; Portela, 1998, p. 24; Abreu, 2002, p. 55).
Dentro deste tipo de estruturas podemos ainda encontrar com menor frequência
covas com um diâmetro e profundidade superiores, que correspondem geralmente a
locais de incineração primária e por isso a sua dimensão tem de ser capaz de albergar
30

toda a estrutura da pira funerária. Neste sentido a quantidade de resíduos resultante do
processo de combustão tende a ser maior do que no caso das incenerações secundárias
(Braga, 2010, 57; Soeiro, 2009/10, p.19).
Por vezes estas estruturas podem ser cobertas por tégulas formando um telhado de
duas águas ou distribuída de forma horizontal formando uma tampa (Fortes, 1909, p.
16; Lobato, 1995, p. 36; Abreu, 2002, p. 57). Numa outra variante, o próprio material de
cobertura é usado como delimitador lateral da cova, podendo ainda ser usados lateres ou
lajes de pedra com o mesmo fim (Abreu, 2002, p. 58). Este tipo de sepulturas podem
variar no uso de coberturas e dos vários materiais usados para o efeito (Abreu, 2002, p.
59). Conhecem-se ainda urnas noutro tipo de suporte, nomeadamente em material
pétreo, chumbo e vidro, que poderiam ser depositadas nas próprias covas ou, em
alternativa, em jazigos comunitários ou familiares denominados columbarium
(Toynbee, 1971, p. 115; Abreu 2002, p. 62; Pereira et alli, 2013, p. 312). Estes espaços,
dos quais só se conhecem dois exemplares no actual território português (Troia e Vila
do Conde), eram normalmente construídos total ou parcialmente abaixo do nível do solo
e constituíam-se por um corredor com paredes nas quais existiam numerosos nichos
para a colocação dos vasos funerários (Toynbee, 1971, p. 113; Alarcão, 1987, 197;
Moreira, 2009, p. 133).
Para a inumação existem igualmente variadas formas de deposição dos restos
mortais. Na forma mais simples o corpo era depositado em valas abertas no solo de
formato aproximadamente retangular, sem qualquer tipo de material de revestimento ou
cobertura, apenas se diferenciando das usadas nas cremações na sua dimensão e
profundidade (Abreu, 2002, p. 64; Braga, 2010, p. 59).
Nas suas mais diversas variantes essas covas podem conter apenas na cobertura
uma ou várias lajes com elementos pétreos ou cerâmicos, podendo ainda ser constituída
por uma mistura de argamassa com esses elementos, sem que contenham revestimento
lateral (Abreu, 2002, p. 65). A cobertura pode assumir, em alguns casos, o aspecto de
uma tampa horizontal, embora seja mais comum em casos de incineração, é também
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usada em casos de inumação, em especial nas províncias hispânicas (Conde, 2014, p.
171).
Numa outra variante a cobertura assume um aspecto triangular com um telhado de
duas águas (Fortes, 1909, p. 16; Abreu, 2002, p. 70; Braga, 2010, p. 60) constituído
normalmente pela reutilização de tegulae e de imbrices. Esta faz lembrar a estrutura de
uma habitação e está provavelmente relacionada com o facto de os romanos
considerarem a sepultura a derradeira morada do indivíduo (Conde, 2014, p. 167). A sua
utilização, independentemente de remeter para uma inumação ou para uma incineração,
ocorre durante um largo período de tempo, entre o século I a.C. e os finais do Império,
podendo em alguns casos estender-se até ao século VII (Braga, 2010, p. 60; Conde
2014, p. 168).
As sepulturas podem ainda apresentar um revestimento lateral vertical com
cobertura, podendo ter o fundo revestido, formando uma espécie de cista (Abreu, 2002,
p. 65; Braga, 2010, p. 60). Estas sepulturas, em forma de caixa paralelepipédica, podiam
ser construídas com materiais diversos, nomeadamente materiais de construção (lateres,
tegulae ou imbrices) e pétreos (granitos mármores, xistos e calcários) (Abreu, 2002, p.
63). Segundo João Abreu, a utilização de materiais pétreos em sepulturas de inumação é
bastante comum em território nacional (2002, p. 68). Menos recorrente é o
aparecimento de enterramentos em ânfora (Abreu, 2002, p. 71), apesar de bastante
difundido noutros locais do Império, em especial nas necrópoles tardias na inumação de
crianças ou jovens (Vaquerizo, 2002, p. 152; Conde, 2014, pp. 173-174).
A utilização de sarcófagos monolíticos em mármore está associada às classes
sociais mais abastadas, refletindo os locais onde a influência cultural romana se tornou
mais efetiva e onde a opulência estava patente (Conde, 2014, p. 178). Em Portugal estão
praticamente todos localizados a Sul, e são maioritariamente de importação (Abreu,
2002, p. 72). Também se conhecem sarcófagos em chumbo datados a partir do século
III (Vaquerizo, 2008b, p. 66; Braga, 2010, p. 64).

32

Também se conhecem os faustosos jazigos conhecidos como mausoléus, alguns
dos quais edificados em mármore e comuns às classes mais abastadas do Império
(Alarcão, 1987, p. 197; Vaquerizo, 2001, p. 136). Estes podiam ser utilizados tanto para
deposição de urnas cinerárias como para albergar o próprio cadáver, e teriam
geralmente dimensões situadas entre os cinco e os doze metros (Pereira et alli, 2013,
313). Podemos encontrar vestígios de mausoléus um pouco por todo o país, mas com
maior incidência na zona Sul e em contextos rurais (Braga, 2010, p. 65; Pereira et alli;
2013, pp. 313-314).
Os tipos de sepulturas mencionados correspondem aos que podem ser encontrados
no nosso território, variando a sua presença em função dos vestígios descobertos e da
sua prevalência durante o decorrer dos séculos.
Podemos constatar que também ao nível das estruturas funerárias as diferenças
sociais são bem patentes, com os indivíduos mais pobres a possuírem como última
morada uma simples cova aberta a pouca profundidade no solo, enquanto que os
pertencentes às classes mais abastadas tinham à sua disposição um colossal mausoléu
que apesar da sua dimensão serviria muitas vezes de local de deposição individual.
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1.4 Práticas de enterramento
Antes de nos debruçarmos na descrição dos modos de enterramento mais usuais
no mundo romano, importa compreender a sua transformação no decurso do Império e
em particular no contexto Hispânico.
Segundo Plínio e Cícero a prática de enterramento mais usual na Roma primitiva
era a inumação, circunstância que se prolongou até aos inícios da República (Toynbee,
1971, p. 39). Ao longo do século V a.C. essa tendência começou gradualmente a alterarse, até que na viragem de Era, a prática da incineração acabou por se impor de forma
inequívoca (Abascal Palazon, 1990, p. 237).
Apesar da preponderância assumida pela incineração, as duas práticas foram
coexistindo de forma paralela até ao fim do Império (Conde, 2014, p. 167).
No decorrer do século II d.C. tem início uma nova inversão que coloca de novo a
inumação como prática funerária principal, decorrendo, segundo alguns autores, de uma
influência cada vez mais indubitável dos dogmas do cristianismo (Abascal Palazon,
1990, p. 237; Conde, 2014, pp. 155; 161). Para outros autores, o cristianismo ainda não
estava suficientemente implantado para que se lhe pudesse imputar tal responsabilidade
(Toynbee, 1971, p. 40; Martins e Delgado, 1989/90, p. 177; Braga, 2010, p. 51).
No trabalho que temos vindo a referir, Alberto Conde identifica três fases do
processo evolutivo dos rituais funerários (2014, p. 142). Uma primeira fase situada nos
inícios das incursões romanas em território peninsular, onde se constata um sincretismo
dos rituais indígenas e romanos bem percetível na cultura material (Conde, 2014, p.
142). A área de influência da “Cultura Castreja” constitui segundo o autor uma exceção
a todo este processo de aculturação. A pacificação tardia da região permitiu o
prolongamento dos rituais fúnebres locais até momentos mais tardios em comparação
com o restante território. Em data anterior à viragem de Era, não são conhecidas
qualquer tipo de evidências arqueológicas que apontem para a existência de necrópoles
nas áreas de implantação dos castros, e que segundo o autor está relacionado com o
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facto de os nativos depositarem os mortos no interior das habitações em urnas cinerárias
(Conde, 2014, p. 146). Numa segunda fase, entre os séculos I e III d.C., é notória uma
preponderância da incineração na generalidade do território peninsular (Conde, 2014, p.
149). Com exceção das urnas cinerárias de carácter indígena tudo o resto assenta sob os
princípios tipicamente romanos, desaparecendo elementos simbólicos tradicionais até
então essenciais nos despojos fúnebres (Conde, 2014, p. 148). Outro dos factores
relevantes desta fase é a monumentalização das estruturas funerárias (Conde, 2014, pp.
148-151). A terceira fase é marcada pelo culminar do processo que conduziu à adoção
da prática da inumação por todo o império. A sua implantação ocorre de forma
progressiva nos centros urbanos (Martins e Delgado, 1989-90, p. 177), emanando
depois para os espaços rurais, onde a prática da cremação parece perdurar até ao século
IV d.C. (Conde 2014, pp. 155; 159). Esse facto é de certa forma comprovado, através da
necessidade do imperador Graciano decretar a sua proibição em 367 d.C. (Gonçalves,
2011, p. 53).
Mediante estas evidências podemos ser levados a depreender que durante o
domínio romano prevaleceria nas províncias um determinado livre arbítrio nos
procedimentos fúnebres. Segundo Vaquerizo “ Una de las novidades más importantes
de los últimos años en el campo de la arqueologia funerária hispanorromana ha sido la
comprobación fehaciente de que, al igual que ocurre en buena parte del Imperio
Occidental, cremación e inhumación coexisten en la mayoría de las ciudades hispanas
desde el inicio mismo de su dominación por parte de Roma,….” (Vaquerizo, 2011, p.
207).
Parece percetível que as práticas fúnebres não estavam condicionadas a uma
doutrina única regida pelas leis do império mas sim dependente das opções culturais,
regionais, familiares ou até mesmo individuais (Vaquerizo, 2011, p. 208).
Só assim se consegue de alguma forma explicar a coexistência das duas práticas
num mesmo local para uma cronologia similar. Essa coexistência surge bem
evidenciada na construção padronizada de túmulos preparados para acolher os dois tipos
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de deposição, ou até mesmo, através da utilização do mesmo mobiliário fúnebre nos
dois casos (Vaquerizo, 2011, p. 208). Deste modo é possível verificar a presença de
inumações e incenerações num mesmo mausoléu, denotando que por vezes nem os
laços familiares impunham rituais idênticos (Vaquerizo, 2011, p. 208).
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1.4.1. Inumação
Como referimos, no decurso do Império romano a inumação foi perdendo o
protagonismo inicial da Roma primitiva. Apesar disso este ritual foi perdurando, ainda
que por vezes de forma diminuta, mantido pelas famílias tradicionais em paralelo com a
incineração (Hope, 2007, p.109). Impôs-se finalmente, durante os períodos médio e
baixo-imperial, como principal forma de sepultamento dos defuntos, perdurando até aos
nossos dias.
Na inumação, o cadáver, depois dos rituais preparatórios, é sepultado envolto
numa mortalha ou em caixões de madeira (Abreu, 2002, p. 63). A utilização de caixões
é verificada em várias necrópoles normalmente através da presença de pregos, ferragens
ou até mesmo de vestígios de madeira (Portela, 1998, p. 12; Abreu, 2002, p. 63; Braga,
2010, p. 91; Rolo, 2010, p. 124; Gonçalves, 2011, p. 43; Soeiro, 2015, p. 162). A
ausência destes vestígios pode apontar para o uso de sudários a envolver o corpo, dos
quais surgem algumas evidências em vários enterramentos (Martins e Delgado, 198990, p. 87; Soeiro, 2015, pp. 166-169). É ainda prática comum o enterramento do defunto
com vestuário e calçado (Soeiro, 2015, p. 167). No primeiro, caso tal é constatável pela
conservação de elementos de tecido que permanecem presos a elementos metálicos e no
segundo pela presença de tachas localizadas nas extremidades da sepultura (Soeiro,
2015, pp. 167-169).
O posicionamento do corpo na sepultura podia variar, sendo que a posição mais
comum era a de decúbito dorsal (Gonçalves, 2011, p. 54; Monteiro, 2012, p. 11). Esta
posição não era exclusiva do mundo romano, podendo ser encontrada noutras
sociedades, relacionada geralmente com um estado de prontidão para um regresso à
vida (Conde, 2014, p. 205), ou com uma posição de repouso (Pereira, 2014, p. 436).
Esta consistia em colocar o corpo com os membros estendidos, de costas voltadas para
baixo e com a face voltada para cima. Podemos encontrar algumas variantes em que a
cabeça poderia estar voltada para um dos lados, os braços sobre o peito ou assentes na
púbis (Braga, 2010, p. 52; Conde, 2014, p. 205; Pereira, 2014, pp. 344; 385).
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A posição de decúbito lateral verifica-se com alguma frequência em
enterramentos mais tardios, consistindo num posicionamento fetal do cadáver (Pereira,
2014, p. 436). Esta prática foi bastante utilizada em enterramentos infantis, bem como,
por vezes, em adultos (Vaquerizo, 2010, p. 367; Conde, 2014, p. 205; Pereira, 2014, p.
281). Alberto Conde considera que a explicação mais lógica para este posicionamento,
em especial para as crianças, estará relacionada com a gestação do indivíduo e com o
regresso às origens (2014, p. 205).
Por último, a posição menos recorrente, mas também presente em algumas
inumações, é a de decúbito ventral, em que o cadáver é posicionado de bruços. Esta é
aquela que se revela mais peculiar, uma vez que o corpo fica com a face para baixo.
Esta é entendida por alguns autores como uma forma de esconder feridas em vida,
resultantes de uma morte violenta ou doença, podendo em alternativa ser causada por
danos post-morten (Cerdá e Prósper, 2002, pp. 140; 146; Conde, 2014, p. 206). Alguns
autores avançam ainda a possibilidade deste posicionamento estar relacionado com os
puticuli (Pereira, 2014, p. 436; Conde, 2014, p. 206).
Para épocas ou regiões onde a cremação era praticamente o único ritual utilizado,
a inumação era praticada de forma excecional em algumas situações particulares,
nomeadamente nos casos de morte infantil e das valas comuns (Davies, 1977, p. 16-17).
Em época romana a taxa de mortalidade era extremamente elevada, em especial
entre as classes mais desfavorecidas. Não era deste modo estranho que se procurasse
ultrapassar este evento dramático de forma rápida, reduzindo os rituais fúnebres à sua
forma mais simples (Conde, 2014, p. 197), uma vez que se considerava que os mesmos
deveriam refletir a curta jornada dos infantes neste mundo (Hope, 2007, p. 180). Desta
forma, a inumação relaciona-se intrinsecamente com a morte infantil no mundo romano,
no que pelo menos diz respeito a crianças que não atingiam a fase de dentição e que ao
contrário de todos os outros não eram cremadas (Hope, 2007, p. 180; Braga, 2010, p.
49; Conde, 2014, p. 190). Aos menores não era atribuída a cidadania, compreendendose também a exceção perpetrada nos rituais, que se iam alterando à medida que a idade
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progredia (Conde, 2014, p. 197). As inumações infantis eram frequentemente realizadas
depositando os corpos na área habitacional, uma vez que crianças de tenra idade não
eram considerados seres impuros (Conde, 2014, p. 191). Como já mencionámos, são
ainda encontrados vestígios infantis em necrópoles normalmente associados a
enterramentos de adultos, em que os corpos são frequentemente encerrados no interior
de ânforas ou ocupando estruturas funerárias semelhantes às restantes, apenas
divergindo no tamanho (Vaquerizo, 2007, p. 149; Conde, 2014, p. 192; Pereira, 2014, p.
32). Apesar desta preponderância da inumação infantil, alguns autores referem vestígios
de incenerações infantis um pouco por todo o mundo romano (Vaquerizo, 2007, p. 149;
Hope, 2009, p. 137; Braga, 2010, p. 49).
As valas comuns ou puticuli ficavam situados no exterior do pomerium dos
grandes centros urbanos, e consistiam basicamente em valas de grandes dimensões onde
se depositavam de forma pouco cuidada indivíduos extremamente pobres ou sem
família, bem como os indigentes e criminosos, de cujos corpos ninguém se queria
ocupar (Hope, 2000, p. 131; Vaquerizo, 2008b, p. 131; Pereira, 2014, p. 437). O cheiro
nauseabundo emanado pelo amontoado de corpos a céu aberto em conjunto com o
perigo de epidemias, promoveu, a certa altura, o início da incineração conjunta dos
corpos de forma assídua (Hope, 2000, p. 132).
Apesar de podermos falar sobre orientação das sepulturas nas práticas da
inumação e de incineração, optámos por abordar este tema em função unicamente das
primeiras. Esta opção assenta no princípio que nestas sepulturas podemos constatar a
existência de vestígios osteológicos orientados segundo um eixo específico, ao contrário
das incenerações cujos vestígios são espalhados aleatoriamente, sendo por isso mais
difícil estabelecer orientações fidedignas.
Embora a orientação das sepulturas de inumação possa ser variável, podemos para
a Península Ibérica, encontrar três eixos principais: Oeste-Este, Nordeste-Sudoeste,
Sudeste-Noroeste, aos quais podemos acrescentar um outro menos frequente
representado por um eixo Norte-Sul (Conde 2014, p. 204).
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No atual território Português a orientação Oeste-Este está bem representada, com
destaque para a necrópole de Outeiro do Vale (Branco e Vieira, 2008, p. 143). Na
necrópole tardo-romana de Talaíde todas as sepulturas, com exceção de uma (NorteSul), estão voltadas com a cabeça a Oeste (Cardoso e Cardoso, 1995, p. 409). Também
na necrópole de Germinade as sepulturas estão orientadas com a cabeça para Poente
(Girão, 1925, p. 149). Para a região do Algarve, a necrópole da Horta da Canada, com
uma cronologia em torno dos séculos III-IV d.C. apresenta uma orientação
maioritariamente definida no eixo Oeste-Este (Pereira, 2014, p. 222), tal como a
necrópole de Marim para uma cronologia mais tardia (Pereira, 2014, p. 266). Na
necrópole do Casal do Rebolo em Sintra, a forma mais comum de orientação é similar,
mas com um número relevante de inumações orientadas a Nordeste-Sudoeste para uma
cronologia situada em torno dos finais do século II e o IV d.C. (Gonçalves, 2011, pp.
58-59).
Mais a Norte, em Braga, na necrópole da Via XVII, as sepulturas estão
maioritariamente

orientadas

Este-Oeste

e

Nordeste-Sudoeste,

com

maior

preponderância do primeiro, sendo que outras variáveis surgem em número
relativamente reduzido (Martins e Delgado, 1989/90, p. 145; Braga, 2010, pp. 26, 33).
Para as necrópoles da região de Penafiel esta tendência mantem-se, mas com a
predominância do eixo Nordeste-Sudoeste para as inumações mais tardias (Soeiro,
2015, p. 172).
Na necrópole da Ermida da Achada em Mértola, a orientação da cabeça para
Noroeste predomina de forma quase absoluta (Lopes e Boiça, 1993, p. 23). Esta
tendência mantem-se também na necrópole da Caldeira em Troia, onde a grande
maioria das inumações datadas dos séculos IV e V d.C. possui essa orientação
(Almeida, 2009, p. 73).
Mais a Sul na região do Algarve a orientação Norte-Sul, menos frequente, surge
na necrópole do Amendoal para uma cronologia localizada em torno dos séculos III a V
d.C. (Pereira, 2014, p. 314). Também na necrópole do Porto dos Cacos, a maioria das
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trinta e sete sepulturas escavadas se orienta nesse sentido e se insere em cronologias
situadas entre os séculos IV e V d. C., realçando que as orientadas Este-Oeste apesar de
em número inferior, se encontrarem igualmente inseridas na mesma cronologia
(Monteiro, 2012, p. 70).
Depois desta análise, concluímos que apesar de uma preponderância na orientação
do corpo segundo um eixo Oeste-Este ou no sentido inverso, é notória a variabilidade de
orientações num mesmo local e muitas vezes para uma mesma cronologia. Segundo
alguns autores a orientação Este-Oeste poderá estar relacionada com o curso que o astro
solar percorre, o que em consonância com algumas religiões orientais sugere uma
relação do nascer do sol com a vida e do seu ocaso com a morte (Almeida, 2009, p. 71;
Gonçalves, 2011, p. 59; Conde, 2014, p. 204). A preponderância para a utilização deste
eixo inverte-se em algumas necrópoles tardias, provavelmente associada à crescente
implantação do cristianismo (Lobato, 1995, p. 38; Almeida, 2009, p. 71; Conde, 2014,
p. 205). Segundo outros autores seria necessário a ocorrência de outras evidências, além
da orientação canónica das sepulturas, para que as pudéssemos associar a um contexto
paleocristão (Wolfran, 2011, p. 117).
No aspeto antropológico a prática da inumação foi encarada por algumas das
sociedades do passado como um regresso do corpo às origens, particularmente nos
enterramentos simples em que o contacto com o solo devolveria em parte o que a “MãeTerra” teria dado. Num contexto religioso o prolongamento da integridade física do
corpo está interligado com a salvação e ressuscitação do indivíduo no “Final dos
Tempos” (Pereira, 2014, p. 32). Numa aceitável perspetiva pragmática a inumação
poderia consistir simplesmente numa configuração economicista e prática de sepultar
um corpo (Conde, 2014, p. 184; Pereira, 2014, p. 31).
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1.4.2. Cremação
No Mundo Romano a prática da cremação pode ser dividida em dois tipos. O
primeiro, pelas suas características, é considerado de carácter primário e denominado
em bustum (Abreu, 2002, p. 47). A sua execução implicava a abertura prévia de uma
cova no solo, sobre a qual seria erguida uma pira funerária onde era depositado o corpo
do defunto. À medida que o processo decorria as cinzas iam-se depositando no interior
da cova e no final todos os restos da cremação eram cobertos com a terra retirada
anteriormente (Conde, 2014, p. 161).
O segundo tipo de cremação tem um carácter secundário, uma vez que o local
onde é feita a cremação não representa o local onde as remanescências do defunto são
sepultadas (Conde, 2014, p. 161). A cremação começa por ser realizada num local
adequado para o efeito, denominado ustrinum, local esse onde se constrói uma pira
funerária, sendo no final recolhidos todos os vestígios remanescentes e depositados num
outro local (Toynbee, 1971, p. 49; Abreu, 2002, p. 47).
A pira funerária consistia num aglomerado de materiais combustíveis,
normalmente madeira para potenciar a combustão, que a partir do momento da sua
inflamação adquiriam um significado simbólico, passando a denominar-se rogus
(Toynbee, 1971, p. 49; Conde, 2014, p. 162). Para além dos materiais responsáveis pela
incineração do corpo, na pira poderiam igualmente ser colocadas várias oferendas para
o defunto, constituídas por cerâmicas, vidros, joias, alimentos, e até mesmo alguns
animais sacrificados no local (Toynbee, 1971, p. 50; Hope, 2007, p. 113). Para os mais
abastados, a pira assumia um carácter ostentativo podendo conter diversos ornamentos,
tais como flores, estátuas, pinturas, entre outros (Conde, 2014, p. 162).
Os corpos seriam colocados na pira numa padiola ou num ataúde, sendo frequente
a descoberta de pregos usados na sua construção, associados também à edificação da
pira funerária (Abreu, 2002, pp. 51-53; Braga, 2010, p. 47).
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Apesar de à primeira vista o ato de incinerar um corpo humano aparentar ser algo
de fácil execução, a realidade revela um procedimento algo complexo que exigia uma
“especialização” dos elementos responsáveis pelo processo. Estes, designados por
crematores, tinham um profundo conhecimento de todo processo, uma vez que não
bastava colocar o corpo sobre a pira e esperar que a combustão terminasse (Conde,
2014, p. 163).
O procedimento, adquirido de forma empírica, iniciava-se com uma adequação da
quantidade de combustível em função do volume corporal, uma vez que os corpos não
eram todos iguais. Durante o decorrer da incineração seria necessário remexer e
acrescentar mais combustível por forma a alimentar a combustão, manipulando
igualmente os conteúdos osteológicos para que no final prevalecesse a menor
quantidade possível de ossadas (Braga, 2010, p. 46; Conde, 2014, p. 163). A ocorrência
de um corpo cremado de forma incompleta era considerado ofensivo pelos familiares e
desrespeitoso para com o defunto (Hope, 2007, p. 114). O processo crematório
desenrolar-se-ia deste modo por várias horas e a temperaturas elevadas (Soeiro,
2009/10, p. 65; Pereira, 2014, p. 35; Braga, 2015b, p. 130).
No final da cremação as cinzas e os vestígios osteológicos eram regados com
vinho e recolhidos depois pelos familiares, sendo sepultados em conjunto de forma
simples numa cova, ou em opção, inseridos em urnas cinerárias de vários tipos de
materiais (Toynbee, 1971, p. 50; Vaquerizo, 2002, p. 152). Todo este processo pode ser
considerado válido tanto para cremações primárias como para secundárias.
Apesar de podermos considerar que o processo descrito seria a forma ideal e
expetável por parte dos familiares e amigos do defunto, as análises arqueológicas
comprovam que em alguns casos a realidade seria muito distinta. Perante uma
quantidade assinalável de cinzas e vestígios osteológicos resultantes do processo,
apenas uma pequena fracção surge acondicionada nas urnas, não existindo indicações
do que sucederia com o restante, demonstrando que a morte se teria transformado em
algo banal e distante das crenças vigentes na época (Hope, 2007, p. 114).
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São descritas diversas necrópoles em território nacional com a existência de
vestígios de incineração e que podemos dividir em deposições primárias (bustum) e
secundárias (ustrinum). Para a região Norte, são mencionados vários casos de
incenerações feitas em ustrinum, sendo exemplos as necrópoles de Croca e Bustelo em
Penafiel, Alvariça e Bóca na região de Arouca, Devesa Grande, Fontelo e Boavista em
Paços de Ferreira, Ataúdes, Lomba, Louredo das Almas, Vilarinho, Mória, Eirozes e
Fraga em Amarante, nas necrópoles de Braga entre outras (Silva, 1986, p. 129; Martins
e Delgado, 1989/90, pp. 56, 177; Dias, 1993/94; Pinto, 1996, p. 280; Pinto, 1998, p.
189; Silva e Ribeiro, 1998, p. 526; Braga, 2010; pp. 54-57; Silva et alli; 2012/13, p. 65).
Apesar de mais frequentes as incenerações secundárias são de identificação mais
complexa, uma vez que neste tipo de enterramentos as covas eram pouco profundas e
por isso facilmente destruídas por acção de obras, cultivo agrícola ou até mesmo por
enterramentos posteriores (Martins e Delgado, 1989/90, p. 56). Outro fator adverso
provem do facto da combustão não ser realizada no local e daí não existirem marcas que
comprovem o carácter crematório. Para além disso a tipologia dos conjuntos de
mobiliário presentes, não difere normalmente dos rituais de incineração para os de
inumação em cronologias contemporâneas (Pinto, 1996, pp. 281- 282). Um elemento
que fornece uma indicação relevante de estarmos perante incenerações de carácter
secundário é o do aparecimento de vestígios do próprio ustrinum, que se traduz em
algumas necrópoles por uma área elíptica com solo bem nivelado e com uma coloração
avermelhada, provenientes de incenerações contínuas no mesmo local, como no caso de
Monteiras em Penafiel (Soeiro, 2009/10, p. 19). Noutras necrópoles o ustrinum pode
consistir numa cova retangular ou oval, igualmente com uma coloração avermelhada,
onde se iam depositando as cinzas da cremação, que depois seriam transladadas para
outro local, caso evidenciado na necrópole da Via XVII em Braga (Braga, 2010, p. 58).
Mais escassas para o nosso território são as evidências de incenerações de caráter
primário, das quais são conhecidos apenas exemplos comprovados em Gondomil
(Valença), Monte Mozinho (Penafiel) e Via XVII (Braga) (Almeida, 1977, p. 29;
Soeiro, 1984, p. 298; Almeida e Abreu, 1987, p. 188; Pinto 1998, 190; Braga, 2010, p.
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57). Em termos arqueológicos, a incineração em bustum possui uma identificação mais
clara, sendo a preservação dos vestígios mais efetiva, por comparação com as
incenerações secundárias. Esse facto deve-se em primeiro lugar à dimensão das covas
que são normalmente maiores e mais profundas para que consigam albergar toda a
estrutura da pira, sendo também identificadas pelos vestígios de longa exposição ao
fogo e às altas temperaturas, bem como por uma maior quantidade de resíduos do
processo de combustão depositados no local (Pinto, 1996, p. 281).
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1.5 A organização interna das sepulturas
Os contextos funerários revestem-se de algumas singularidades fundamentais ao
seu estudo, possibilitando um acesso privilegiado aos elementos arqueológicos. A
deposição intencional dos objetos nas sepulturas permite uma proteção adicional face às
intempéries e a outros elementos adversos à sua conservação. Para além disso, salvo
algum fator de profanação ou revolvimento do solo, os contextos funerários funcionam
como se de uma cápsula do tempo se tratasse, mantendo a originalidade organizacional
do sítio. Outra particularidade decorrente desse aspeto é a frequência com que os
materiais são encontrados inteiros ou muito pouco fragmentados em comparação com
os contextos habitacionais.
Todos estes aspetos permitem perceção da organização do espaço e da sua
correlação com a deposição do defunto e foram importantes para uma abordagem
distinta aos contextos funerários, fruto da mudança dos paradigmas que advieram da
introdução de novas correntes de pensamento na arqueologia (Binford, 1971, p. 25;
Brunet, 1990, pp. 15-16).
Através desta mudança de perspetiva começou a observar-se no decorrer das
escavações o posicionamento dos elementos que integravam a sepultura. Depois de
várias análises em diferentes sítios verificou-se que a organização interna das sepulturas
não era realizava de forma aleatória, sendo que os objetos eram colocados em conjunto
com os restos mortais, de modo a cumprir uma função específica e predeterminada, que
visava talvez proporcionar ao defunto uma vida no túmulo mais confortável e a sua
manutenção na sociedade (Vaquerizo, 2008b, p. 134, Pereira, 2014, p. 41).
Deste facto decorre a importância de uma breve descrição dos elementos passíveis
de serem encontrados nas sepulturas da época romana e da sua associação aos diferentes
rituais.
Nas incenerações primárias os elementos mais frequentes são os vasos de
cerâmica comum, a par de algumas cerâmicas finas (sigillatas e paredes finas) e de
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vidros, metais e moedas, estas últimas em número mais reduzido (Abreu, 2002, p. 76;
Cosme, 2014, p. 172). Este mobiliário, com maior preponderância na cerâmica,
posiciona-se frequentemente na zona central da sepultura, associado à urna cinerária ou
apenas colocado em conjunto com as cinzas (Abreu, 2002, p. 86). Mesmo não existindo
muitos exemplos confirmados em Portugal deste tipo de incenerações é possível
verificar que a deposição de objetos cerâmicos inteiros ocorre frequentemente em
conjunto com outros fragmentados (Pinto, 1998, p. 190; Abreu 2002, p. 76). Esta
ocorrência possibilitou a alguns autores a formulação de várias hipóteses, tais como, a
possibilidade de a fragmentação ocorrer durante o processo incineratório devido às altas
temperaturas produzidas, ou da fragmentação ocorrer intencionalmente durante a
cerimónia, podendo, em última instância, a fragmentação decorrer de uma violação
posterior da sepultura (Abreu, 2002, p. 76; Cosme, 2014, p. 172).
No caso das incenerações secundárias o panorama votivo é bastante idêntico com
a existência de uma quantidade substancial de cerâmica comum presente nas sepulturas,
variando apenas num aumento do número de elementos (Abreu, 2002, p. 78, Almeida,
2009, p. 107). Neste tipo de contextos a presença de sigillata é menos habitual,
circunstância que poderemos associar à presença de sepulturas pertencentes a indivíduos
de um estrato social mais baixo, que não teriam acesso a este tipo de cerâmicas de
importação (Abreu, 2002, p. 78; Cosme 2014, p. 176). Neste caso, ao contrário das
incenerações primárias, o posicionamento dos objetos possuía múltiplas variantes,
podendo estes estar localizados no centro da sepultura ou em posição lateral, agrupados
ou dispersos pelo espaço, envoltos nas cinzas mortuárias ou apenas depositados sobre
elas (Abreu, 2002, p. 87, Soeiro, 2009/10, pp. 20-23, 65-66).
Na inumação, a presença dos restos mortais começa desde logo por se manifestar
como um fator limitador na distribuição dos elementos no interior da sepultura. Apesar
disso é patente, para cronologias contemporâneas, a presença de artefactos
tipologicamente comuns aos das sepulturas de incineração (Pinto, 1998, p. 191; Portela,
1998, p. 25; Abreu, 2002, p. 87; Soeiro, 2009/10, p. 67). Apesar do constrangimento
devido ao espaço ocupado pelo corpo, as variações continuam a ser substanciais,
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alternando um posicionamento na zona superior, com uma colocação dos objetos
divididos pela região dos pés e lateralmente, ou até mesmo em algumas situações sob o
cadáver (Abreu, 2002, p. 87; Soeiro, 2009/10, p. 67-68).
Para este ritual a diversidade de conteúdos é também abundante, distribuindo-se
por vários tipos de materiais e tipologias. O grupo que mais frequentemente é
encontrado nestes contextos funerários é o da cerâmica comum, de funcionalidade
vincadamente quotidiana (Fabião, 1998, p. 220; Braga, 2010, p. 84). Este tipo de
cerâmica tem geralmente como formas mais frequentes, copos, tigelas, pratos e bilhas,
mas pode incluir outras formas e fabricos tais como, paredes finas, cinzentas polidas ou
bracarenses, ao que se junta por vezes alguns tipos de sigillata (Braga, 2010, p. 87).
Estes objetos de utilização diária, pertenceriam em alguns casos ao defunto em vida e
serviriam essencialmente para acondicionar diversos produtos como vinho, alimentos,
sal, entre outros (Braga, 2010, p. 85; Gonçalves, 2011, p. 134). De referir que alguns
destes recipientes são encontrados perfurados em associação provável com o ritual de
libação (Braga, 2010, p. 86).
Para além da sua presença no interior das sepulturas, não podemos deixar de
referir o posicionamento também no exterior, de recipientes que teriam servido em
alguns casos para a celebração dos banquetes funerários, noutros numa forma de tributo
ao defunto (Vaquerizo, 2008b, p. 131-132; Soeiro, 2009/10, p. 67; Conde, 2014, p.
216).
Para os primeiros séculos depois de Cristo era este o panorama verificado, mas a
partir do século III d.C. começa-se a constatar uma tendência para uma gradual
diminuição da quantidade de mobiliário presente nas sepulturas, culminando à medida
que nos aproximamos de contextos mais tardios em quantidades reduzidas (Branco e
Vieira, 2008, p. 142; Cunha, 2007, p. 681; Cunha, 2008, p. 79; Braga, 2010, p. 52).
Os vidros, embora em menor quantidade, são igualmente presença habitual neste
tipo de contextos arqueológicos sendo maioritariamente representados sob a forma de
unguentários, cuja função seria conter bálsamos que ajudariam no disfarce dos odores
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desagradáveis produzidos pela incineração ou pela decomposição do corpo (Abreu,
2002, p. 79; Cruz, 2009, p.146; Braga, 2010, p. 89). Também em vidro, podemos
encontrar outras formas tais como, urnas, garrafas, frascos, taças e copos (Abreu, 2002,
p. 79; Monteiro, 2012, p. 26).
Em relação à deposição de moedas o número de espécimes encontrados em
sepulturas de inumação é frequentemente mais elevado do que aquele que é encontrado
nas de incineração, facto que se poderá justificar através de um maior número de
sepulturas de inumação que se mantiveram intactas até à atualidade (Pinto, 1998, p.
190). Tal como as cerâmicas também o seu posicionamento poderia assumir diversas
localizações. Poderiam estar colocadas numa zona central associada às mãos do
defunto, na zona da boca, ambas bastante comuns para cronologias imperiais, ou então
situadas na zona dos membros inferiores (Soeiro, 2009/10, p. 68; Conde, 2014, p. 236).
O seu número também pode variar entre um exemplar, passando por conjuntos (alguns
substanciais), que podem estar dispersos pela sepultura ou aglomerados num único local
(Pinto, 1998, p. 191; Soeiro, 2009/10, p. 68).
A presença de moedas nas sepulturas constituiria segundo o ritual pagão romano,
o pagamento a Caronte pela utilização da sua barca na transição do rio Styx, mantendose esta tradição muito para além do término do Império, integrando por vezes
enterramentos realizados em época cristã (Arezes, 2014, pp. 174, 192, 220; Pereira,
2014, p. 5).
As lucernas, apesar de presentes nos dois tipos de rituais, surgem de forma menos
frequente nos de inumação (Abreu, 2002, p. 85). Estes elementos adquiriam um carácter
simbólico relacionado com a iluminação das trevas no submundo, que em caso de
escuridão provocaria o ocaso definitivo do defunto (Conde, 2014, p. 234). A sua
presença nas sepulturas surge normalmente de uma forma unitária (Abreu, 2002, p. 81),
com algumas exceções, como por exemplo em Braga onde surgem quatro de tamanho
reduzido no interior de um pote (Braga, 2010, p. 89).
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Para além deste mobiliário comum a praticamente todas as necrópoles surgem
ainda diversos artefactos de índole mais pessoal, depositados conforme o género.
Ligado ao lado feminino surge todo o tipo de joias tais como, brincos, anéis, colares,
entre outros (Cardoso e Cardoso, 1995, p. 410; Abreu, 2002, p. 85). Do lado masculino
é frequente encontrar para além de alguns objetos de adorno, armas e instrumentos de
trabalho (Cardoso e Cardoso, 1995, p. 410; Abreu, 2002, p. 82; Vaquerizo, 2008b, p.
135; Conde, 2014, p. 227).
A presença de vestuário e de mortalhas é mais facilmente verificável nas
necrópoles de inumação, através de restos de tecidos que envolveriam o corpo,
consistindo muitas vezes na única proteção entre o corpo e a terra (Toynbee, 1971, p.
49; Soeiro, 2009/10, p. 67- 68; Pereira, 2014, p. 189).
Podemos ainda assinalar a presença de vestígios de calçado tanto em inumações
como em incenerações, comprovados pela presença de tachas (Soeiro, 2009/10, p. 65,
68; Soeiro, 2015, p. 163).
Também a presença de animais de estimação apresenta algumas evidências,
tratando-se possivelmente de sacrifícios de modo a acompanhar o defunto no túmulo
(Braga, 2010, p. 49; Gonçalves, 2011, p. 62; Conde, 2014, p. 217; Pereira, 2014, p. 52).
Nas sepulturas são também encontrados vestígios de amuletos que tal como em
vida serviam de proteção contra diversos males e feitiços, acompanhando o corpo na sua
última morada, alguns deles podem ter a simples forma de um prego de cobre/bronze,
que não teria qualquer tipo de aspeto funcional ou a configuração de um pendente
(Braga, 2010, 54; Conde, 2014, p. 231; Pereira, 2014, pp. 76-77, 136, 150, 151, 153).
Apesar dos vestígios de ataúdes não serem encontrados em todos os contextos de
inumação (Conde, 2014, p. 256), a sua presença, quando efetiva, é frequentemente
denunciada por pregos e algumas ferragens responsáveis pela união das madeiras que os
compunham, em especial se a sua distribuição demonstrar um posicionamento uniforme
junto das extremidades (Pinto, 1998, p. 190; Portela, 1998, p. 25; Conde, 2014, p. 255;
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Soeiro, 2015, p. 162). Devido a esse facto, a presença de pregos tem especial
preponderância nas sepulturas de inumação onde surgem em número assinalável de
elementos, o que ajuda muitas vezes na identificação do ritual praticado, uma vez que
das madeiras nada resta normalmente (Portela, 1998, p. 25; Cunha, 2007, 679; Conde,
2014, p. 255; Pereira, 2014, p. 153). Apesar disso, tal facto não determina por si só que
estejamos perante uma inumação, uma vez que estes elementos surgem frequentemente
associados também a cremações, podendo pertencer à estrutura da pira ou da padiola
(Almeida, 2009, p. 40, 50; Braga, 2010, p. 91; Cosme, 2014, p. 175; Conde, 2014, p.
255). Neste caso são frequentes as marcas evidentes da sua exposição às altas
temperaturas e uma distribuição desordenada ou com elementos demasiado
concentrados num único ponto (Fabião et alli, 1998, p. 214).
Esta breve exposição permite verificar que apesar de uma diferenciação evidente
entre os rituais de enterramento, o que determina a constituição e a organização das
sepulturas é acima de tudo a diferença dos paradigmas de cada comunidade que gera
uma multiplicidade de procedimentos, não existindo por isso um padrão absoluto de
enterramentos.
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2. Quadro das investigações
Este capítulo tem como objetivo principal fornecer uma panorâmica sobre o
mundo funerário romano em Portugal continental. É nossa intenção fazer um preâmbulo
dos estudos considerados mais relevantes.
A larga maioria desses trabalhos apenas referem a descoberta do sítio, não
procedendo ao estudo dos materiais, sendo por isso pouco relevantes para o
desenvolvimento do nosso estudo.

2.1. Necrópoles romanas em Portugal
Até finais do século XIX, prolongando-se até meados do seguinte, a temática das
necrópoles romanas era pouco considerada por se valorizar fundamentalmente os
domínios da pré e proto-história (Pereira, 2012/13, pp. 244-245). Se a esse facto
juntarmos as correntes histórico-culturalistas da época, encontrámos de certa forma, a
justificação para algumas das lacunas presentes nos dados apresentados.
Nesses primórdios, a arqueologia era empreendida sobretudo por curiosos e
entusiastas, não sendo de estranhar que as primeiras referências à necrópole romana de
Monte Molião em Lagos tenham sido feitas na Portugalia e no Arqueólogo Português
em 1899 e 1900 por um sacerdote, o Reverendo José Joaquim Nunes (Nunes, 1899, pp.
817-818).
Nos anos seguintes Estácio da Veiga (que tinha a seu cargo a elaboração da carta
arqueológica do Algarve), Santos Rocha e José Leite de Vasconcellos procederam a
sucessivas visitas ao local, incluindo a recolha de vários materiais arqueológicos
oferecidos pelos proprietários dos terrenos e a realização de algumas escavações. Nestas
incursões ficou definida a associação desta necrópole a um núcleo urbano, procedendo
também à identificação de rituais funerários de incineração e inumação (Arruda et alli,
2009, pp. 10-12).
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As deambulações de Santos Rocha e José Leite de Vasconcellos prosseguiram na
região. Primeiramente, em 1896, com a escavação de algumas sepulturas de uma
necrópole da Antiguidade Tardia, na Marateca (Pereira, 2012/13, p. 243). Existem ainda
várias referências a trabalhos contemporâneos efetuados pelo mesmo nas necrópoles de
Fonte Velha, Bensafrim e Baralha (Arruda e Pereira, 2012, pp. 136-140).
Em 1905 José Leite de Vasconcellos dirige a equipa que procede à intervenção do
sítio arqueológico da necrópole da Rouca no Alandroal composto por quarenta e uma
sepulturas de incineração, cujos materiais ficam à guarda do Museu Nacional de
Arqueologia (Rolo, 2010, p. 29).
Numa publicação no Arqueólogo Português, em 1925, A. Girão dá a conhecer a
necrópole romana de Germinade (S. Pedro do Sul) e relaciona-a com uma possível villa,
uma vez que, com apenas sete sepulturas conhecidas (Vaz, 1993, p. 86), aparentava ser
de pequena dimensão (Girão, 1925, 250-251). Baseando-se na presença de uma
inscrição numa das sepulturas com os carateres D.M.S. AVRELIVS, A. Girão situa-a no
período romano (Girão, 1925, p. 250).
Na mesma data, Félix Alves Pereira revela a existência em Lisboa de uma
necrópole romana situada na zona antiga da Porta Férrea, onde se recuperam vinte
inscrições funerárias (Pereira, 1925, p. 184). O autor dá ainda conta da possibilidade
desta necrópole se situar junto à via militar romana Olisípo – Scalabis (Pereira, 1925, p.
185).
Seguem-se outros estudos realizados no decorrer do século XX que iremos
brevemente referir. Na década de 30 Manuel Heleno intervenciona duas necrópoles
romanas em Silveirona (Estremoz) com características e cronologias distintas (Cunha,
2007, p. 678). Um dos contextos remete para o período imperial, entre os meados do
século II d.C. e os finais do IV inícios do V d.C., o outro é mais tardio, do século VI
d.C.. Estas intervenções permitem identificar oitenta e seis sepulturas com espólio
cerâmico e alguns vidros do primeiro, bem como trinta e cinco do período paleocristão,
que incluem registos epigráficos (Cunha, 2007, p. 679).
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Pouco depois nos anos 40/50, Abel Viana e António de Deus procedem a
trabalhos arqueológicos no Alto Alentejo em nove necrópoles da região de Elvas. O
significativo conjunto de materiais recuperado, foi estudado por vários autores
separadamente (Nolen, 1985, p. 13). De entre estes cabe destacar o estudo de J. Nolen
(1985) que permite estabelecer termos comparativos com a realidade funerária na
região.
Entre os finais da década de 40 e os meados de 60 o então diretor do Museu
Nacional de Arqueologia, Manuel Heleno, procede a escavações na área da necrópole
da Caldeira (Almeida, 2009, p. 23). Esta necrópole está associada ao contexto
arqueológico da península de Troia e ao complexo de preparados piscícolas (Almeida,
2009, pp. 18-19).
Na década de 50 Abel Viana, Veiga Ferreira e Freire d’Andrade realizaram em
Aljustrel a escavação sistemática da necrópole de Valdoca, articulada com o complexo
mineiro romano de Vipascum (Ferreira e Andrade, 1966, pp. 1-2) e do Monte do
Farrobo (Ferreira e Andrade, 1966, p. 2). A necrópole da Valdoca com quatrocentas e
noventa e seis sepulturas foi intervencionada na sua totalidade, e a do Farrobo, com
trinta e oito sepulturas, apenas de forma parcial (Abreu, 2002, 100). Ambas estão
maioritariamente associadas a contextos de incineração. Estas intervenções constituíram
um marco relevante neste tipo de contextos pelo facto de se assumirem como as
primeiras realizadas com rigor. Esta circunstância permitiu a contextualização da
totalidade do espólio ao relacioná-lo com as sepulturas provenientes e o avanço de uma
proposta cronológica baseado no estudo da cerâmica comum, uma vez que esta se
encontrava em conjunto com outros materiais “datáveis” (Alarcão, 1966, p. 7). Talvez
por isso J. Alarcão, considerando a coleção de Valdoca “ extraordinária pela abundância
dos materiais e pela seriedade da escavação” (1966, p. 7), decide pela primeira vez
proceder de forma sistemática ao estudo e publicação do conjunto de cerâmica comum.
Nos anos 70, João Viegas, partindo de informações fornecidas pelo proprietário
de um terreno agrícola na região de Ponte de Sor, intervenciona um contexto funerário
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na Herdade de Santo André (Viegas, 1981, p. 8). O estudo do espólio cerâmico ficou a
cargo de Jeannette Nolen e de Luísa Dias, resultando na produção de um primeiro
ensaio tipológico para a cerâmica comum associada a contextos funerários (Pinto, 2003,
p. 51).
Os meados da década de 70 e os anos 80 são assinalados pela crescente vaga de
obras públicas e privadas, associadas à salvaguarda do património através do registo e
da recolha material nos sítios arqueológicos, com recurso a escavações de emergência.
É nesse contexto de uma arqueologia em mudança que em 1975 se desenvolveram os
trabalhos na necrópole de Talaíde em Cascais, nos quais Guilherme Cardoso e João
Cardoso procedem ao estudo de um contexto funerário associado a um núcleo rural,
intervencionando vinte e nove sepulturas na sua totalidade de inumação, datados entre
os séculos III e VIII d.C. (Cardoso, 1995, p. 407).
No decorrer da década de 80 mais a Norte, em Gondomil, concelho de Valença,
mantendo o mesmo conceito de emergência, Brochado de Almeida e Alberto Abreu
intervencionam um local sujeito a trabalhos de construção. O conhecimento prévio do
elevado potencial arqueológico do local permitiu a atempada recolha do legado
patrimonial existente (Almeida e Abreu, 1987, p. 187). A zona intervencionada revelou
a prevalência de forma exclusiva de uma necrópole de incineração de carácter primário
designado por in bustum. A caracterização crono-tipológica dos materiais recolhidos em
correlação com os contextos arqueológicos aponta para uma utilização situada entre a 2ª
metade do século I d.C. e a 1ª metade da centúria do século seguinte (Almeida e Abreu,
1987, p. 218). A intervenção sistemática do local possibilitou ainda a perceção da
existência de vários sepultamentos sobrepostos, interpretado pelos investigadores como
uma provável falta de espaço repentino (Almeida e Abreu, 1987, p. 220). Este facto
aliado a um curto período de utilização em conjunto com uma uniformidade de rituais e
grafitos presentes em alguns recipientes, pressupõe, segundo os autores, estarmos
perante a presença de vítimas de um confronto militar ou de uma epidemia (Almeida e
Abreu 1987, p. 220).
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Igualmente na década de 80, na região Sul, José Caetano e Maria Frade procedem
a escavações no Crato, na necrópole da Lage do Ouro revelando um núcleo
arqueológico com cronologias situadas entre os séculos II e IV d.C., que congrega em
simultâneo, segundo os investigadores, os rituais de inumação e incineração (Frade e
Caetano, 1991, p. 56).
Junto à costa, em Alcochete, na necrópole romana do Porto dos Cacos, associada a
um centro produtor de olaria, são executados na década de 80 e 90 trabalhos que
permitiram a identificação de 37 sepulturas de inumação (Monteiro, 2012, p. 28). A
realização de uma escavação sistemática permitiu o conhecimento da distribuição
espacial dos contextos arqueológicos bem como a sua caracterização, revelando
evidentes vantagens na produção de documentação arqueológica. Por si só, a tipologia
das sepulturas constitui um excelente indicador cronológico (Monteiro, 2012, pp. 3943), o que aliado ao mobiliário funerário recolhido e ao ritual funerário, permitiu uma
datação situada entre os séculos IV e V d.C. (Monteiro, 2012, p. 112).
Em 1989/90 Manuela Martins e Manuela Delgado reúnem numa publicação os
dados sobre as quatro necrópoles conhecidas de Bracara Augusta. Neste estudo
apresenta-se uma compilação de algumas intervenções e de achados furtuitos,
pretendendo sobretudo servir como base para futuras intervenções e estudos (Martins e
Delgado, 1989/90, p. 47). A diacronia de utilização destas necrópoles é bastante extensa
alongando-se segundo as autoras, do século I d.C. até ao século VI ou VII d.C.,
empregando sucedaneamente vários tipos de rituais fúnebres e novos locais de
enterramento até à implantação gradual do cristianismo (Martins e Delgado 1989/90, p.
175-177).
Entre 1991 e 1992 em Achada de S. Sebastião (Mértola) é escavada uma
necrópole referenciada por Estácio da Veiga, em 1897 (Lopes e Boiça, 1993, p. 17). Os
dados fornecidos pela intervenção realizada nas 183 sepulturas encontradas no local
apontam para uma longa utilização com inícios no século I d.C. e terminando no
período paleocristão. Esta intervenção avançou com alguns dados relevantes para o
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conhecimento da evolução dos rituais fúnebres durante a ocupação romana da região
(Lopes e Boiça, 1993, p. 25).
Em 1997 um grupo de investigadores composto por Carlos Fabião, Amílcar
Guerra, Teresa Laço, Samuel Melro e Ana Cristina Ramos, procede à escavação de uma
necrópole em Monte Novo do Castelinho (Almodôvar) descoberta durante a execução
de trabalhos agrícolas. Este contexto remete para um espaço rural associado
possivelmente a uma villa num período compreendido entre os séculos II e IV d.C. com
a presença dos dois rituais evidenciados nas doze sepulturas escavadas (Fabião et alii,
1998, p. 199).
O estudo das necrópoles conhece um novo impulso nas primeiras décadas do
presente século. Em 2002 João Abreu apresenta à Faculdade de Letras da Universidade
do Porto uma dissertação que reúne as necrópoles de período romano localizadas em
território Português. Para além de expor todas as necrópoles conhecidas à época para
território nacional, produz ainda uma súmula das várias temáticas associadas aos
contextos funerários.
Em Braga no âmbito de medidas de minimização das intervenções realizadas na
zona do quarteirão dos CTT devido à construção de um complexo imobiliário, foram
realizados trabalhos arqueológicos entre 2007 e 2009 (Braga, 2010, p. 24). A realização
dos trabalhos inseridos na área da denominada necrópole da Via XVII foi motivo de
investigação por Cristina Braga, em 2010. Foi possível sequenciar as mudanças dos
rituais funerários, promovendo desta forma um contributo precioso para o conhecimento
do desenvolvimento das necrópoles urbanas em Portugal (Braga, 2010, p. 95).
No decurso dos acompanhamentos da obra do Aproveitamento Hidroagrícola de
Alvito/Pisão em 2009 foi descoberta uma necrópole de incineração datada dos finais do
século I a inícios do século seguinte (Cosme, 2014, p. 171). Foram identificados
cinquenta e três covachos durante os trabalhos, provenientes na sua maioria de
deposições secundárias. Estes contextos forneceram um conjunto variado de materiais
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que incluem cerâmica comum, lucernas, vidros e alguns numismas (Cosme, 2014, p.
172).
Os finais do século precedente e os inícios do presente século assinalam um
estudo crescente dos materiais à guarda das mais variadas instituições, alguns dos quais
se encontram esquecidos e subvalorizados. Em alguns casos raros recuperam-se
cadernos de campo e os registos da época, facto que permitiu uma valorização acrescida
dos espólios através da sua contextualização arqueológica. Dos trabalhos realizados
neste âmbito destacamos alguns desenvolvidos em contexto académico. Temos desta
forma os casos da necrópole do Casal de Pianos em Sintra por Margarida Monteiro
(2003), as de Silveirona por Mélanie Cunha (2004), da Caldeira por João Almeida
(2009), da Rouca no Alandroal por Ana Rolo (2010), do Casal de Rebolo em Sintra por
Alexandre Gonçalves (2011), do Porto dos Cacos Alcochete por José Monteiro (2012) e
por último uma análise conjunta às necrópoles conhecidas na região do Algarve por
Carlos Pereira (2014).
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2.2. As necrópoles situadas na bacia hidrográfica do Douro
A uma escala regional, parece-nos relevante que se realize uma abordagem ao
panorama do mundo funerário na região meridional do Conventus Bracaraugustanus e
da faixa Norte do Scallabitanus, cujos limites de ambos esbarram na fronteira natural
formada pelo rio Douro (Redentor, 2011, p.28). Nesta região encontra-se referenciado
um número significativo de necrópoles de época romana com algumas evidentes
afinidades tipológicas e estruturais com a necrópole de Valadares.
Lamentavelmente, para esta região o panorama entre finais do século XIX e
inícios do século XX não é distinto daquele que ocorre no resto do território nacional.
Também aqui as descobertas foram realizadas de forma casual, na sua maioria por
entusiastas, que apesar de uma dose considerável de empenho, procederam ao
levantamento dos materiais sem qualquer tipo de contextualização, levando a perdas de
informação preciosa. Na maioria das situações continua a ser “responsabilidade” do
pároco da povoação, como membro mais instruído, o contacto com as entidades
competentes. Era desta forma que se iniciava o processo de investigação do local, onde
personalidades relevantes no mundo arqueológico da época – António Mendes Corrêa,
José Fortes, Ricardo Severo, José Leite de Vasconcellos entre outros – intervinham,
deslocando-se aos locais para avaliar a situação e em alguns casos procedendo mesmo a
escavações. Neste contexto, nas primeiras décadas do século XX publica-se na
Portugalia e no Arqueólogo Português, notícias da existência de várias necrópoles
“luso-romanas” disseminadas um pouco por toda a região dos atuais distritos do Porto,
Aveiro e Viseu (Correia, 1923/24, p. 6).
Ainda no decurso do século XIX, José Leite de Vasconcellos faz referência à
existência de várias necrópoles na região, assinalando uma nas imediações de
Tongobriga, Marco de Canaveses (Dias, 1995, p. 190), uma outra de inumação em
Baião (Abreu, 2002, p. 151) bem como uma outra de incineração em Fraga,
Alpendurada (Abreu, 2002, p. 153). Nos anos seguintes R. Severo faz diversas
incursões divulgando a existência de vários locais de enterramento com cronologia
59

romana como é o caso de Bairral (Baião), Monte do Penouço (Rio Tinto), entre outros
(Severo, 1908, pp. 111-113; 417-431). Para a região de Amarante José Fortes e José de
Pinho exploram durante a primeira década do século XX, as necrópoles da Lomba,
Lufrei, Madalena, Vilarinho e Laboriz, nas quais procedem a escavações e recolha de
materiais (Fortes, 1908, pp. 252-262; 477-478; Amaral, 1988-89, pp. 111-121).
Em 1921 António Mendes Corrêa faz referência n’O Arqueólogo Português à
necrópole de Parada Todeia, em Paredes, onde materiais de várias sepulturas de
inumação são exumados sob a sua supervisão, aos quais se juntam outros recolhidos por
habitantes da área (Correia, 1923-24, pp. 1-14).
Quatro anos volvidos, Rui Serpa Pinto refere a existência de recipientes cerâmicos
que se encontram depositados no Museu da Faculdade de Ciências do Porto,
provenientes de uma necrópole do concelho de Lamego (Pinto, 1925-26, p. 159).
No decorrer da década de 30 do século XX o mesmo investigador em conjunto
com António Cruz procede a algumas intervenções em necrópoles situadas no atual
concelho da Trofa, nomeadamente nas necrópoles de Rorigo Velho e da Maganha
(Cruz, 1940, pp. 212-213).
No decurso da década seguinte surgem vestígios em Espiunca (Arouca) de uma
necrópole de incineração, cujos trabalhos de investigação revelaram várias sepulturas
formadas por lajes de xisto (Silva, 1994, p. 90; Silva, 2002, p. 523; Abreu, 2002. P. 98;
Alarcão, 2005, p. 44). Os relatórios das intervenções levadas a cabo no terreno por
Simões Júnior, Russel Cortez e, mais tarde, por Domingos Brandão, referem a
existência de várias peças de cerâmica comum, distribuídas em quantidades de cinco ou
seis por sepultura (Abreu, 2002, p. 98; Silva 2002, p. 526). Na mesma necrópole, é
referida a presença de um importante grupo de estelas funerárias e de um conjunto de
numismas entretanto maioritariamente desaparecido mas do qual existem algumas
referências que incluem um “antoniniano de Galieno” (Silva, 1994, p. 90; 2002, p.
527). A apenas algumas centenas de metros do local, na freguesia vizinha de Real
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(Castelo de Paiva), encontrava-se um outro conjunto de sepulturas, associado
possivelmente a um núcleo secundário da necrópole anterior (Silva, 1998, p. 525).
Até à década de 70 do século XX, o panorama regional mantém-se relativamente
inalterado em termos metodológicos, com a continuidade de recolhas e intervenções
pouco cuidadas, acrescentando o facto dos achados se dispersarem por diversas
instituições, promovendo o seu desaparecimento e descontextualização.
É num contexto similar que Carlos Alberto Ferreira de Almeida procede em 1973
ao estudo do espólio proveniente de uma necrópole localizada em Vila do Conde,
escavada nos anos 50, cujos materiais se encontravam desprovidos de contextualização
arqueológica (Almeida, 1973/74, p. 209), apenas sendo possível a atribuição de uma
cronologia relativa mediante uma análise crono-tipológica (Almeida, 1973/74, p. 210).
Igualmente nestas circunstâncias, na década de 80 do século XX, Artur Almeida
realiza o estudo do vasto conjunto de materiais provenientes da necrópole da Forca na
Maia, recolhido nos anos 40, numa tentativa de uma valorização de um espólio
importante, mas também ele descontextualizado arqueologicamente (Almeida, 1988, p.
114).
Em 1984 no concelho de Cinfães em Souselo através de uma intervenção de
emergência foi escavada uma sepultura de incineração descoberta três anos antes de
forma casual (Silva, 1986, p. 90; Abreu, 2002, p. 173; Resende, 2013, p. 65). A
intervenção realizada por Eduardo Silva revelou uma estrutura constituída por lajes
graníticas contendo cinco recipientes de cerâmica comum e três moedas da segunda
metade do século III d.C. (Pinho e Pereira, 1997, p. 32; Resende, 2013, p. 72).
Também na década de 80 do século XX, mas ao nível de um contexto regional,
que Armando Coelho Ferreira da Silva desenvolve para a área do concelho de Paços de
Ferreira um relevante estudo do povoamento romano, no qual se incluí o levantamento
das necrópoles conhecidas e dos materiais delas provenientes. Este levantamento
espacial permite a perceção da realidade arqueológica nas alterações dos rituais
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funerários, estabelecendo dentro dos domínios do que era viável uma organização dos
espaços, bem como a sua distribuição e interligação com as áreas habitacionais (Silva,
1986, p. 119). Neste trabalho o autor não realiza um estudo sistemático da totalidade
dos materiais dispersos pelos vários museus, procedendo sim, a uma seleção daqueles
que considera mais relevantes, com vista a estabelecer uma caracterização cronológica e
cultural do território (Silva, 1986, p. 119). Desta forma os materiais que incluem
cerâmica comum, sigillata, vidros e moedas, são agrupados por tipologias morfológicas
realizando uma descrição e o enquadramento geral das peças, estabelecendo ainda
paralelos com outros contextos arqueológicos da região (Silva, 1986, p. 119).
Para a região de Penafiel, Teresa Soeiro documenta a existência de vinte e nove
necrópoles, reportando a sua quase totalidade ao período situado entre os séculos III e
IV d.C. (2015, p. 160). O conhecimento destes locais remonta genericamente ao século
XIX, mas até meados da década de 70 do século XX não existiram trabalhos
arqueológicos e parte significativa dos materiais tendeu a perder-se com a passagem dos
anos (Soeiro, 2015, p. 160). Em 1974 sob direção de Carlos Alberto Ferreira de
Almeida, realiza-se a primeira campanha arqueológica no município, tendo como pano
de fundo o Castro de Monte Mozinho onde se inseriram trabalhos na zona funerária de
Oldrões (Soeiro, 2015, p. 160). Nos anos seguintes os trabalhos arqueológicos
estendem-se a outros locais do concelho, realizando-se campanhas nas necrópoles de
Montes Novos, a partir de 1987, e Monteiras, de 1993 a 1995 (Soeiro, 2015, p. 160).
No trajeto do século XX, nas imediações do castro de Monte Mozinho, a
necrópole foi alvo de várias incursões furtivas que recolheram de forma
descontextualizada materiais arqueológicos que acabaram por se dispersar por diversas
instituições ou por se perder (Soeiro, 1984, pp. 369-373). As várias campanhas de
escavação em conjunto com os materiais até então recolhidos ajudaram a traçar uma
longa diacronia de cerca de quatro séculos de ocupação deste espaço funerário. A sua
localização para lá dos muros do castro estava em perfeita consonância com a utilização
do espaço urbano e das suas transformações em termos de práticas funerárias (Soeiro,
1984, pp. 384-385; Soeiro, 2015, p. 162).
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Em 1991, Teresa Soeiro faz referência ao achado ocasional da necrópole das
Campas, Casal do Ouro (1992/93, p. 281) na qual se procedeu a uma intervenção de
emergência providenciando a recolha de alguns materiais em conjunto com o registo.
Esta intervenção revelou ainda o conhecimento através de relatos locais de uma outra
necrópole nas imediações de Cortinhas, intervencionada na década de 30 do século XX
por Henrique Assunção, um curioso da arqueologia (Soeiro, 1992/93, p. 286).
A descoberta da necrópole de Montes Novos proveio de um contexto de obra que
implicou uma intervenção de emergência com vista a permitir a salvaguarda do espólio
e dos contextos (Pinto, 1996, p. 33). O agrupamento destes dados no estudo levado a
cabo por Gilda Pinto, em 1996, possibilitou a perceção da cronologia do espaço, as
práticas de enterramento e ainda a possibilidade da sua associação à existência de um
possível vicus atendendo à dimensão do espaço funerário do qual se conhecem cento e
trinta e nove sepulturas na sua grande maioria de inumação (Pinto, 1998, p. 188).
As intervenções realizadas na necrópole de Monteiras na década de 90 do século
XX permitiram pôr a descoberto mais de uma centena de sepulturas (111) sendo na sua
relativa maioria de incineração, cujo estudo permitiu colocar os inícios desta necrópole
atendendo ao rito e ao espólio nos meados do século I d.C. (Soeiro, 2009/10, p. 19), e os
seus finais numa cronologia em torno do século IV d.C. (Soeiro, 2015, p. 169).
Na mesma década, Lino Tavares Dias publica na “Conimbriga” o levantamento
das treze necrópoles conhecidas do denominado Territorium de Tongobriga dando
especial relevo as de Valveirô (Castelo de Paiva) e Tongobriga (Marco de Canavezes),
ambas alvo de trabalhos arqueológicos posteriores (Dias, 1993-94, p. 113).
Em 1995 o mesmo autor inclui na sua dissertação de doutoramento sobre a área
arqueológica de Tongobriga, a necrópole localizada na zona a Sul da cidade (Dias,
1995, p. 190), conhecida desde pelo menos finais do século XIX. Para além da
referência aos vários materiais recolhidos fora de contexto arqueológico ao longo das
várias décadas do século XX e disseminados por várias instituições (Dias, 1995, p. 190),
63

o autor descreve a intervenção realizada em algumas sepulturas invioladas, bem como
os materiais delas provenientes (Dias, 1995, p. 191).
Igualmente na mesma década, António Silva apresenta um trabalho que agrega,
para uma cronologia proto-histórica e romana, os vários sítios arqueológicos conhecidos
da área geográfica situada entre o Douro e o Vouga. Desse trabalho são parte integrante
as necrópoles localizadas em Vila Nova de Gaia bem como as que se encontram
situadas no distrito de Aveiro. Para além da já referida necrópole de Alvariça em
Espiunca, fazem parte deste trabalho as necrópoles de Folgoso, Campo da Torre, Vales,
Valbeirô e Valdemides, todas localizadas no concelho de Castelo de Paiva, na sua
grande maioria intervencionadas nos meados do século XX. O espólio assinalado nas
várias necrópoles incorpora numerosos recipientes cerâmicos, aos quais se junta uma
quantidade apreciável de moedas. Os materiais distribuem-se por contextos funerários,
quer de inumação, quer de incineração, abrangendo um período temporal situado entre
os séculos III e IV d.C. (Silva, 1994, p. 92-94).
Ainda na década de 90, Maria Helena Portela recolhe num único estudo dados
referentes às necrópoles contidas na área espacial do concelho de Amarante, na sua
maioria alvo de intervenções nos inícios do século XX por parte de José Fortes. Neste
estudo a autora tenta correlacionar os espaços funerários com os povoados conhecidos e
com as vias de comunicação, procurando ainda mediante o espólio existente em
conjunto com os relatos existentes, elaborar cronologias e rituais prováveis para os
espaços, realçando sempre as dificuldades prementes num trabalho deste género
(Portela, 1998, p. 44-45).
Num estudo do povoamento romano no território delimitado pelos rios Ave e
Leça realizado em 2009, Álvaro Moreira inclui as dezasseis necrópoles conhecidas para
essa cronologia (Moreira, 2009, p. 129). O conhecimento destas necrópoles, que se
encontram distribuídas pelos concelhos de Matosinhos, Maia, Trofa e Vila do Conde,
deriva essencialmente de achados fortuitos efetuados no decorrer da primeira metade do
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século XX, sendo que os materiais provenientes se encontram como em outros casos,
disseminados por diversas instituições (Moreira, 2009, p. 129).
Em 2012 António Silva divulga na revista “Oppidium” os primeiros elementos
arqueológicos referentes à descoberta realizada em 2005 durante a abertura de uma vala
na freguesia de Canelas, concelho de Arouca. Durante os trabalhos são encontradas duas
sepulturas de incineração relacionadas com uma necrópole tardo-romana. Do par de
enterramentos apenas se procedeu à escavação de um deles, sendo que o seu conteúdo
englobava, entre outros, diversos utensílios de cerâmica comum (Silva, 2012-13, p. 6176).
Recentemente para a área do Conventus Bracaraugustanus, com especial relevo
para a área de Penafiel, foram divulgados alguns trabalhos que patenteiam uma súmula
do panorama funerário, acrescentando alguns dados novos para a compreensão destes
espaços e dos rituais funerários a eles associados (Morais et alli, 2014; Soeiro, 2014;
2015).
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2.3 Necrópoles romanas no concelho de Vila Nova de Gaia
Para a região administrativa do atual concelho de Vila Nova de Gaia, local onde
se localiza a necrópole de onde provem o conjunto cerâmico alvo do nosso estudo, estão
contabilizadas cinco outras necrópoles com cronologia de utilização coincidente com o
período de ocupação romana no território.
O conhecimento destes locais arqueológicos data, na sua maioria, dos inícios do
século XX e coincide com uma realidade comum à totalidade do território nacional para
este período. Os achados foram realizados de forma casual em contextos agrícolas de
revolvimentos de terras ou em contexto de obra, na abertura de fossos ou valas para
integração de estruturas.
Foi neste contexto que durante a extração de saibro para reparação de um
caminho, foi descoberta a necrópole do Alto da Vela, em Gulpilhares (Lobato, 1995, p.
32). Esse acontecimento foi dado a conhecer por José Fortes em 1909, que a
caracterizava como “o primeiro facto archeológico do concelho que mereceu a devida
attenção” (Fortes, 1909, p. 15). Devido à sua extensão é também considerado um dos
mais relevantes contextos arqueológicos funerários do período romano em território
português (Lobato 1997, pp. 14;31). As escavações iniciadas em 1908 colocaram a
descoberto cerca de uma centena de sepulturas (98) com uma cronologia situada no
Baixo Império. Esse resultado viria décadas mais tarde verificar-se incompleto aquando
de novas intervenções, que acrescentariam uma utilização anterior do espaço, datando-o
com inícios na Idade do Bronze (Lobato 1997, 13; Silva, 2015, p. 1). Este facto justifica
a estupefação de José Fortes ao não conseguir esclarecer o contraste evidente entre
alguns dos materiais cerâmicos exumados (Fortes, 1909, p. 17).
José Fortes, que acompanhou com curiosidade as primeiras escavações, descreve
o local como “um vasto campo inhumatório” onde as sepulturas eram rasgadas na terra,
dotadas por vezes de parede e cobertura constituídas por placas de granito, ou de
materiais cerâmicos de construção (Fortes, 1909, p. 16). A ausência de vestígios de
ataúdes indica que os corpos seriam depositados directamente em contacto com o solo
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(Fortes, 1909, p. 16). Desta forma pouco ou nada subsistiu da presença dos corpos, para
além do mobiliário funerário que ainda permaneciam in situ, onde se incluíam entre
outros recipientes de cerâmica, vidros, lucernas, moedas e vários objetos de adorno
(Fortes, 1909, p. 16; Silva, 1994, p. 99). Dos materiais cerâmicos referidos (181), a sua
maioria é representada por cerâmica comum de aspecto modesto que poderia pertencer
ao próprio defunto em vida (Fortes, 1909, p. 17). Do espólio recolhido parte foi
depositado no Museu Municipal Azuaga, enquanto que outras peças ficaram na posse de
José Fortes até à data da sua morte, tendo depois sido doadas ao Instituto de
Antropologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (Lobato, 1995, p. 32).
Quanto às peças depositadas no Museu Municipal Azuaga, depois do seu encerramento
em 1939, permaneceram em parte incerta até à sua redescoberta no sótão da Câmara
Municipal de Gaia em 1973 em conjunto com o relatório de escavação (Lobato, 1995, p.
32).
Foi necessário esperar cerca de setenta anos para que em 1979 num contexto de
emergência, os trabalhos regressassem ao Alto da Vela e fornecessem novos dados
sobre o local (Silva, 2015, p. 2). Durante o decurso da intervenção são descobertas
novas sepulturas algumas das quais invioladas que fornecem materiais adicionais à
coleção e permitem apontar para uma exclusividade do ritual de inumação (Guimarães,
2000, p. 163; 2010, p. 14).
A realização destas novas intervenções em adição aos dados antigos gerou a
necessidade de um estudo que aglomera-se todos os dados disponíveis, facto que
ocorreu em 1996 com a dissertação de mestrado concretizada por Maria Lobato. Para
além desses elementos foi possível acrescentar ao estudo, a distribuição espacial das
sepulturas na área ocupada, os recursos empregues na construção e a sua orientação
individual, verificando-se uma correspondência aos cânones habitualmente utilizados
por todo o império em contextos deste tipo (Lobato, 1995, pp. 37-38).
O estudo dos materiais com contextualização arqueológica permitiu atingir
algumas conclusões ao nível da evolução do ritual e da cronologia. Verificou-se que
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quase metade das sepulturas intervencionadas não continha qualquer tipo de mobiliário
fúnebre, facto correlacionado, segundo a autora, com a possibilidade da progressiva
implantação do cristianismo e dos seus dogmas na região (Lobato, 1995, p. 40). O
conjunto de dados analisado permitiu ainda apontar um horizonte cronológico de
utilização, situado durante o decurso dos séculos IV e V d.C. (Lobato, 1995, p. 69).
Para as restantes necrópoles do concelho os dados existentes são bastante esparsos
encontrando-se os materiais delas provenientes dispersos e em muitos casos em
paradeiro desconhecido.
Dessas necrópoles duas encontram-se associadas ao Monte Murado, local onde
foram encontrados vestígios de um castro com várias linhas de muralha da Idade do
Ferro, e, no seu sopé, a presença de uma domus do período romano (Araújo, 1980, p.
37; Silva, 1984, pp. 41-42; Guimarães, 2010, p. 10). Após a descoberta fortuita em
contexto de obra de duas Tesserae Hospitales no sopé da elevação, a zona é alvo de
uma intervenção de emergência que expõe um vasto conjunto habitacional ao qual as
necrópoles poderiam estar associadas (Guimarães, 2000, pp. 16-17)
Na encosta nascente da elevação encontra-se situada a necrópole de Pedroso ou
Monte Murado I (Fortes, 1909, p. 18; Lima, 1989). Deste núcleo funerário apenas é
conhecida uma sepultura, descrita por José Beleza como um fosso delimitado por
tégulas com forma de cista e exteriormente assinalada através de uma estela funerária
(Fortes, 1909, p. 18; Beleza, 1913, pp. 7-8; Silva, 1994, p. 100). Da estela apenas resta
um pequeno fragmento da zona superior esquerda, indiciando “a presença de elementos
decorativos relevados e uma terminação triangular” (Fortes 1909, p. 24; Silva, 1994, p.
100). Do mobiliário funerário são referenciados a presença de duas ampullae e algumas
moedas (Fortes, 1909, p. 18; Lima, 1989). Anos mais tarde, em 1928, Serpa Pinto visita
o Castro acrescentando alguns dados aos materiais cerâmicos anteriores, referindo ainda
a existência de outros materiais tais como fíbulas e argolas de ferro (Guimarães, 1984,
pp. 78-81; Lima, 1989). Por último é referenciada a existência de algumas peças
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cerâmicas entregues à guarda do extinto Museu Azuaga e outras depositadas no Museu
Arqueológico da Citânia de Sanfins, em Paços de Ferreira (Lima, 1989).
Os autores não referem para esta necrópole qual o tipo de ritual de deposição
utilizado, situando-a apenas em período de ocupação romano face às evidências
arqueológicas encontradas (Fortes, 1909, p. 18).
Da segunda necrópole localizada na encosta oposta em Perosinho/Monte Murado
II não existem dados suficientes que permitam afirmar estarmos perante uma outra
necrópole romana (Silva, 1994, p. 101). Para este local os dados são difusos, não sendo
relatada a proveniência de qualquer tipo de artefacto funerário (Guimarães, 2013, p. 6).
Da sepultura apenas se sabe, segundo o relato do pároco José d’Araújo, que era
composta por paredes e chão de tijolos, contendo ainda vestígios osteológicos, levando
a crer estarmos perante uma inumação (Lima, 1989; Silva, 1994, p. 101).
Sobre as restantes duas necrópoles o conhecimento é ainda mais incipiente, não
existindo qualquer tipo de indicações quanto às suas dimensões ou outros elementos de
carácter arqueológico, para além dos que a seguir descreveremos.
A primeira surgiu em 1943 através da descoberta de um fragmento de um epitáfio
romano datado da dinastia flaviana ou dos inícios da antonina, e é, até ao momento, a
única indicação para a presença de um recinto funerário nas imediações do Castelo de
Crestuma (Guimarães, 2010, p. 15). Na epígrafe é possível discernir a inscrição “ …de
14 anos. O pai e a mãe mandaram fazer … querida filha. Aqui está sepultada. Que a
terra te seja leve.” (Silva e Guimarães, 2013, p. 6). Resta-nos aguardar que futuros
trabalhos a desenvolver na área arqueológica do Castelo de Crestuma possam
providenciar mais dados acerca deste contexto funerário.
Quanto à existência de uma necrópole localizada no Monte de Santa Barbara, em
Coimbrões, ela não está devidamente comprovada, permanecendo em falta dados mais
concretos que possam esclarecer se os materiais provenientes do local, supõe-se que
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uma fíbula e uma moeda de prata do século II d. C., possam pertencer a um contexto
funerário (Guimarães, 1995, p. 62; 2010, p. 15).
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2.4 Trabalhos relevantes sobre cerâmica comum encontrada em contextos
funerários
Os últimos anos forneceram-nos uma panóplia de novos trabalhos, na sua maioria
de cariz académico, que foram acrescentando novas informações às já existentes. Na sua
maioria estes trabalhos tratam de materiais provenientes de sítios arqueológicos
escavados entre os finais do século XIX e meados do século XX e que, nunca tendo sido
sujeitos a um estudo aprofundado, em particular os grupos de cerâmica comum. É com
a pretensão de valorizar essas coleções perdidas nas reservas de instituições que estes
estudos têm vindo a ser realizados, fazendo renascer a memória de alguns sítios até
então esquecidos ou de outros simplesmente desconhecidos, acrescentando ainda alguns
dados do que seria a vida quotidiana dessas comunidades no período romano.
É neste enquadramento que achamos relevante incluir um capítulo relacionado
com o estudo das cerâmicas comuns associadas a contextos funerários. Atendendo a que
a nossa temática tem como ponto central o espólio cerâmico de uma necrópole, foi
fundamental uma leitura atenta de diversos trabalhos com temas afins. Também as
estratégias usadas nesses trabalhos foram importantes pois nos permitiram aproximar as
metodologias de estudo e adaptá-las ao novo contexto específico. Apesar da grande
maioria das escavações e de estudos de materiais já ter sido referida em capítulos
anteriores, achamos pertinente a sua inclusão neste ponto.
Os meados do século passado constituíram uma viragem na abordagem ao estudo
dos materiais provenientes de contextos funerários. Em 1966, Adília e Jorge Alarcão,
publicam aquele que é considerado o primeiro grande estudo sistemático de materiais
associados a contextos funerários (Abreu, 2002, p. 12). Trata-se dos materiais da
necrópole de Valdoca, em Aljustrel, escavado no decorrer da década de 50 do século
XX por Abel Viana, Veiga Ferreira e Freire d’Andrade de forma metódica e cuidada.
Este tipo de intervenção possibilitou a associação de materiais a contextos
arqueológicos (Alarcão, 1966, p. 7). A necrópole associava-se ao complexo mineiro de
Vipasca, incorporando cerca de cinco centenas de sepulturas (496), em particular de
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incineração (65%) (Ferreira-Andrade, 1966, pp. 2-4). O espólio arqueológico desta
necrópole abarcava cerca de três centenas e meia de peças, na sua grande maioria
constituído por material cerâmico, incluindo sigillatas, cerâmica comum e lucernas. O
estudo de materiais permitiu datar a necrópole entre os inícios do século I e os meados
do III d.C. (Alarcão, 1966, pp. 7-8).
No mesmo período estes autores, procedem a escavações na necrópole do Monte
do Farrobo, igualmente em Aljustrel (Ferreira-Andrade, 1966, p. 2), associando-a a uma
possível villa (Abreu, 2002, p. 100).
Pouco tempo depois, em 1974, Jorge Alarcão publica os materiais desta
escavação, abrangendo sigillatas, cerâmica comum, vidros e lucernas. Partindo dessa
análise é estabelecida uma cronologia de ocupação relativa, situada entre os séculos I e
meados do IV d.C. (Abreu, 2002, p. 100).
A escavação nos anos 70 do século XX da necrópole romana de Santo André, em
Ponte de Sor, sob a direção de João Viegas, expôs a existência de cerca de cinquenta
sepulturas de incineração (Abreu 2002, p. 148). Em 1981 são publicados os resultados
do estudo dos materiais dela provenientes, um dos mais completos no âmbito da
cerâmica comum em Portugal (Pinto, 2003, p. 51). Os materiais são na sua maioria
cerâmica comum de produção local pouco passíveis de comparação com outros sítios,
daí a necessidade de criação de uma tipologia própria para o conjunto (Nolen e Dias,
1981, p. 64). As quase três centenas de peças estudadas são classificadas mediante o seu
fabrico, incluindo a análise de pastas e tratamento tecnológico (Pinto, 2003, p. 51). O
estudo deste espólio, nomeadamente os vidros e as sigillatas, permitiram estabelecer
uma cronologia de utilização relativamente curta, situada entre os finais do século I e o
segundo quartel do II d.C. (Nolen e Dias, 1981, p. 127-128)
Poucos anos decorridos, em 1985, Jeannette Nolen, uma das autoras do trabalho
anterior, congrega num único estudo intitulado “ Cerâmica Comum das Necrópoles do
Alto Alentejo” as cerca de cinco centenas de peças em cerâmica comum (514),
provenientes das nove necrópoles da região de Elvas, escavadas por Abel Viana e
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António de Deus nos anos 40 e 50 do século XX (Pinto, 2003, p. 51). Para este estudo,
ao contrário do anterior, não são fornecidos contextos arqueológicos, situação que é
recorrente em escavações mais antigas que impossibilita a reconstituição do sítio. Este
facto é ainda agravado pela dispersão dos materiais por diferentes instituições e em
alguns casos pela sua catalogação defeituosa ou até mesmo inexistente (Nolen, 1985,
pp. 13-14). São identificados os fabricos procedendo-se a uma agrupagem mediante a
sua composição, realizando um estudo das formas e estabelecidos paralelos (Pinto,
2003, p. 51). A caracterização tipológica assenta na preconizada no anterior trabalho,
tendo gradualmente sido alargada e aberta a novos estudos de necrópoles do Alto
Alentejo (Pinto, 2003, p. 51).
Aproximadamente dez anos volvidos, Jeannette Nolen regressa ao tema num
artigo publicado no “Arqueólogo Português, Série V”, adicionando novos exemplares.
Com o uso de novas metodologias, em conjunto com a análise de fotografias antigas e o
apoio de estudos recentes sobre cerâmicas, lucernas e vidros, a autora afina e comprova
as cronologias anteriormente estabelecidas, ainda que, pontualmente, estabeleça novas
propostas cronológicas (Nolen, 1995/97, p. 380). Desta forma as datações sugeridas
para a grande generalidade das sepulturas situa-se no decurso do século I ao século III
d.C. (Nolen, 1995/97, pp. 374-380). Este estudo permitiu concluir as possibilidades
decorrentes da análise de cerâmicas comuns em termos de datações, realçando a sua
importância enquanto fósseis diretores para determinados contextos (Nolen, 1995/97, p.
381).
Igualmente em meados da década de 90 Carlos Alberto Ferreira de Almeida
publica na “Revista da Faculdade de Letras” (Porto) um artigo sobre a necrópole de Vila
do Conde, cujo aparecimento remonta à década de 50 (Almeida, 1973/74, p.209). Este
trabalho constitui-se de certa forma como pioneiro do estudo moderno das necrópoles
na região norte do país, a seguir ao qual se irão desenvolver diversos trabalhos
relacionados com o tema. Em consonância com a grande maioria dos achados anteriores
à década de 70, não existem para esta necrópole dados arqueológicos que permitam
identificar os rituais de enterramento nem mesmo o número de sepulturas, sendo que a
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distribuição dos materiais pelas sepulturas é igualmente desconhecida (Almeida,
1973/74, p.210). Contudo, mesmo não estando na posse dessas informações, Carlos
Alberto Ferreira Almeida realiza o estudo dos materiais com a ideia que “daremos
assim um importante contributo para, nos dias de amanhã, se poder fazer uma
tipologia, bem necessária, da tão abundante cerâmica comum, galaico-romana, desta
região” (Almeida, 1973/74, p.210). O estudo sistemático dos materiais remanescentes,
entre eles vidros, sigillatas, lucernas e cerâmicas comuns, permitiu ao autor a atribuição
de uma cronologia de utilização do espaço situada entre os séculos II e IV d.C.
(Almeida, 1973/74, p. 210).
Na mesma década, Manuela Martins e Manuela Delgado publicam um artigo que
visa apresentar os dados arqueológicos reunidos sobre as quatro necrópoles conhecidas
de Bracara Augusta. Este artigo não resulta de um estudo sistemático dos sítios, mas
sim de uma compilação dos dados de algumas das intervenções e de informações
referentes a achados furtuitos, pretendendo sobretudo servir como base para futuras
intervenções e estudos (Martins e Delgado, 1989/90, p. 47). A importância deste estudo
reflecte um melhor conhecimento da realidade urbana, verificando-se, grosso modo,
uma implantação das necrópoles nos limites exteriores da muralha e ao longo dos
principais itinerários (Martins e Delgado, 1989/90, p. 175). A diacronia de utilização
destas necrópoles é bastante longa, do século I d.C. até aos séculos VI/VII d.C.,
agrupando sucedaneamente vários tipos de rituais fúnebres, que foram abandonados
com a implantação gradual do cristianismo e da utilização de novos locais de
enterramento (Martins e Delgado 1989/90, pp. 175-177). Os materiais provenientes das
intervenções são na sua larga maioria de fabrico local ou regional, estando as cerâmicas
comuns claramente em vantagem face a outros tipos que incluem cerâmicas cinzenta
fina polida, cinzenta polida, pintada, vidros e lucernas (Martins e Delgado, 1989/90, p.
159). Neste estudo foi efetuada a caracterização tipológica e os tipos de fabrico das
diferentes produções.
O trabalho de Lino Tavares Dias, também aqui já mencionado denominado
“Cerâmica Comum Romana em Tongobriga”, surge em 1995 como um complemento à
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dissertação de Doutoramento apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do
Porto. O autor trabalha sobre um número considerável de exemplares (6210) na sua
maioria correspondentes a recipientes de cerâmica comum, pertencentes aos vários
locais da zona arqueológica de Tongobriga, incluindo uma necrópole (Dias, 1995, pp. 3;
25). A importância deste trabalho reveste-se pelo facto de para além da análise
tipológica das peças, o autor realizar a caracterização das pastas permitindo agrupá-las
por fabricos, realizando ainda uma comparação com materiais de outros locais
arqueológicos da região, na sua grande maioria necrópoles (Dias, 1995, p. 4). Pôde,
ainda, através da análise estratigráfica atribuir datações mais ou menos precisas (Dias,
1995, p. 5).
Volvidos três anos Maria Helena Portela, numa investigação desenvolvida sobre
as quinze necrópoles conhecidas do concelho de Amarante, cruza-se uma vez mais com
as habituais dificuldades inerentes ao estudo de materiais provenientes de antigas
escavações, (Portela, 1998, pp. 3-4). Na sua grande maioria os contextos foram
intervencionados na primeira metade do século XX, não existindo praticamente
referências aos trabalhos além daquelas que são fornecidas por José Fortes. Os materiais
recolhidos encontravam-se na sua maior parte descontextualizados e repartidos por
diversas instituições, procedendo a autora a um agrupamento e estudo tipológico tendo
ainda observado os respectivos fabricos (Portela 1998, p. 26). Nesta pesquisa foi
desenvolvido um estudo da distribuição espacial das necrópoles pelo concelho, numa
tentativa de as relacionar com a ocupação no período romano naquele território (Portela,
1998, pp. 37-41).
Em 2004 Mélanie Cunha apresenta, sob a forma de dissertação de mestrado, um
estudo sobre as necrópoles romanas de Silveirona. Recorrendo aos valiosos cadernos de
campo de Manuel Heleno, autor das escavações. Face aos elementos existentes, foi
possível de uma forma sistemática dar uma “nova vida” à coleção recolhida no Museu
Nacional de Arqueologia. As descrições efetuadas nos cadernos de campo relatam a
predominância do ritual de inumação na quase totalidade das sepulturas sendo que para
a incineração apenas estão identificadas três de forma relativamente provável (Cunha,
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2008, p. 55). Recorrendo a estudos realizados em outras necrópoles do Alto Alentejo e
do Litoral, em conjunto com outros sobre cerâmica comum em contextos habitacionais,
a autora traçou paralelos entre alguns materiais (Cunha, 2008, p. 61). Partindo destes
paralelos atribuiu uma cronologia para as duas necrópoles, situada entre os meados do
século II e o IV d.C. para Silveirona I e um contexto mais tardio para Silveirona II,
situado entre os séculos V e os meados do VI d.C., associado a contextos paleocristãos
(Cunha, 2008, pp. 100-101)
A necrópole da Caldeira em Troia constituiu, em 2009, o tema da dissertação de
mestrado de João Almeida e, tal como no trabalho anterior, também os materiais desta
necrópole se encontravam à guarda do Museu Nacional de Arqueologia, provenientes de
escavações realizadas por Manuel Heleno entre os finais da década de 40 e os meados
da década de 60 do século XX. Mais uma vez a existência de cadernos de campo,
plantas e de material fotográfico da época possibilitou a contextualização arqueológica
das peças, a sua distribuição nas sepulturas e a distribuição das próprias sepulturas pela
área (Almeida, 2009, pp. 10-12). Neste trabalho o estudo da cerâmica comum foi de
certa forma algo relativizado, devido à quantidade de terra sigillata existente e de
algumas lucernas que possibilitavam a obtenção de cronologias mais fiáveis (Almeida,
2009, p. 107). Apesar dos elementos de cerâmica comum não constituírem o alvo
principal da investigação, as pastas foram analisadas e agrupadas em consonância com o
tipo de produções. As evidências arqueológicas datam esta necrópole entre os meados
do século I e os meados do V d.C., estando associada a um complexo de estruturas de
preparados piscícolas. Os vestígios permitem ainda estabelecer a prevalência de rituais
incineratórios até aos inícios do século III d.C. quando se estabelece uma mudança para
o ritual da inumação, do qual resulta um decréscimo dos materiais associados às
sepulturas (Almeida, 2009, pp. 113-114).
Também em 2009, Álvaro Moreira, num estudo de povoamento romano entre os
rios Leça e Ave, inclui o estudo dos materiais resultantes dos contextos funerários da
referida área (Moreira, 2009, p. 129). A descoberta destas necrópoles deriva de achados
fortuitos realizados até meados da década de 60 do século passado (Moreira, 2009, p.
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129). Do conjunto de dezasseis necrópoles apresentadas inclui-se a existência de um
columbarium situado nas imediações de Guilhabreu, Vila do Conde, do qual não chegou
aos nossos dias qualquer tipo de vestígio (Moreira, 2009, p. 133). Atendendo às
características da investigação, o autor procedeu, sempre que possível, a um exercício
de associação dos contextos funerários a núcleos habitacionais, fazendo corresponder a
sua maioria a villae ou casais, portanto contextos de cariz rural correlacionados com
áreas de excelente aptidão agrícola (Moreira, 2009, p. 135). Neste trabalho foi também
executado o estudo sistemático dos materiais cerâmicos existentes (130), analisando a
sua componente formal, os tipos de fabrico e as tipologias, partindo de algumas formas
de sigillata para propor algumas (Moreira, 2009, p. 135). O estudo das pastas foi
realizado através de uma observação ocular à qual se juntou uma análise por
espectrometria de florescência de Raio X (Moreira, 2009, p. 803).
O trabalho académico desenvolvido por Ana Rolo em 2010, no âmbito de
dissertação de mestrado, centra-se essencialmente nos materiais cerâmicos provenientes
de escavações realizadas por José Leite de Vasconcellos em 1905 na necrópole romana
da Rouca, no Alandroal (Rolo, 2010, p. 9). Novamente a falta de documentação
arqueológica inviabilizou um estudo mais aprofundado deste sítio, restando à
investigadora o estudo sistemático do espólio contextualizado por sepultura e o
estabelecimento de paralelos tipológicos com necrópoles da zona do Alto Alentejo
anteriormente estudadas, para a partir daí retirar ilações que possibilitassem reconstruir
o espaço (Rolo, 2010, p. 9). O material arqueológico encontrava-se referenciado por
sepultura e com a indicação de que foram escavadas cerca de quarenta sepulturas (Rolo,
2010, p. 112). Os dados fornecidos pelo conjunto cerâmico, no qual se inclui a presença
de terra sigillata, permitiram à autora estabelecer duas fases distintas de utilização do
espaço, situando as cronologias de uma primeira entre meados do século I e a primeira
metade do século II d.C., e uma outra mais tardia entre a primeira metade do século III e
os meados do IV d.C. (Rolo, 2010, p. 154).
O sítio arqueológico do Casal do Rebolo, Sintra, constitui uma vez mais um
trabalho de dissertação de mestrado, mas com a vantagem adicional de ser baseado em
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escavações recentes, realizadas num contexto de emergência (Gonçalves, 2011, p. 8).
Na área intervencionada foram identificados uma estrutura habitacional, possivelmente
uma villa, e uma necrópole, ambas associadas ao período de ocupação romana
(Gonçalves, 2011, p. 8). Do conjunto das 14 sepulturas intervencionadas, apenas uma
delas era correspondente ao ritual de incineração apontando para uma coexistência
cronológica de rituais, circunstância bastante recorrente no mundo funerário romano
(Gonçalves, 2011, p. 52; Vaquerizo, 2002, p. 158). Os dados arqueológicos apontam
segundo o autor para uma cronologia estabelecida entre a segunda metade do século II e
os inícios do IV d.C., e a uma associação do espaço funerário à villa (Gonçalves, 2011,
p. 67). O autor desenvolve uma análise tipológica do espólio cerâmico inserindo-o no
contexto da sepultura de onde é proveniente, adicionando ainda uma breve análise dos
fabricos.
A necrópole romana do Porto dos Cacos, em Alcochete, da autoria de José Luís
Monteiro, constitui mais um trabalho de âmbito académico, que aborda a temática sob o
ponto de vista da organização do espaço funerário e das materialidades provenientes.
Esta necrópole está associada a um centro produtor de olaria. Os trabalhos executados
na década de 80 e 90 do século XX permitiram a identificação de 37 sepulturas de
inumação (Monteiro, 2012, p. 28). As evidentes vantagens de uma escavação moderna
estão bem patenteadas na produção de documentação que permite uma distribuição
espacial dos contextos arqueológicos e a sua caracterização. Só por si a tipologia das
sepulturas constitui um excelente indicador cronológico (Monteiro, 2012, pp. 39-43), o
que aliado ao mobiliário funerário recolhido e ao ritual funerário usado permite uma
conclusão bastante objetiva da ocupação temporal do espaço situando-o entre os séculos
IV e V d.C. (Monteiro, 2012, p. 112).
A tese de doutoramento apresentada por Carlos Pereira, em 2014, efetua uma
exposição do panorama funerário do mundo romano para a região do Algarve. Este tipo
de trabalho reveste-se de uma importância acrescida, uma vez que permite constatar as
afinidades entre as diferentes necrópoles e as variações ao nível dos rituais, da
organização do espaço (Pereira, 2014, p. 405). Tal como em outros locais do mundo
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romano, também nesta região o estudo comprova a gradual alteração das práticas de
enterramento seguindo as mesmas variações, mas ressalvando sempre as especificidades
regionais e culturais (Pereira, 2014, p. 408). São identificadas as diversas tipologias
arquitetónicas dos enterramentos diferenciadas pelos tipos de ritual, estabelecendo
igualmente uma dicotomia entre as necrópoles urbanas e rurais (Pereira, 2014, p. 406).
Os materiais são estudados pelo seu carácter tipológico/formal e sempre que possível
integrados no contexto arqueológico, não tendo sido efetuado um estudo exaustivo dos
fabricos, justificado pela elevada quantidade de materiais existentes.
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3. A necrópole do Sameiro (Valadares, Vila Nova de Gaia)
“ A necrópole de Valadares, recentemente explorada, é de cremação” (Corrêa,
1924a, p. 292).
É com esta afirmação perentória, que António Mendes Corrêa, responsável pela
intervenção realizada no Sameiro, inicia a breve descrição da necrópole em “Os Povos
Primitivos da Lusitânia”. A descoberta foi efetuada de forma casual nos inícios dos
anos 20 do século XX com a abertura de valas para a implantação de alicerces de uma
habitação. A consecutiva ocupação da área com construções, em conjunto com a
construção da via-férrea e da implantação de uma pedreira, ditou a sua destruição, sem
que existam indicações concretas de ter sido efectuado um estudo científico dos
trabalhos realizados e dos materiais recolhidos. António Mendes Corrêa alude apenas
numa breve nótula (1924b, p. 66), a intenção da realização de um estudo por parte de
Ramiro Mourão, mas não é conhecido qualquer tipo de elemento referente a esse
trabalho, mantendo-se inédito ou nunca realizado (Guimarães, 2000, p. 163).

Figura 1- Cliché do aspeto de uma das sepulturas, in “Os Povos Primitivos da Lusitânia”
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Figura 2- Cliché dos trabalhos arqueológicos no Monte Sameiro.

Em relação ao ritual de incineração, António Mendes Corrêa refere em legenda de
um cliché a existência de uma quantidade relevante de cinzas e carvões dispersas no
solo sob os vasos cerâmicos encontrados (Corrêa, 1924a, Est. XIX). Esses vasos são
descritos como “ampullae, oenochoe, lagenae, lucernas, um vaso de vidro, pratos e uma
moeda” entre outros (Corrêa, 1924a, p. 292;).
Na sua descrição António Mendes Corrêa pouco mais adianta, para além de aludir
a inexistência de conteúdos osteológicos face à ação das incenerações perpetradas e do
efeito erosivo dos elementos (1924a, p. 292).
Dos elementos recolhidos durante os trabalhos realizados na necrópole, as
ampullae, o vaso de vidro e a moeda, não fazem parte do espólio situado, quer na
Reitoria da Universidade do Porto, quer no Museu Nacional de Soares dos Reis, ou em
outro local conhecido. Sobre o numisma, José Leite de Vasconcellos menciona
existência de uma moeda no Museu Municipal Azuága proveniente de Valadares, que
ao que tudo indica poderá ser aquela mencionada por António Mendes Corrêa
(Vasconcellos, 1895, p. 24; Silva, 1993-1997, p. 210, 228; Silva, 1994, pp. 129, 141;
Guimarães, 2010, p. 15). A moeda é descrita como “uma municipal da Hispania,
achada em Valladares (Gaia), e tendo no anverso IMP. AUG. DIVI F., a cabeça de
Augusto á direita entre o caduceu e uma palma, e no reverso um escudo”, José Leite de
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Vasconcellos refere ainda que a mesma foi estudada por D. António Delgado que a
considera comemorativa da aliança entre Segóbriga e Sagunto (Vasconcellos, 1895, p.
25). Depois da extinção do Museu Municipal de Azuága em 1933, as coleções
numismáticas transitam para uma arrecadação situada na Câmara Municipal de Gaia,
seguindo depois possivelmente para a Casa-Museu Teixeira Lopes onde se encontrarão
recolhidas (Centeno, 1987, p. 82).
Os restantes materiais arqueológicos foram depositados no Museu de
Antropologia da Universidade do Porto e no Depósito do Círculo Dr. José Figueiredo
do Museu Nacional de Soares dos Reis, oferecidos pelo proprietário do terreno onde se
encontrava a necrópole, o Sr. José Domingues D’Almeida. Os materiais não
ingressaram nas instituições em simultâneo, estando registadas pelo menos três datas
distintas de incorporação nas coleções. O primeiro (e maior) conjunto entra em 1927 no
Museu de Antropologia Da Universidade Do Porto sendo composto por cerca de setenta
peças cerâmicas, entre as quais se encontravam duas lucernas, diversos copos, tigelas,
taças, pratos, bilhas e fragmentos diversos. Em 1937, são novamente oferecidos mais
alguns exemplares cerâmicos, entre eles uma lucerna. Por último, em 1949, o
proprietário doa ao Depósito do Círculo Dr. José Figueiredo um púcaro e uma tigela
provenientes de uma escavação realizada em 1925 por António Mendes Corrêa e
Ramiro Mourão (Couto, 2011, Anexo D, Fichas 9 e 10).

82
Figura 3- Cliché do lado sul do Monte Sameiro

Figura 4- Vista aérea da localização da necrópole (dta.) e do Castro de Valadares (esq.).

Da totalidade do conjunto, apenas algumas das peças foram alvo de estudo. Em
1924 António Mendes Corrêa submete um fragmento pintado para análise do Prof.
Bosch Gimpera, um especialista em cerâmicas catalão, que “ exprimiu o parecer de que
esses objectos teem de facto aspecto de coisas romanas” (1924b, pp. 67-68). Anos mais
tarde, em meados do século, Russel Cortez incluí num estudo sobre terra sigillata o
único exemplar (tigela, UP-MHNFCP-025209, Est. 5) dessa produção presente no
espólio recolhido (1951, pp. 14, 61-62). Dois anos volvidos José de Almeida estuda
duas das lucernas (UP-MHNFCP-046942, Est. 28; UP-MHNFCP-046943, Est. 29) da
coleção (1953, pp.171, 193). Mais recentemente Sónia Couto inclui no âmbito da sua
dissertação de mestrado, os dois exemplares presentes no Museu Nacional de Soares
dos Reis (Couto, 2011, Anexo D, Fichas 9 e 10).
Com 64m de altitude, o Monte Sameiro destacar-se-ia com certeza na paisagem
em época romana muito antes da construção da linha férrea durante a década de sessenta
do século XIX, que lhe retirou algum impacto orográfico, especialmente na encosta
voltada a oeste. A implantação da necrópole a uma cota relativamente elevada
correspondia a um padrão bastante comum nas necrópoles romanas rurais,
frequentemente situadas em elevações que se destacavam na paisagem. Bastante comum
é também a implantação dos espaços funerários junto a linhas de água, que se
83

transformam numa barreira física e espiritual entre a área habitacional e a área funerária
(Gonçalves, 2011, pp. 8, 61; Pereira et alli, 2013, p. 314). No caso da necrópole do
Sameiro, a Ribeira da Madalena é responsável pela demarcação da fronteira a Norte e a
Oeste, em direção ao povoado conhecido mais próximo, o Castro de Valadares, situado
a cerca de 800m em direção a Ocidente (Guimarães, 1993, p. 43).
Nas imediações da necrópole passaria também a estrada romana que ligaria
Langobriga a Cale (Fortes, 1909, p.15; Mattos, 1937, pp. 9, 11; Mantas, 2012, p. 198).
Este itinerário per loca maritima teria como função interligar os povoados situados nas
proximidades da orla costeira, passando por “…Gulpilhares, onde houve, de certeza, um
importante centro populacional; cortaria por Vilar do Paraíso, e daí iria passar às
imediações dos castros de Valadares, Madalena e Monte Sameiro …” (Mattos, 1937, p.
11).
Lamentavelmente, e até à data, estes são os dados que se conhecem relativamente
ao sítio arqueológico da necrópole do Sameiro, não passando de breves referências na
bibliografia de António Mendes Corrêa e de algumas fotografias por ele captadas na
época, ao que se junta alguma documentação avulsa produzida por outros autores.
Considerando o rigor de registo que caracteriza, de um modo geral, o legado
documental de António Mendes Corrêa, faz-nos acreditar que a inexistência de
referências relativas aos trabalhos realizados, se deve mais a uma não publicação das
informações recolhidas mantendo desta forma a esperança de que num futuro próximo
possam ser adicionados a este estudo novos dados, quiçá relevantes para uma melhor
compreensão de todo o espaço da necrópole.
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3.1 Objectivos e metodologias
Como já foi referido, o objetivo principal deste trabalho é o estudo dos materiais
cerâmicos provenientes da necrópole do Sameiro, em Valadares, Vila Nova de Gaia. A
falta de registos escritos conhecidos, obriga a um cauteloso estudo crono-tipológico das
cerâmicas e à identificação de paralelos com outras necrópoles.
Assim o estudo dos materiais pretende situar temporalmente, com as devidas
ressalvas, uma necrópole da qual se sabe muito pouco, mas que espelha as
características

típicas

das

necrópoles

da

área

meridional

do

Conventus

Bracaraugustanus.
Depois de um primeiro contacto com a realidade do espólio localizado no museu
da Reitoria da Universidade do Porto, partimos para uma exaustiva pesquisa
bibliográfica que permitiria futuramente conhecer não só o panorama arqueológico
nacional no contexto funerário, mas também tudo o que lhe era associado, como os
rituais e a realidade da morte no mundo romano dos primeiros séculos da nossa Era.
Para esta pesquisa, foram utilizados os elementos presentes nos serviços
documentais da Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, da
Biblioteca Municipal do Porto, da Biblioteca do Departamento de Arqueologia da
Câmara Municipal de Santo Tirso, da Biblioteca do Solar dos Condes de Resende e o
acesso a algumas publicações pertença do acervo de bibliotecas particulares. De realçar
que esta pesquisa bibliográfica conduziu a duas peças que se encontram à guarda do
Museu Nacional de Soares dos Reis e que nos pareceu relevante incluir.
O estudo do conjunto de materiais, que na sua grande maioria é constituído por
cerâmica comum, é parte integrante das atuais reservas da coleção arqueológica dos
museus da Reitoria da Faculdade do Porto. Como já mencionamos, a maior limitação
deste estudo prendeu-se com a inexistência de qualquer tipo de informação relacionada
com os contextos de recolha dos materiais na época, ditando certamente a perda
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irremediável de informação contextual que se poderia ter revelado essencial para um
melhor entendimento de todo o conjunto.
No início deste trabalho os materiais depositados na Reitoria estavam na sua
grande maioria alojados nas reservas onde se encontravam devidamente identificados,
inventariados e acondicionados, embora durante cerca de oitenta anos tenham passado
por várias formas de acondicionamento e depósito. O antigo espaço reservado a
exposições e denominado Museu do Instituto de Antropologia da Faculdade de Ciências
do Porto, albergava ainda numa das suas várias vitrinas, um pequeno grupo composto
por uma dezena de exemplares considerados representativos do conjunto cerâmico do
Sameiro.
Como ponto de partida para o nosso trabalho, por uma questão de organização
começamos por ter em consideração o inventário manual e um suporte de fichas de
papel como guia de consulta, facto que se manifestou particularmente útil como

Figura 5- Museu do Instituto de Antropologia Faculdade de Ciências do Porto.
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primeiro contato à realidade de todo o conjunto. Procedeu-se ainda ao registo
fotográfico dos materiais.
O conjunto de cerca de 120 fichas veio a revelar a inclusão de alguns materiais
atribuídos ao Castro proto-histórico de Valadares. Dada a ausência de uma relação com
a necrópole decidimos não a incluir neste estudo. As fichas para além de incluírem os já
referidos materiais pertencentes ao castro, não referiam alguns materiais que entretanto
desapareceram, resultando em espaços não ocupados no inventário original. Para além
desse facto existiam fragmentos com números diferentes que se vieram a revelar
pertencer à mesma peça e ainda fragmentos sem número e sem inventário associado.
Por último, três sacos com vários fragmentos, muitos sem forma, foram examinados e
atribuído novo número de inventário quando se entendeu existir fundamento para tal.
Relativamente à nossa análise do espólio importa registar, em primeiro lugar, a
grande diversidade do conjunto em termos tipológicos e a existência de algumas lacunas
que se prendem com a identificação de algumas das peças. O espólio atribuído à
necrópole do Sameiro é composto por uma grande variedade de cerâmica comum,
incluída nos seguintes grupos formais: copos, taças, tigelas, bilhas, cântaros, pratos,
oinochoe. A estas podem ainda adicionar-se imitações de terra sigillata, três lucernas
para além de cerâmicas de construção e um curioso opérculo em cortiça.
Com uma restruturação em curso das coleções arqueológicas e do próprio espaço,
os números de inventário antigos estavam a sofrer uma alteração e por isso as peças sem
inventariação e aquelas que representaram uma desdobragem dos sacos mencionados,
foram identificadas segundo a nova designação fornecida.
De seguida, realizamos uma análise sistemática do espólio segundo um critério
crono-tipológico. Para essa descrição foram preferencialmente utilizadas as obras de
Lino Dias (1995), Manuela Delgado e Rui Morais (2009), Álvaro Moreira (2009) e as
“Normas de inventário da cerâmica utilitária” (2007), sendo que para as lucernas foi
utilizada a publicação de Morillo Cerdán (1999). Dessa observação inicial resulta uma
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tabela com a identificação da tipologia e de todas as medidas e espessuras possíveis de
serem recolhidas.
Da descrição faz também parte integrante a identificação da cor exterior da peça e
da pasta, uniformizadas através da utilização do código de cores “Cailleux”, com a
indicação da respectiva referência no catálogo e da correspondente descrição da cor em
português. Os resultados das observações foram inseridos numa tabela de Microsoft
Office Excel, permitindo estabelecer um panorama tipológico de todo o espólio.
Por forma a valorizar o trabalho desenvolvido e para auxiliar no estabelecimento
de paralelos tipológicos, todos os exemplares passíveis de serem desenhados foram alvo
de esboço. Considerando-se passíveis de serem desenhados aqueles que apresentavam
perfil completo ou pelo menos o bordo ou o fundo. Depois da conclusão de todos os
desenhos procedeu-se a uma digitalização dos mesmos, sendo alvo de tratamento
vetorial dos perfis, através do programa AutoCAD.
A análise das pastas foi inicialmente realizada com a ajuda de uma lupa de mão,
sendo que posteriormente nos foi facultado o uso de uma lupa binocular gentilmente
cedida pela Reitoria da Universidade do Porto, permitindo uma análise mais
pormenorizada das pastas. Nesta análise fornecemos atenção particular à quantidade e
qualidade dos elementos “não plásticos”, compostos na sua maioria por cerâmica
moída, quartzo, hematite e biotite. A presença de partículas de mica quando
posicionadas em zonas exteriores, foi normalmente associada a uma contaminação
resultante do enterramento por um período prolongado dos materiais. Na observação das
pastas foi também tida em consideração a sua granulosidade e porosidade bem como o
tipo de fractura e a sua dureza. Os resultados da observação foram inseridos numa
tabela de Microsoft Office Excel de forma a permitir a criação de grupos cerâmicos a
partir das características mencionadas.
Foi ainda aplicada a técnica de espectrometria de fluorescência de raios X,
caracterizada por ser uma técnica rápida, não invasiva e não destrutiva. Este método
consiste na emissão de um fotão a partir de uma fonte de raios X, que vai interagir com
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os átomos da amostra. Em alguns casos esta interação provoca a excitação de um eletrão
dos níveis inferiores, e este é expelido. O átomo fica instável, pelo que um eletrão dos
níveis superiores vai ocupar o espaço deixado no nível inferior. Quando isto ocorre,
liberta-se energia sob a forma de fotão, que é característico não só de cada elemento,
mas também de cada transição entre níveis. A este processo chama-se fluorescência. O
equipamento utilizado na espectrometria de fluorescência de raios X deteta as energias
fluorescentes características, traduzindo então a composição química da peça.
O equipamento utilizado para a recolha das análises foi o Bruker Tracer IIISD
(T3S2589) com um tubo de Ródio 4W a 40 kV, uma corrente de 9.4 μA e um filtro de
25 μm Ti/300 μm Al. O tubo de raios X foi colocado a um ângulo de 52º graus e a 23
mm de distância da peça, com um ângulo de 63º para um detetor de Silicon-drift (SDD),
Peltier-cooled, com uma espessura de 600 μm e espaçado 9 mm. Os atenuadores
incluem uma janela de Prolene com 8 μm de espessura e uma janela de deteção de Be
com 7.5 μm de espessura. O detetor possuía uma resolução de 140 eV da largura à meia
altura (FWHM). Esta análise foi realizada com o objetivo de identificar os elementos
químicos das pastas tentando estabelecer um paralelo entre as diversas peças mediante
os constituintes da matéria-prima e afinar a observação ocular dos constituintes. Apesar
de ainda não termos os resultados finais essa análise permitiu-nos afinar
provisoriamente a pertença ou não dos grupos individualizados com o auxílio da lupa de
mão e binocular (ver Anexo 3).
Depois de compostos e organizados os grupos cerâmicos foram realizadas
fotografias microscópicas aos grupos de pastas por forma a ilustrar a sua composição e
diversidade.
Por último foram realizadas individualmente as fotografias definitivas de cada um
dos exemplares com recurso a um mini estúdio fotográfico e com inclusão de uma
escala.
Na esperança de encontrar conteúdos relacionados com as escavações da
necrópole do Sameiro, foi ainda percorrida a extensa documentação relacionada com
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António Mendes Corrêa que se encontra depositada nos arquivos da Reitoria, tarefa que
se revelou infrutífera. Apesar deste facto, não consideramos a leitura destes inúmeros
documentos um desperdício de tempo, pois revelou-nos a meticulosa personalidade de
António Mendes Corrêa, aumentando a esperança de que no caso dos registos não se
terem perdido irremediavelmente possam um dia fornecer elementos significativos para
uma melhor compreensão de todo o contexto arqueológico do sítio.
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3.2 Enquadramento Geomorfológico
O município de Vila Nova de Gaia está localizado na zona Noroeste de Portugal,
na zona costeira do Douro Litoral, integrando-se na zona sul do distrito do Porto como
um dos concelhos mais densamente povoados, ocupando uma das maiores áreas da
unidade administrativa Área Metropolitana deste distrito, representando cerca de 21 %
desse território com uma área de 165 Km2 (Guimarães, 1993, p. 5; Silva e Graça, 2006,
p. 2).
O concelho encontra-se circunscrito a Oeste pelo Oceano Atlântico, a Norte e
Nordeste pelo Rio Douro que serve de fronteira natural com os concelhos do Porto e
Gondomar, a Sul junto à costa confronta com Espinho, estando na região interior
delimitado por Santa Maria da Feira a Sul e Gondomar a Este (Silva e Graça, 2006, p.
2).
Antes da reforma administrativa de 2013, Valadares constituía uma das 24
freguesias que integravam o concelho de V. N. de Gaia, mas a referida alteração
promoveu a redução do número de freguesias através da junção de algumas delas,
originando deste modo a União das Freguesias de Gulpilhares e Valadares. Por motivos
metodológicos iremos usar neste trabalho unicamente a denominação Valadares, uma
vez que os dados disponíveis se reportam ao período anterior à alteração.
A freguesia de Valadares confina a Norte com a freguesia da Madalena, a Este
com a freguesia de Vilar do Paraíso, a Sul com a freguesia de Gulpilhares e a Oeste com
o mar, ocupando um espaço geográfico com uma área de 4,94 km² e possuindo segundo
os censos de 2011, 10 678 habitantes, correspondendo a uma densidade populacional de
2 161,5 hab/km² (Censos, 2011).
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O Inventário do Património Arquitetónico e Arqueológico inserido no Plano
Diretor localiza a necrópole do Sameiro com o CNS 3312 na extremidade Norte da
freguesia de Valadares. Esta encontra-se enquadrada numa área cujo ponto central
corresponde às coordenadas geográficas respetivamente 41º 06' 17", 8 N de latitude e 8º
37' 49", 2 W de longitude, situando-se numa pequena elevação com uma altitude de
64m segundo a Carta Militar de Portugal, escala 1:25000, folha 133, designada por
Valadares.

Figura 6 - Estrato da Carta Militar 133 - Valadares

De acordo com a “Carta Geológica de Portugal” referente ao concelho de Vila
Nova de Gaia e com os “Estudos de Caracterização do Território Municipal”, a região
de Valadares é abarcada por diversos tipos de formações geológicas estando o seu
interior na fronteira da grande mancha de granito aqueritico que se estende para Oeste e
atravessa o concelho de Norte a Sul. Em direção à linha de costa Valadares insere-se no
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Complexo xisto-grauváquico ante-ordovícico, intercalado por zonas de aluvião,
depósitos de praias antigas, terraços fluviais e formações areno-pelítica de cobertura,
sendo que na linha de costa é formado por areias e cascalheiras de praia e dunas, que
testemunham as ações do mar e dos cursos de água ao longo dos tempos (Guimarães,
1993, p. 5; Araújo et alli, 2003, p. 83; Silva e Graça, 2006, p. 21).
Os depósitos de praias antigas de Valadares são remanescências da incursão do
mar que na época Cenozóica cobriria todas as zonas menos elevadas, e são formados
por mantos de calhaus rolados e areias, acompanhados por argilas cujo suporte é
realizado por terrenos xistentos, constituindo áreas de excelente infiltração. Igualmente
com ótima capacidade de infiltração são as zonas dos vales dos cursos de água,
preenchidas por depósitos aluvionares constituídos por formações argilosas que
concentram zonas de elevada fertilidade, graças ao elevado teor de humidade em
conjunto com os materiais transportados das encostas (Araújo et alli, 2003, p. 84; Silva
e Graça, 2006, p. 22).
A geologia de Valadares pode sumariamente ser considerada como constituída nas
zonas mais próximas da costa pela predominância de cascalheiras e areias, consequência
de praias antigas, à medida que nos aproximamos do interior encontramos argilas e por
fim zonas xistosas dos inícios do Complexo Xisto-Grauváquico Ante-Ordovícico da
faixa Sudoeste denominada Grupo do Douro e das Beiras Indiferenciado com formação
no período Pré-câmbrico (Araújo et alli, 2003, p. 85; Silva e Graça, 2006, p. 23).
Através da consulta da “Carta Geológica de Portugal” verificamos que a Ribeira
da Madalena é responsável pela divisão das duas matrizes principais do substrato
geológico litoral, ao separar a matriz granítica localizada a Norte e a matriz xistenta
localizada na área a Sul.
Inserido numa zona onde as cotas altimétricas não ultrapassam os 50m numa
extensão de 2 km a partir da linha de costa, o relevo de Valadares é caraterizado por um
litoral baixo que se vai elevando à medida que se encaminha para Este, formando um
pequeno planalto (Silva; Graça 2006, 14). Analisando a área da necrópole situada no
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Monte Sameiro recorrendo à Carta Militar de Portugal Folha 133, verificamos que esta
constitui uma pequena elevação com 64m de altitude que na atualidade pouco se destaca
em virtude da construção da via-férrea e das edificações no seu topo e em sua volta. Em
tempos remotos beneficiaria de uma excelente posição estratégica originada pelas
caraterísticas orográficas com uma linha de vista que atingia o Atlântico a Oeste, e uma
grande extensão terreste a Norte e a Sul beneficiando da morfologia mais ou menos
regular do litoral, estando apenas delimitada a Este por elevações de cotas superiores.
A encosta do Sameiro voltada a Norte é bastante abrupta, derivado da passagem
da Ribeira da Madalena no seu sopé que forma um vale profundo em alguns locais. Na
encosta volta a Oeste o percurso da via-férrea aplanou a encosta e suavizou a descida
em direção à ribeira. A encosta voltada a Sul é dominada por uma área mais elevada que
diminui o impacto visual da elevação central, sendo que por último a vertente Este volta
a ser circunscrita em parte pelo curso da ribeira, que origina um vale que ascende a uma
cota superior na vertente oposta ao Monte do Sameiro.
O concelho de Vila Nova de Gaia não dispõe de uma rede hidrográfica muito
compacta e expressiva, realidade ainda mais evidente na zona costeira, onde o relevo é
bastante nivelado, apenas afetado de forma pouco evidente pelo leito dos cursos de água
que formam vales largos e pouco acentuados (Silva e Graça, 2006, p. 14).

Figura 7- Bacia hidrográfica da Ribeira da Madalena e posicionamento da necrópole.
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Entre estes cursos destacam-se o Rio de Valverde e a Ribeira da Madalena ambos
situados dentro dos limites administrativos da freguesia de Valadares. Com uma das
maiores bacias hidrográficas do concelho e com uma das maiores extensões no que
respeita ao desenvolvimento em terras de Vila Nova de Gaia, o Valverde é o único rio
que percorre Valadares (Silva e Graça, 2006, p. 14). A Ribeira da Madalena nos meses
de menor fluxo de precipitação permanece praticamente seca, sendo apenas alimentada
pelo caudal das águas sanitárias, mas nos períodos de maior precipitação ganha caudal
sendo responsável pela condução dos excessos hídricos para o oceano. Surge na encosta
Este vindo do interior do território, contorna o Sameiro pelo lado Norte vincando um
vale acentuado até atingir o lado Oeste onde entra em zona relativamente aplanada em
direção ao Castro da Madalena/Valadares. Esta ribeira é o único dos dois cursos que
correm nas terras de Valadares, que interfere diretamente com a morfologia do Monte
do Sameiro, delimitando o sopé em pouco mais de metade.
Segundo a Carta de Solos (DRAEDM, 1999) para a generalidade da zona costeira
de Valadares até cotas de cerca de 20 metros predominam os arenossolos háplicos
(Silva e Graça, 2006, 27). Na zona interior acompanhando as bacias hidrográficas
encontram-se os Regossolos Dístricos constituídos por sedimentos não consolidados dos
terraços fluviais e de coluviões, estando envolvidos por uma área onde predominam os
Cambissolos Dístricos que correspondem a áreas onde o xisto é normalmente
predominante (Silva e Graça, 2006, p. 28). Em cotas mais elevadas e perto dos limites
geográficos Orientais encontramos ainda a presença de regossolos úmbricos interligados
com a existência de granito porfiroide grosseiro a médio (Silva e Graça, 2006, p. 28).
Em virtude destas caraterísticas, analisando a Carta de Aptidão da Terra para a
Agricultura concluímos que a zona interior obtém uma classificação de aptidão para a
agricultura elevada a moderada, cujas práticas predominam ainda de forma razoável
apesar do avanço urbano no território.
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As caraterísticas atuais da área de Valadares permitem de certa forma deduzir
quais as condições que proporcionaram em época romana a criação de diversos
assentamentos rurais propícios ao desenvolvimento de práticas agrícolas.
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3.4 Contexto histórico-cultural
A ocupação da região de Gaia remonta a épocas bastante recuadas, com inícios no
Paleolítico Inferior. Segundo os investigadores, os elementos mais antigos recolhidos
nas zonas da Praia da Aguda e no sítio do Cerro na Madalena indicam uma relação com
as indústrias líticas do Acheulense (Monteiro-Rodrigues e Cunha-Ribeiro, 1991, p.
423).
Os registos de ocupação pré-histórica da região prosseguem com vestígios do
Mesolítico localizados na zona de Lavadores (Brandão, 1962) e de diversas necrópoles
megalíticas, nomeadamente as mamoas do Cerro, da Raposa e da Gestosa. Na década de
80 do século passado a necrópole da Gestosa foi alvo de uma intervenção dirigida por
Vítor Oliveira Jorge, que lhe atribuiu uma cronologia provisória, situada num intervalo
compreendido entre o Calcolítico e o Bronze Antigo (Jorge, 1984, p. 38). Para épocas
posteriores, surgem na área de implantação da necrópole do Alto da Vela, em
Gulpilhares, indícios que sugerem a ocupação do espaço entre o Bronze Médio e o Final
(Silva, 1984, p. 40).
Em Gaia, tal como no Noroeste Peninsular, o Bronze Final e a Idade do Ferro são
pautados pela implantação de numerosos povoados castrejos (Silva, 1984, p. 40). Os
exemplos de maior extensão estão situados no Monte Murado e no Castelo de Gaia,
povoados bem conhecidos pelo abundante espólio arqueológico recolhido nas
intervenções arqueológicas dos anos oitenta do século XX (Guimarães, 1995, p. 57;
Silva, 1984, p. 46). A ocupação pré romana é também evidente no número assinalável
de pequenos povoados dispersos pelo concelho como descreve José Fortes em Mea
Villa de Gaya, situando-os em Santa Marinha, Mafamude, Madalena, Valadares,
Crestuma, Pedroso, Perosinho, Sandim e Carvalhos (1909, p. 11; Lacerda, 2012, p. 15).
Os vestígios recolhidos nas escavações do Castelo de Gaia e os numismas
encontrados na Serra do Pilar (duas tetradracmas de prata), apontam para prováveis
intercâmbios comerciais de substrato púnico que podem remontar ao século IV a.C.
(Silva, 1993/97, p. 223, Guimarães, 1995, p. 58).
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Esta região estaria desde o século V a.C. sob o controlo da tribo dos Turduli
Veteres oriundos da faixa do Guadalquivir (Silva, 1984, p. 48; Guimarães, 1995, p. 59;
Guimarães, 2010, p. 8). Nos finais da República dá-se a ocupação paulatina dos
romanos. A sua presença neste território gaiense comprovada durante as campanhas de
escavação efetuadas no Monte Murado, onde foram descobertas algumas habitações
circulares e uma domus. No interior da casa romana foram encontradas duas tesserae
hospitales datadas, respectivamente, dos anos 7 e 9 d.C. (Silva, 1984, p. 42; Fabião,
1992, pp. 179. 247; Guimarães, 2010, p. 12). As duas placas em bronze documentam a
celebração de acordos entre descendentes da tribo dos Túrdulos Velhos e os ocupantes
da domus. Ambas comprovam a presença desta tribo na região e contribuem para o
conhecimento das relações socioeconómicas entre as populações indígenas e os
ocupantes romanos (Fabião, 1992, p. 179; Guimarães, 1993, pp. 36-37).
Como referimos, os inícios da romanização na região remontam ao século I a. C.,
e em época de Augusto o território já se encontrava organizado político e
administrativamente, com a área correspondente ao concelho de Vila Nova de Gaia
integrada na recém-criada província da Lusitânia. Mais tarde, graças à subdivisão das
províncias em conventus, esta região passou a estar incluída no conventus Escalabitano
(Almeida, 1972, p. 114; Fabião, 1992, p. 240; Guimarães, 1995, p. 62).
Em meados do século II d.C. alguns destes povoados começam a ser
abandonados, descendo as populações às terras férteis dos vales como consequência da
pacificação do território alcançada pelo domínio romano (Fortes, 1909, p. 12; Mattos,
1937, p. 10; Almeida, 1972, pp. 115-116; Fabião, 1992, p. 251; Guimarães, 2010, p. 8;
Moreira, 2013, p. 68). São também evidentes as alterações arquitetónicas produzidas
nas áreas habitacionais dos castros, convertendo-se muitos deles em villae, permitindo
aos novos ocupantes residir em posições de domínio privilegiadas (Fortes, 1909, p. 12;
Fabião, 1992, p. 251; Guimarães, 2010, p. 12; Moreira, 2013, pp. 92-93).
Na área de implantação do Castelo de Gaia é possível verificar uma ocupação
romana que se sobrepõe a outras anteriores, atestada pela presença de elementos
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cerâmicos que indicam um largo período de ocupação (Silva, 1994, p. 101). Deste
mesmo local é proveniente uma inscrição datada da época de Cláudio (Guimarães,
1993, p. 35) que refere um legionário da X GEMINA oriundo de Olisípo e pertencente à
tribo Aemilia (Guimarães, 1995, p. 60). Do mesmo local, mas com paradeiro
desconhecido, são mencionadas outras inscrições, entre elas uma alusiva a Júlio César
(Barros, 1919, p. 37; Guimarães, 1983, p. 37; Guimarães, 1995, p. 60). Numa das
encostas da elevação, é também mencionada a presença de vestígios correspondentes à
edificação de um templo ou balneário de época tardo-romana (Guimarães, 2010, p. 12).
A já referida habitação localizada no Monte Murado, onde se encontravam
depositadas as tesserae hospitales, apresentava caraterísticas arquitetónicas romanas e
materiais cerâmicos de cronologia Júlio-Claudiana (Silva, 1984, p. 43; Guimarães,
2010, p. 12). Para além da domus estão também referenciadas nas imediações, um
balneário e um forno cerâmico (Guimarães, 1995, p. 36; Guimarães, 2010, 13).
Também em Canelas foi encontrado em 1982 um forno de cozedura de cerâmica
da época romana. Atendendo ao seu razoável estado de conservação, foi possível
recolher dados suficientes para a sua interpretação (Silva et alli, 1984, p. 60). No
momento do seu abandono a estrutura destinar-se-ia à cozedura de material de
construção, nomeadamente tegulae mas podia ter servido em momentos anteriores para
cozer outros materiais de construção ou até mesmo cerâmica comum (Silva et alli,
1984, p. 63; Silva, 1994, p. 99).
Dignas de menção são as estruturas situadas em Crestuma, associadas a um
provável cais fluvial de dimensões consideráveis, aliado a construções de carácter
defensivo (Silva et alli, 2015).
Um outro aspecto a destacar-se é a rede viária, um dos elementos mais
preponderantes da romanização que promoveu a interligação entre os diversos pontos
do Império. A região Noroeste da Lusitânia não era uma exceção pois aqui passava a via
XVI, que fazia a ligação entre Bracara Augusta e Olisípo, passando por Cale (Fortes,
1909, p. 14; Mattos, 1937, p. 7; Guimarães, 2010, p. 10). A falta de miliários que
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comprovem de forma evidente o seu trajeto, apenas permitiu aos mais diversos
investigadores assinalar alguns dos seus prováveis pontos de passagem (Pereira, 1907,
p. 129; Fortes, 1909, p. 14). Num artigo publicado em 1909, na revista “Mea Villa de
Gaya”, José Fortes, tal como Alves Pereira, considera que a via mencionada é a única a
percorrer o concelho em época romana (Mattos, 1937, p. 10). O percurso proposto por
José Fortes presume “ que serpearia, pela linha medea do concelho, em traçado muito
proximo da estrada real, procurando servir os castros até dar em Calem” (Fortes,
1909, p. 14; Mattos, 1937, p. 9). De forma mais pormenorizada descreve que
“…entraria no concelho, entre Grijó e Guetim, seguindo por entre S. Félix e Sermonde,
a que pertence o lugar de Brantães; rasgaria as terras de Cerzêdo e Perosinho,
servindo nessa altura o castro do Monte Murado; subiria por Canellas e Golpelhares, a
procurar o castro de Valladares, e d’ahi, approximando-se do da Magdalena, em
direitura a Calem” (Fortes, 1909, p. 15).
Em 1937 Armando Mattos propõe que a região seria servida em época romana
não por uma, mas sim por pelo menos três vias principais (Mattos, 1937, p. 11). Desta
forma o autor descreve que a primeira, “ vindo de Riba de Ul, passaria próximo à
Arrifana, subiria pelo centro do concelho, quási que decalcando o traçado da actual
estrada nacional nº 10; outra, correndo junto ao litoral, e que vinha, como a primeira,
do sul e passaria em terras de S. Félix, no lugar de Brito, orientando-se sempre para o
norte, até, alcançar Gulpilhares, onde houve, de certeza, um importante centro
populacional; cortaria por Vilar do Paraíso, e daí iria passar às imediações dos
castros de Valadares, Madalena e Monte Sameiro, seguindo pelo que hoje chamamos
Quatro caminhos, até chegar ao Candal. Depois, desceria até ao rio Douro,
contornando, primeiro, o morro elevadíssimo do Castelo de Gaia. A terceira estrada,
ou via de comunicação romana, é a que se destacava da estrada militar, em Pedroso, e
se estendia até Viseu “ (Mattos, 1937, p. 11). Esta distribuição está de acordo com a
opinião atual dos investigadores que consideram a existência de dois percursos
principais, um na zona interior que passa pelo Castro de Mafamude, dirigindo-se para a
Senhora do Monte - Monte Murado (onde ainda são visíveis alguns vestígios da via),
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seguindo depois para sul em direção a Fiães (Guimarães, 1983, p. 37; Guimarães, 2010,
p.10). O outro percurso segue uma linha mais próxima da costa, similar ao itinerário
proposto por Armando de Mattos (Guimarães, 1983, p. 38). A este trajeto pertenceria
provavelmente o miliário descoberto em 2000, na ribeira de Valadares, datado do século
III d.C. (Guimarães, 2010, p. 11). Destas duas vias principais partiria uma rede de
estradas secundárias que manteriam a ligação com os restantes núcleos habitacionais
dispersos pela região (Guimarães, 2010, p. 11).
A herança cultural romana em Vila Nova de Gaia reflete-se também nalguns dos
topónimos do concelho. Segundo Gonçalves Guimarães (1983, pp. 36-37), o topónimo
Gaia poderá advir dos possíveis fundadores do povoado original, Caio Lélio ou Caio
Júlio César, (Guimarães, 1983, pp. 36-37). Já o topónimo Valadares poderá resultar do
latim vallu que significa fortificação, facto ainda não comprovado por falta de provas
arqueológicas (Marques, 1984, p. 105; Guimarães, 2010, p. 10).
Muitos dos vestígios relacionados com a passagem dos romanos por Gaia já há
muito que desapareceram, causados em certa medida por um crescimento exponencial
da cidade. Apesar dessas contrariedades os vestígios ainda existentes demonstram uma
forte influência romana na região.
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4. Estudo do espólio cerâmico da Necrópole do Sameiro
O conjunto cerâmico proveniente da necrópole do Sameiro é composto por 126
elementos que serão analisados nos próximos dois pontos deste trabalho, inicialmente
quanto ao seu fabrico e de seguida pela sua tipologia, tentando depois estabelecer
paralelos com outros contextos funerários de modo a ser possível propor alguns
horizontes cronológicos para estes materiais.
Para a elaboração da análise das pastas dos materiais provenientes da Necrópole
do Sameiro decidimos incluir todos os elementos integrantes do espólio. Desta forma
foram analisados para além das peças desenhadas, todos os fragmentos correspondentes
a cada um dos números de inventário. Os fabricos foram inicialmente analisados de
acordo com o auxílio de uma lupa de mão de 20x. Esta primeira observação permitiu a
identificação de grupos de pastas baseados na granulosidade, no tipo de fratura, no tipo
de alisamento da superfície exterior e da quantidade e tamanho dos elementos nãoplásticos. Desta forma a divisão em grupos não apresentou na maioria dos casos grandes
dúvidas. Já a divisão em subgrupos não se assumiu em alguns casos como uma tarefa
fácil, uma vez que a análise à lupa de mão não permitia discernir grandes diferenças
dentro dos mesmos. A criação de subgrupos fundamentou-se na posterior utilização de
uma lupa binocular que permitiu afinar aquela análise. No caso de conjuntos com
subgrupos, definimos como grupo principal aquele que incluía uma quantidade mais
expressiva de elementos. Tal como na divisão em grupos, a repartição em subgrupos
partiu inicialmente de uma análise macroscópica. Tentamos definir propriedades que
pudessem fundamentar a afinidade com o grupo principal, mas ao mesmo tempo
encontrar caraterísticas que justificassem a criação de subgrupos. As pastas foram
sempre analisadas na zona de fratura recente de modo a excluir a contaminação através
de elementos externos resultantes do enterramento. A cor da pasta e da superfície
externa foi obtida através da já referida tabela de “Cailleux”.
Ao contrário do ponto anterior, para o estudo tipológico dos materiais partimos
apenas das peças previamente desenhadas. Desses elementos consideramos para análise
102

cerca de dois terços, atendendo que os restantes estavam demasiado incompletos para
permitir a elaboração de um estudo formal. A inclusão contemplou apenas elementos
com pelo menos três quartos da sua totalidade, estabelecendo um total de cerca de
sessenta peças passíveis de comparação tipológica.
Com a seleção dos materiais concluída, partimos para a análise da diversa
bibliografia disponível, procurando paralelos tendo em conta não só os aspetos formais,
mas também os seus fabricos de modo a realizarmos um ajuste mais fino dos horizontes
cronológicos.
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4.1 Fabricos
Neste ponto são apresentados os resultados da análise visual às pastas cerâmicas
de todas as peças pertencentes ao espólio da necrópole do Sameiro. O processo de
observação conduziu à criação de 9 grupos primários e de alguns subgrupos com
afinidades relativas aos principais.

Figura 8 - Gráfico grupos de fabrico

Grupo 1 (Est. 5)
Este grupo é constituído por uma pasta fina e pouco friável. Apresenta uma escala
de compactação bastante elevada com um índice de porosidade baixo e bem depurada
com poucos elementos não plásticos visíveis. O componente mais abundante é o
quartzo, com grão bastante reduzido. Estes possuem caraterísticas angulosas com uma
coloração que se divide entre o branco e o translucido. São ainda visíveis ínfimas
partículas de biotite. A pasta apresenta uma coloração beje/acastanhada (M71). A
superfície

exterior

é

bem

alisada

e

vermelha/acastanhada (T13).
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apresenta

um
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coloração

Figura 9 - Estampa do grupo 1
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Grupo 2 (Est. 1-2; 4; 10; 13; 15-17; 28-30; 34-35; 37-38; 46; 49-50; 66; 69; 71; 73;
76; 82-83)
Este é o grupo que agrega o maior número de exemplares, designadamente 32,
representando cerca de 25 % do total do espólio. Apresenta uma pasta fina bastante
compacta bem depurada. É ligeiramente porosa, mas com um grau de dureza elevado e
uma fratura de aspeto laminar. Os elementos não-plásticos apresentam-se em tamanho e
quantidades reduzidas. O constituinte predominante é o quartzo, mas com uma
abundância limitada. Os elementos são de reduzida dimensão e de caraterísticas
angulosas. Assume frequentemente colorações que oscilam entre o transparente e o
branco. O feldspato, a moscovite e a biotite apresenta-se em quantidade bastante
reduzida ou até mesmo inexistente em algumas das peças do conjunto. A presença de
hematites é pouco percetível. A cerâmica moída surge também em quantidades
reduzidas ou em algumas peças inexistente. A coloração das pastas oscila na zona de
fratura por diversos tons de rosa-bege (L50-L70). A superfície exterior é normalmente
bem alisada e com uma coloração maioritária em vários tons de castanho (R51, R70,
R71, M47) passando também por tonalidades acinzentadas (P53) e brancas (K71).
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Figura 10 - Estampas do grupo 2
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Grupo 3 (Est. 23; 39; 48; 62-65; 67-68; 72; 75)
Este conjunto é composto por 24 exemplares. Apresenta uma pasta fina e bem
depurada, mas menos compacta do que a do grupo anterior e por isso mais porosa.
Possui um grau de dureza elevado e uma fratura de aspeto laminar. Os elementos nãoplásticos apresentam-se em tamanho médio mas em quantidades reduzidas. O elemento
mais abundante é o quartzo, com grãos que oscilam entre elementos pequenos e médios.
Estes possuem caraterísticas angulosas com colorações que derivam do transparente ao
branco leitoso. O feldspato, a moscovite e a biotite apresentam-se em quantidade
bastante reduzida ou até mesmo inexistente em algumas das peças do conjunto. A
presença de hematites é também pouco expressiva. A cerâmica moída, tal como outros
elementos, surge em quantidades reduzidas ou até mesmo inexistentes. A coloração das
pastas oscila nas zonas de fratura entre tons de rosa-bege (M55). A superfície exterior é
mais rugosa por comparação com a do grupo 1 e apresenta uma cor
castanha/acinzentada (R51, P51) e rosada (M49-M55).
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Figura 11 - Estampas do grupo 3
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Grupo 3 A (Est. 7; 36; 55; 58)
Este conjunto é composto por 4 exemplares. É afim ao grupo 1 mas possui um
índice de porosidade mais elevado. A pasta é menos compacta e possui uma maior
quantidade de cerâmica moída. A coloração das pastas na zona de fratura apresenta tons
rosados a tender para o bege (L50-L55). Na superfície externa é também percetível uma
ligeira diferença do alisamento que se torna mais suave neste subgrupo e com uma
coloração cinza/ acastanhada (P51).

Figura 12 - Estampas grupo 3A
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Grupo 3 B (Est. 3; 6; 9; 14; 20; 26-27; 42; 47; 52; 54; 56-57; 61)
Este conjunto é composto por 16 exemplares. Possui caraterísticas gerais bastante
similares às do grupo 3A. O aspeto da pasta mantém-se visualmente inalterável sendo
apenas notório um índice de porosidade menos elevado graças a uma maior
compactação da pasta. Caracteriza-se ainda por uma menor calibração dos quartzos e
pela maior quantidade de cerâmica moída. A coloração das pastas na zona de fratura
compreende tonalidade rosada a tender para o bege (L47). Ao nível da superfície
exterior é também percetível uma ligeira diferença do alisamento que se torna mais
suave neste subgrupo, apresentando uma coloração dispersa por vários tons de cinza
acastanhado (P50) a derivar em alguns casos para o avermelhado (P55).

Figura 13 - Estampas grupo 3B
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Grupo 3 C (Est. 60)
Este conjunto é composto por 1 exemplar. À semelhança das anteriores, assume
também caraterísticas gerais bastante similares às do grupo 1. O aspeto da pasta
mantém-se visualmente inalterável sendo apenas notório um índice de porosidade mais
baixo graças a uma maior compactação da pasta. Os quartzos são menos calibrados
apresentando por vezes grãos de tamanho acima da média, mas mantendo a coloração.
Neste subgrupo é também notória a presença de uma quantidade superior de cerâmica
moída, cujas dimensões são também maiores, e de alguns feldspatos. A coloração da
pasta corresponde na zona de fratura a uma coloração rosada-bege (L49). Na superfície
exterior é também percetível uma ligeira diferença do alisamento que se torna mais
suave neste subgrupo, com uma coloração castanha avermelhada (R50).

Figura 14 - Estampas grupo 3C
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Grupo 3 D (Est. 8)
Este conjunto é também composto por apenas 1 exemplar. À semelhança das
anteriores, possui algumas das caraterísticas do grupo 3. É notório um aumento da
granulosidade da pasta bem como um aumento de elementos não plásticos. A pasta
possui um baixo índice de porosidade graças a uma relativa compactação da pasta. Os
quartzos surgem em número ligeiramente superior á dos outros grupos, com grãos de
tamanho acima da média, mas mantendo a coloração. Neste subgrupo a presença de
moscovite não é muito evidente, surgindo alguns elementos de feldspato e biotite. A
presença de cerâmica moída não é muito relevante e é constituída por partículas de
calibre bastante pequeno. A coloração da pasta oscila na zona de fratura entre uma cor
ligeiramente rosada a uma tonalidade bege (L55). Na superfície exterior constata-se
uma diferença do alisamento que se torna também mais suave neste subgrupo com uma
coloração castanha/avermelhada (N50).

Figura 15 - Estampas grupo 3D
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Grupo 4 (Est. 11)
À semelhança dos anteriores, este grupo é constituído por apenas 1 exemplar.
Possui uma pasta fina mas com um índice de granulosidade superior ao dos outros
grupos anteriores. Apresenta uma depuração menos acentuada, diminuindo a escala de
compactação e aumentando a porosidade. Os elementos não-plásticos apresentam-se em
quantidades médias. O componente mais abundante é o quartzo, com grão pouco
calibrado que oscila entre tamanhos médios e grandes. Estes possuem caraterísticas
angulosas e arredondadas, com coloração que oscila entre o branco e o translucido. Os
elementos de feldspato, moscovite e biotite surgem, tal como a cerâmica moída, em
quantidades ínfimas e em tamanho reduzido. A presença de hematites é também muito
pouco expressiva nesta pasta. A coloração na zona de fratura é rosada, ligeiramente
bege (L53). A superfície exterior possui uma rugosidade superior à dos grupos
anteriores e uma tonalidade entre o bege e o rosa (M49).

Figura 16 - Estampas grupo 4
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Grupo 5 (Est. 32)
Este grupo também está representado por 1 exemplar. Possui uma pasta
ligeiramente granulosa e uma depuração pouco acentuada. Diminui a escala de
compactação e aumenta a porosidade. Os elementos não-plásticos apresentam-se em
maior quantidade por comparação com os grupos anteriores. Abundam os quartzos, com
grãos que oscilam entre tamanhos médios e grandes. Estes são angulosos com
colorações esbranquiçadas. O feldspato e a moscovite apresentam-se em quantidade
bastante reduzidas ou até mesmo inexistentes ao contrário da biotite que surge em
quantidade bem percetíveis. A presença de hematites bem como de cerâmica moída é
pouco expressiva nesta pasta, sendo praticamente inexistentes. A coloração da pasta na
zona de fratura corresponde a uma tonalidade castanha, ligeiramente avermelhada
(M25). A superfície exterior, mais rugosa por comparação com os grupos anteriores,
apresenta uma tonalidade rosada (M49).

Figura 17 - Estampas grupo 5
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Grupo 6 (Est. 12; 18-19; 21-22; 24-25; 31; 43-44; 51; 59; 70; 74; 77; 80)
Este grupo agrega 26 exemplares. Possui uma pasta grosseira e uma porosidade
bastante acentuada, tem uma consistência relativamente baixa. Os elementos nãoplásticos apresentam-se em maior quantidade por comparação com os grupos anteriores.
O componente mais abundante é o quartzo, com um grão pouco calibrado que oscila
entre a pequena e grande dimensão. Estes possuem caraterísticas angulosas com
tonalidades compreendidas entre o branco e o translucido. O feldspato e a moscovite
apresentam-se em quantidade bastante reduzidas ou até mesmo inexistente ao contrário
da biotite que surge em quantidades bem percetíveis com partículas de dimensão
razoável. A presença de hematites é, em conjunto com a cerâmica moída, bastante
assinalável. A superfície exterior rugosa e com elementos não-plásticos bem
evidenciados. A coloração das pastas varia consideravelmente, oscilando entre o cinzas
escuro (T92 e S73) a colorações avermelhadas (P47, p57 e N50) a rosadas (M49).

Figura 18 - Estampas grupo 6
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Grupo 6 A (Est. 53)
Este grupo agrega apenas 1 exemplar. Possui uma pasta grosseira com
caraterísticas similares às do grupo 6. Os elementos não-plásticos apresentam-se em
grande quantidade. O componente mais abundante é o quartzo, com grãos pouco
calibrados que oscilam entre a pequena e média dimensão. Estes possuem caraterísticas
angulosas com tonalidades compreendias entre o branco e o translucido. O feldspato e a
moscovite apresentam-se em quantidade mais relevante ao contrário da biotite que surge
em quantidades menores. A presença de hematites em conjunto com a cerâmica moída é
menos assinalável. A coloração da pasta na zona de fratura corresponde a um tom cinza
acastanhado (P51). A superfície exterior é bastante rugosa, com elementos não-plásticos
bem evidenciados, com uma tonalidade rosa/acinzentado (N53).

Figura 19 - Figura Estampas grupo 6A
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Grupo 6 B (Est. 78; 81)
Este grupo agrega 3 exemplares. Possuem uma pasta grosseira, ligeiramente
calcária, e uma porosidade bastante acentuada. Os elementos não-plásticos são afins ao
do grupo 6. O componente mais abundante é o quartzo, com um grão pouco calibrado,
que oscila dos tamanhos pequenos aos de média dimensão. Estes possuem caraterísticas
angulosas e arredondadas, com tonalidades compreendias entre o branco e o translucido.
O feldspato e a moscovite apresentam-se em quantidade relevantes, ao contrário da
biotite que surge em menor quantidade. A presença de hematites é menos assinalável,
ao contrário da cerâmica moída que é bem visível. A superfície exterior está bastante
degradada não permitindo uma análise cuidada, mas a superfície interior possui um
engobe de cor avermelhada (P39) muito similar ao da peça UP-MHNFCP-025209, Est.
5. A coloração da pasta na zona de fratura assume uma coloração cinza/ rosada (N53).

Figura 20 - Estampas grupo 6B
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Grupo 7 (Est. 40-41; 45)
Este grupo é composto por 3 exemplares. A pasta é grosseira, bastante arenosa,
muito similar às pastas das ânforas. Possui caraterísticas friáveis e uma porosidade
muito acentuada. Os elementos não-plásticos integram o quartzo, o feldspato e a
moscovite. O componente mais abundante é o quartzo, com um grão pouco calibrado,
que oscila entre a pequena e a grande dimensão. Estes possuem caraterísticas angulosas
e arredondadas com tonalidades compreendias entre o branco e o translucido. O
feldspato e a moscovite apresentam-se em quantidades relevantes, ao contrário da
biotite que surge em menor quantidade. A presença de hematites é menos assinalável ao
contrário da cerâmica moída que é bem visível. A coloração da pasta na zona de fratura
assume uma tonalidade castanha bastante esbatida (M71-L75). A superfície exterior é
rugosa e uma coloração situada entre o cinza acastanhado (P51) e o vermelho amarelado
(P45).

Figura 21 - Estampas grupo 7
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Grupo 8 (Est. 79)
Este grupo é composto por 7 exemplares. A pasta grosseira e muito granulosa,
com uma porosidade muito acentuada. Os elementos não-plásticos integram o quartzo, o
feldspato, a biotite e a moscovite. O componente mais abundante é o quartzo, com um
grão pouco calibrado que oscila entre a pequena e a média dimensão. Estes possuem
caraterísticas angulosas com tonalidades maioritariamente esbranquiçadas. A biotite
apresentam-se em quantidades relevantes ao contrário do feldspato e da moscovite que
surgem em menor quantidade. Não é assinalável a presença de hematites ao contrário da
cerâmica moída que surge em grande quantidade. A coloração da pasta oscila entre tons
alaranjados (R47) e o castanho-escuro (S75, S69, S49). A superfície externa é irregular
não sendo contudo muito rugosa e a cor varia entre o cinza muito escuro (T92) e o
castanho acinzentado (R51-T51).

Figura 22 - Estampas grupo 8

120

Grupo 9
Este grupo integra 7 de fragmentos correspondentes a materiais de construção.
Possui caraterísticas calcárias e uma porosidade bastante acentuada. Os elementos nãoplásticos apresentam-se em grande quantidade, preenchendo parte substancial da
composição da pasta. O componente mais abundante é o quartzo, com um grão não
calibrado que oscila entre a pequena e grande dimensão. Os grãos de quartzo possuem
caraterísticas angulosas com tonalidades compreendias entre o branco e o translucido. O
feldspato e a moscovite apresentam-se em quantidade relevantes, ao contrário da biotite
que surge em menores quantidades. A presença de hematites é pouco notável, ao
contrário da cerâmica moída que é bem visível em fragmentos de grande dimensão. A
superfície exterior é bastante rugosa e com elementos não-plásticos bem evidenciados.
A coloração da pasta oscila na zona de fratura entre o castanho avermelhado (P55) e o
rosa pálido (L55).
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4.2 Caraterização crono-tipológica das cerâmicas

Figura 23 - Tipologias das peças cerâmicas

A divisão em fabricos permitiu percecionar em alguns grupos a existência de uma
certa homogeneidade formal. Concluída essa etapa importava perceber se essa
uniformidade se poderia constatar em materiais provenientes de outras necrópoles. O
resultado dessa análise comparativa permitiu-nos individualizar o mobiliário funerário
da nossa necrópole e atribuir-lhe uma cronologia aproximada no decorrer do período
imperial.
As loiças mais antigas correspondem a dois grupos distintos.
O primeiro grupo é constituído por diferentes formas, nomeadamente copos,
tigelas, bilhas, jarros, potes e lucernas, com cronologias situadas em torno dos séculos I
e II d.C.
Os copos, com os números de inventário UP-MHNFCP-025214 (Est. 10), UPMHNFCP-025408 (Est. 13), UP-MHNFCP-025411 (Est. 16), UP-MHNFCP-046947
(Est. 33), UP-MHNFCP-046944 (Est. 30), UP-MHNFCP-025410 (Est. 15), UPMHNFCP-046951 (Est. 37), encontram paralelo nas necrópoles de Sanche e Lomba, em
Amarante (Portela, 1998, Est. XLV, Fig. 3; Est. XLVI, Fig. 5; Est. XXXV, Fig. 3), e
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Bustelo, em Penafiel (Soeiro, 1984, Est. CXL, Fig. 4; Est. CXLIV, Fig. 4, 9; Delgado e
Morais, 2009, pp. 74-75, Fig. 212, 214, 215, 216; Soeiro, 2009/10, pp. 114-115; Fig. 2;
160-161, Fig. 2; 182-183, Fig. 3). Os fabricos deste grupo são semelhantes aos fabricos
E e E1 de Braga (Martins e Delgado, 1989/90, p. 160) e aos das necrópoles do Alto
Alentejo para as pastas A, B, C (Nolen, 1985, pp. 23-24).
As tigelas apenas estão representadas com um exemplar, com número de
inventário Dep. 10/49 Ref. 479 (Est. 82). Encontrámos um paralelo aproximado em
exemplares encontrados na necrópole da Lomba, em Amarante (Portela, 1998, Est.
XXXV, Fig. 1).
As bilhas estão representadas por três exemplares. A primeira, inventariada com o
número UP-MHNFCP-025208 (Est. 4) inspira-se claramente em exemplares metálicos.
Esta possui uma forma muito semelhante a uma oinochoe de bronze proveniente das
escavações de Pompeia (Tassinari, 1993, p. 72, Est. E3000, Fig. 4291). As bilhas com
nº de inventário UP-MHNFCP-046931 (Est. 17) e UP-MHNFCP-025208 (Est. 4)
possuem paralelos em várias necrópoles, nomeadamente em Braga (Delgado e Morais,
2009, pp. 76-77, Fig. 230), Garfe (Carvalho, 1991, Est. VI), Gatiães, Amarante (Portela,
1998, Est. XXV, Fig. 25) e nas necrópoles do Alto Alentejo (Nolen, 1985, p. 176, Est.
V, Fig. 31). Este tipo de bilhas aparecem em contextos alto-imperiais, ainda que o
exemplar UP-MHNFCP-025208 (Est. 4) encontre paralelo em exemplares das
necrópoles do Alto Alentejo, datados do século II d.C. (Nolen, 1985, pp. 39, 173, Est.
IV, Fig. 3).
Os jarros, representados por dois exemplares e inventariados com os números
Dep. 10/49 Ref. 480 (Est. 83) e UP-MHNFCP-025206 (Est. 2), encontram numerosos
paralelos, nomeadamente nas necrópoles de Braga (Delgado e Morais, 2009, p. 76-77,
fig. 227), Vilarinho, Amarante (Soeiro, 1984, p. 41, Fig. VIII, nº1-2), Recezinhos,
Penafiel (Soeiro, 1984, p. 44-46, Fig. XIII, nº3), Paredes, Penafiel (Soeiro, 1984, Fig.
XXV, nº7), Tongobriga, Marco de Canaveses, (Dias, 1993/94, Est. VII, nº 19; Est. VIII,
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nº 12), S. Martinho do Bougado, Trofa (Moreira, 2004, Est. IV, nº 26-28, 30) e Santo
Tirso (Moreira, 2004, p. 53, Fig. nº9).
Neste grupo apenas se documentou um pote, inventariado com o número UPMHNFCP-046999 (Est. 71). Este encontra paralelo nas necrópoles de Bracara Augusta
(Martins e Delgado, 1989/90, p. 80, Fig. 32), Tongobriga - no grupo 1, formas 1 e 2
(Dias, 1995, p.8), Bustelo, Penafiel - S.56-1 (Soeiro, 2009-10, p. 44) e Gatiães,
Amarante (Portela, 1998, Est. XX, Fig. 1).
Fazem ainda parte deste grupo três lucernas, todas com cronologia alto-imperial e
representadas por formas de volutas, disco e canal. A lucerna de volutas do tipo
Loeschcke IV (UP-MHNFCP-046943, Est. 29) possui uma cronologia situada entre o
período de Augusto e os inícios do século II d.C. (Morillo Cerdán, 1999, p. 88; Esteves,
2016, p. 66). Já a lucerna de disco, do tipo Dressel 28 (UP-MHNFCP-020086, Est. 1),
situa-se entre a 2ª metade do século II e os meados do III d. C. (Morillo Cerdán, 1999,
p. 119; Esteves, 2016, p. 71). Esta lucerna encontra um paralelo aproximado em Braga
(Martins e Delgado, 1989/90, p. 93-94, nº 48, Fig. 41; Morillo Cerdán, 1999, p. 120;
Morais, 2013, p. 374, p. 380; Esteves, 2016, p. 71). Por fim a lucerna de canal, do tipo
Loeschcke X (UP-MHNFCP-046942, Est. 28), tem cronologia situada entre os finais de
século I e a 1ª metade do século II d.C. (Morillo Cerdán, 1999, p. 135-136; Esteves,
2016, p. 78).
O segundo grupo também abarca formas datáveis do período alto-imperial, ainda
que alguns exemplares encontrem paralelos aproximados em formas mais tardias,
podendo chegar ao século III. O repertório, constituído por copos, tigelas, bilhas e
jarros, é idêntico ao grupo anterior, ainda que formalmente mais reduzido.
Os copos, inventariados com os números UP-MHNFCP-046948 (Est. 34), UPMHNFCP-046949 (Est. 35), UP-MHNFCP-046952 (Est. 38), encontram paralelo nas
necrópoles de Braga (Delgado e Morais, 2009, pp. 78-79, Fig. 237, 238), Sanche e
Laboriz, em Amarante (Amaral, 1988/89, Est. V, Fig. 4; Portela, 1998, Est. XLVI, Fig.
5), Fraga, em Marco de Canaveses (Fabião et alli, 2008, p. 22, nº inv. 16515) e Monte
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Mozinho, Penafiel (Soeiro, 1984, Est. CLIV, Fig. 3). Globalmente estas formas
enquadram-se em contextos estratigráficos situados entre os finais do século I e os
meados do século III d.C.
As tigelas, representadas com quatro exemplares e inventariadas com os números
(UP-MHNFCP-046983, Est. 63; UP-MHNFCP-046984, Est. 64; UP-MHNFCP-046985,
Est. 65; UP-MHNFCP-046988, Est. 67) possuem paralelos aproximados nas necrópoles
de Monte Mozinho (Soeiro, 1984, Est. CXLII, Fig. 13) e Bustelo, ambas em Penafiel
(Soeiro, 2009/10, pp. 124-125, Fig. 9), com cronologias compreendidas entre os séculos
II e III d.C. Podem ainda referir-se outros paralelos nas necrópoles de Tongobriga,
Braga (Martins e Delgado, 1989/90, p. 160, fabrico F) e Alto Alentejo (Nolen, 1985, pp.
23-24, fabricos D e H).
As bilhas estão representadas por dois exemplares inventariadas com o número
UP-MHNFCP-046953 (Est. 39) e UP-MHNFCP-025212 (Est. 8). Estas apresentam
afinidades com exemplares provenientes das necrópoles de Garfe (Carvalho, 1991, Est.
VI), Gatiães e Laboriz, em Amarante (Amaral, 1988/89, Est. I, Fig. 3; Portela, 1998,
Est. XXV, Fig. 24), de Monte Mozinho, Penafiel (Soeiro, 1984, Est. CLIII, Fig. 3;
Carvalho, 2008b, p. 101, Fig. 33), de Braga (Martins e Delgado, 1989/90, p. 169, nº 48,
Forma 3) e das necrópoles do Alto Alentejo (Nolen, 1985, Est. V, Fig. 29; Est. VI, Fig.
39). A cronologia proposta para este grupo situa-se entre os finais do século I e o
decurso do século III d.C.
Por fim, os jarros estão presentes com dois exemplares, inventariados com os
números UP-MHNFCP-046937 (Est. 23) e MHNFCP-025211 (Est. 7). O primeiro
encontra semelhanças com exemplares do grupo 4 de Tongobriga (Dias, 1995, pp. 1011), enquanto o segundo é afim a um exemplar encontrado na necrópole de Fraga,
Marco de Canaveses (Fabião et alli, 2008, p. 19, nº inv. 16495). De acordo com os
paralelos referidos é possível que estes jarros, à semelhança dos exemplares deste grupo
acima referidos, possam datar do período alto-imperial.
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O mobiliário funerário da necrópole do Sameiro integra mais dois grupos
cerâmicos com cronologias mais tardias, enquadráveis no baixo-império. Algumas
formas do primeiro grupo encontram, todavia, paralelo em exemplares recolhidos em
contextos de necrópole datados dos finais do período alto-imperial. Este grupo está
representado por uma bilha e dez pratos. O segundo grupo, com cronologias mais
tardias, apresenta uma maior representatividade formal, designadamente um copo, duas
tigelas, três bilhas, três pratos e um pote.
A bilha do primeiro grupo, inventariada com o número UP-MHNFCP-046945
(Est. 31), possui um característico bordo trilobado muito comum em necrópoles tardias,
ainda que possamos encontrar exemplares com estas características em contextos alto
imperais (Soeiro, 2009/10, p. 35). Entre outras, podem encontrar-se exemplares afins
nas necrópoles de Bustelo, Penafiel (Soeiro, 2009/10, pp. 94-95, Fig. 5; 96-97, Fig. 4;
98-99, Fig. 3), Tongobriga, Marco de Canaveses (Dias, 1995, p. 20) e Gulpilhares, Vila
Nova de Gaia (Lobato, 1995, p. 62, Est. XXV, Figs. 93, 94, 95,96).
Os pratos integrados neste grupo, inventariados com os números UP-MHNFCP025407 (Est. 12), UP-MHNFCP-046935 (Est. 21), UP-MHNFCP-046936 (Est. 22), UPMHNFCP-046938 (Est. 24), UP-MHNFCP-046939 (Est. 25), UP-MHNFCP-046957
(Est. 43), UP-MHNFCP-046958 (Est. 44), UP-MHNFCP-046965 (Est. 51), UPMHNFCP-046976 (Est. 59) e UP-MHNFCP-156123 (Est. 81), usados na vida diária dos
romanos para conter alimentos e na cozinha, são muito comuns nas necrópoles do Norte
de Portugal. Entre outras, refiram-se as necrópoles de Gulpilhares, Vila Nova de Gaia
(Lobato, 1995, pp. 47-50, Est. VI-X, Figs. 1-31), Bustelo, Penafiel (Soeiro, 2009/10, pp.
102-103, Fig. 4; pp. 108-109, Fig. 4), Santo Tirso (Moreira, 2009, p. 809, Est. CLVII,
Fig. 3), Bóca, Arouca (Silva et alli, 2012/13, p. 71, nº inv. CAA/BCA/05/SEP1/1, nº
inv. CAA/BCA/05/SEP1/2) e Fraga, Marco de Canaveses (Fabião et alli, 2008, p. 22, nº
inv. 16563).
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O segundo grupo, como referimos exclusivamente datável do baixo-império, é
formalmente mais diversificado. Faz parte desse mobiliário funerário um copo, duas
tigelas, quatro bilhas, três pratos e um pote.
O copo, inventariado com o número UP-MHNFCP-025409 (Est. 14), é afim a um
exemplar recolhidos na necrópole do Bustelo (Soeiro, 2009/10, pp. 88-89, Fig. 3).
As duas tigelas foram inventariadas com o número UP-MHNFCP-025207 (Est. 3)
e UP-MHNFCP-025209 (Est. 5). A primeira apresenta um perfil afim a exemplares
recolhidos na necrópole de Vila do Conde (Almeida, 1973/74, Ests. IV, XIV, nº 2 e 46).
A segunda parece inspirar-se na forma 9 da sigillata hispânica e encontra paralelos
aproximados na necrópole em S. Cucufate, no Alto Alentejo (Pinto, 2003, p. 252).
As bilhas, consignadas com os números UP-MHNFCP-046945 (Est. 31), UPMHNFCP-046932 (Est. 18), MHNFCP-046946 e UP-MHNFCP-046946 (Est. 32), são
tipologicamente diversas. A primeira corresponde a uma forma trilobada e é muito
comum nas necrópoles tardias, ainda que se conheçam exemplares datáveis do período
alto-imperial (Soeiro, 2009/10, p. 35). Entre outras, encontram-se exemplares afins nas
necrópoles de Bustelo, Penafiel (Soeiro, 2009/10, pp. 94-95, Fig. 5; 96-97, Fig. 4; 9899, Fig. 3), Tongobriga, Marco de Canaveses (Dias, 1995, p. 20) e Gulpilhares, Vila
Nova de Gaia (Lobato, 1995, p. 62, Est. XXV, Figs. 93, 94, 95,96). A segunda
apresenta semelhanças com exemplares recolhidos nas necrópoles de Bustelo, Penafiel
(Soeiro, 2009/10, pp. 74-75, Fig. 5) e Vila do Conde (Almeida, 1973/74, Est. VI, Fig.
4). A terceira também encontra afinidades com exemplares recolhidos na necrópole de
Butelo (Soeiro, 2009/10, pp. 78-79, Fig. 3; 112-113, Fig. 3), mas também nas de Bóca,
Arouca (Silva et alli, 2012/13, p. 73, nº inv. CAA/BCA/05/SEP1/6), Devesa, Santo
Tirso (Moreira, 2004, p. 53, Fig. nº12,13), Outeiro, Paços de Ferreira (Silva, 1986, p.
132, Est. XXVI), Laboriz, Amarante (Amaral, 1988/89, Est. II, Fig. 1), Mozinho,
Penafiel (Soeiro, 1984, p. 377, Est. CLII, Fig. 2) e Tongobriga (Dias, 1993/94, Est. IX,
nº 7). O último exemplar é idêntico às bilhas encontradas nas necrópoles de Gulpilhares,

127

Vila de Gaia (Lobato, 1995, p. 64, Est. XXIX, Figs. 107) e Vila do Conde (Almeida,
1973/74, Est. V, Fig. 4).
Os pratos, inventariados com os números UP-MHNFCP-046934 (Est. 20), UPMHNFCP-046940 (Est. 26) e UP-MHNFCP-046966 (Est. 52), correspondem a
imitações em terra sigillata hispânica tardia da forma 15/17 (Roca e Fernández, 1999, p.
157, Fig. 37). Esta tipologia surge disseminada por vários locais funerários, com
paralelos na necrópole do Monte Mózinho e Bustelo, Penafiel (Soeiro, 1984, p. 377,
Est. CXLIII, Fig. 1; 2009/10, pp. 98-99, Fig. 4; pp. 110-111, Fig. 3) Vila Viçosa, Évora
(Nolen, 1985, p. 89, Est. XXXII, Figs. 289, 290, 291), Fraga, Marco de Canaveses
(Fabião et alli, 2008, p. 17, nº inv. 16551), entre outras.
O exemplar mais tardio corresponde a um pote, inventariado com o número UPMHNFCP-025213 (Est. 9), e que encontra semelhanças com outros exemplares
recolhidos nas necrópoles da Lomba, Amarante (Jorge, 1988/1994, Est. I, Fig. 3) e do
Bustelo, Penafiel (Soeiro, 2009/10, pp. 78-79, Fig. 2).

Figura 24 - Localização das necrópoles com materiais, alvo de comparações crono-tipológicas.
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5. Conclusões
Como reflexão final não podemos deixar de referir que o estudo do mobiliário
funerário da necrópole de Sameiro, em Valadares, foi acompanhado por consideráveis
dificuldades, dado não possuirmos os registos de escavação e pela destruição que o local
tem vindo a sofrer até os nossos dias. Essas dificuldades limitaram o nosso
conhecimento sobre a necrópole e a sua contextualização no contexto da região onde se
insere.
Ficou, todavia, o legado dos materiais resultantes das escavações realizadas na
primeira metade do século XX, depositados nos Museus da Reitoria da Universidade do
Porto. Face a este espólio esquecido, decidimos empreender um estudo recorrendo ao
mobiliário funerário de outras necrópoles, nomeadamente no norte do atual território
português e, em particular, na bacia hidrográfica do rio Douro.
Partindo do pressuposto inicial assente na afirmação de António Mendes Corrêa,
de que estaríamos perante uma necrópole exclusivamente de incineração, constatámos, à
medida que fomos avançando no nosso estudo, que seria necessário alargar o nosso
horizonte cronológico, abrangendo também o período baixo imperial. Se por um lado
não pareciam restar muitas dúvidas de que estaríamos perante uma necrópole de
incineração, por outro ficamos cientes de que teríamos de proceder a alterações
metodológicas de modo a encaixar tipologias mais tardias.
A presença de materiais tardios sugere-nos dois cenários possíveis: a possibilidade
do ritual incineratório se ter mantido na necrópole do Sameiro até épocas mais tardias,
como se constata noutros contextos funerários (as deposições teriam acompanhado
apenas a transformação formal, mas mantendo o mesmo ritual); em alternativa, o espaço
de necrópole teria sido convertido à inumação mas os dados relativos a esse processo
nunca foram documentados restando apenas os materiais a eles referentes.
Apesar das dificuldades referidas julgámos que os dados compilados e o estudo
comparativo que realizamos com outras necrópoles demonstram um padrão comum nos
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espaços de enterramento do período romano em território atualmente português. Os
materiais de escavações antigas conservados nos nossos museus, que não têm vindo a
ser devidamente valorizados, necessitam de uma urgente atenção, de modo a
salvaguardar o património e valorizar o legado dos nossos antepassados.
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