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Resumo 

  

 Este trabalho aborda o tema dos sistemas de moagem romano no sul do conventus 

bracaraugustanus. Com uma história que vem, pelo menos, desde o paleolítico final, os 

moinhos fizeram parte do nosso quotidiano, até aos nossos dias. Foi nosso o objetivo 

compreender a origem dos moinhos e sua evolução, bem como analisar mais de um milhar 

de mós circulares que encontramos na área que nos propusemos a estudar. Procuramos, 

ainda, estudar a utilização dos moinhos em contextos de mineração, bem como a 

funcionalidade e a manufatura dos moinhos em a época romana.  

 Ao todo registamos 1245 mós, tendo desenhado cerca de um quarto das mesmas, 

analisadas do ponto de vista funcional e técnico. Embora a maioria das mós não 

contenham quaisquer registos associados, conseguimos classificá-las utilizando, com as 

devidas adaptações, a crono-tipologia desenvolvida por Samuel Longepierre na sua 

dissertação de doutoramento.  

 

Palavras-chave: Moinhos; época romana; conventus bracaraugustanus. 
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Abstract 

  

 This project is concerned with the roman milling systems within the southern part 

of the Conventus Bracaraugustanus. Dating back to at least the late Palaeolithic era, mills 

have played a part in human daily life, up to the present day. The project’s objective is to 

understand better the origins of mills, and to analyse more than a thousand circular 

millstones that were found in the designated area. In addition, we aim to study the use of 

mills in mining processes, as well as their features and the manufacture of mills 

throughout the roman period.  

 In total, we recorded 1245 millstones, of which approximately one quarter were 

charted, and analyzed from the functional and technical point of view. Although a 

majority of the millstones did not contain any associated records, we were able to classify 

them, having used, with adaptations, the chrono-typology developed by Samuel 

Longepierre in his Doctoral dissertation.  

 

Keywords: Mills; roman period; conventus bracaraugustanus. 
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Introdução 

 

 Esta dissertação, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto para 

a obtenção do grau de Mestre em Arqueologia, consiste num trabalho cujo objetivo é a 

contribuição para o estudo dos sistemas do mundo romano e, inerentemente, da Idade do 

Ferro, tendo como caso de estudo o sul do conventus bracaraugustanus.  

 A maior motivação para estudar os moinhos romanos nesta dissertação deve-se ao 

facto de ser um tema ainda. Ao invés de estudar apenas um ou dois sítios, levamos a nossa 

investigação a uma escala regional, de forma a conseguir elementos distintos e uma 

amostragem fidedigna das mós existentes no território estudado, com vista a responder a 

questões sobre a sua manufatura, funcionalidade e tipologia.   

  Espera-se que esta dissertação sirva como um contributo para trabalhos futuros, 

e que sirva de auxílio na compreensão e classificação de moinhos de época romana (ou 

da Idade do Ferro) que sejam exumados em escavações arqueológicas futuras. 

 A recolha e estudo de todo o conjunto apresentado nesta dissertação é fruto de 

dois anos de pesquisa bibliográfica e do bem levantamento exaustivo das mós 

documentadas na área estudada.  

 Este trabalho encontra-se dividido em dois volumes, um de texto e outro de 

anexos.  

 A Parte 1 está divida em oito itens, que abordam o conceito e origens da moagem, 

precedida por uma revisão da literatura existente, organizada de forma cronológica. De 

seguida abordamos a introdução do movimento giratório na Idade do Ferro e a sua em 

época romana, avaliando o papel do exército na profícua “globalização” deste engenho. 

Com o urbanismo crescente do mundo romano dá-se uma transformação dos sistemas de 

moagem, passado dos moinhos manuais giratórios, para sistemas de moagem com maior 

capacidade de produção, evitando a força motriz humana para laborar. Assim sendo, 

estudamos as atafonas e os moinhos hidráulicos, tendo em conta a sua origem, 

funcionamento e variações. Estudamos, ainda, a utilização de moinhos em contextos de 

mineração, e a forma como estes eram utilizados na trituração do minério na fase prévia 
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da fundição. Ainda nesta primeira parte do trabalho, abordamos a manufatura dos 

moinhos, desde a extração da pedra das pedreiras, talhe e transporte para o seu destino. 

Por fim, recolhemos informações valiosas de um moleiro ainda em atividade, que 

decidimos partilhar nesta dissertação, devido às informações valiosas, dificilmente 

encontradas na literatura, e cuja realidade não deverá andar muito distante da vivida em 

tempos Romanos.  

A Parte 2 deste trabalho trata do estudo específico das mós romanas no sul do conventus 

bracaraugustanus, devindo-se em cinco tópicos. Em primeiro lugar explicou-se o 

objetivo principal da tese. Seguidamente contextualizámos a região que nos propusemos 

estudar, tanto do ponto de vista histórico, como do ponto de vista geográfico, definindo à 

área do conventus segundo a proposta de Armando Redentor (2011), justificando-a. De 

seguida enquadrámos todos os arqueossítios que contribuíram para este estudo, num total 

de 38, que se dividem entre civitates¸ villas, povoados fortificados, complexos mineiros 

e achados isolados. Estes locais integram hoje 24 concelhos, dispostos pelos distritos do 

Porto, Braga e Vila Real. Numa outra etapa deste estudo passámos à análise de 1245 mós 

(273 das quais desenhadas). Complementámos este estudo com uma cartografia realizada 

em ArcGis, para auxiliar à compreensão dos resultados obtidos. Nesta análise 

considerámos: o uso da pedra utilizada no talhe dos moinhos; a funcionalidade dos 

moinhos (com destaque para a utilização de manípulos e mós com segurelha); a crono-

tipologia das mós. Neste último subtópico, que destacamos a priori como um dos 

principais objetivos da nossa dissertação, estivemos limitados pela falta de 

contextualização arqueológica maioria das mós analisadas, pelo que nos vimo obrigados 

a classifica-las sob o ponto de vista formal, utilizando para o efeito a tipologia 

desenvolvida por Samuel Longepierre (2012) na sua dissertação de doutoramento, 

dedicada às mós da Idade do Ferro e romanas do sul da Gália. Na análise crono-tipológica 

das mós estudadas nesta dissertação analizámos primeiramente as moventes e, de seguida, 

as dormentes.  

 O Volume I termina com as conclusões finais, fazendo-se uma síntese dos 

resultados obtidos e esboçando-se considerações quanto ao significado da presença dos 

moinhos no sul do conventus bracaraugustanus, bem como aos aspetos funcionais destes 
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engenhos. Avançamos, ainda, algumas questões e ideias para trabalhos futuros, 

nomeadamente para a importância de se começar a dar o devido valor aos moinhos e 

registá-los de forma condigna para que, no futuro, existam mais e melhores dados que 

permitam uma investigação mais profícua.   

 O Volume II é composto pelos anexos. No primeiro Anexo 1 apresentamos a 

digitalização de pormenor da área estudada da Carta Geológica de Portugal à estala 1:500 

000, de 1992. No Anexo 2 e 3 apresentámos gráficos e quadros complementares para o 

seu estudo. Finalmente, no Anexo 4, apresenta-se as fichas de inventário das mós 

desenhadas e, no Anexo 5, as fichas de inventário das restantes.  
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PARTE 1. Os Moinhos no Mundo Romano 

 

1.1. Breve enquadramento temático 

As mós e moinhos da época romana constituem um tipo de material que só 

recentemente começou a chamar à atenção dos investigadores. Algumas fontes clássicas 

mencionam moinhos em época romana ou pré romana, sendo um importante contributo 

para o seu estudo. De Agri Cultura de Catão, De Architectura de Vitrúvio, Geographia 

de Estrabão, De Re Rustica de Columela e Naturais Historia de Plínio são as principais 

fontes clássicas onde se alude a estes materiais. Não poderemos esquecer a Bíblia 

Sagrada, que também nos fornece testemunhos sobre os moinhos em época clássica, 

constatáveis nos Evangelhos de S. Mateus, S. Marcos e S. Lucas. Nota-se, entretanto, um 

decréscimo de literatura durante o período baixo imperial, à exceção das obras De Rebus 

Bellicis, de autor desconhecido e atribuído ao século IV, e De Bello Gothico, de Procópio, 

dos inícios do século VI. 

Durante o período correspondente à Alta Idade Média denota-se uma ausência clara 

de literatura. Apenas no século XI, na Europa, vemos reaparecer documentos que 

mencionem moinhos. Em 1086 é publicado o Domesday Book, um grande levantamento 

executado por Guilherme I (apud. WATTS, 2012: 53), que nos permite saber da 

existência de 5624 moinhos em Inglaterra por finais do século XI, prova da proliferação 

destes engenhos durante a Idade Média. Outra obra de relevo, De Re Metallica, de 

Georgius Agricola, data do século XVI, abordando os moinhos sob o ponto de vista da 

sua utilidade relativamente aos ofícios da mineração e metalurgia.  

 O maior interesse sobre os sistemas de moagem ocorre com os estudos etnográficos 

do século XVIII (VASCONCELOS, 1733; BELIDOR, 1782;VITERBO, 1798), na sua 

maioria relativos à moagem hidráulica, sendo inexistentes os estudos alusivos a moinhos 

romanos.  

Os estudos sobre a moagem romana apenas ganham importância na segunda metade 

do século XIX e, ainda assim, de forma muito ténue. O seu cinge-se a breves referências 
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a mós exumadas durante escavações arqueológicas e notas sobre moinhos romanos 

encontrados em várias circunstâncias (PRICE, 1871; BARNWELL, 1881; BURNARD, 

1897; EVANS, 1897; MCMUTRIE, 1899), ou em dicionários sobre a antiguidade 

clássica (MURRAY, 1875). Destaque-se, nesta época, a obra de Elton J. Bennett, History 

of Corn Milling, de 1898, que será uma das primeiras obras dedicadas à evolução da 

moagem na panificação e sua evolução tecnológica ao longo da história. 

Nos finais da II Guerra Mundial, depois de um hiato na produção de investigação 

científica que durava há décadas, começam a ser publicadas estudos que abordam os 

moinhos romanos e a sua funcionalidade. Mas ainda antes de terminar a guerra, Gordon 

Childe, na sua obra Rotary Querns on the continent and in the mediterranean Bassim, 

datada de 1943, apresenta um estudo pioneiro alusivo ao sistema de panificação do mundo 

romano, através das mós manuais giratórias (certamente já conhecidas em grande número 

por todo o mediterrâneo). É este precedente que vai originar novos estudos, como o de 

Marcel Arpin, Historique de la Meunierie et de la Boulangerie, de 1948. Nas décadas de 

50 e 60 do século XX continuam os avanços no estudo desta problemática.  

A moagem era utilizada maioritariamente em duas “indústrias”, nomeadamente na 

panificação (MORITZ, 1958; PRIETO, 1958; DIAS; OLIVEIRA; GALHANHO, 1959; 

WHITE, 1959; DERRY; WILLIAMS, 1960; GILLE, 1962) e mineração (CASTRO, 

1946; RAFOLS; CUSCOY, 1950; RUSIC, 1957; ALVES, 1959; ALLAN, 1965). 

Também dignos de referência são os estudos de R. J. Forbes, Studies in Ancient 

Technology, datados de 1964. Dividindo-se num total de 9 volumes, são 4 os que dizem 

respeito ao tema: o volume II aborda os moinhos hidráulicos (grego e vitruviano); o 

volume III trata das técnicas de moagem pré-romanas e a agricultura cerealífera no mundo 

clássico e pré-clássico (ainda que se debruce sobre as mós de rebolo e pilões e almofarizes 

de origem pré-histórica, as mós manuais giratórias e ainda as atafonas); o volume VII 

oferece uma perspetiva sobre a mineração grega e romana; por fim, o volume VIII aborda 

o conceito de metalurgia e a sua história, destacando o papel dos moinhos na trituração 

do minério antes da sua fundição.  

 Os estudos de Forbes marcam uma referência nos estudos sobre a moagem romana 

nas décadas seguintes, inclusive para obras portuguesas de finais da década de 70 e inícios 
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da década de 80 (BORGES, 1978; OLIVEIRA et al., 1983). Tanto Nélson Borges, com 

o artigo “Mós Manuais de Conimbriga”, como Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando 

Galhano, Benjamim Pereira, com a obra “Tecnologia Tradicional Portuguesa – Sistemas 

de Moagem”, marcam o início da investigação científica sobre a moagem romana no 

território atualmente português. Borges dedica-se exclusivamente às mós exumadas na 

cidade romana de Conimbriga, numa abordagem tecnológica e tipológica dos exemplares 

exumados. Numa obra essencialmente dedicada à etnografia, Oliveira, Galhano e Pereira 

oferecem-nos um panorama muito interessante e completo da história da moagem e da 

sua evolução ao longo dos tempos.  

 Os estudos mais específicos sobre a moagem romana são, no entanto, mais 

recentes. A partir dos anos 90 do século XX, com um aumento exponencial de 

publicações a partir do início do presente século, assistimos à especialização de estudos 

sobre a tecnologia moageira, abordando-a em vários domínios, em contraste com as obras 

de caracter mais generalista dos anos anteriores.  

 Divididos por vários temas, alguns deles destacados em artigos de revistas ou atas 

de congressos, vemos a problemática das mós e moinhos abordada segundos critérios 

etimológicos (HIRUNDO, 2011; ROBERTS, 2012; QUERNER, 2013). 

  Outros autores abordam as origens das tradições moageiras, fazendo-as remontar 

ao Paleolítico, argumentando uma forte evolução a partir do Neolítico (MOORE et et al., 

2000; ERTUG-YARAS, 2002; MENASANCH et al., 2002; GONÇALVES, 2003; 

HOLMBERG, 2004; MITHEN et al., 2005; DELWEN, 2009; NADEL et al., 2012; 

SWADLING, 2013; ZACHRISSON, 2014; MOLLESON, 2015). Segundo estes autores, 

é no período de La Tène, na Idade do Ferro, que se dá a invenção do moinho giratório. 

Na verdade, a cronologia da invenção do moinho manual giratório está bem 

documentado, bem como a sua origem, existindo concordância entre os autores 

(ALMAGRO-GORBEA, 1999; BERROCAL-RANGEL, 2001; NATÁLIA ALONSO et 

al., 2011; JACCOTEY; FARGET, 2011; TIMBERLAKE, 2013; JACCOTEY et al., 

2013; OCHOA, 2014;). Há, ainda, outros especialistas que estudaram os moinhos 

manuais giratórios do ponto de vista funcional, da Idade do Ferro (JODRY; FÉLIU, 2009; 

ALONSO MARTÍNEZ, 2014), à época romana (SHAFFREY, 2006; LAPAREUX-
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COUTURIER, 2011; O’HEA, 2013), com destaque para aqueles que apresentam 

inscrições (CAMPBELL, 1987; SALIDO DOMÍNGUEZ; JODRY, 2011; VALDÉZ, 

2014). Conhecem-se ainda estudos que incluem análises petrográficas, analisando as mós 

através do tipo de pedra e sua proveniência (RENZULLI et al., 2002; GREEN; 

PEACOCK, 2012; BRASSER, 2013). Outros estudos debruçam-se, ainda, sobre o uso de 

um outro tipo de moinho, conhecido por “moinho de tipo Olinto”, um engenho não 

circular encontrado no Mediterrâneo Oriental e Levante (VILHENA, 2009; 

HASEGAWA, 2012; WATTS, 2012; CHARTRAIN, 2015).  

 Segundo os estudos que temos vindo a referir, o moinho manual giratório, após a 

sua invenção, depressa foi assimilado por vários povos e culturas, tendo sido os romanos, 

especialmente através dos exércitos, os principais responsáveis pela sua difusão. Na 

verdade os moinhos eram fundamentais nos exércitos, pois os legionários usavam-nos na 

preparação da sua dieta (SALIDO DOMÍNGUEZ, 2011), que se sabe ter sido 

maioritariamente à base de cereais (JODRY; SCHNITZLER, 2011), existindo um moinho 

por cada oito legionários (ROTH, 1999). Sabe-se, inclusivamente, da existência de 

pedreiras para manufatura de moinhos cujo maior – senão único - cliente seria o exército 

(HORTER, 1994). Este facto explica a grande quantidade de moinhos encontrados nos 

acampamentos. 

 Pese embora a importância do moinho manual giratório, os moinhos movidos pela 

força das águas ou de tração animail também foram usadas no mundo romano, 

nomeadamente nas grandes cidades, para abastecer uma elevada população. O moinho 

asinário, que utilizava força animal para laborar, maior e mais pesado do que os 

tradicionais moinhos manuais, são também referidos nas fontes clássicas (Catão, De 

Agricultura, X: 25). Este ficou conhecido como moinho de tipo Pompeia, dada a 

quantidade aí encontrados (PEACOCK, 1989), ainda que a sua invenção seja anterior aos 

romanos (FORBES, 1993, III)1. Por norma estes moinhos eram talhados em rochas 

vulcânicas, como o basalto, um material pétreo ideal, que justificou a existência de 

                                                 

1 Embora este seja o tipo de atafona mais conhecido, conhecem-se outros tipos, com dimensões variáveis 

(JOCCOTEY, LONGEPIERRE, 2009). 
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canteiras específicas para a sua extração (WILLIAMS-THORPE, 1989; SANTI et al., 

2003).  

 Os outros moinhos já referidos, os moinhos hidráulicos, contam com estudos mais 

aprofundados. Estes dividem-se em dois tipos: o moinho de rodízio e as azenhas. O 

primeiro, mais simples, provavelmente de origem grega (OLIVEIRA et al., 1983, 

FORBES, 1993, III), foi sendo substituído pelas azenhas, que depressa se instalaram na 

maioria dos grandes centros urbanos. Estes engenhos, referidos por Vitrúvio (De 

Architectura X, V: 2), foram certamente de invenção romana. Segundo vários autores 

(SPAIN, 2006, WILSON, 2007; BAUCHET et al., 2010; LONGEPIERRE, 2012; 

LONGEPIERRE, 2015), pese embora a falta de dados que ateste a sua presença nas 

cidades e villas romanas, estes seriam largamente utilizados. Um caso paradigmático da 

sua utilização é conhecido no sul de França para abastecer a população de Arles, 

conhecido como o complexo moageiro de Barbegal (HODGE, 1990; HANSEN, 2006; 

LEVEAU, 2006).  

Em Portugal o estudo dos moinhos hidráulicos de época romana está em estado 

ainda embrionário. Cardoso (2005) é dos poucos autores a debruçar-se sobre o tema, 

referindo o moinho hidráulico de Conimbriga como o único exemplar de uma azenha 

conhecido até à data, ainda que outros vestígios pareçam indicar a sua presença noutras 

regiões do território atualmente português.  

Como já referimos, a moagem servia dois grandes propósitos: a panificação e a 

mineração. Embora a principal finalidade dos moinhos fosse moer cereais, sabe-se do uso 

extensivo de moinhos e da sua importância em contextos mineiros, na preparação do 

minério para a fundição (MARTINS, 2008). São vários os autores que se dedicaram ao 

tema da mineração na Idade do Ferro e período romano, mas são parcas as referências ao 

papel da moagem no processo de transformação do minério (FORBES, 1971, II; 

LAVELLE, 1992; ARMBRUSTER; PEREA, 1994; CARDOSO, 1996; DOMERGUE et 

al., 1997; GREENE, 1997; REBOREDO CANOSA, 2000; CARDOSO, 2000; 

CARDOSO, 2004; MARTINS, 2008; MARTINS et al., 2011; FÉLIX; SILVA, 2013; 

REHREN, 2013; LEPAREUX-COUTURIER, 2014). Outros autores referem-se à 

extração de minério, mas tratam com maior detalhe a obtenção do produto final, em 
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particular nos trabalhos de ourivesaria do ouro (ZBYSZEWSKI et al., 1981; MARTINS, 

1996; CORREIA, 2013; SILVA, 2014). 

 Uma outra linha de investigação, que nos últimos anos tem ganho alguma 

relevância é relativamente à manufatura dos moinhos. No caso de Espanha destaque-se 

os trabalhos de González Martín (2016) e Alonso Martinéz e Pérez Jordà (2014), 

contributos importantes para a identificação de pedreiras de mós em Espanha. Em França, 

deve ser realçado o contributo de Jaccotey (2008) e Longepierre (2008), na identificação 

de pedreiras utilizadas para a extração de moinhos. Estes estudos permitiram revelar que, 

em época romana e inclusivamente na Idade do Ferro, existia uma cadeia de produção de 

moinhos, bem como das técnicas utilizadas para a sua extração e transporte (JODRY, 

2009; PASCUAL et al., 2011; ANDERSON, 2014).  
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1.2. Os primeiros tempos 

 

A palavra “mó” (μύλος, em grego) deriva da palavra latina mola (molae no plural) 

e esta advém de um tradicional ritual romano denominado mola salsa que consistia na 

preparação de mistura de farinhas e sal pelas Virgens Vestais a ser utilizado em várias 

festividades religiosas ao longo do ano, nomeadamente em sacrifícios e purificação de 

templos e altares (ROBERTS, 2012: 24). Esta teoria está de acordo com a palavra latina 

immolãre, que originariamente correspondia ao ato de “despejar a mola”, e depressa 

passou a ser sinónimo de sacrifício2 que, por sua vez, originou a palavra portuguesa 

imolar3.  

Na obra A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (MURRAY, 1875: 1123), 

refere-se que a mó é composta por duas partes essenciais: a parte superior, móvel, e a 

inferior, fixa, de maiores dimensões. No seu conjunto, estas duas peças formam um 

moinho, do latim molinu ou molinum. Esta palavra refere-se a dois aspetos distintos: ao 

engenho de moer gãos e/ou outras substâncias, ou à casa onde o engenho está instalado. 

Para estudar o sistema de moagem no mundo romano é necessário perscrutar os 

antecedentes, em particular as chamadas mós de vaivém conhecidas desde o Neolítico ou, 

se quisermos, recuar ainda mais no tempo, ao Paleolítico, associadas às chamadas 

bancadas de moagem.  

A história da Humanidade está marcada por evoluções ao longo dos tempos, com 

repercussões biológicas, psíquicas e sociais que culminaram no domínio da nossa espécie 

sobre todo o planeta. Desde muito cedo que os ancestrais do Homem, e revelaram 

capacidades cognitivas para usar o meio físico, moldando-o às suas necessidades. Desde 

a habilidade de talhar pedra para a manufatura de utensílios vários, com o homo Habilis, 

ou o controlo do fogo e as primeiras migrações do continente africano, com o Homo 

Erectus, os nossos ancestrais foram-se desenvolvendo e evoluindo. Há cerca de 40.000 

                                                 

2 Segundo o Online Etymology Dictionary in http://www.etymonline.com/index.php?term=immolate. 

Consultado a 25/11/2017. 

3 Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, 2004. p. 911 

http://www.etymonline.com/index.php?term=immolate


Os sistemas de moagem do Mundo Romano: o sul do Conventus Bracaraugustanus | Tiago Josué Ferreira 

 

28 

anos o Homem já começa a denunciar características mais sofisticadas do comportamento 

humano moderno, com o aparecimento da nossa espécie e a extinção do Homo 

neanderthalensis, dando início ao período do Paleolítico Superior (JORDAN, 1999: 9).  

O clima teve sempre uma grande influência no curso da história da Humanidade. O 

último período glaciar deu-se entre 120.000 e 10.000 anos antes da nossa era e estas 

condições tiveram reflexo no desenvolvimento do Homem, na forma como e onde se 

vivia, inclusivamente na alimentação. É precisamente o fim da última “Idade do Gelo” 

que origina a revolução agrícola do Neolítico com o aparecimento da agricultura, da 

pecuária e de novas tecnologias de produção - como ferramentas em pedra polida ou 

cerâmica - em detrimento das atividades predatórias e recolectoras existentes até então 

(VILHENA, 2009: 15). 

Bem antes da sedentarização do homem, no Paleolítico, algumas das espécies 

gramíneas eram utilizadas na alimentação humana. Cereais como o trigo, a cevada, a 

aveia e o centeio eram já conhecidos e consumidos (VILHENA, 2009: 16), bem como 

frutos, bagas, leguminosas e nozes. Nos primórdios, a forma que o Homem desenvolveu 

para consumir os cereais inteiros ou partidos (no seu estado fresco, seco ou torrado) foi 

através da mastigação com o auxílio dos dentes molares (id. ibid.).  

Hoje pensa-se que a moagem remonta ao Paleolítico Superior, recorrendo-se à 

simples fricção de duas pedras. Segundo Susan Watts (2012: 47-48) os locais mais antigos 

com evidências de moagem datam de há cerca de 50.000 anos, em Dordogne e Florisband 

e Bushman Rock Shelter, na África do Sul. Conhecem-se, ainda fragmentos de cereais 

com 28.000 e 18.000 anos encontrados na Austrália e evidências associadas à atividade 

da moagem em Bilancino, Itália e em Wadi Kubbaniya, no Egito, com 25.000 e 18.000 

anos, respetivamente. Também num dos locais arqueológicos melhor preservados do 

último máximo glaciar, em Ohalo, nas imediações do Mar da Galileia, em Israel, 

encontrou-se uma pedra que (embora tosca, quando comparada às mós de tipo vaivém 

neolíticas) terá sido utilizada na moagem de cereais há cerca de 23.000 anos. Segundo 

análises traceológicas realizadas neste local foram identificados vários tipos de cereais, 

nomeadamente cevada, trigo e aveia, comprovando que, nesta região, as populações 
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humanas já tinham à sua disposição estes cerais, ainda que não os tivessem domesticado 

(NADEL, 2012: 999). 

Nesta fase dos nossos conhecimentos não sabemos quais os primeiros utensílios 

utilizados no processo de moagem, se os pilões, se os almofarizes, ou mesmo as mós 

planas de rebordo. É, no entanto, possível que estes instrumentos tivessem sido usados 

em simultâneo, consoante as tradições tecnológicas das populações. Pode assim pensar-

se no uso de pilões para o descasque de grãos, numa primeira trituração mais grosseira, e 

o uso de rebordos (ou vaivéns) para uma segunda fase de trituração, mais fina 

(OLIVEIRA et al., 1983: 11).  

Uma das primeiras evidências de práticas agrícolas é em Abu Hureyra, no vale do 

rio Eufrates, no norte da Síria, por volta de 11.000 anos antes da nossa era. Aí foram 

encontrados vestígios que permitem documentar que as populações desta região já 

semeavam e colhiam cereais e lentilhas, graças ao achado de pilões, almofarizes e mós 

de rebolo em basalto de grão fino (MOORE et al, 2000: 166). Este achado permite 

comprovar a conjugação destes dois engenhos na trituração e farinação de cereais e outros 

alimentos desde há milénios. Ainda hoje, nas zonas mais rurais e menos desenvolvidas, 

existem comunidades que ainda utilizam meios de moagem primitivos, como no caso da 

região da Capadócia (ERTUR-YAGAS, 2002: 211), ajustando os vários modelos às suas 

necessidades, tal como há milhares de anos se faria. 

Mas é no Neolítico que o Homem aprende a conciliar os ciclos de crescimento e 

reprodução das plantas com as suas necessidades, consciencializando-se de que, para um 

melhor consumo destes alimentos, devia fariná-los, esmigalhando-os entre duas pedras: 

uma dormente e uma movente. É este novo período da história da Humanidade que marca 

a especialização da tradição moageira. A moagem sistemática e aperfeiçoada, através de 

mós de tipo vaivém ou de pilões e almofarizes, está estritamente relacionada com o 

estabelecimento do Homem em assentamentos definitivos. Não seria exequível, nos 

tempos do Homem caçador-recolector, o armazenamento das colheitas para consumo 

futuro e a sua salvaguarda contra pragas, roubos e pilhagens, pois estas necessitavam de 

instalações próprias e fixas que não eram compatíveis com o modo de vida dos povos pré-

agrícolas. Segundo Vilhena (2009: 26), “na bacia mediterrânica e na Europa meridional 
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e temperada, a agricultura e a pecuária, são lenta e paulatinamente adoptadas, muito 

provavelmente em separado, entre os 8º-7º e o final do 5º milénio a.n.e. A forma mais 

fácil de saber se numa determinada região ou sítio se praticava o cultivo de cereais em 

momentos tão recuados é, exactamente, pela descoberta de mós manuais, de tipo vaivém, 

que evoluíram directamente das bancadas mesolíticas: uma pedra activa, o movente, de 

forma achatada, segurada por uma ou duas mãos, esfrega para a frente e para trás os grãos 

de cereal esfarelando-os sobre outra maior, passiva e mais ou menos plana, designada 

dormente”. 

No atual estado dos nossos conhecimentos é difícil perceber de onde terá sido originário 

este tipo de mós, antecedentes diretas das mós manuais rotativas. Sabemos, contudo, que 

são uma presença assídua no mobiliário neolítico no norte de África, no Médio Oriente, 

no oriente Mediterrânico e um pouco por toda a Europa do centro e sul, incluindo Portugal 

(OLIVEIRA et al, 1983: 12). As mós, dormentes ou moventes, podiam ter vários 

tamanhos e/ou formatos, podendo corresponder a grandes blocos retangulares ou a 

pequenos blocos de tipo ovalado, sendo que estas últimas eram proporcionais às 

dormentes com quem deviam trabalhar (WATTS, 2012: 50). 

A tarefa da moagem desde sempre fora considerada uma tarefa caseira, atribuída ao labor 

feminino4 (DELWEN, 2009: 456; OLIVEIRA et al, 1983: 13; WATTS, 2012: 48), 

embora esta teoria não seja unânime entre os investigadores (HOLMBERG, 2004: 202-

203). A moagem com recurso a mós de rebolo seria realizada sentada ou de joelhos, com 

a pesada dormente pousada no chão, utilizando depois os braços para bater ou empurrar 

a movente sobre a dormente, esmigalhando os alimentos (fig. 1). A moagem era um 

trabalho desgastante, como se percebe pelos esqueletos femininos de Abu Hureyra, que 

denotam deformações físicas contraídas após anos desta atividade. Nas palavras de Theya 

Molleson (1994: 71): “de joelhos, a mulher repetidamente empurra a pedra esfregando 

para a frente e depois puxando de volta para a posição inicial. A atividade, ocupando 

                                                 

4 Segundo Forbes (1993, III: 145) apenas por volta de 1500 a.C. apareceram os primeiros padeiros 

profissionais, no Egipto. Na Mesopotâmia aparecem ainda mais tarde e, claro, entre os romanos, nas 

grandes cidades como Roma ou Pompeia, já nos inícios da nossa era.   
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várias horas por dia, afetava especialmente os ossos [seguintes]: o dedo grande [do pé], a 

coluna e a perna. O dedo do pé é hiperlaxo e danificado; a espinha mostra crescimentos 

ósseos das vértebras; a perna, no fêmur na parte superior e a tíbia abaixo dela, têm uma 

curvatura ao longo do eixo e crescimentos ósseos no joelho.” 

 

  

Fig. 1 - Mulher a moer em mó de rebolo, in CHARTRAIN, 2015: 442. 

 

Talvez por estas razões se tenham encontrado, em períodos mais recentes do 

Neolítico mós de tipo vaivém elevadas do solo, com recurso a tijolos ou levantados sobre 

argila seca, com o objetivo de tornar a tarefa mais confortável (WATTS, 2012: 48). 

A moagem, como qualquer inovação, não chegou a todos os territórios ao mesmo 

tempo, principalmente devido a limitações físicas, havendo regiões onde se propagou 

mais rapidamente do que noutras. Por exemplo, na Britânia, ainda não se encontraram 

mós mais antigas do que o 4º milénio (WATTS, 2012: 50); na Península Ibérica este 

fenómeno parece ligeiramente anterior. Embora existam poucos estudos que abordem o 

tema, sabe-se que é apenas a partir da intensificação agrícola do 3º milénio, na transição 

entre o Neolítico Final e o Calcolítico, que se dá um aumento exponencial de moinhos. É 

neste período da pré-história recente que se dá o desenvolvimento de atividades como a 
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tecelagem, o fabrico de laticínios, a invenção do arado de tração humana ou animal e a 

refinação da utensilagem lítica, ao que Andrew Sherratt (1983: 90), um dos paladinos da 

arqueologia do Séc. XX, chamou de “revolução dos produtos secundários.” São estes 

desenvolvimentos tecnológicos que marcam o início Idade do Cobre e a vida das 

comunidades agropecuárias que agora passam a ter condições para se aglomerarem em 

comunidades maiores e melhor organizadas. A partir desse momento dá-se um aumento 

das mós documentadas em povoados. Escavações realizadas em povoados agrícolas do 

III milénio no sudeste da Península Ibérica, em Gatas e Fuente Alamo, permitiram a 

exumação de centenas de moinhos5, ao passo que, no atual território português, 

nomeadamente no Alentejo, as mós surgem em quantidades apreciáveis (na casa das 

dezenas) em pequenos povoados nos finais da Idade do Bronze e inícios da Idade do Ferro 

(GONÇALVES, 2003: 212). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 “En Gatas, donde se ha excavado menos del 4% de la superficie, se han registrado hasta el momento unos 

350, y en Fuente Alamo, con algo más del 7% excavado, se han encontrado más de 2000 « molinos » 

enteros o fragmentados.” (MENASANCH et al., 2002: 81). 
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1.3. A introdução do movimento giratório 

 Nos dias de hoje é consensual o momento em que o moinho manual giratório foi 

inventado. Tanto Oliveira (1983: 25) como Borges (1978: 114), citando Forbes (1993, 

III: 149), opinam que o uso de mós giratórias terá surgido nos finais do II milénio no 

Próximo Oriente, ainda que correspondentes a pequenas mós rudimentares para moer 

pigmentos. Vilhena (2009: 36) entende o aparecimento das mós rotativas como uma 

adaptação paulatina à tecnologia giratória que surge aplicada a uma série de dispositivos 

(carro, torno de oleiro) criados ou aperfeiçoados entre o Bronze Final e inícios da Idade 

do Ferro, pelo que se pode perspetivar que a mó rotativa se tenha difundido a partir do 

leste mediterrâneo, em meados do 1º milénio.  

Forbes (1993, III: 148) defende que o moinho giratório terá evoluído dos moinhos 

“grain-rubber” ou, como são mais conhecidos, moinhos semicirculares de tipo Olinto. 

Este moinho, de rotação semicircular, traz uma grande novidade em relação às mós de 

rebolo: ao contrário destas últimas, que usavam a pressão/força do operador sobre a 

movente para farinar, o moinho de Olinto usa exclusivamente o peso da própria movente, 

tornando o trabalho muito mais leve para o seu operador. Este moinho funcionava de 

maneira relativamente simples: acima de uma mesa de pedra larga e plana, uma pedra 

quadrada é colocada no centro do qual abre uma fenda larga, para a qual as paredes 

inclinadas convergem. Nesta pedra abrem-se duas fendas alinhadas ao centro para a 

introdução de uma alavanca de madeira que permitia o acionamento do moinho num 

movimento semicircular, “esquerda-direita-esquerda” (CHARTRAIN, 2015: 443-445). 

Desta forma, o grão passava gradualmente pela fenda e então, abaixo dela, era esmagado 

entre esta e a dormente, produzindo farinha. Esta nova tecnologia acaba por conjugar duas 

tecnologias distintas (fig. 2).  
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Fig. 2 - Esquema de funcionamento de moinho de tipo Olinto, in CHARTRAIN, 2015: 444. 

 

Apesar destes moinhos continuarem a usar uma espécie de movimento de “vai e 

vem”, como as mós de rebolo neolíticas, a introdução do cereal através de um orifício na 

parte passiva da movente e a utilização de manípulos em madeira para auxiliar o labor, é 

característico dos moinhos giratórios. 

 Até à data não se conhecem muitos dados arqueológicos que nos permitam um 

melhor conhecimento do uso dos moinhos de tipo Olinto no mundo antigo. Sabe-se, no 

entanto, que estes moinhos seriam tipicamente quadrangulares ou retangulares 

começando a ganhar, com o tempo, uma forma ovalada e circular. Sabemos ainda que 

estes moinhos foram originários, como o próprio nome denuncia, no mundo grego, tendo-

se espalhado rapidamente por todas as regiões do Mediterrâneo Oriental. Hoje, à luz de 

estudos mais recentes, sabe-se que os primeiros moinhos de tipo Olinto são datáveis dos 

séculos V e IV a.C. (HASEGAWA, 2012), tendo atingindo o seu auge de utilização no 

período helenístico, nas regiões o Mediterrâneo oriental. Esta datação mais recente coloca 

em causa o moinho de tipo Olinto como antecedente direto das mós manuais giratórias, 

pelo simples facto de terem sido criadas praticamente em simultâneo, ainda que em 

regiões distintas.  

Ao contrário do que Forbes defendeu, em 1993, hoje sabe-se que o moinho de tipo 

Olinto foi difundido numa área distinta da do moinho giratório. No ocidente os 
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testemunhos mais antigos deste tipo de moinhos foram documentados em Lattara 

(Montpellier, França), por volta de 350 a.C., e no barco naufragado de El Sec que procedia 

ao transporte de cerâmicas gregas, no mesmo período, encontrado próximo redor das ilhas 

Baleares (CHARTRAIN, 2015: 445).  

O moinho manual giratório corresponde a uma das maiores revoluções proto-

históricas de que há registo. Foi através deste tipo que estabelecemos a nossa conceção 

tradicional de moinho. Tradicionalmente6 consiste em cinco elementos: uma mó 

dormente fixa (em latim meta); uma mó movente (catilus) que gira sobre a primeira e tem 

um furo de dimensão variável para a introdução do grão; um eixo vertical que suporta o 

moinho rotativo; um sistema central (segurelha) que ajusta o eixo do catilus, enquanto 

permite que o grão passe do olho para a dormente, farinando-o, e uma manivela inserida 

na parte superior ou lateral do catilus para ajudar ao acionamento da peça (fig. 3). Na 

Idade do Ferro estes moinhos teriam um diâmetro variável entre 30 e 40 cm, crescendo 

durante o período romano para os 40-48 cm (CHARTRAIN: 2015, 445). Catão (De 

Agricultura, XVI: 35) refere que a medida ideal de uma mó manual giratória seria de 50 

centímetros de diâmetro para a meta e para o catilus, tendo este último um braço em “L” 

que encaixava no eixo do centro das mós e numa (ou nas duas) extremidades, para ajudar no 

impulso da rotação. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3- Os cinco elementos que compõe um moinho manual giratório tradicional, in CHARTRAIN, 2015: 447. 

                                                 

6 Como se verá na Parte II, os moinhos por nós estudados estão muito longe de terem modelos ou dimensões 

padronizadas como a literatura costuma sugerir.  
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O que ainda não é absolutamente consensual é a região onde terá aparecido pela 

primeira vez, sendo certo que foi uma invenção tecnológica tão bem sucedida e eficaz 

que depressa chegou a muitos territórios, alguns deles mesmo antes da romanização. 

Segundo Catão (De Agricultura, X: 4), as denominadas Molas Hipanienses teriam tido a 

sua origem na Península Ibérica. Plínio-o-Velho (História Natural, XXXVI: 28) refere, 

por seu lado, que a mó giratória teria sido inventada em Volsínios, Itália. Na atualidade 

existem também diferentes opiniões quanto ao aparecimento da mó giratória e da área 

geográfica onde esta se desenvolveu. Segundo Vilhena (2009: 35) este novo tipo de mó 

foi inventada em meados de 450 a.C. no período da Idade do Ferro de La Téne, na Gália 

ou na Península Ibérica. Esta versão é também corroborada por outros investigadores 

(BERROCAL-RANGEL, 2001: 97; ALMAGRO-GORBEA, 1999: 43; WATTS, 2012: 

52; CHARTRAIN, 2015: 445). Chartrain (id. ibid.) afirma que “o moinho é uma invenção 

recente na história do ocidente (…) e aparece no este de Espanha por volta de 500 a.C.”7. 

Jaccotey (2013: 407) vai mais longe ao referir que o moinho giratório é originário da 

região da Catalunha “atualmente, os moinhos giratórios que datam do século V a.C. 

encontram-se no noroeste do Mediterrâneo, em locais de cultura ibérica como Turó de Ca 

n'Olivé, Alorda Park (Barcelona), Els Vilars (Lleida) ou PechMaho (Aude).”8
 

 Algo que ainda não está completamente esclarecido é o facto de existir, ainda 

antes da romanização, dois tipos de mós giratórias ligeiramente distintas, como 

avançaram Catão e Plínio. A verdade é que os estudos recentes apontam que as primeiras 

mós giratórias existentes provém da Hispânia e que aí terão sido inventadas, não de Itália 

como Plínio indicou. Forbes (1993, III: 149) defende que deverão ter existido duas escolas 

diferentes de moinhos giratórios na Hispânica e na Itálica, tendo as da Hispânica um 

manípulo vertical, colocado nas paredes laterais da movente, e as da Itálica um manípulo 

horizontal colocado na parte superior da movente (BORGES, 1978: 115). Embora não 

                                                 

7 “Il mulino è un’invenzione recente nella storia dell’Occidente. (…) il mulino rotatorio appare nell’est 

della Spagna verso il 500 a.C.” in CHARTRAIN, Alain – “Il mulino, una macchina dell’Antichità” in La 

Cività del Pane, p. 433 

8 Tradução do autor.  
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exista nenhuma explicação muito concreta para esta adaptação, é possível que o moinho 

giratório tenha chegado primeiro à Península Itálica e, posteriormente, se tenha difundido 

por todo o Mediterrâneo oriental, seguindo os modelos dos moinhos de tipo Olinto que, 

recorde-se, usavam uma trave horizontal para o seu acionamento9. Outra possibilidade 

seria o aprimoramento dos próprios moinhos ao longo de anos de experiência. Durante 

muito tempo, havia uma tendência para que as mós moventes fossem muito pesadas 

(altas) porque se acreditava que só uma mó devidamente pesada seria capaz de moer de 

forma conveniente - daí a grande espessura de catilus que se constata em muitos casos, 

com a qual se relaciona o manípulo lateral. Com o tempo foi-se percebendo que, mais do 

que o peso, o fator decisivo para uma moagem eficaz era, para além do tipo e do corte da 

pedra, o movimento da própria mó. Assim, as mós tornaram-se tendencialmente mais 

adelgaçadas e achatadas, apenas para que a sua espessura garantisse o peso necessário ao 

esmagamento do grão (OLIVEIRA et al., 1983: 26). Com uma mó movente cada vez 

mais fina, torna-se difícil inserir na sua face lateral, como até então, um manípulo, pelo 

que a parte superior passou a ser a única solução e, contudo, mais vantajosa.    

Quando o moinho giratório se difunde, o moinho de rebolo não é imediatamente 

abandonado. Há sim uma adaptação paulatina a esta nova tecnologia. No povoado 

fortificado de Els Vilars, Catalunha, com ocupação a partir 800 a.C., nota-se 

perfeitamente essa adaptação na estratigrafia do local. Segundo Alonso (2011: 55-65), o 

moinho giratório foi inventado numa segunda fase de ocupação deste povoado, entre 550 

e 450 a.C. Apenas 10% dos moinhos são giratórios, mas o mais interessante é notar que, 

nas fases 3 e 4, datadas, respetivamente, entre 450-375 e 375-325 a.C., o moinho giratório 

já era conhecido fora da Península Ibérica. Isto prova que o moinho giratório veio a 

substituir o moinho de vaivém, mas que não o fez de um momento para o outro, havendo 

mesmo relatos da sua utilização durante o período romano. Catão (De Agricultura X: 4) 

                                                 

9 Com a substituição de uma tecnologia pela outra, não é descabido pensar que poderá ter existido alguma 

influência do moinho de tipo Olinto na recém-chegada mola hispaniensis, até porque a introdução de um 

manípulo na face superior provou-se muito mais produtiva ao acionamento do moinho do que a original 

lateral. 
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menciona que para um olival recomendaria a utilização conjunta de atafonas e mós de 

rebolo no processo de moagem.  

No caso português Vilhena (2009: 177-206) refere que as mós de tipo vaivém são 

utilizadas ao longo da Idade do Ferro, Época Romana e até na Idade Média, nunca 

desaparecendo completamente da vida das comunidades. 

Os moinhos giratórios foram rapidamente propagados por todo o território, mesmo 

antes da romanização. Susan Watts (2012: 53) defende que o moinho giratório se 

exportou rapidamente da Catalunha para toda a Hispânia e para o oriente através da costa 

do mediterrâneo. Na região francesa de Languedoc estes moinhos datam do séc. IV a.C., 

tendo-se difundido para a Germânia um século depois (FORBES, 1993, III: 150). Na 

Itália e na Grécia os moinhos giratórios mais antigos datam do séc. II a.C., acabando por 

chegar aos Alpes e à Moldávia no século I a.C. (OLIVEIRA et al., 1983: 25).  

A Inglaterra é um caso curioso: os moinhos rotativos mais antigos datam do século 

V a.C. (WEFERS, 2011: 68; PEACOCK; CUTLER, 2011: 77-78), exatamente a mesma 

cronologia das primeiras mós rotativas oriundas da região da Catalunha. A propagação 

do moinho giratório pela costa do mediterrâneo e depois a propagação para o interior por 

via terrestre parece não ter ocorrido na Inglaterra. Ainda segundo Wefers (Id. Ibid), o 

facto das primeiras mós manuais giratórias provirem de um contexto do séc. II a.C., no 

povoado fortificado de Pech Maho, levanta a possibilidade de a Britânia ter recebido estes 

novos moinhos diretamente da Península Ibérica, por via marítima (WATTS, 2012: 53). 

No atual território português Vilhena (2009: 36) defende que as mós giratórias mais 

antigas devam datar dos séculos II a.C., durante as fases de conquista das legiões romanas. 

A falta de estudos sobre este tema para o nosso território não nos permite perceber se 

existirão moinhos giratórios mais antigos do que estes mas, visto que eles existem em 

Inglaterra muito antes de existirem no resto da Europa, é provável que estes tenham 

chegado à costa sul e oeste da Península muito antes das legiões romanas, como o autor 

adianta.  
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1.4. O papel do exército romano na generalização do  

moinho giratório 

 

 O moinho giratório não é uma invenção romana, mas a estes se deve a sua 

generalização. Vilhena (2009: 36) refere que no atual território português as mós 

giratórias foram introduzidas no decorrer do séc. II a.C., como resultado da presença dos 

romanos. Segundo Alarcão (1987: 26-27) a primeira presença militar romana no nosso 

território remonta a cerca de 209 a.C., coincidente com os exércitos de Magão, no Algarve 

e do filho de Gisgão, na foz do Tejo. Com o final da II Guerra Púnica (218-202 a.C.) e a 

conquista de todo o litoral Oriental da Península, os romanos passaram à conquista do 

território lusitano. A primeira fase iniciou-se em 191 a.C., com as campanhas de Lúcio 

Emílio Paulo e terminam com a morte de Viriato, em 138 a.C.; a segunda fase dá-se a 

partir dessa data com Décimo Júnio Bruto, sucessor de Quinto Cepião como procônsul 

da Hispânia Ulterior, num momento em que os romanos já controlavam todo o sul do 

território atualmente português até ao Alentejo. Bruto realiza a primeira incursão a norte 

do douro, entre 138 e 136 a.C. (CARVALHO, 2008, 82). Tratou-se de uma campanha 

expeditiva, de reconhecimento, em que o General atravessa o Douro e submente os 

Galaicos (ALARCÃO, 1987: 29). Estas operações militares exigiram muito esforço 

logístico, empreendimento de capital, e o desperdício recursos vários. Nestas campanhas 

era necessário alimentar centenas ou milhares de soldados em terrenos e condições 

inóspitas durante semanas, meses ou mesmo anos. Para o sucesso das campanhas era 

fundamental a boa alimentação das tropas, fundamentalmente à base de cereais devido ao 

ao seu “alto valor nutritivo e energético” (SALIDO DOMÍNGUEZ, 2011: 21). 

O aprovisionamento de cereal era, por isso, das maiores preocupações dos oficiais 

do exército porque, como nos conta Vegécio (apud SALIDO DOMÍNGUEZ, 2011: 21), 

“as tropas são mais frequentemente derrotadas pela fome do que pela batalha, e a fome é 

mais feroz do que a espada”. Por essa razão, a alimentação dos soldados era garantida 

pela administração militar, mas o valor era mantido a preço baixo, correspondendo a 25 

a 30% do vencimento de cada soldado (JODRY; SCHNITZLER, 2011: 105). Se 

estimarmos que um adulto consome entre 490 a 600g de cereal para satisfazer os 
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requerimentos calóricos mínimos (MARTINHO, 2017: 15) podemos calcular que seriam 

consumidas toneladas incontáveis de cereais nos acampamentos pelos soldados 

(essencialmente trigo, cevada e milhete), aos quais se deviam ainda somar a alimentação 

dos acompanhantes e serventes (immunes) das legiões e dos animais (ROTH, 1999: 91). 

Uma das formas encontradas para colmatar esta necessidade foi a recolha e consumo de 

produtos locais, prática conhecida como frumentatio, que seria a principal forma de 

sustento das tropas até ao séc. III a.C. (id. ibid.: 156). A partir desta data, com o 

incremento das campanhas militares10, impôs-se o avanço das tropas em terreno hostil, e 

a criação de uma série de mecanismos administrativos para o transporte e redistribuição 

de produtos, como a construção de grandes celeiros (horrea) estrategicamente 

posicionados, e a criação de redes de aprovisionamento de alimento, enviando-os para 

onde eram mais precisos, nomeadamente cenários bélicos de fronteira e frentes de 

batalha. (SALIDO DOMÍNGUEZ, 2011: 22-23). O mar terá sido a principal via para o 

envio de suplementos para as frentes de batalha e, quando os cenários bélicos estavam 

afastados da costa, navegavam-se os rios que o permitiam, como o Reno, Danúbio, Nilo, 

etc. (ROOTH, 1999: 190). 

A par do consumo de cereal, a dieta militar incluiria também legumes, hortaliças, 

frutas, frutos secos, leite, vinho e posca (uma mistura de água e vinagre - acetum)11. A 

estes produtos devemos acrescentar pequenas quantidades de queijo (caesus), ervas 

aromáticas, sal, mel, carne (geralmente fumada ou seca ao ar), em situações pontuais, 

peixe, azeite e azeitonas (SALIDO DOMÍNGUEZ, 2011: 22). A ração militar padrão 

dividia-se entre estas duas categorias: os cereais (fromentum) e outras comidas (cibaria). 

A porção padrão seria de 850g de cereais, 100g de bacon, 30g de queijo, meio litro de 

vinho e um pouco de azeite (JODRY; SCHNITZLER, 2011: 105). Se considerarmos o 

                                                 

10 A título de curiosidade importará referir que uma das estratégias elaboradas pelos Romanos para 

alimentar e pagar aos seus soldados era obrigando os seus inimigos a fazê-lo, quando derrotados, 

negociando a sua rendição (ROOTH, 1999: 147-148). 

11 Em acampamentos militares permanentes, pois os exércitos em mobilidade não conseguiriam, 

certamente, acesso a toda esta panóplia de alimentos. 
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valor de cereal necessário diariamente podemos calcular o consumo de cerca de quatro 

toneladas diárias Como se comprova na obra de Júlio César, A Guerra das Gálias 12, sabe-

se que o abastecimento era regular, mas não era diário, “ao sair ele assegura que voltará 

em sete dias, pois sabia que era o momento em que a legião deixada na fortaleza receberia 

a sua ração”.13 

Os dados arqueológicos permitem constatar da existência de, pelo menos, um 

moinho manual giratório por cada contubernium14, permitindo às tropas tempo necessário 

para o fabrico do seu próprio pão, denominado por Plínio como panis militaris (SALIDO 

DOMÍNGUEZ, 2011: 22). Cada legionário carregaria consigo cerca de 20 kg de material 

(sarcina), incluindo o uniforme, armas, utensílios de cozinha e rações diárias. A estes 

juntava-se, ainda, a tenda (40 kg) e os moinhos giratórios (30kg), carregados por mulas 

ou burros (JODRY, 2011: 87; ROTH, 1999: 77-78). Uma legião com cerca de 5120 

homens seria composta por 640 contubérnios - o que significava mais de 90 toneladas, só 

em moinhos, por legião! Por vezes, em ocasiões de dificuldade decorrentes das batalhas, 

os moinhos eram deixados para trás. Plutarco, Vidas Paralelas15, faz referência a esta 

situação aludindo aos confrontos de Marco António com os Partos em 36 a.C.: “o método 

de ataque e defesa seria repetido todos os dias, e fizeram algum progresso na sua marcha 

mas estavam desesperados por falta de provisões; não podiam forragear sem lutar; o 

cereal que tinham era pouco e não tinham os instrumentos para o moerem. A maior parte 

deles [dos moinhos] fora deixado para trás porque muitos dos animais de carga estavam 

mortos ou muitos outros tinham sido empregues no transporte dos mortos e feridos.” 

À luz de estudos recentes sabemos que as mós manuais (mola manuaria) usadas 

nas legiões romanas farinavam cerca de 4 kg de cereal numa hora (JODRY, 2011: 87), o 

que significa que seria necessário uma hora e quarenta minutos para processar farinha 

suficiente para a ração diária de cada contubérnio, ou seja, 6,8kg. É assim expectável que 

                                                 

12 Tradução para Francês de Léopold Constans, 1926: 143. 

13 Tradução do autor. 

14 A unidade menor dentro de cada legião (a partir de finais do séc. II a.C.) composta por 8 legionários. 

15 Tradução de John e William Langhorne, 1836: 646. 
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o labor da moagem não tivesse lugar todos os dias, e que fosse realizado pelos soldados 

à vez ou por um servente dos conturbernis (ROOTH, 1999: 49). Ainda segundo Rooth 

(Ibid.), o facto de se entregar os cereais aos soldados de forma despreparada significaria 

que cada um, ou melhor, o grupo teria controlo absoluto sobre como preparavam cada 

refeição, mediante os ingredientes disponíveis; amassar e cozer o seu próprio pão era uma 

tarefa tradicionalmente atribuída ao soldado romano. Segundo nos transmite Jodry (2011: 

87-88), não se sabe muito sobre a qualidade da farinha resultante desta moagem16. Plínio 

(N.H, XVIII: 20 apud ROTH, 1999: 46) afirma que parte da farinha poderia não servir 

para a panificação mas antes para a cozedura de papas/mingau (pubs) à base de leite, água 

ou vinho, com ervas, condimentos ou por vezes toucinho. Quanto à denominada panis 

militaris temo-la em dois tipos: o primeiro “pão de campo militar” (panis militaris 

castrensis) que, provavelmente, seria um pão escuro (cibarius panis) que poderá 

corresponder ao “pão de ração” referido por Cícero (Trusc. V: 97), ao “pão militar” 

mencionado por Plínio (N.H, XVIII:67) e ao “pão simples” a que alude Herodoto (Hdn, 

IV, VII, 5) (apud. ROTH, 1999: 46); o segundo, “pão militar fino” (panis militaris 

mundus) corresponderia, provavelmente, a pão branco destinado a oficiais” (Id. Ibid.) 

Domínguez (2011: 22) afirma que ambos seriam uma espécie de bolacha 

(buccellatum) que deveria ser embebida em água, leite ou vinho antes de ser consumida 

mas devemos discordar dessa posição. As buccellatum17 eram biscoitos duros que 

durariam meses sem se estragar e não requeriam qualquer cozimento para serem 

consumidos, podendo considerar-se alimento de marcha ou de emergência, no caso de o 

exército ter de se mover rapidamente sem conseguir recolher muito material, incluindo 

os moinhos (ROOTH, 1999: 51). Eram muitas das vezes feitos através da recozedura de 

pão velho - algo semelhante aos croutons dos nossos dias – o que os fazia mais leves 

                                                 

16 O cereal, sendo moído, passa a pesar (em farinha) entre 60 a 65% do seu peso original, sendo o resto 

farelo que, nos nossos dias, é retirado. Contudo, o mais provável era que na época não se desperdiçasse. 

(ROOTH, 1999: 47) 

17 Também conhecidos como nauticus panis por serem usualmente usados em longas jornadas marítimas. 

Idib: 51. 
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devido à perda de água e praticamente semelhantes no que toca a valores nutricionais, 

ideais para longas marchas ou alimento em zonas de batalha (Ibid.: 51-52).  

Os exércitos tiveram um papel importante na difusão dos moinhos giratórios. Uma 

mó movente em basalto encontrada em Estrasburgo (França), datada do séc. I, contém 

uma inscrição na parede lateral (com 20 centímetros de comprimento por 8 centímetros 

de altura) que indica C-VIREI. Contém ainda sulcos nessa mesma face da mó e na 

superior (passiva). A nível funcional conta com um cavalo oval para a introdução de um 

manípulo e de duas entradas para o uso de segurelha anexa ao eixo (JODRY, 2011: 88). 

No acampamento romano de Salzburgo (Alemanha) foi encontrada uma mó movente 

idêntica à anterior, também em basalto, com inscrição CON-BRITTONIS, com as 

mesmas características funcionais (manípulo e segurelha). Segundo Jodry (Id.: 89) as 

inscrições de Estrasburgo e Salzburgo podem ser interpretadas como marcas de 

propriedade de um contubérnio: “C[onturbernium]-VIREI indica ‘o contubérnio de 

Vireus’ e CON[tubernium]-BRITTONIS indica ‘o contubérnio de Britto”. Em Xanten 

(Alemanha) foi encontrada uma mó dormente, também ela em basalto, com a inscrição 

TVR-ENNI que indica uma marca de propriedade. “TVR[ma]-ENNI ou ‘o esquadrão de 

cavalaria de Ennius”. As mós de Estrasburgo e Salzburgo têm as mesmas dimensões 

(cerca de 45 cm de diâmetro e cerca de 10 cm de espessura) revelando uma certa 

padronização das mós utilizadas nos exércitos romanos. As pedreiras de basalto de Eifel, 

Alemanha, terão servido ao talhe de mais de 17 milhões de mós com uma média de 40 

cm de diâmetro e 10 cm de espessura, a maior parte das quais usadas pelos exércitos 

(HORTER, 1994: 26). Como já foi referido e iremos comprovar adiante, este modelo com 

menor inclinação na área de moagem é tradicionalmente romano, diferindo dos moinhos 

giratórios tradicionais da Idade do Ferro, mais pequenos e espessos.  

 O exército romano terá tido, assim, um papel fundamental na generalização do 

moinho giratório, porque eles próprios o usavam no seu quotidiano e de forma 

sistemática, tendo sido indispensável a cada soldado, contubérnio e legião. Os exércitos 

foram principais responsáveis pela substituição precoce do pesado e pitoresco moinho 

giratório típico da Idade do Ferro, pelo “leve” e otimizado moinho giratório do mundo 

romano.  
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1.5. A força da água e da tração animal ao serviço da moagem romana 

 

O moinho manual giratório teve um papel determinante no processamento de 

cereais e outros produtos na civilização romana. Tratava-se, contudo, de uma ferramenta 

para uso familiar, com baixa capacidade de produção, e que não conseguia dar resposta 

às necessidades de consumo das grandes cidades romanas. No contexto de vida agitado 

das grandes cidades surgem as primeiras “indústrias”, reduzindo o modelo de produção 

familiar característico dos meios rurais. De entre estas destaquem-se as padarias romanas 

associadas a com um novo engenho de moagem: as atafonas ou molae asinaria (fig 4.) 

(OLIVEIRA et al, 1983: 43). Estes engenhos funcionavam recorrendo ao princípio da 

sobreposição e rotação de duas pedras, tal como nas mós manuais, mas diferenciavam-se 

por serem muito maiores, pesadas (e, inerentemente, mais produtivas) 18.  

 

 

 

                                                 

18 Os ângulos de inclinação destas mós eram sempre superiores a 45º. O normal numa mó movente de um 

moinho manual giratório seria, em época romana, entre os 1 e 20º de inclinação na face ativa de moagem 

As suas dimensões eram, por norma 90x70 cm e assentava sobre um pódio de 50 cm.  

Fig. 5 - Representação de um 

moinho tipo Pompeia (atafona), in 

CHARTRAIN, 2015: 456. 

Fig. 4 - Padaria romana, em Pompeia. Foto: Rui Morais 
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Acionadas algumas vezes por homens (por norma escravos) funcionavam 

normalmente com a força motriz animal da raça asinina (asnos), daí o nome de batismo 

que Catão (De Agricultura, X: 25) lhes concedeu. (FORBES, 1993, III: 151).  

Este engenho ficou conhecido como moinho de tipo Pompeia, devido ao número 

de padarias encontradas naquela cidade petrificada do Vesúvio, que garantiu a 

preservação dos moinhos in situ (PEACOCK, 1989: 205). Forbes (1993: III: 151) refere 

que estes moinhos já eram conhecidos e que são o resultado da adaptação de um moinho 

mais antigo usado na preparação da prata das minas de Laurium, na Ática, por volta de 

400 a.C. A introdução em Itália deverá ter-se consagrado apenas no século II a.C. e Catão, 

na sua obra (De Agricultura, X: 4; XI: 4), é o primeiro a referenciá-lo na Península Itálica. 

Já Jaccotey e Longepierre (2009: 98) defendem que o antecessor direto dos moinhos de 

Pompeia são os de Morgantina, cidade de origem cartaginesa da Sicília cujos moinhos, 

embora mais pequenos19, também tinham uma inclinação na superfície de moagem de 

cerca de 50º, muito superior à dos moinhos manuais giratórios. 

Estes engenhos de tipo Pompeia são também abundantes em Óstia (datados do séc. 

II). Encontram-se também nas províncias, nomeadamente em zonas de mineração, como 

em Sortijón de Cuzner, Córdoba e em Domaine des Forges, Aude, França (JACCOTEY; 

LONGEPIERRE, 2009: 99) Este tipo de engenhos não são, todavia, muito abundantes! 

Em França, há menos uma década, eram apenas conhecidos 28 exemplares deste tipo de 

moinho (Id. Ibid.), e não deverão existir muitos mais dispersos por todo o oeste europeu. 

Como já referimos, moinhos de tipo Pompeia, devido à sua grande dimensão e carga de 

trabalho, deviam ser feitos em basalto ou outra rocha vulcânica leucítia de forma a serem 

leves, compactos e porosos (WILLIAMS-THORPE, 1989: 92). Por essa razão há locais 

destinados em exclusivo à extração deste tipo de rocha para finalidades moageiras, 

sobretudo na pedreira de Santa Trinit, perto da moderna cidade de Orvieto (SANTI et al., 

2003: 57-69; MARTINHO, 2017: 123), situado a pouco mais de 100 km de Roma. Em 

Portugal não se conhece quaisquer exemplos deste tipo. O único que se poderá assemelhar 

                                                 

19 Devido às suas dimensões os autores defendem que poderia ser movido por força humana e não animal.  
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é-nos dado a conhecer por Nélson Borges, no seu artigo Mós manuais de Conimbriga 

(1978: 120), referindo o exemplo como “mais industrial do que doméstico” (Id. Ibid.). 

Este exemplo não é igual aos que se vê em Pompeia ou Ostia, mas sim semelhante ao tipo 

de Morgantina, mais pequeno e provavelmente acionado por força humana.  

O moinho asinário é utilizado ao longo de todo o império romano, havendo mesmo 

em Musi, na Tunísia, um exemplar que contempla uma cruz cristã no catilus (PEACOCK, 

1989: 211). O seu uso decai, todavia, no decorrer do séc. I a.C., dada a sua gradual 

substituição pelos moinhos hidráulicos. 

A primeira referência a um moinho hidráulico é referida num epigrama de 

Antipatros de Salónica de 85 a.C.: “cessai de moer, ó mulheres que trabalhais no moinho; 

dormi e deixai os pássaros cantar à aurora cor de sangue. Céres ordenou às ninfas 

aquáticas que desempenhassem a vossa tarefa, e elas, obedientes à sua ordem, correm 

sobre a roda, e fazem girar o eixo por meio das palas que o rodeiam e, com ele, as pesadas 

mós.” (REYNOLDS, 1970: 11 apud OLIVEIRA et al., 1983: 69). 

Estrabão, poucos anos depois, em 18 a.C., relata um moinho hidráulico que se via 

por volta de 63 a.C., no palácio de Mitridates, do Rei do Ponto, na Ásia Menor, cuja 

contemplação levou à admiração dos soldados romanos de Pompeu quando conquistaram 

o palácio (Id. Ibid.).  

É importante salientar que existem dois tipos de moinhos hidráulicos, que 

subsistiram até aos nossos dias: os moinhos de rodízio, com pá horizontal, também 

chamados de tipo nórdico, devido a terem sido encontrados dois moinhos desta tipologia 

na Jutlândia (Dinamarca), datáveis dos finais do séc. I século a.C. e os inícios da centúria 

seguinte; os moinhos de pá vertical, referidos por Vitrúvio (De Architectura, X, V: 1-2), 

também conhecidos como azenhas ou moinhos romanos, mais complexos e produtivos, e 

com menor necessidade de força motriz. 

Ainda segundo Oliveira (1983: 69), os moinhos de rodízio (fig. 6), de provável 

origem grega, são encontrados em zonas montanhosas da Península Balcânica, junto a 

ribeiros precipitosos que garantiam um caudal suficientemente forte para mover as pás 

do moinho. Rapidamente se difundiram no mundo romano.  
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Fig. 6 – Esquema representativo de um moinho de eixo vertical (rodízio) dos nossos dias, que 

compreende os mesmos princípios de funcionamento dos antigos gregos, in 

http://museuvirtual.activamanteigas.com, consulado a 08/03/2018. 

Este tipo de moinhos tinham um mecanismo de funcionamento relativamente 

simples: a água, encaminhada através da seteira, afunilada para ganhar maior pressão, 

embatia no rodízio, fazendo-o rodar, e este, por sua vez, ligado ao eixo e ao veio que 

acionava ao mesmo tempo, fazia a mó movente girar sobre a dormente por intermédio de 

uma segurelha colocada em entalhes propositadamente criados. A distância entre a 

movente e a dormente era garantida através do urreiro, imediatamente ligado ao 

aleviadouro que, quanto mais levantado, dava uma maior granulometria à farinha. Este 

era um mecanismo útil, não contemplado nas mós manuais giratórias ou nas atafonas, 

salvo raríssimas exceções, como se poderá constatar na segunda parte deste trabalho.  

 Já o moinho romano, ou azenha (Fig. 7), tinha um funcionamento bem mais 

complexo, como nos adianta Vitrúvio: “por idêntico processo trabalham também as 

azenhas (hydraletae), nas quais existem todas estas coisas, além de que nelas se articula 

um tambor dentado com uma das pontas do eixo. Disposto na vertical, em cutelo, esse 

tambor gira a par da roda. Igualmente dentado, está montado junto dele um tambor maior, 

disposto na horizontal, com o qual se encaixa. Deste modo, gera-se necessariamente a 

rotação das mós, ao porem-se em movimento os dentes do tambor horizontal com os 



Os sistemas de moagem do Mundo Romano: o sul do Conventus Bracaraugustanus | Tiago Josué Ferreira 

 

48 

dentes do tambor que roda o eixo. Pendente de cima deste engenho, uma tremonha 

(infundibulum) fornece às mós cereal que, com a mesma rotação, se transforma em 

farinha.” (De Architectura X, V: 2 trad. MACIEL, 2007: 375). 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Esquema representativo de moinho de roda vertical (azenha), in 

http://www.romanaqueducts.info/picturedictionary/pd_onderwerpen/mill.htm, consultado a 08/03/2018. 

Segundo Vitrúvio, o funcionamento deste tipo de moinhos era bem mais complexo 

que o moinho grego que Estrabão certamente constatou no palácio de Miríades. Baseados 

no sistema das noras, invenção persa adaptada pelos romanos para retirar água das minas 

ou elevar águas de rega, o moinho de roda vertical vem introduzir a verdadeira 

industrialização da farinação (De Archiquectura, X, IV: 4). Segundo Forbes (1993, II: 81) 

mesmo o moinho grego/nórdico de rodízio era incomparável a este. Os moinhos manuais 

de média dimensão movidos por dois escravos não passariam do meio cavalo de força e, 

mesmo as atafonas, não deveriam produzir uma força muito maior, visto que os animais 

(burros, mulas ou mesmo cavalos) não conseguiam exercer todo o seu poder de tração. 

Curiosamente, o autor avança a mesma força aplicada também para os moinhos 

hidráulicos de rodízio afirmando que “esta máquina primitiva significou uma nova adição 

à energia total disponível para a humanidade, mas não um novo nível de energia 

disponível” (FORBES, 1993, II: 81). 
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 Ainda segundo o autor (Id. Ibid.), os moinhos hidráulicos, mesmo na sua forma 

mais primitiva, conseguiriam atingir uma força de três cavalos, ou seja, seis vezes 

superior a todo o tipo de moinhos existentes até então.  

 Sabe-se que os moinhos hidráulicos não foram imediatamente aceites em Roma 

porque, à semelhança do que começamos a enfrentar hoje com o fenómeno da 

robotização, também se pensou que a mecanização de um atividade tão empregadora 

como a da panificação fosse originar o desemprego da maioria das pessoas que se 

dedicavam a este trabalho. Por outro lado, como nos conta Oliveira (1983: 73), a 

abundância de mão-de-obra barata – o trabalho escravo – utilizado para o abastecimento 

das padarias urbanas de engenhos pompeianos acabou por retirar o interesse pelo uso 

destas novas máquinas, não estimulando o investimento nestas instalações dispendiosas.  

No entanto, ainda segundo Oliveira (1983: 74-75), o moinho hidráulico acabará 

por ter uma aceitação paulatina na comunidade romana, nomeadamente na Península 

Itálica. Os motivos da sua imposição generalizada são vários, mas o principal e mais 

relevante é o simples progresso tecnológico, que acaba sempre por destronar técnicas 

mais antiquadas, não obstante do atraso que o ceticismo já mencionado possa ter 

originado. Outro motivo de relevo e que devemos aqui referir é o fim da expansão das 

fronteiras o Império. Nos inícios do século II, com o imperador Trajano, o Império 

Romano vai parar o expansionismo das suas fronteiras e, com isso, Roma perde um 

considerável volume de escravos, essenciais à subsistência da tradição da indústria 

moageira tradicional. Estima-se que apenas nos finais do século III e inícios do século 

IV, a oposição ao moinho hidráulico tenha cessado completamente, passando este a ser 

praticamente o único engenho de moagem utilizado em meios urbanos. Em Roma os 

aquedutos de Trajano passaram a servir também à alimentação destas máquinas 

moageiras (Id: 75). O mesmo ocorre no mundo provincial, como bem exemplifica o maior 

complexo de moinhos romanos de que há registo, aqui já referido, o complexo moageiro 

de Barbegal (Fig. 7): este sistema moageiro, datado do século IV e situado a certa de doze 

quilómetros da cidade romana de Arles, em França, é sem dúvida o maior complexo do 

género conhecido no mundo Romano. Hodge (1990: 111) releva existirem mais dois 

complexos de moinhos múltiplos no mundo romano: um em Chemtou, na Tunísia, e outro 
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em Caesarea, em Israel, mas nenhum foi tão ambicioso como o de Barbegal. Este contava 

com um total de dezasseis moinhos hidráulicos a trabalhar em simultâneo, oito a par, 

alimentados por um aqueduto que também abastecia água à cidade (HANSEN, 2006: 2). 

Os moinhos de Barbegal compreendem uma variante no sistema de azenhas que 

propositadamente ainda não tínhamos abordado nesta dissertação. Como se pode ver na 

imagem (Fig. 8), a alimentação deste moinho não é executado na tradicional propulsão 

inferior, ou seja, com a água a empurrar a roda de baixo para cima – no sentido inverso 

aos ponteiros do relógio, mas sim o seu oposto, de cima para baixo. Este sistema, que 

Oliveira (1983: 73) nomeou de queda ou copos, exigia um caudal muito menor, porque 

ao invés de necessitar de uma grande força para empurrar as pás da roda, bastava agora 

que houvesse algum caudal e, a partir daí, a gravidade faria a roda girar à medida que os 

copos da roda (que substituíram as pás) iam ficando cheios, acionando, por sua vez, o 

moinho.  

  

 

Fig. 8 – Representação do complexo moageiro de Barbegal, in 

http://loikleflochprigent.com/?p=524, consultado a 09/03/2018 
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Com sessenta metros de comprimento por vinte de largura (LEVEAU, 2006: 3), 

todo este complexo que, como já se referiu, deveria trabalhar em simultâneo, tinha 

capacidade para produzir farinha para 80.000 pessoas por dia. Segundo Forbes (1993, VI: 

93), só um dos dezasseis moinhos existentes conseguiria moer 150 kg de gão por hora, 

enquanto dois escravos a acionar uma mó giratória manual conseguiriam triturar apenas 

7 kg. 

Leveau (2006: 5) avança a possibilidade deste complexo ter sido também utilizado 

como serraria de pedra e madeira, conhecendo-se um paralelo em Hierápolis, Tunísia, 

datado do séc. III. É contudo certo que a ideia original de Barbegal foi a de servir, única 

e exclusivamente, à farinação cerealífera. Mas continua a faltar uma explicação para a 

construção desta complexa estrutura em época tão tardia. O mundo romano sempre viveu 

muito da mão-de-obra escrava e a indústria moageira não fora exceção. Como vimos, o 

fim da expansão das fronteiras do império no século II d.C., levou à natural queda no 

mercado escravo e, mais tarde, já com o cristianismo de Constantino no início do século 

IV, este comércio diminui, dado os cristãos serem notórios críticos do esclavagismo 

(OLIVEIRA et al, 1983: 75). Terá sido o complexo moageiro de Barbegal uma forma de 

contornar a ausência de mão-de-obra escrava, centralizando num só local a capacidade de 

se produzir farinha para abastecer vários exércitos e comunidades? A própria localização 

de Barbegal, perto do rio Ródano e a poucos quilómetros do mediterrâneo parecem ajudar 

a confirmar essa possibilidade, contudo, serão precisos mais estudos para comprovar a 

verdadeira finalidade desta monumental estrutura de moagem.  

Estruturas como Barbegal são indicadoras plausíveis de que deveriam existir 

muitos mais moinhos hidráulicos pelas províncias, mesmo que mais singelos. Contudo, 

para a Península Ibérica, o estudo continua num estado embrionário e as evidências são 

muito parcas. Wikander (1980: 139 apud CARDOSO; CARVALHO; MASCARENHAS, 

JOSÉ, 2005: 139) afirmou que existiriam moinhos romanos hidráulicos ao largo da 

barragem romana de Proserpina, Mérida, tendo vindo a referir, anos mais tarde, que esses 

moinhos seriam muito posteriores à construção da barragem (1980: 152).  

Em Portugal o único moinho hidráulico comprovado é o de Conimbriga, já aqui 

referido, tratando-se de uma azenha de propulsão superior, como aqueles de Barbegal. 
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Segundo Cardoso, Carvalho e Mascarelhas (2005: 139) este moinho teria uma roda com 

cerca de três metros de diâmetro, abastecida por um aqueduto datado da época de Augusto 

que, como na maioria dos casos, se adaptou para servir ao acionamento do engenho 

moageiro, além do abastecimento à população de água potável. É, no entento, improvável 

que o moinho hidráulico de Conimbriga seja caso único no nosso território20, 

principalmente tendo em conta a quantidade de barragens romanas que já foram 

documentadas e que poderiam muito bem ter servido à instalação de engenhos moageiros 

hidráulicos, como as barragens de Grândola e Tanque dos Mouros, onde Cardoso, 

Quintela e Mascarenhas (1997:29) apontam algumas evidências de ali ter existido, em 

época romana, dois moinhos, provavelmente de rodízio. Estão documentadas 39 

barragens romanas de norte a sul do país (Id. Ibid.: 18), com maior concentração em zonas 

de exploração mineira, e ainda cinco barragens acopladas a aquedutos.  

No século I, Plínio (N. H., XVIII: 97 apud BRUN, 1997: 30) menciona que os 

moinhos são já “de uso recorrente em Itália”. Tudo indica que deverão ter-se generalizado 

desde então e proliferado pelas províncias pelas razões já aqui enumeradas, até porque no 

século III d.C. todas as médias e grandes cidades do império eram abastecidas por 

aquedutos (CARDOSO; QUINTELA; MASCARENHAS, 1997: 17). Em Bracara 

Augusta, como se verá mais à frente na Parte II, registamos e estudamos uma mó movente 

de grandes dimensões que será, sem dúvida, hidráulica. A ausência de contexto 

estratigráfico deixa-nos sem certeza absoluta de que esta será de época romana mas, dada 

a tipologia da peça, é provável que o seja. Serão precisos mais estudos e campanhas 

arqueológicas circunscritas a este tema para que seja possível uma reinterpretação dos 

dados e uma nova leitura do panorama da indústria moageira no território português em 

época romana.   

 

                                                 

20 Existem algumas evidências de que as barragens romanas de Tanque dos Mouros e Grândola tenham 

contado com moinhos de rodízio, mas não são conclusivas (CARDOSO; QUINTELA; MASCARENHAS, 

1997:29). 
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1.6. A moagem associada à mineração 

 

Como vimos, a utilidade dos moinhos e dos pilões com almofarizes foi, desde o 

Paleolítico Final, a farinação e/ou a trituração de cereais, lentilhas, raízes, bagas, etc. 

(FORBES, 1971, II 3).  

 Com o aparecimento da metalurgia, coincidente com a chamada “revolução 

urbana” (CHILDE, 1950: 3-17) passou-se de uma cultura de subsistência para uma cultura 

de produção, permitindo a exploração de outros ofícios dentro da mesma comunidade e 

o desenvolvimento de técnicas agrícolas inovadoras. A metalurgia, por sua vez, surge 

através do crescente conhecimento das propriedades físicas e químicas dos metais e 

minérios, e da descoberta “mágica” da substanciação do minério de cobre através do 

carvão e fogo (FORBES, 1971, II: 3). É por esta altura que se atribui uma nova finalidade 

aos moinhos: a trituração do minério depois da sua extração nas galerias e poços 

(MARTINS, 2008: 73). Mesmo em épocas embrionárias da tradição metalúrgica do cobre 

e do bronze, a arqueologia concede-nos exemplos de mós de rebolo encontradas em 

contextos de mineração, como são exemplo as minas de Cwmystwyth, no norte do País 

de Gales, ou na oficina metalúrgica de Lough Eskragh, na Irlanda (WATTS, 2012: 53).  

Mais tarde, também o moinho manual giratório vai ter um papel de grande destaque no 

panorama da mineração e da metalurgia. Domergue (1997: 57) e Greene (1997: 227) 

acreditam que um dos fatores para a célere difusão do moinho manual rotativo deveu-se 

ao facto de ter sido igualmente utilizado para moer minério e grão.  

 O papel da moagem no labor da metalurgia era simples e, contudo, tão importante. 

Após a extração do minério das minas, fossem galerias ou explorações a céu aberto, era 

necessário que os blocos fossem “britados” de forma a se tornarem mais pequenos e, ao 

mesmo tempo, eliminar alguns dos minerais que não interessavam. Para este primeiro 

processo, realizado no próprio local de exploração ou não muito longe dele (MARTINS, 

2008: 73), eram utilizados moinhos de trituração (Fig. 9). Estes moinhos eram geralmente 

constituídos por grandes monólitos paralelepipédicos (Id. Ibid.), normalmente de granito 

duro, capazes de aguentar a pressão neles exercidos. Sobre estes grandes blocos eram 
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colocados engenhos simples ou mais complexos acionados por força hidráulica ou braçal, 

compostos com troncos de madeira alinhados21 que, batendo no minério aí depositado, o 

fragmentavam. Quando uma das faces de cada peça estava desgastada, esta era girada de 

forma a aproveitarem-se as outras. Embora existam exceções, o mais natural seria 

usarem-se as quatro faces de cada peça22.  

 

 

 

 

 

                                                 

21 Que podia ir de um até vários troncos a funcionar em simultâneo.  

22 Nas arcadas da entrada principal do edifício da Reitoria da Universidade do Porto encontra-se um 

monólito com estas características. Ainda que não se saiba qual a sua proveniência, é sugerida a 

possibilidade de provir algures do Parque das Serras do Porto, que englobam os concelhos de Paredes, 

Valongo e Gondomar.  

Fig. 9 – Bases de moinhos de trituração de engenho mecânico. À esquerda: base gasta nos quatro 

lados, em Tres Minas. Fotografia do autor. À direita: base basta em, pelo menos, dois lados, situado nas 

arcadas da entrada principal da Reitoria da Universidade do Porto. Proveniência desconhecida. 

Fotografia: Rui Morais.  
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Não obstante o modelo acima descrito ser o mais conhecido, havia outros, manuais 

e, assim, menos ambiciosos, que procediam ao mesmo efeito dos encontrados em Jales e 

Tresminas. Na região da serra de Banjas, Paredes, zona de exploração aurífera em época 

romana, são encontrados monólitos com apenas uma cavidade e de base plana, o que 

sugerem que foram acionados sem recurso a qualquer tipo de engenho mecânico, mas sim 

de forma estritamente braçal (Fig. 9 e 10). 

 

 

Fig. 10 – Base de moinho de trituração manual, Serra de Banjas, Paredes. Fotografia do autor. 

 

 Após todo este processo, e já separado “em grosso” o minério, este reduzia-se a 

pó por intermédio de moinhos manuais giratórios que, na larga maioria dos casos não 

apresentam qualquer diferença relativamente aos utilizados na farinação. Carla Braz 

Martins (2008: 74) refere que aqueles usados para finalidades metalúrgicas teriam “estrias 

radiais, que provocando um maior atrito permitem uma melhor trituração e pulverização”. 

Como poderemos constatar na segunda parte deste estudo, na verdade são raros os 

moinhos com estrias radiais, pelo que tudo leva a crer que não haveria uma diferenciação 

de talhe das mós com base na sua utilização.  
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1.7. Duas mós fazem um moinho: produção de moinhos na antiguidade 

 

Nos primórdios da tradição moageira, como já referimos, no Neolítico 

(VILHENA, 2009: 26), rastreava-se a paisagem à procura de rochas morfologicamente 

aptas e com as propriedades abrasivas adequadas ao esmigalhamento e trituração de 

cereais e outros produtos (ANDERSON, 2014: 157).  

A invenção do moinho manual giratório e a introdução do movimento circular na 

moagem ocorre em meados de 450 a.C., no período cultural de La Téne da Idade do Ferro, 

na atual região da Catalunha (WATTS, 2012: 52; JACCOTEY et al., 2013: 407; 

CHARTRAIN, 2015: 445), revolucionando todo o costume moageiro imposto até então. 

Ao contrário das mós de rebolo tipicamente neolíticas, que normalmente eram recolhidas 

das imediações dos povoados sem particular atenção ao tipo de pedra (ALONSO et al., 

2009: 57), o fabrico das mós circulares exigia uma especial no tipo de pedra. Esta 

exigência levava à procura de jazidas adequadas, algumas das quais situadas a dezenas 

ou centenas de quilómetros. 

Este sistema de extração foi aperfeiçoado em época romana conhecendo-se 

grandes pedreiras que comercializaram os seus produtos para todos os cantos do Império. 

Um dos melhores exemplos são as pedreiras de basalto compacto da região de Eifel 

(Alemanha) - um dos melhores tipos de pedra para a manufatura de moinhos – local onde 

foram extraídas mais de 17 milhões de mós só durante o período romano (JODRY, 2009: 

90). 

O primeiro passo antes de proceder à extração da pedra consistia em escolher uma 

superfície de afloramento adequada. Uma das alternativas era fazer moinhos através de 

blocos de rocha soltos: quando pequenos, estes deveriam contemplar já as propriedades 

arredondadas e alisadas que as mós impõem. Os blocos grandes, geralmente soltos de 

falésias ou provindos de deslizamentos de terras, obrigavam a um maior labor de picos e 

cunhas. Há exemplos de grandes blocos rochosos cujo propósito seria arquitetónico e que, 

não servindo para esse fim, foram reciclados para o talhe de mós (ANDERSON, 2014: 

159-160). A outra forma utilizada seria talhar diretamente o substrato rochoso. Este era 

um método mais perfeito, contudo, mais complexo. É também o que mais vestígios deixa 
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à arqueologia. Os blocos eram extraídos desta forma e de forma sobreposta, seguindo 

planos horizontais quando o afloramento permitia, o que resultou em mós de dimensões 

muito semelhantes, contribuindo para a padronização das dimensões dos moinhos 

manuais giratórios da época romana (40-50 cm de diâmetro por 10-15 cm de altura), em 

contraste com aqueles da Idade do Ferro. A outra técnica para a manufatura de mós era 

através da esfoliação do substrato rochoso, ou seja, através do recorte de blocos da massa 

rochosa aproveitando as suas falhas naturais (Id. Ibid. 160-161). A diferença entre as duas 

técnicas é fundamental, porque a primeira requeria o trabalho de moldar o cilindro ainda 

no substrato, enquanto, a segunda bastava cortar blocos e apará-los já fora da massa 

rochosa. 

Para a extração grosseira dos blocos eram usados picos e cunhas de ferro, 

encontrados frequentemente nas pedreiras e nas minas de época romana. Os mesmos 

instrumentos eram utilizados no talhe final da mó obedecendo a alguns critérios que 

garantiam a funcionalidade da mesma. Segundo Gonzaléz Martín (2015: 33), após o 

primeiro talhe proceder-se-ia ao alisamento da superfície das mós com o uso de um pico. 

Do mesmo modo procedia-se ao alisamento lateral para fixar o diâmetro da peça e, com 

cinzel e martelo, alisava-se toda a superfície omelhor possível, dando-lhe a inclinação 

necessária na face de moagem ativa (assumindo uma forma côncava nas dormentes e 

convexa nas moventes). Nesta fase talhava-se o olho da mó, também com cinzel e 

martelo, até mais ou menos metade da altura. Posteriormente virava-se as mós ao 

contrário (nas moventes), se necessário com recurso a alavancas ou outros engenhos, 

repetindo-se o mesmo processo. Prova deste método são as mós moventes inacabadas, 

três provenientes da Citânia de Briteiros e uma da Cividade de Terroso que aparentam 

terem partido a meio durante o processo de talhe o olho da mó23.  

Estando a mó na sua forma final, estava pronta para ser transportada até ao seu 

destino. Era importante ter em atenção o peso da mó, o seu tamanho e as condições da 

rede viária devido à fragilidade da peça. 

                                                 

23 Ver as mós número 244, 253 e 588, disponíveis em anexo 4.  
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Os três meios mais utilizados seriam as “narrias” (espécie de trenó), ou algo que 

Pascual (2011: 249) menciona como “um modelo intermédio entre o carro convencional 

e as narrias”. Por fim, existiria o transporte através do carro tradicional. Embora fossem 

ambos de tração animal, puxados talvez por uma ou duas mulas, os dois primeiros seriam 

os mais cômodos, devido à pouca elevação que o moleiro teria de fazer para carregar as 

mós para cima dele. 

Os moinhos giratórios, atafonas e hidráulicos, foram parte do quotidiano de todo 

o mundo romano e chegaram mesmo até aos nossos dias. Só no centro e sul de Espanha 

estão identificadas mais de 40 pedreiras de moinhos romanos (ANDERSON et al., 2014) 

e, certamente, serão muitas as que estão por descobrir no nosso território. 

 

 

Fig. 11 - Organigrama da classificação geral das pedreiras de moinhos, in ANDERSON, 2014: 159. 
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1.8. Saberes do moleiro: o registo de uma tradição 

 

Os moinhos hidráulicos típicos do mundo rural estão a cair em desuso, fruto da 

natural substituição destes engenhos por outros que refletem o avanço tecnológico da 

nossa era. Para uma melhor compreensão do seu funcionamento, visitá-mos os moinhos 

de Paço de Sousa, atualmente integrados num restaurante e um dos poucos em atividade 

na nossa região e únicos ao largo de todo o rio Sousa. Os dados que de seguida se 

apresentam são o relato das indicações fornecidas pelos senhores João e Paulo Fernandes, 

proprietários do restaurante Moinho do Moleiro a quem, desde já, agradecemos. 

Este complexo conta com quatro moinhos hidráulicos em pleno funcionamento, 

todos semelhantes entre si. Destes, dois são usados para moer milho branco para consumo 

humano, e outro é utilizado para moer centeio para fazer broa todos os sábados de manhã. 

O quarto moinho apenas é usado para farinar milho amarelo, a alimentação do gado. 

Os moinhos são uma estrutura altamente complexa, motivados pela tradição de 

moagem que os foi aprimorando por várias gerações. Em Paço de Sousa, depois do 

incêndio que devastou a casa, todos os moinhos são do tipo rodízio ou, como Forbes lhes 

chamaria, do tipo “nórdico” (FORBES, 1993, II: 88). Este tipo de moinhos, cuja força da 

água é captada por uma hélice horizontal, é o modelo mais simples de moinhos 

hidráulicos. A outra alternativa, que se vê menos no nosso território, corresponde às 

azenhas, sistemas mais complexos que captam a água através de uma grande roda vertical, 

paralela à parede do complexo que alberga o engenho de moagem, e que também por ali 

existiu, até aos anos 70 do século XX, quando um incêndio devastou o local. 

Como já referimos, os moinhos hidráulicos, como qualquer moinho, possuem duas 

peças primordiais: as mós. A de baixo, dormente ou “poiso” tem cerca de 70 cm de altura 

(quando novas) e 1 metro de diâmetro. A de cima, movente ou “andadeira”, tem cerca de 

25 cm de altura e 90 centímetros a 1 metro de diâmetro. Ambas possuem o denominado 

olho da mó transversal a peça. A mó movente serve para o depósito do cereal e a dormente 

serve para o encaixe do eixo que liga à hélice (que, por sua vez, está a captar a força da 

água). 
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Ambas são obrigatoriamente adaptadas uma à outra, tanto na inclinação, como no 

próprio encaixe. A dormente não tem muita mestria no seu fabrico, pois corresponde a 

um bloco de granito cilíndrico, mais ou menos plano na sua parte ativa. A movente é mais 

complexa, pois tem de ter a mesma inclinação que a parte ativa da dormente e esta deve 

ter, imediatamente a seguir ao olho, um desgaste acrescido conforme o tamanho do grão 

que irá moer, caso contrário não consegue triturar o cereal. A movente tem um aspeto 

cónico, sendo a mó na zona do olho mais alta do que nas extremidades da mesma. Esta 

forma ajuda a assentar a mó movente sobre a segurelha fazendo-a rodar e, assim, 

diminuindo a probabilidade de esta se desencaixar. A segurelha é essencial nos moinhos 

hidráulicos. Sem esta simples peça os moinhos não funcionam. Trata-se de uma trave em 

ferro que é encaixada na parte ativa da mó movente, após talhados os encaixes, com cerca 

de 4 centímetros de profundidade e largura. Esta trave, com um orifício no meio onde vai 

encaixar o eixo que, por sua vez, é alimentado pela hélice, faz rodar a movente sobre a 

dormente, à mesma velocidade da hélice já aqui mencionada. 

Todas as mós são de granito, de granulometria maior ou menor, conforme a região 

de onde são provenientes. Como referimos, as mós dormentes têm, quando novas, cerca 

de 70 centímetros e as moventes apenas cerca de 25 centímetros, sendo estas últimas 

muito mais leves para não prejudicar a rotação da mó. Todas as mós, sejam elas moventes 

ou dormentes, são utilizadas até ao limite do desgaste e, na larga maioria dos casos, até 

partir, de tão finas que já estão. Por isso, uma mó dormente e que moa bem gastará, até 

ser descartada, três mós moventes. 

Cada mó demorava, quando feita à mão, cerca de três dias de trabalho a concluir. 

E o ideal seria o par serem feitas de penedos diferentes, de forma a evitar que a pedra 

fosse a mesma. Quando ambas provinham do mesmo penedo, diz-se haver um segredo 

para que o trabalho não fosse em vão: uma devia ser extraída na vertical e outra na 

horizontal. Diz-nos o Moleiro de Paço de Sousa que, se fossem ambas cortadas do mesmo 

penedo e na mesma direção, as mós não se “entenderiam” na altura de moer, não servindo 

o seu propósito. 

O moinho vai-se desgastando mediante o trabalho que se lhe é exigido e o tipo de 

cereal (ou metal) que mói. Com o uso, as superfícies de moagem das duas mós começam 
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a ficar lisas, havendo necessidade de as picar para que mantenham a qualidade de 

panificação. A arte de picar as mós é simples, mas trabalhosa. Com recurso a picos ou 

instrumentos semelhantes, bate-se em toda a superfície ativa da mó até que esta fique 

novamente rugosa. A direção da picagem pode ser do olho para a periferia ou vice-versa. 

Cada mó levaria uma hora de trabalho a picar, se fosse labor para uma só pessoa. 

Diz-nos um dos moleiros, o senhor João que, “nos tempos mais antigos” em que 

era criança, bem como no do seu pai e avó, as mós tinham de ser picadas de oito em oito 

dias, sendo que cada movente durava cerca de 7 a 8 anos até ser descartada. Isto com os 

moinhos a funcionar todos os dias e, não raras vezes, de dia e de noite. Na atualidade, as 

mós são picadas com menos frequência, porque também se mói menos. 

Algo que desgasta muito os moinhos é, naturalmente, trabalharem sem cereal para 

moer. Quando isso acontecia começava a sair um pó escuro, denominado por “farinha 

negra” que não era mais do que pó de pedra proveniente das duas mós. O espaçamento 

entre as duas mós também tem interesse. Movido por um engenho de cordas (ligado a um 

urreiro) pode controlar-se se as mós ficam mais juntas ou separadas uma à outra e, assim, 

obter farinha mais grossa ou fina. Este espaçamento também varia conforme o tipo de 

cereal a moer, ultrapassando muitas das vezes o livre arbítrio quanto ao tipo de farinha 

que pretendemos. Por exemplo, o centeio, apesar de ser muito mais fino do que o milho, 

deve ser moído com as mós mais afastadas do que neste último. 
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Fig. 13 - Pormenor de um dos moinhos, 

no caso, o destinado à moagem de minho 

branco. Fotografia do autor. 

Fig. 12 - Os moinhos do moleiro, com o acionamento de um deles por Paulo Fernandes, um dos 

proprietários. Fotografia do autor. 
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Fig. 15 - Pormenor de duas das quatro pás dos moinhos. 

Fotografia do autor. 

Fig. 16 - Pormenor da dormente antes 

picagem. Na foto o pico que se usava na picagem 

(à esquerda,) antes da existência do martelo de 

piacagem (à direita). Fotografia do Autor. 

Fig. 14 - Um dos moinhos já desmontado para picagem. Fotografia do autor. 
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PARTE 2. Os moinhos romanos do sul do  

conventus bracaraugustanos 

 

2.1. Objetivos e metodologia 

  

 Como já observamos, o trabalho que agora se apresenta tem como objetivo o 

contributo para o estudo das mós e moinhos romanos encontrados no sul do conventus 

bracaraugustanus.   

A principal motivação para a elaboração desta dissertação é poder contribuir para 

um melhor conhecimento sobre um tipo de espólio que tem vindo a ser negligenciado. É 

igualmente nossa intenção estabelecer uma crono-tipologia das mós, de modo a poder 

servir de referência a estudos futuros nesta região.  

Num primeiro momento procedemos à recolha do maior número de indicações 

bibliográficas. Fizemo-lo tanto em bibliotecas públicas como em consultas online, a 

maior parte das quais em língua estrangeira. Após a compilação e leitura desta informação 

procedemos a um criterioso trabalho de campo, percorrendo todo o território estudado e 

solicitámos as devidas autorizações para estudar o espólio à guarda dos municípios, dos 

museus, dos gabinetes de arqueologia e de centros interpretativos que albergam mós 

classificadas como romanas. Ao todo visitámos um total de vinte e três concelhos, 

divididos por três distritos, com uma maior cobertura na área geográfica correspondente 

ao distrito do Porto24 (Mapa 1). 

                                                 

24 Da área geográfica que nos propusemos a estudar, e que será detalhadamente exposta, apenas não 

podemos contactar – por falta de resposta – os seguintes municípios: Maia e Lousada, no distrito do Porto; 

Fafe, Cabeceiras de Basto (conseguimos um exemplar através do Museu Amadeo de Souza-Cardoso, em 

Amarante), e Vizela, no distrito de Braga; Valpaços (conseguimos um exemplar no Museu da Região 

Flaviense, em Chaves), Mondim de Basto, Ribeira de Pena e Alijó (que conseguimos colmatar com as mós 

provindas do Projeto Para a Ocupação Humana de Pegarinhos (PIOHP), no distrito de Vila Real.  
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Os municípios de Gondomar, Sabrosa e Santa Marta de Penaguião declararam que não detinham em sua 

posse mós ou, pelo menos, que estas não seriam datáveis do período romano.  

O município de Celorico de Basto, após a nossa visita, mostrou-se de tal forma pouco colaborativo que não 

nos foi possível aceder ou estudar o seu espólio.  

Vila Real detém exemplares em dois museus municipais e que estavam em exposição, dentro de vitrinas, 

pelo que não nos foi possível aceder-lhes. O município de Vila Pouca de Aguiar remeteu para o Complexo 

Mineiro de Tresminas, que visitamos.  

Não contactámos o município de Guimarães e Póvoa de Lanhoso porque nos deslocámos à Sociedade 

Martins Sarmento. Para o município de Murça, contámos com a ajuda da Professora Doutora Maria de 

Jesus Sanches. Em Matosinhos grande parte das mós foram apenas contabilizadas e registadas como sendo 

meta ou catilus, pois a forma como estavam acondicionadas não permitiu um acesso seguro para o seu 

estudo.  
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 Como já referimos registámos 1245 mós, provenientes de 38 locais distintos, entre 

civitates, villas, povoados fortificados, povoados mineiros, complexos de mineração e 

achados furtuitos. De todas as mós identificadas, fotografámos e desenhámos 273 

exemplares, atendendo a três parâmetros de seleção: representação geográfica, contexto 

estratigráfico e variedade tipológica, privilegiando os exemplares não fragmentados. As 

mós e moinhos, como objeto pouco estudado que são, não apresentam com frequência 

qualquer tipo de registo ou contexto estratigráfico, pelo que a informação que delas 

conseguimos retirar é parca. Por outro lado, seria para nós incomportável fotografar e 

desenhar todas as mós registadas, até porque a relação entre o tempo que demoraríamos 

a fazer este levantamento e a informação que daí retiraríamos, não seria muito profícua. 

                                                             : 1- Marco de Canavezes; 2- Porto; 3- Chaves; 4- Braga; 5- Vila do Conde; 6- Alijó; 7- 

Baião; 8- Guimarães; 9- Paredes; 10- Famalicão; 11- Trofa; 12- Póvoa de Varzim; 13- Felgueiras; 14- Valpaços; 15- Matosinhos; 

16- Paços de Ferreira; 17- Santo Tirso; 18- Penafiel; 19- Amarante; 20- Valongo; 21- Vila Pouca de Aguiar; 22- Boticas; 23- 

Cabeceiras de Basto. 

 

Mapa 3 -  Limite geográfico do Conventus Bracaraugustanus, segundo Armando 

Redentor (2011).                                                             : 1- Marco de Canavezes; 2- Porto; 3- Chaves; 4- Braga; 5- Vila 

do Conde; 6- Alijó; 7- Baião; 8- Guimarães; 9- Paredes; 10- Famalicão; 11- Trofa; 12- Póvoa de Varzim; 13- Felgueiras; 14- 

Valpaços; 15- Matosinhos; 16- Paços de Ferreira; 17- Santo Tirso; 18- Penafiel; 19- Amarante; 20- Valongo; 21- Vila Pouca de 

Aguiar; 22- Boticas; 23- Cabeceiras de Basto. 

Concelhos estudados

Mapa 1 – Concelhos visitados com mós romanas (ou da Idade do Ferro). 

 

Mapa 2 – Concelhos visitados com mós romanas (ou da Idade do Ferro). 
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As mós são materiais pesados e, salvo exceções, estão armazenadas amontoadamente ou 

sem grande critério de conservação, o que dificulta o seu estudo. 

Do total estudámos, em pormenor, 273 exemplares que incluímos num ensaio de 

cariz crono-tipológico. As restantes 972 mós25 foram registadas para efeitos de 

contabilização, dada a necessidade de fazer um levantamento do número de mós por 

povoado.  

Não obstante, na base de dados que realizámos incluímos todas as 1245 mós – as 

desenhadas e as contabilizadas. A todas as mós foi atribuído um número de registo e, 

quando aplicável, o respetivo número de inventário. Registou-se ainda a sua proveniência 

arqueológica, a localização administrativa26, bem como o local onde se encontram 

acondicionadas.  

No estudo destes materiais, atentamos ainda nos seguintes itens: classificação 

final: (meta) ou movente (catilus); matéria (tipo de pedra); cronologia (quando aplicável); 

estratigrafia (quando aplicável); tipologia. Procedemos ainda ao cálculo criterioso das 

medidas em todas as mós ou fragmentos, especificamente a largura, o diâmetro do olho, 

a altura exterior, a altura interior e o ângulo na parte ativa da peça (Fig. 17). Neste trabalho 

exaustivo considerámos ainda os sobreolhais, os cavalos (manípulos), ou algum tipo de 

particularidade que merecesse destaque. As fotografias foram retiradas com câmara de 12 

megapixéis ou superior, de vários ângulos, privilegiando a foto de plano sobre a parte 

ativa da peça. O desenho foi inicialmente realizado pelo recorte da fotografia, com recurso 

ao programa Adobe Illustrator; retirámos depois o fundo e procedemos à criação de um 

traçado reconstrutivo das mós fragmentadas.  

Os dados obtidos com estes procedimentos, permitiram-nos preencher todas as 

fichas de registo através do programa Microsoft Excel, organizadas pela ordem em que 

                                                 

25 Quando nos referimos a “mós” referimo-nos muitas vezes a fragmentos de mós. Cada fragmento teve 

direito a um registo, dado por vezes não ser possível reconstruir a peça com outros fragmentos existentes 

no mesmo local. Sempre que conseguimos reconstruir uma peça, todos os elementos têm apenas um número 

de registo.  

26 Esta informação é especialmente útil quando os materiais têm proveniência desconhecida.  
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nos dirigimos a cada local. As fichas de inventário foram realizadas com recurso ao 

programa Adobe InDesign.  

 

 

 

Fig. 17 – Medidas realizadas em todas as mós estudadas. 

 

No que diz respeito à classificação das mós tivemos grandes dificuldades numa 

primeira instância. No início do nosso trabalho apenas conhecíamos duas tipologias para 

mós no período romano, sendo uma delas a de Nélson Borges, aqui já referida, cuja 

variedade tipológica era demasiado simples para servir aos nossos propósitos. A outra, de 

Fernando Sanz, Eduardo Prado e Mercedes Domínguez (2014: 83-118), apenas dedicada 

ao estudo do povoado, de Cerro de La Cruz, Córdoba, também não satisfazia as nossas 

necessidades. Chegamos a ponderar criar a nossa própria tipologia. Mudámos de opinião 

após a consulta da tese de doutoramento de Samuel Longepierre, intitulada “Meules, 

moulins et meulières en Gaule méridionale du IIe s. av. J.-C. au VIIe s. ap. J.-C.” que, 

talvez por também se dedicar a um estudo de âmbito regional, incluía os mesmos tipos 

identificados no nosso trabalho, à exceção de um que veremos adiante. Com base neste 

estudo podemos estabelecer uma datação relativa da maioria dos exemplares 
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identificados, e que não possuíam dados cronológicos associados. Os poucos exemplares 

com cronologia associada serviram, por sua vez, para atestar a validade das cronologias 

avançadas pela tipologia desenvolvida por Longepierre.  

Por último, procedemos à análise da dispersão espacial das mós pelo território que 

nos propusemos a estudar, através do programa ArcGIS, considerando a tipologia dos 38 

locais obtidos no nosso registo. Procurámos também responder a algumas questões que 

nos foram surgindo ao longo da elaboração desta dissertação, como veremos mais adiante. 

De forma a abreviar o texto, optámos por remeter para anexo as fichas de inventário e 

alguns gráficos e tabelas, bem como a digitalização da carta geológica de Portugal a escala 

1:500 000, com pormenor da nossa área de estudo. As coordenadas utilizadas na 

cartografia foram registadas no sistema WGS1984. 
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2.2. Enquadramento histórico  

  

 A submissão do Noroeste Peninsular por parte dos Romanos e de toda a Hispânia 

dá-se num período em que Roma deixa de ser uma mera civitas para desempenhar um 

papel mais importante: a capital do maior Império do mundo conhecido. Tais mudanças, 

onde Roma se vê senhora de uma vasta área, de proporções nunca antes atingidas, obriga 

à mudança de vários cenários do ponto de vista da organização administrativa dos 

territórios anexados, a começar pela criação dos conceitos de província e de imperium 

(CARVALHO, 2008: 84). Estes conceitos, que foram evoluindo à medida que Roma 

também alargava fronteiras, levaram à divisão de todo o território romano em províncias. 

Estas províncias, que inicialmente designavam apenas a esfera da responsabilidade de um 

território, passarão, depois, a incluir um governo de um território anexado, e respetiva 

circunscrição territorial (Id. Ibid). 

 A Hispânia, que no final da segunda Guerra Púnica se divide entre duas 

províncias, a Ulterior e a Citerior, é novamente repartida, quase dois séculos depois, 

aquando a submissão por Augusto dos Ástures e Cântabros, em cerca de 25 a.C., em três 

novas províncias: a Bética, a Lusitânia e a Tarraconense, que incluíam os conventus 

jurídicos com as respetivas capitais. Para este período o nosso território estava incluído 

na província da Tarraconense e, especificamente, integrava um dos seus conventus, o 

bracaraugustanus, com capital em Bracara Augusta.   

 A data da “divisão” das províncias em conventos não é consensual. Jorge de 

Alarcão (Id. 55) refere que esta circunscrição deverá ser atribuída a Vespasiano, algures 

entre 69 e 79. Armando Redentor (2011: 25), por sua vez, atribui a criação dos conventos 

a Augusto:  

“a controvertida questão da divisão conventual vem sendo extremamente dissecada desde 

finais do século IXI, tendo originado a apresentação de propostas bastante diferentes (…) 

essas propostas contemplam a defesa da criação conventual em fases cronológicas como 

a época augustana (…), o imperialato de Cláudio (…), o período republicano (…), ou a 

governação de Vespasiano. (…) Todavia, o aparecimento da Tabula Lougeiorum,(…) em 
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meados da década de 80 do passado século (…) vai caminhando no sentido do consenso 

relativamente à criação augustana, com progressiva adesão de investigadores inicialmente 

avessos a essa perspectiva.” 

O que se sabe com segurança é que, com a criação dos conventos, as províncias 

continuaram a existir e não perderam importância ou protagonismo. Os conventos eram 

divisões judiciais e administrativas, que serviam de acolhimento do governador da 

província, acompanhado por um consilium, com o objetivo de administrar justiça 

(OZCÁRIZ GIL, 2006: 72). Foram o mecanismo encontrado para aproximar as 

populações recém-conquistadas à iuris romana, um lugar fixo para administrar justiça, o 

que terá levado à criação de dinâmicas sociais e políticas “não concorrentes com papéis 

que cabem à cidade e à província, mas que lhe dão corpo enquanto estratégia da ambição 

política de notáveis e como instância de diálogo com o imperador” (REDENTOR, 2011: 

27). Talvez por isso sejam apontadas outras competências aos conventos que não apenas 

os jurídicos, nomeadamente de cariz religioso e de propaganda imperial, mas também 

como base para a organização de censos e, ainda, de cobranças fiscais (OZCÁRIZ GIL, 

2009: 334). Os conventos eram, assim, os principais responsáveis por fazer o balanço 

entre a vida política local e provincial, com a realização de assembleias periódicas de 

notáveis (consilium conventus) onde, por um lado, se impunha a vontade imperial pela 

mão do governador e, por outro, se ouviam as preces das comunidades locais 

(REDENTOR, 2011: 27).  

 Helena Carvalho diz-nos que, como acontecia noutras partes do Império, também 

no Noroeste Peninsular - onde se inclui o conventus bracaraugustanus – se usaram as já 

existentes estruturas indígenas para desenhar o novo plano administrativo, com base nos 

diferentes níveis de cada região, o que permitia a implementação de escalas de abordagem 

e de desenvolvimento direcionadas para cada território (2008: 96). Esta perspetiva parece 

indicar que a finalidade dos conventos seria, mais do que meramente jurídica, um 

estabilizador social de determinada região. A implementação de conventos, pelo menos 

nesta região, foi essencial para a organização de um território que não possuía cidades. 

Foi assim crucial a criação por Augusto de três núcleos urbanos no Noroeste Peninsular, 

Bracara Augusta, Asturica Augusta e Lucus Augusti, que “passaram a funcionar como 
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capitais administrativas, de extrema importância para a pacificação, controle e 

organização da região (…) por volta do ano 16 a.C.” (Id. 97). 

Estes conventos manter-se-ão em vigência até finais do século III, aquando a 

reforma administrativa de Diocleciano, no ano de 288, (OZCÁRIZ, 2006: 41), e que 

pressupôs a criação de novos conventus subtraídos à Tarraconense, designadamente a 

criação da nova província da Galécia cuja capital foi, precisamente, Bracara Augusta “ 

(MORAIS, 2004: 47).  
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2.3. Enquadramento geográfico  

 

 As fontes clássicas não no forneceram muita informação relativamente aos limites 

físicos do conventus bracaraugustanus. Sabe-se, genericamente, a área que abarcaria e 

alguns dos seus limites, bem como alguns populi ou civitates que o integravam 

(REDENTOR, 2011: 27-28).  

A sul e a oeste os limites do convento Brácaro não oferece grande motivo de 

discussão. A oeste seria, naturalmente, o oceano Atlântico e, a sul, o rio Douro (Plínio, 

N.H, IV: 112 apud. REDENTOR, 2011: 28). A este a norte, nas fronteiras com os 

conventus Lucencis e Asturum e, talvez o Emeritensis, não se podem estabelecer 

fronteiras tão precisas. Para além das parcas fontes clássicas é necessário recorrer à 

orografia e à hidrologia, bem como aos dados arqueológicos e epigráficos.  

Uma das primeiras referências para os limites do conventus é assinada por Jorge de 

Alarcão na sua obra Portugal Romano (1987: 55): “o convento bracaraugustano, com 

sede em Bracara Augusta, ia do Douro provavelmente ao até ao rio Verdugo, seguia 

depois pelas serras atualmente espanholas de Suido e Cando até à confluência do Minho 

com o rio Sil, acompanharia este rio até à serra de Caurel e desceria pelas serras de São 

Mamede, Queija, Las Corças, Cañizo, Segundera, Nogueira e Bornes, vindo alcançar o 

Douro na confluência com o rio Sabor. A parte mais oriental de Trás-os-Montes ficava, 

assim, no convento asturicense...”. 

 À luz de contributos mais recentes foram propostos novos limites para a área 

setentrional e oriental do conventus. Para esta dissertação, usaremos os limites propostos 

no já referido estudo de Armando Redentor.  

 O estabelecimento de regiões administrativas ou jurídicas em territórios anexados 

pelo Império obedeciam a critérios vários, que não necessariamente os geográficos, pese 

embora as acessibilidades e limitações físicas serem de suma importância. Os fatores 

históricos, políticos, sociais e fiscais seriam os que mais pesariam na demarcação de 

determinado território (REDENTOR, 2011: 28), até porque a desfragmentação 

hierárquica do poder, das províncias, dos conventos e, abaixo destes, das civitates, teriam 
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que ser sensíveis à estrutura pré-romana já existente e ao papel das elites cívicas locais 

(CARVALHO, 2008: 84).  

 As civitates tiveram um papel extremamente importante na distribuição da carga 

fiscal do território onde se inseriam. Segundo Plínio (N. H., III, 28) contava-se a 

existência de 24 civitates no convento bracaraugustano e 285.000 tributários, o que aufere 

a cada civitas a capacidade de recolher impostos em nome do império, bem como de se 

integrarem no tecido social que se foi compondo ao longo das décadas. Como já 

referimos, o bronze de Bembibre documenta a criação destas civitates a Augusto entre 15 

e 13 a.C. (MARTINS et al 2005: 281; REDENTOR: 28), coincidente a passagem do 

príncipe na região. Têm havido várias propostas para a localização de cada uma destas 

civitates e sabe-se que estas não seriam homogéneas na sua dimensão ou importância, 

“uma vez que entrarão nesta questão factores físicos de base, como os orográficos e 

hidrográficos, mas também os geológicos, além de culturais e históricos” (REDENTOR, 

2011: 29).  

 Segundo Redentor (2011: 29) a divisão com o convento Lucensis, pelo litoral, dar-

se-ia a partir da ria de Vigo e rio Verdugo, em concordância com Jorge de Alarcão (1987: 

55), Alain Tranoy (op. cit 1981: 161) e Rodríguez Colmenero (op. cit. 1977: 16-17). Esta 

divisão parece comprovada pelos dados epigráficos. À luz do estudo de Rodríguez 

Colmenero (2004: 215) sobre os miliários da via XIX, uma via que ligava Bracara a 

Asturica, via Tudae (Tui) e Lucus (Lugo), os limites fronteiriços entre os conventos 

brácaro e lucense seriam, a partir do oceano, a ria de Vigo e o rio Verdugo. Depois, 

seguiria em direção à serra do Suído até chegar à confluência do rio Sil com o Minho, 

passando pelas “cumeadas mais elevadas da Dorsal Galega, as quais permitem, pelo seu 

destaque, impor-se como limite, nomeadamente as dos Montes do Testeiro, o alto da Peña 

de Francia e as da serra de Faro” (REDENTOR, 2011: 30). Da zona ribeirinha do Rio Sil 

descia, avançando para o seu vale, à medida que recolhia para a serra de São Mamede, 

região que marca a convergência dos três conventos jurídicos do Noroeste (REDENTOR, 

2011: 30; TRANOY, 1981: 157).  



Os sistemas de moagem do Mundo Romano: o sul do Conventus Bracaraugustanus | Tiago Josué Ferreira 

 

75 

Em continuação, os limites conventuais pautar-se-iam pelo rio Sil, tomando 

depois a direção do seu afluente, o Navea, mas isso não significa, segundo Redentor 

(2011: 31), que a fronteira se estabelecesse pelo percurso do rio, mas sim pelo Alto de 

Cerdeira, tendo em conta a quantidade de miliários associados a esse local. A partir daqui, 

as fronteiras estabelecem-se até à serra do Cañizo, seguindo a sudeste os cumes de 

Segundera ou Gamoneda, de modo a encontrar os eixos montanhosos do nordeste 

atualmente português da serra da Nogueira e da serra da Coroa, já em zona transmontana 

(Id. 31-32). A fronteira seguiria rumo a sudeste, em direção à serra de Bornes, correndo 

pela linha de Vilar do Monte e em direção à serra de Ala, pendendo, de seguida, para a 

serra do Facho. É este maciço rochoso que encontrará a nascente do Tua e este, 

assumindo-se como “confim meridional da fronteira oriental do convento 

bracaraugustano” (Id.: 33). As margens do rio Tua são, assim, o limite do conventus até 

encontrar o rio Douro, imponente marco geográfico que limitaria o território a Sul.  

Mapa 2 -  Limite geográfico do Conventus Bracaraugustanus, segundo Armando Redentor (2011). 

 

Mapa 4 - Proposta de delimitação Norte na área estudada.Mapa 5 -  Limite geográfico do 

Conventus Bracaraugustanus, segundo Armando Redentor (2011). 
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2.3.1. Área de estudo: o sul do conventus bracaraugustanus 

 

 Inicialmente esta dissertação tinha como objetivo fazer o levantamento te todas as 

mós romanas do Norte de Portugal, porque não fazíamos ideia do que iríamos encontrar, 

com exceção das mós romanas de Pegarinhos que estudámos, em 2015, e estão publicadas 

no relatório do projeto27. No entanto, à medida que começamos a fazer o registo pelos 

vários concelhos que colaboraram connosco, percebemos que a quantidade de mós, 

inteiras ou fragmentadas, seria de tal forma extensa que seria incomportável. 

 Assim, reduzimos a área previamente selecionada ao sul do conventus, com 

destaque para importantes estações arqueológicas, como as civitates de Bracara Augusta, 

Portus Cale, Aquae Flaviae e Tongobriga, e os locais de mineração como Tresminas, 

(Vila Pouca de Aguiar), serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Santa Iria, Flores e Banjas 

(integradas no Parque das Serras do Porto)28, partilhadas pelos concelhos de Gondomar, 

Valongo e Paredes. Considerámos ainda a villa romana de Pegarinhos (Alijó), uma das 

poucas estações arqueológicas com dados estratigráficos associados à presença das mós.  

 Uma das soluções pensadas foi estabelecer um, dois ou até três distritos como 

limites geográficos, mas percebemos que, na maioria dos casos, esses limites criados 

apenas na década de 30 do século XIX, através da Carta de Lei de 25 de Abril de 1835, 

pouca ou nenhuma relevância teriam para a época cronológica que estamos a estudar.  

 Como mencionámos, optámos por estudar apenas a parte sul do conventus, 

tentando estabelecer uma linha divisória entre o Norte e o Sul, através de uma linha 

delimitadora fictícia que serviria como o nosso limite setentrional. 

O limite norte foi delineado pela passagem da Via XVII, uma das principais vias 

romanas referidas no Itinerário de Antonino que ligava Bracara Augusta a Asturica 

Augusta, passando por Aquae Flaviae (FONTES; ANDRADE, 2005: 5). Como acontece 

nos nossos dias, a mesma via teria variantes no seu percurso, pelo que entendemos seguir, 

                                                 

27 PEREIRA, Pedro; SILVINO, Tony – O Projecto de Investigação sobre a Ocupação Humana em torno da 

aldeia de Pegarinhos. Relatório policopiado, 2016. 

28 Para mais vide http://serrasdoporto.pt/, consultado a 10/05/2018. 

http://serrasdoporto.pt/
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no seu primeiro trecho, a via XVII entre Bracara Augusta a Aquae Flaviae por Ciada e, 

na segunda parte, de Aquae Flaviae a Asturica Augusta, por Robertorum. Rodríguez 

(2004: 106-112) explica detalhadamente o traçado desta via, que partia de Bracara 

Augusta e rumava em direção à atual freguesia de Gualtar, para depois, seguir para 

nordeste, em direção a Póvoa de Lanhoso. Daí continuava em direção a Viera do Minho, 

num percurso que seguia mais ou menos o trajeto da Estrada Nacional 103 e continuaria 

a ascender, procurando passar sempre por pontos topograficamente elevados, até Espindo 

e Serra da Cabreira, para depois contornar a Zebral e continuar a norte em direção a Botica 

de Ruivães, já perto da afluência do rio Rabagão (atual fronteira entre os distritos de Braga 

e Vila Real). A via continuaria em direção à atual barragem de Venda Nova, atravessando 

aí o já inexistente rio Canhua pela antiga ponte do Arco (atestada por um miliário de 

Trajano, entretanto desaparecido)29. Seguiria depois a oriente, em direção a Codeçoso, 

percorrendo a margem do rio Rabagão até o atravessar na já desaparecida ponte de lugar 

de Porto de Carros (possivelmente correspondente à ponte do Caminho Municipal 1027). 

A próxima passagem era Currais, já a norte do Rabagão, seguindo depois a margem 

direita do rio até Viade de Baixo e São Vicente de Chã e Gralhós. Descia depois em 

direção à Serra do Leiranco, sobranceira à vila de Montalegre em direção ao Castro da 

Malhó, em Ardãos, cruzando o importante complexo de exploração aurífera de Poço de 

Freiras. A partir daí rumaria em direção a Chaves passando por Seara Velha e Soutelo. 

Chegando ao ponto de estação intermédio, Chaves (Aquae Flaviae) a via XVII cruzaria 

o decumanus máximo da cidade, ultrapassando-a pela ponte de Trajano sobre o rio 

Tâmega. Dirigir-se-ia na direção sudeste para ultrapassar o rio Calvo pela Ponte do 

Arquinho, seguindo posteriormente para sul entre este e o rio Rabaçal (afluente do Tua, 

que atualmente divide os distritos de Vila Real e Bragança). A partir daqui ultrapassaria 

o rio Rabaçal, antes mesmo de chegar ao rio Tua, indo já em direção a Asturica, via Vale 

de Gouvinhas e Lamalonga, para lá do conventus Brácaro.  

                                                 

29 Para mais vide:  

www-arqueologia.patrimoniocultural.pt/?sid=sitios.resultados&subsid=2966425&vt=2966424 consultado 

a 12/05/2018 
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Como Armando Redentor, adotámos o rio Rabaçal como limite Norte e Nordeste 

da nossa área geográfica, até à sua afluência no vale do Tua, que já compõe o limite 

oriental do conventus. 

O limite setentrional foi delimitado pela margem sul do Cávado, desde a foz até 

Braga. Entre a cidade e a margem sul do rio Cávado, estabelecemos como limite a via 

XIX, já aqui referida, e que ligaria esta civitas às duas outras capitais conventuais, Lucus 

e Asturica.  

   

 

 

 

Limite Conventus Bracaraugustanus

Mapa 3 - Proposta de delimitação Norte na área estudada. 

 

Mapa 6 – Contextualização dos sítios estudados com proveniência de mós na área 

selecionada.Mapa 7 - Proposta de delimitação Norte na área estudada. 
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2.4 Enquadramento dos arqueossítios estudados 

 

No levantamento que fizemos nos 24 concelhos já referidos, registamos mós 

provenientes de 38 locais, provenientes de 4 civitates, 5 villae, 19 povoados fortificados, 

5 em contextos de mineração (complexos mineiros e pequenos povoados) e 5 achados 

isolados, sem proveniência específica. 

Achamos importante, antes de avançar para a análise crono-tipológica dos moinhos, 

realizar um breve enquadramento de cada local. Estes locais estão enumerados, no Mapa 

4, entre 1 a 38, atribuindo diferentes cores para cada tipo de estrutura, de forma a garantir 

melhor leitura da área estudada.  
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Mapa 4 – Contextualização dos sítios estudados com proveniência de mós na área selecionada. 

 

Mapa 8 – Contextualização dos sítios estudados com proveniência de mós na área selecionada. 
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Sítio: 1                    Denominação: Tongobriga                                                 

Tipologia: Civitas     Concelho: Marco de Canavezes 

Longitude: 41,161634  Latitude: -8,147253 

Descrição: Cidade romana, com vestígios de ocupação castreja, com casas redondas e cobertura de 

colmo, provavelmente fundada no tempo de Augusto. Capital de um vasto território e em posição 

privilegiada junto ao rio Tâmega, Tongobriga chegou a atingir a extensão de 10 hectares na sua máxima 

extensão entre os finais do séc. I e II. Em época posterior a Vespadiano as casas castrejas foram 

desmontadas para dar lugar a edificações de arquitetura romana. 

O Forum, o templo, as termas públicas, foram erguidos no início do séc. II, afirmando o novo espaço 

cívico do desenho urbano da cidade. 

Abundam os fragmentos cerâmicos, numismas, vidros e espólio osteológico. Regista-se uma grande 

quantidade de mós, maioritariamente graníticas mas também em conglomerado sedimentar, onde se 

destaca um exemplar de mó movente raiada, rara e associada a contextos de mineração e metalurgia. 

Referências Bibliográficas: Alarcão; Barroca, 2012. Lino et al., 2013. Dias, 2014. Rocha; Dias; Alarcão, 

2015.  

 

Sítio: 2                    Denominação: Portus Cale 

Tipologia: Civitas    Concelho: Porto 

Longitude: 41,157056 Latitude: -8,627808 

Descrição: Cidade romana, com vestígios de origem castreja, que terá sido fundada em meados do séc. I 

a.C., depois da sua conquista pelo general Perpenna. Esta cidade era atravessada pela via XVI do referido 

Itinerário de Antonino, que fazia a ligação entre Olisipo e Bracara.  

A escavação do arqueossítio da rua de D. Hugo, nº 5, no morro da Sé, em 1984, veio trazer novos dados 

sobre as origens desta cidade romana, com uma ocupação datável do século I. Entre outras deve destacar-

se as descobertas na Casa do Infante, local onde se identificou um provável palácio dos séc. III-IV 

voltado para as atividades portuárias.  

À luz destas descobertas mais recentes, vários são os autores que defendem a localização de Cale na 

cidade do Porto, como Vasco Mantas, Armando Coelho Ferreira da Silva ou Jorge de Alarcão. Já Tranoy 

defende a localização da cidade em ambas as margens, sendo que do lado de Gaia existiria um castro 

romanizado e do lado do Porto um pequeno povoado. António Silva, num estudo mais recente, diz não 

existir razões para afirmar ou contradizer estas afirmações, mantendo a incógnita se seria a cidade do 

Porto a antiga urbe de Cale, um castro romanizado cuja importância económica e social crescente lhe 

valeu a categoria de cidade, não obstante de ser incomparável, quer em dimensão, quer em estruturas às 

cidades de Bracara Augusta ou Aquae Flaviae.  

Referências Bibliográficas: Tranoy, 1995. Mantas, 1996. Alarcão, 2005. Silva, 2007. Silva, 2010. Silva, 

2011. Alarcão; Barroca, 2012.  
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Sítio: 3                    Denominação: Aquae Flaviae                                                 

Tipologia: Civitas     Concelho: Chaves 

Longitude: 41,738492 Latitude: -7,4721 

Descrição: Cidade Romana, cuja fundação parece remontar aos inícios séc. I. Mais tarde, ascenderá à 

categoria de municipum Latinum entre 74 e 79 d.C., durante a atribuição do ius Latii à Hispânia. Nesse 

momento a cidade passa a controlar outras civitates menores da parte oriental do conventus 

bracaraugustanus.  

A importância de Aquae Flaviae deve-se à sua localização geográfica, nomeadamente como ponto de 

passagem da importante via XVII que ligava Bracara a Asturica.  Essa importância parece ser comprovada, 

entre outros aspetos, pela contrução da ponte romana sobre o Tâmega, edificada em 104 d.C.  

Embora as origens da cidade seja, ainda, tema de discussão, são poucos os argumentos para se considerar 

que a cidade fora construída sobre um antigo povoado indígena. A investigação parece apontar para uma 

evolução a partir de uma mansio – As Aquas, embora ainda não exista uma confirmação científica fidedigna. 

Sediada numa importante zona de exploração mineira, teria como função controlar e agregar os povoados 

proto-históricos que a circundavam. 

Referências Bibliográficas: Fonte, 2006. Guedes, 2009. Ribeiro, 2010. Alarcão; Barroca, 2012.  

 

Sítio: 4                    Denominação: Bracara Augusta                                                 

Tipologia: Civitas     Concelho: Braga 

Longitude: 41,545447 Latitude: -8,42651 

Descrição: Fundada entre 15 e 13 a.C, tornar-se-à capital dos Bracari, um populus pré-romano, e 

assumirá funções de tutela sobre outros populi da região.  

A sua localização geográfica, entre os rios Douro e Minho, insere-se numa estratégia de controlo 

económico, político e administrativo de toda essa vasta região.  

A civitas de Bracara Augusta foi capital de conventus e Diocleciano escolheu a cidade para capital da 

província da Galécia, entre os anos de 284 e 288-299, reunindo os conventus de Bracara Augusta, Lucus 

Augusti e parte do de Clunia.  

No século IV era uma cidade de extrema importância, perpetuando-se mesmo após a queda do Império 

Romano a ocidente, tendo sido a capital do reino dos Suevos nos séculos V e VI. Encontraram-se aqui, 

pelo menos, uma mó que parece ser hidráulica. É expectável, embora não existam muitos exemplare, que 

tivessem existido moinhos hidráulicos em cidades romanas e até em villae, dado o nível de urbanização 

desenvolvido.  

Referências Bibliográficas: Martins, 2000. Morais, 2004. Ribeiro, 2010. Alarcão; Barroca, 2012. 

Martins; Carvalho, 2016.  

 

Sítio: 5                    Denominação: Villa Fromarici                                       

Tipologia: Villa     Concelho: Vila do Conde 

Longitude: 41,360206 Latitude: -8,74136 

Descrição: Villa romana situada no lugar de Formariz, Vila do Conde. Foi alvo de intervenção 

arqueológica de prevenção, entre os anos de 1999 e 2000, para averiguar o impacto sobre património 

arqueológico ainda por estudar, devido ao intento de se contruírem moradias nesse local.  
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Citada na documentação medieval, detém nome de origem germânica, pelo que se julgava que se tratasse 

de uma edificação do período das invasões suevas. Contudo, a escavação que referimos veio comprovar 

que a Villa existiria já no século I.  

Referências Bibliográficas: Almeida, 2002.  

 

Sítio: 6                    Denominação: Vale de Mir - Pegarinhos                                    

Tipologia: Villa     Concelho: Alijó 

Longitude: 41,347439 Latitude: -7,46688 

Descrição: Situado a cota inferior do castro romanizado de Vale de Mir, a villa romana foi 

intervencionada entre 2012 e 2016 e veio a provar a transferência do núcleo de habitat de origem proto-

histórica para zonas mais baixas. Moedas, tegula, imbrex e cerâmicas várias datáveis do período romano 

são a prova da transferência das povoações, que desceram do povoado fortificado, após a pacificação 

daquele território. A datação deste complexo rural situa-se no séc. I, e está nterpretado como um 

estabelecimento rural alto-imperial ligado à transformação de matérias-primas.  

Referências Bibliográficas: Silvino, Pereira, 2016.  

 

Sítio: 7                    Denominação: Villa de Sendim                                      

Tipologia: Villa     Concelho: Felgueiras 

Longitude: 41,385822 Latitude: -8,18304 

Descrição: Datada entre os finais do séc. III e inícios do Séc. IV, esta propriedade rural destaca-se pela 

importância da zona do vale dos rios Ferro e Bugio. A primeira ocupação data entre os anos 70 e 80, com 

a implantação de um pequeno habitat romano; a villa é reformada posteriormente. Foi encontrado um 

mosaico na divisão associada ao que seria o quarto do dominus revelando a magnitude luxuosa desta 

propriedade rural. O mesmo parece estar documentado pelas cerâmicas, vidros, objetos em metal, moedas 

e utensílios agrícolas em ferro.  

Referências Sitográficas: www.cm-felgueiras.pt/pt/espacos-culturais 

 

Sítio: 8                    Denominação: Castro do Cruito                                    

Tipologia: Povoado Fortificado    Concelho: Baião 

Longitude: 41,129908 Latitude: -8,05741 

Descrição: Povoado fortificado romanizado. Situa-se nas encostas do rio Ovil e conta com vários 

complexos habitacionais de planta circular e quadrangular, bem como muralhas e fosso tipicamente 

proto-históricos. O espólio encontrado corresponde a fragmentos de cerâmica, fíbulas de bronze, contas 

de colar e moedas (algumas de prata), expostos no Núcleo Arqueológico de Baião.    

Referências Sitográficas: http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/?sid=sitios.resultados&subsid=56528 

 

 

 

http://www.cm-felgueiras.pt/pt/espacos-culturais
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/?sid=sitios.resultados&subsid=56528
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Sítio: 9                    Denominação: Citânia de Briteiros                                      

Tipologia: Povoado Fortificado     Concelho: Paços de Ferreira 

Longitude: 41,526389 Latitude: -8,31528 

Descrição: A citânia de Briteiros é um dos exemplares mais significativos da proto-história Europeia. 

Conta com quatro linhas de muralha e um sistema defensivo complementar de fossos. É composto por 

mais de cento e cinquenta unidades habitacionais de planta circular e quadrangular, que evidencia, à 

primeira vista, sinais claros da sua romanização. É dos locais registados com maior número de mós, pese 

embora que a forte presença proto-histórica do castro. A ausência de cronologia ou contexto estratigráfico 

das mós dificulta uma clara classificação se serão castrjas ou de época romana.  

Referências Bibliográficas: Silva, 1986. Jantarada, 2016. Lemos, 2017.   

 

Sítio: 10                    Denominação: Castro do Muro de Vandoma 

Tipologia: Povoado Fortificado    Concelho: Paredes 

Longitude: 41,230567 Latitude: -8,36289 

Descrição: Castro romanizado, apontado com um dos possíveis lugares centrais dos Calaicos. A sua 

importância deve-se, sobretudo, à sua inserção numa importante região de exploração mineira, 

nomeadamente aurífera. A corroborar, o aparecimento de uma ara votiva perto daquele local que poderá 

indicar a existência de um santuário dedicado a Callaecia naquele povoado.  

Referências Bibliográficas: Silva; Félix, 2008.    

 

Sítio: 11                    Denominação: Castro da Bóca 

Tipologia: Povoado Fortificado     Concelho: Vila Nova de Famalicão 

Longitude: 41,455458 Latitude: -8,47819 

Descrição: Povoado de pequenas dimensões situado a uma cota pouco elevada. Possui uma forma 

subcircular com duas plataformas, ambas circundadas por muralhas, com um fosso na ligação ao esporão. 

Contempla boas condições naturais de defesa, à exceção do lado de ligação ao esporão, mais vunerável. 

Referências Sitográficas: http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org ; http://famalicaoid.org/ 

Sítio: 12                    Denominação: Castro de Penices                                    

Tipologia: Povoado Fortificado    Concelho: Vila Nova de Famalicão  

Longitude: 41,414283 Latitude: -8,6094 

Descrição: Pequeno povoado ocupado entre o séc. I a.C. e o início do Séc. V. É circundado por uma 

muralha e reforçado na ligação ao esporão a sudeste, com três fossos e três taludes. Ocupado desde o 

início da Idade do Ferro, nos primórdios era já era defendido por uma muralha de pedra, com cerca de 3 

metros de largura. Contempla três estruturas pertencentes a um núcleo familiar, datáveis da transição de 

milénio, delimitado pela muralha e por um muro, constituída por uma casa com vestíbulo, que se 

sobrepôs a outra estrutura pétrea de planta circular, e dois anexos de planta circular.  

Referências Sitográficas: http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org ; http://famalicaoid.org/ 

 

http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org/
http://famalicaoid.org/
http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org/
http://famalicaoid.org/
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Sítio: 13                    Denominação: Castro das Ermidas                                      

Tipologia: Povoado Fortificado     Concelho: Vila Nova de Famalicão 

Longitude: 41,459658 Latitude: -7,67956 

Descrição: Povoado fortificado com recinto central amuralhado e muralha com reforço defensivo 

constituídos por dois fossos e um talude. As escavações arqueológicas realizadas revelaram uma 

ocupação contínua entre o séc. IV a.C. e o séc. I da nossa Era. As muralhas, as estruturas domésticas 

escavadas, e o abundante espólio cerâmico e metálico datam entre do séc. I a.C. e inícios da centúria 

seguinte, reveladores do grande dinamismo deste castro . 

Referências Sitográficas: http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org ; http://famalicaoid.org/ 

 

Sítio: 14                    Denominação: Villa de S. João de Perrelos                                    

Tipologia: Villa    Concelho: Vila Nova de Famalicão 

Longitude: 41,397428 Latitude: -8,42229 

Descrição: Localizada no sopé do Monte de S. Miguel, foi intervencionada a partir de 1997, sendo agora 

uma estação arqueológica. Contempla estruturas habitacionais e um edifício com hipocausto que terá 

servido um edifício termal. Ao longo dos tempos o terreno foi aplanado e a maior parte dos materiais 

saqueados e utilizados para a construção de muros de suporte e de casas das redondezas.  

Referências Sitográficas: http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org ; http://famalicaoid.org/ 

 

Sítio: 15                    Denominação: Castro de S. Miguel-o-Anjo                                      

Tipologia: Povoado Fortificado     Concelho: Vila Nova de Famalicão 

Longitude: 41,390253 Latitude: -8,52674 

Descrição: Povoado fortificado, ocupado desde o início da Idade do Ferro até ao séc. IV. Possui uma 

plataforma central e dois tabuleiros definidos por taludes, particularmente visíveis do lado voltado a leste, 

que parecem não circundar a totalidade do povoado. A ocupação deste povoado está datada pelas 

cerâmicas recolhidas superficialmente e pelos artefactos e moedas. 

Referências Sitográficas: http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org ; http://famalicaoid.org/ 

 

Sítio: 16                    Denominação: Castro de Santa Tecla   

Tipologia: Povoado Fortificado    Concelho: Vila Nova de Famalicão 

Longitude: 41,417228 Latitude: -8,40213 

Descrição: Povoado fortificado ocupado entre o séc. II a.C. ao séc. II. Ocupa os dois cabeços que formam 

o monte de Santa Tecla, não sendo visíveis estruturas defensivas que articulem as duas elevações, o que 

poderá apontar para dois momentos de ocupação diferenciados. A estrutura mais visível é a muralha que 

circunda o cabeço do Monte Castro. A abertura de um caminho, junto à capela, pôs a descoberto 

cerâmicas castrejas e fragmentos de ânfora romana. 

Referências Sitográficas: http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org ; http://famalicaoid.org/ 

http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org/
http://famalicaoid.org/
http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org/
http://famalicaoid.org/
http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org/
http://famalicaoid.org/
http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org/
http://famalicaoid.org/
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Sítio: 17                    Denominação: Castro de Santa Cristina                                      

Tipologia: Povoado Fortificado     Concelho: Vila Nova de Famalicão 

Longitude: 41,426628 Latitude: -8,46606 

Descrição: Castro que apresenta uma plataforma central definida por um talude. Conta com uma 

plataforma limitada por uma muralha pétrea a oeste, visível nalguns dos seus troços e reforçada no lado 

sul-sudoeste com um fosso e talude. Para leste detetam-se, no seguimento da acrópole, mais duas 

plataformas e, cerca de 250 metros adiante, um novo talude. 

Referências Sitográficas: http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org ; http://famalicaoid.org/ 

 

Sítio: 18                    Denominação: Castro das Eiras                                    

Tipologia: Povoado Fortificado   Concelho: Vila Nova de Famalicão 

Longitude: 41,435544 Latitude: -8,4401 

Descrição: Povoado romanizado de grandes dimensões ocupado entre o séc. I a.C. e o séc. III. Tem uma 

forma ovalada com cerca de 900 metros de eixo maior, no sentido nordeste-sudoeste, por cerca de 600 

metros no eixo menor, com orientação noroeste-sudeste. Tem sido vítima de várias escavações 

clandestinas e registaram-se inúmeros vestígios de remeximentos em toda a área do castro. Em toda a área 

são detetadas estruturas à superfície, nomeadamente muralhas e taludes, que conferem ao relevo da 

estação um ordenamento topográfico em sequência de plataformas, certamente com a finalidade de criar 

condições topográficas para a implantação de estruturas habitacionais. Na escavação do balneário 

castrejo, em 1990, detetou-se a conhecida “Pedra Formosa”.  

Referências Sitográficas: http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org ; http://famalicaoid.org/ 

 

Sítio: 19                    Denominação: Castro de Alvarelhos                                      

Tipologia: Povoado Fortificado     Concelho: Trofa 

Longitude: 41,300799 Latitude: -8,61788 

Descrição: Castro romanizado, cujas origens parecem remontar à Idade do Bronze, situado no vale do 

Ave. Teve considerável importância em época romana, com ocupação até ao séc. V. A sua posição entre a 

via romana que ligava Olisipo a Bracara, criava condições para que se desenvolve-se um importante 

aglomerado urbano secundário que controlava o Vale do Ave. Deve destacar-se a centralidade face às 

cidades de Bracara, de onde dista apenas 20 milhas, e Cale, a 15 milhas.   

Referências Bibliográficas: Silva, 1980. Pinho, 2009. Moreira, 2009.     

 

Sítio: 20                   Denominação: Castro de São Paio 

Tipologia: Povoado Fortificado    Concelho: Vila do Conde 

Longitude: 41,281906 Latitude: -8,73104 

Descrição: Pequeno povoado romanizado, posicionado junto ao mar. Descoberto em meados dos anos 50 

do séc. XX, tem sido sujeito a destruição e violação de estruturas e de saque de espólio. Recentemente foi 

http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org/
http://famalicaoid.org/
http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org/
http://famalicaoid.org/
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alvo de um projeto de valorização por parte do município.  

Referências Bibliográficas: Araújo, 2014.  

 

Sítio: 21                    Denominação: Cividade de Bagunte                                      

Tipologia: Povoado Fortificado     Concelho: Vila do Conde 

Longitude: 41,382808 Latitude: -8,65524 

Descrição: Povoado da Idade do Ferro, posteriormente romanizado, muito importante pela sua posição 

entre os rios Douro e Cávado, especialmente pelo domínio visual sobre este último, e pela sua 

proximidade ao Atlântico. Terá tido uma ocupação situada entre a última Idade do Ferro e o fim do 

Império. A maioria dos vestígios arqueológicos apontam ao final da Idade do Ferro, mas crê-se que a 

reorganização urbanística do castro deverá ter ocorrido já no séc. I da nossa era, em plena dinastia Flávia.  

Referências Bibliográficas: Rodrigues, 2014. Almeida; Almeida, 2015.  

 

Sítio: 22                    Denominação: Cividade de Terroso 

Tipologia: Povoado Fortificado    Concelho: Póvoa de Varzim 

Longitude: 41,4124 Latitude: -8,72193 

Descrição: Importante povoado de origem proto-histórica, romanizado, situado numa área pouco elevada 

(c. 150 metros acima do nível do mar). Teve um papel de destaque na região do vale do Ave, a par dos 

castros de Alvarelhos e de Monte Padrão. Tratando-se de um castro situado na proximidade da costa, teve 

uma importante ação comercial desde o período castrejo.    

Referências Bibliográficas: Gomes, 1996. Silva, 2007. Pinho, 2011.  

 

Sítio: 23                    Denominação: Penacova                                      

Tipologia: Achado Isolado     Concelho: Felgueiras 

Longitude: 41,373472 Latitude: -8,25221 

Descrição: Achado Isolado 

Referências Bibliográficas: Inexistente 

 

Sítio: 24                    Denominação: Algeriz 

Tipologia: Achado Isolado    Concelho: Valpaços 

Longitude: 41,588822 Latitude: -7,38389 

Descrição: Achado Isolado  

Referências Bibliográficas: Inexistente   
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Sítio: 25                    Denominação: Castro de Guifões                                      

Tipologia: Povoado Fortificado     Concelho: Matosinhos 

Longitude: 41,200464 Latitude: -8,67898 

Descrição: Também conhecido como Monte Castêlo de Guifões, este povoado romanizado ergue-se 

sobre o estuário do rio Leça, com vestígios de ocupação castrejas e tardo-antigas. A localização costeira 

favoreceu certamente as relacções comercias por via marítima, tornando-se uma das “portas” de entrada 

da região no abastecimento e redistribuição de bens.  

Referências Bibliográficas: Morais, 2013. Arezes, Varela, 2017.   

 

Sítio: 26                    Denominação: Citânia de Sanfins                                    

Tipologia: Povoado Fortificado    Concelho: Paços de Ferreira 

Longitude: 41,325253 Latitude: -8,38565 

Descrição: De fundação proto-histórica, é posteriormente romanizada sendo abandonada no séc. IV. 

Trata-se de um grande povoado fortificado, defendido por três linhas de muralha. Tem planta circular 

com alinhamentos predominantemente ortogonais, onde se encontram cerca de 160 construções de planta 

circular, com ou sem vestíbulo e de planta quadrangular, podendo algumas agrupar-se em complexos 

familiares.  

Referências Bibliográficas: Silva, 1980, Silva, 1999, Silva, 2007 

 

Sítio: 27                    Denominação: Castro de Monte Padrão  

Tipologia: Povoado Fortificado     Concelho: Santo Tirso 

Longitude: 41,312811 Latitude: -8,44909 

Descrição: Com vestígios que apontam ao Bronze final, foi amplamente ocupado na Idade do Ferro e, 

posteriormente, romanizado. A presença romana é atestada por dois grandes edifícios situados no centro 

do castro, um deles uma domus com vários compartimentos. O espólio encontrado, nomeadamente as 

cerâmicas, sugerem uma ocupação romanas entre o séc. I e IV. 

Referências Bibliográficas: Martins, 1985. Moreira, 2005.  

 

Sítio: 28                    Denominação: Castro do Monte Mozinho    

Tipologia: Povoado Fortificado    Concelho: Penafiel 

Longitude: 41,146247 Latitude: -8,31111 

Descrição: Povoado fortificado de altura, situado a mais de 400 metros acima do nível do mar, dispões de 

grande domínio visual sobre o território circundante. Difere da maioria dos povoados romanos da região 

por ser, ao que tudo indica, de fundação romana e não um castro romanizado de origem proto-histórica. 

Possui uma grande área habitada, com cerca de 22 hectares, e apresenta diversas reformulações 

urbanísticas, sendo possível observar vários tipos de construção, desde núcleos de casas-pátio de tradição 

castreja, com compartimentos circulares, às complexas habitações romanas de planta retangular. 

Destaca-se pelas três linhas de muralha que apresenta, numa delas cuja entrada era flanqueada por dois 
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torreões onde se encontravam duas estátuas de guerreiros galaicos, atualmente no Museu Municipal de 

Penafiel.  

Referências Bibliográficas: Soeiro, 1998. Soeiro, 2001. Soeiro, 2006. Soeiro, 2014. 

 

Sítio: 29                    Denominação: Bouça do Ouro 

Tipologia: Villa     Concelho: Penafiel 

Longitude: 41,127406 Latitude: -8,23774 

Descrição: Pequeno “habitat” romano, datado do séc. I, construído nos socalcos da margem direita do rio 

Tâmega. Foram detetádos dois edifícios, provavelmente associados a uma villa onde se desenvolveram 

atividades agrícolas, de tecelagem e metalurgia.  

Referências Bibliográficas: Soeiro, 1998.  

 

Sítio: 30                    Denominação: Cavez                                    

Tipologia: Achado Isolado   Concelho: Cabeceiras de Basto 

Longitude: 41,512723 Latitude: -7,89774 

Descrição: Achado Isolado 

Referências Bibliográficas: Inexistente 

 

Sítio: 31                    Denominação: Tubieri – Gondar 

Tipologia: Achado Isolado     Concelho: Amarante 

Longitude: 41,253467 Latitude: -8,0283 

Descrição: Achado Isolado 

Referências Bibliográficas: Inexistente 

 

Sítio: 32                    Denominação: Paredes - Gatão   

Tipologia: Achado Isolado     Concelho: Amarante 

Longitude: 41,296394 Latitude: -8,05996 

Descrição: Achado Isolado  

Referências Bibliográficas: Inexistente 
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Sítio: 33                    Denominação: Quinta da Ivanta                                      

Tipologia: Povoado Mineiro     Concelho: Valongo 

Longitude: 41,186056 Latitude: -8,4956 

Descrição: Pequeno “habitat” romano, a Quinta da Ivanta está associada à exploração mineira de uma 

jazida primária romana situada na encosta Norte da serra de Santa Justa. Faz parte de um núcleo ou couto 

mineiro da região Mineira do Douro, e é parte integrante de um distrito mineiro autónomo, situado entre a 

civitas de Cale e a de Tongobriga.  

Deste local provêm uma considerável quantidade de espólio cerâmico, com destaque para ânforas de 

origem bética de tipo Haltern 70 e Dressel 20.  

Referências Bibliográficas: Morais, 2007.  

 

Sítio: 34                    Denominação: Castro de Pias                                    

Tipologia: Povoado Mineiro    Concelho: Valongo 

Longitude: 41,156511Latitude: -8,47244 

Descrição: Castro que deve o seu nome à serra de exploração mineira onde se encontra. Menos 

intervencionado do que a Quinta da Ivanta. Sabe-se seguramente da ocupação romana do espaço, embora 

ainda não se tenha percebido se será de origem proto-histórica.  Tem visibilidade para o local de Couce e 

Muro de Vandoma, já localizado no concelho de Paredes. Tratava-se de um grande povoado que 

controlava a entrada na zona mineira do vale do rio Ferreira. 

Referências Bibliográficas: Machado, 2014. Lima et al., 2014.   

 

Sítio: 35                    Denominação: Outeiro das Mó                                      

Tipologia: Povoado Mineiro Concelho: Paredes 

Longitude: 41,479111 Latitude -7,51824 

Descrição: Povoado mineiro situado na serra de Banjas, já perto da encosta norte do rio Douro. À 

semelhança do castro de Pias, encontra-se aqui fragmentos de tégula, cerâmica comum, sigillatas, 

lucernas e moedas de Augusto e Constantino. Pode trata-se, como no caso da Quinta da Ivanta, de um 

núcleo de habitação para os mineiros, perto dos locais de trabalho de mineração. Aqui foram detetadas 

várias mós rotativas.  

Referências Bibliográficas: Silva; Félix, 2008.   

 

Sítio: 36                    Denominação: Trêsminas   

Tipologia: Complexo Mineiro Concelho: Vila Pouca de Aguiar 

Longitude: 41,417228 Latitude: -8,40213 

Descrição: Complexo mineiro romano de grande exploração aurífera (mas também de prata e chumbo) a 

céu aberto entre os séculos I e II. Composto por grandes cortas e algumas galerias, era brindado com um 

extenso percurso hidráulico que servia no auxílio da mineração, nomeadamente no acionamento de uma 

estrutura mcânica de pilões que servia à trituração do minério, uma vez extraído. Das suas três cortas 

foram removidas mais de 9 mil toneladas de rocha, o que originou um imenso depósito de estéreis, que 
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hoje se ajustam à paisagem do local.  

Referências Bibliográficas: MARTINS, 2008; SÁNCHEZ-PALENCIA, 2015.  

 

Sítio: 37                    Denominação: Ardãos (Poços das Freitas)                                      

Tipologia: Complexo Mineiro Concelho: Boticas 

Longitude: 41,763781 Latitude: -7,59006 

Descrição: Tratando-se de uma das maiores minas de exploração aurífera a céu aberto em período 

romano, o Poços das Freitas tem cerca de 1000 metros de comprimento por 700 de largura. Para além das 

cortas de extração e das pequenas galerias de exploração ou sondagem, foi ainda identificado um habitat 

romano, presumivelmente associado à exploração mineira.  

Referências Bibliográficas: MARTINS, 2008; FONTES, 2013.  

 

Sítio: 38                    Denominação: Castro de Vermoim 

Tipologia: Povoado Fortificado  Concelho: Vila Nova de Famalicão 

Longitude: 41,429308 Latitude: -8,45127 

Descrição: Povoado fortificado ocupado entre o séc. I a.C. e o séc. III. Como outros castros, contempla 

boas condições naturais de defesa, com exceção do lado norte. O povoado possui um recinto definido por 

uma muralha. No interior do recinto, ligeiramente descentrado a norte, eleva-se a acrópole de forma 

ovalada, definida por um talude. A este núcleo terá sido adossado um outro recinto, alongado no sentido 

nordeste-sudoeste. Foram exumadas duas construções de planta circular e um muro de contenção, além de 

um numeroso espólio cerâmico. 

Referências Sitográficas: http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org ; http://famalicaoid.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org/
http://famalicaoid.org/
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2.5. As mós: o seu estudo 

  

 Como já mencionámos, foram identificadas e registadas 1245 mós na área 

correspondente ao sul do conventus bracaraugustanus. Estas provêm de 38 locais, todos 

devidamente referenciados no Mapa 5. Alguns exemplares, albergados em museus ou 

núcleos de arqueologia municipais, não contam com qualquer indicação de proveniência 

(escrita ou oral), sendo a sua origem uma incógnita. Ainda assim, optamos por 

contabilizá-las, limitando-nos a assinalar o concelho a que pertencem (Mapa 6).  

   

 

 

 

Mós registadas

1- 10

10 - 30

30 - 100

100 - 181

Mapa 5 – Total de mós registadas, por proveniência. 

 

Mapa 10 – Total de mós registadas, por proveniência. 

1-Tongóbriga 2-Portus Cale 3-Aquae Flaviae 4-Bracara Augusta 5-Villa Fromarici 6-Vale de Mir 7-Vila Romana 

de Sendim 8-Castro do Cruito 9-Citânia de Briteiros 10-Castro de Muro de Vandoma 11-Castro da Bóca  12-

Castro de Penices  13-Castro das Ermidas 14-Villa de S. João de Perrelos 15-S. Miguel-o-Anjo  16-Castro de Santa 

Tecla  17-Castro de Santa Cristina  18-Castro das Eiras 19-Castro de Alvarelhos  20-Castro de S. Paio 21-Cividade 

de Bagunte 22-Cividade de Terroso  23-Penacova 24-Algeriz 25-Castro de Guifões 26-Citânia de Sanfins 27-

Monte Padrão  28-Castro do Monte Mozinho 29-Bouça do Ouro 30-Cavez 31-Tubieri – Gondar 32-Paredes-Gatão 

33-Quinta da Ivanta 34-Castro de Pias 35-Outeiro da Mó 36-Trêsminas 37-Ardãos (Poço das Freitas) 38-Castro 

de Vermoim 

 

Mapa 9 – Total de mós registadas, por proveniência.1-Tongóbriga 2-Portus Cale 3-Aquae Flaviae 

4-Bracara Augusta 5-Villa Fromarici 6-Vale de Mir 7-Vila Romana de Sendim 8-Castro do Cruito 9-Citânia de 

Briteiros 10-Castro de Muro de Vandoma 11-Castro da Bóca  12-Castro de Penices  13-Castro das Ermidas 14-

Villa de S. João de Perrelos 15-S. Miguel-o-Anjo  16-Castro de Santa Tecla  17-Castro de Santa Cristina  18-

Castro das Eiras 19-Castro de Alvarelhos  20-Castro de S. Paio 21-Cividade de Bagunte 22-Cividade de Terroso  

23-Penacova 24-Algeriz 25-Castro de Guifões 26-Citânia de Sanfins 27-Monte Padrão  28-Castro do Monte 

Mozinho 29-Bouça do Ouro 30-Cavez 31-Tubieri – Gondar 32-Paredes-Gatão 33-Quinta da Ivanta 34-Castro de 

Pias 35-Outeiro da Mó 36-Trêsminas 37-Ardãos (Poço das Freitas) 38-Castro de Vermoim 
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                                                   : 1- Marco de 

Canavezes; 2- Porto; 3- Chaves; 4- Braga; 5- 

Vila do Conde; 6- Alijó; 7- Baião; 8- Guimarães; 

9- Paredes; 10- Famalicão; 11- Trofa; 12- Póvoa 

de Varzim; 13- Felgueiras; 14- Valpaços; 15- 

Matosinhos; 16- Paços de Ferreira; 17- Santo 

Tirso; 18- Penafiel; 19- Amarante; 20- Valongo; 

21- Vila Pouca de Aguiar; 22- Boticas; 23- 

Cabeceiras de Basto. 

 

 

Mapa 11 – Total de mós sem 

proveniência conhecida 

registadas por concelho.                                                   

: 1- Marco de Canavezes; 2- Porto; 3- Chaves; 4- 

Braga; 5- Vila do Conde; 6- Alijó; 7- Baião; 8- 

Guimarães; 9- Paredes; 10- Famalicão; 11- 

Trofa; 12- Póvoa de Varzim; 13- Felgueiras; 14- 

Valpaços; 15- Matosinhos; 16- Paços de 

Ferreira; 17- Santo Tirso; 18- Penafiel; 19- 

Amarante; 20- Valongo; 21- Vila Pouca de 

Aguiar; 22- Boticas; 23- Cabeceiras de Basto. 

 

Conc_estudo

Sem_prov

0

1 - 10

11 - 25

26 - 40

Mós Registadas 

 

Mós Registadas 

Mapa 6 – Total de mós sem proveniência conhecida registadas por concelho. 

 

Mapa 12 – Total de mós sem proveniência conhecida registadas por concelho. 
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 Como se pode observar no Mapa 5, o número de mós por local está longe de ser 

uniforme. O habitat romano da Quinta da Ivanta, em Valongo, os povoados de Guifões e 

Mozinho, e as civitates de Bracara Augusta e Tongobriga são os que mais contribuíram 

para este estudo, com mais de 100 mós cada. Estes dados, que serão disponíveis 

integralmente no Volume II desta dissertação, demonstram que, por vezes, o número de 

mós registadas em cada local têm uma relação muito mais estreita com a salvaguarda 

deste material durante as escavações arqueológicas do que propriamente com a 

importância do local em si.  

 Não obstante do número de mós registadas, houve a necessidade de optar pelas 

que iríamos desenhar, sabendo que apenas essas contariam para o estudo crono-

tipológico. Como se pode ver no Mapa 7, preocupamo-nos em selecionar as mós do maior 

número de sítios possível, ainda que algumas apenas fossem úteis por efeitos de 

contabilização (Mapa 8).  
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Registadas (não desenhadas)

Registadas e desenhadas

1-Tongóbriga 2-Portus Cale 3-Aquae Flaviae 4-Bracara Augusta 5-Villa 

Fromarici 6-Vale de Mir 7-Vila Romana de Sendim 8-Castro do Cruito 

9-Citânia de Briteiros 10-Castro de Muro de Vandoma 11-Castro da 

Bóca 12-Castro de Penices 13-Castro das Ermidas 14-Villa de S. João 

de Perrelos 15-S. Miguel-o-Anjo 16-Castro de Santa Tecla 17-Castro de 

Santa Cristina 18-Castro das Eiras 19-Castro de Alvarelhos 20-Castro 

de S. Paio 21-Cividade de Bagunte 22-Cividade de Terroso 23-

Penacova 24-Algeriz 25-Castro de Guifões 26-Citânia de Sanfins 27-

Monte Padrão 28-Castro do Monte Mozinho 29-Bouça do Ouro 30-

Cavez 31-Tubieri – Gondar 32-Paredes-Gatão 33-Quinta da Ivanta 34-

Castro de Pias 35-Outeiro da Mó 36-Trêsminas 37-Ardãos (Poço das 

Freitas) 38-Castro de Vermoim 

 

 

Mapa 13 – Relação entre mós registadas e mós 

registadas/desenhadas.1-Tongóbriga 2-Portus Cale 3-Aquae 

Flaviae 4-Bracara Augusta 5-Villa Fromarici 6-Vale de Mir 7-Vila 

Romana de Sendim 8-Castro do Cruito 9-Citânia de Briteiros 10-Castro 

de Muro de Vandoma 11-Castro da Bóca 12-Castro de Penices 13-

Castro das Ermidas 14-Villa de S. João de Perrelos 15-S. Miguel-o-Anjo 

16-Castro de Santa Tecla 17-Castro de Santa Cristina 18-Castro das 

Eiras 19-Castro de Alvarelhos 20-Castro de S. Paio 21-Cividade de 

Bagunte 22-Cividade de Terroso 23-Penacova 24-Algeriz 25-Castro de 

Guifões 26-Citânia de Sanfins 27-Monte Padrão 28-Castro do Monte 

Mozinho 29-Bouça do Ouro 30-Cavez 31-Tubieri – Gondar 32-Paredes-

Gatão 33-Quinta da Ivanta 34-Castro de Pias 35-Outeiro da Mó 36-

Trêsminas 37-Ardãos (Poço das Freitas) 38-Castro de Vermoim 

 

Mapa 7 – Relação entre mós registadas e mós registadas/desenhadas. 

 

Mapa 14 – Relação entre mós registadas e mós registadas/desenhadas. 
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Mós Desenhadas 

 

 

 

 De momento as mós são apresentadas como um todo, sem especificar se existe 

maior número de moventes ou dormentes. Mas, como se pode observar no Mapa 9 e no 

Quadro 1, é menor o número de metae encontradas do que o de catillus. Tal desproporção 

deve-se ao facto das dormentes, como parte passiva do moinho, serem sujeitas a um 

desgaste menor do que as moventes. Por outro lado, como já se constatou nesta 

1-Tongóbriga 2-Portus Cale 3-Aquae Flaviae 4-Bracara Augusta 5-Villa 

Fromarici 6-Vale de Mir 7-Vila Romana de Sendim 8-Castro do Cruito 

9-Citânia de Briteiros 10-Castro de Muro de Vandoma 11-Castro da 

Bóca 12-Castro de Penices 13-Castro das Ermidas 14-Villa de S. João 

de Perrelos 15-S. Miguel-o-Anjo 16-Castro de Santa Tecla 17-Castro de 

Santa Cristina 18-Castro das Eiras 19-Castro de Alvarelhos 20-Castro 

de S. Paio 21-Cividade de Bagunte 22-Cividade de Terroso 23-

Penacova 24-Algeriz 25-Castro de Guifões 26-Citânia de Sanfins 27-

Monte Padrão 28-Castro do Monte Mozinho 29-Bouça do Ouro 30-

Cavez 31-Tubieri – Gondar 32-Paredes-Gatão 33-Quinta da Ivanta 34-

Castro de Pias 35-Outeiro da Mó 36-Trêsminas 37-Ardãos (Poço das 

Freitas) 38-Castro de Vermoim 

 

 

Mapa 15 – Total de mós desenhadas.1-Tongóbriga 2-Portus 

Cale 3-Aquae Flaviae 4-Bracara Augusta 5-Villa Fromarici 6-Vale de 

Mir 7-Vila Romana de Sendim 8-Castro do Cruito 9-Citânia de Briteiros 

10-Castro de Muro de Vandoma 11-Castro da Bóca 12-Castro de 

Penices 13-Castro das Ermidas 14-Villa de S. João de Perrelos 15-S. 

Miguel-o-Anjo 16-Castro de Santa Tecla 17-Castro de Santa Cristina 

18-Castro das Eiras 19-Castro de Alvarelhos 20-Castro de S. Paio 21-

Cividade de Bagunte 22-Cividade de Terroso 23-Penacova 24-Algeriz 

25-Castro de Guifões 26-Citânia de Sanfins 27-Monte Padrão 28-Castro 

do Monte Mozinho 29-Bouça do Ouro 30-Cavez 31-Tubieri – Gondar 

32-Paredes-Gatão 33-Quinta da Ivanta 34-Castro de Pias 35-Outeiro da 

Mó 36-Trêsminas 37-Ardãos (Poço das Freitas) 38-Castro de Vermoim 

 

Mós Registadas Desenhadas

1 - 10

10 - 30

30- 55

Mapa 8 – Total de mós desenhadas. 

 

Mapa 16 – Total de mós desenhadas. 
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dissertação, as dormentes eram tradicionalmente mais altas do que as moventes, tendo 

um período de “vida” mais lato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Tongóbriga 2-Portus Cale 3-Aquae Flaviae 4-Bracara Augusta 5-Villa 

Fromarici 6-Vale de Mir 7-Vila Romana de Sendim 8-Castro do Cruito 

9-Citânia de Briteiros 10-Castro de Muro de Vandoma 11-Castro da 

Bóca 12-Castro de Penices 13-Castro das Ermidas 14-Villa de S. João 

de Perrelos 15-S. Miguel-o-Anjo 16-Castro de Santa Tecla 17-Castro de 

Santa Cristina 18-Castro das Eiras 19-Castro de Alvarelhos 20-Castro 

de S. Paio 21-Cividade de Bagunte 22-Cividade de Terroso 23-

Penacova 24-Algeriz 25-Castro de Guifões 26-Citânia de Sanfins 27-

Monte Padrão 28-Castro do Monte Mozinho 29-Bouça do Ouro 30-

Cavez 31-Tubieri – Gondar 32-Paredes-Gatão 33-Quinta da Ivanta 34-

Castro de Pias 35-Outeiro da Mó 36-Trêsminas 37-Ardãos (Poço das 

Freitas) 38-Castro de Vermoim 

 

 

Mapa 17 – Relação entre mós moventes, dormentes e 

indeterminadas.1-Tongóbriga 2-Portus Cale 3-Aquae Flaviae 4-

Bracara Augusta 5-Villa Fromarici 6-Vale de Mir 7-Vila Romana de 

Sendim 8-Castro do Cruito 9-Citânia de Briteiros 10-Castro de Muro de 

Vandoma 11-Castro da Bóca 12-Castro de Penices 13-Castro das 

Ermidas 14-Villa de S. João de Perrelos 15-S. Miguel-o-Anjo 16-Castro 

de Santa Tecla 17-Castro de Santa Cristina 18-Castro das Eiras 19-

Castro de Alvarelhos 20-Castro de S. Paio 21-Cividade de Bagunte 22-

Cividade de Terroso 23-Penacova 24-Algeriz 25-Castro de Guifões 26-

Citânia de Sanfins 27-Monte Padrão 28-Castro do Monte Mozinho 29-

Bouça do Ouro 30-Cavez 31-Tubieri – Gondar 32-Paredes-Gatão 33-

Quinta da Ivanta 34-Castro de Pias 35-Outeiro da Mó 36-Trêsminas 37-

Ardãos (Poço das Freitas) 38-Castro de Vermoim 

 

Meta

Catilus

Indeterminado

Mapa 9 – Relação entre mós moventes, dormentes e indeterminadas. 

 

Mapa 18 – Distribuição das mós talhadas em conglomerado.Mapa 19 – Relação entre mós moventes, 

dormentes e indeterminadas. 
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2.5.1 - A escolha da pedra 

  

 A área estudada assenta, salvo algumas exceções, em zonas graníticas. Embora se 

saiba que o granito, uma rocha magmática plutónica, não seja a ideal para o fabrico de 

mós, a sua abundância na região ditou o seu uso em larga escala. Dependendo da região, 

o granito vai variando na sua cor, dureza e composição. Regra geral predominam dois 

tipos de granito que agrupam todos os outros existentes: o granito biotítico com quartos, 

micas, cristais e megacristais de feldspato, (na gíria popular, o “granito de dente de 

cavalo”), abundante na região minhota, mas que também se encontra noutras regiões; e o 

granito fanerítico de grão mais fino, como o granito azul de Alpendurada, o cinzento do 

Porto ou o amarelo de Penafiel.  

 A diferença entre estes tipos de granito é percetível a olho nu, não sendo 

necessário recorrer a estudos petrológicos. Por exemplo, as mais de duas centenas de mós 

conservadas nas reservas do Museu Municipal de Penafiel não tinham, salvo raras 

exceções, qualquer registo ou inventário associado, o que comprometia a possibilidade 

de saber a sua origem. Ainda assim, conseguimos distinguir30 aquelas que seriam 

provenientes do Castro do Monte Mozinho, na freguesia de Oldrões/Galegos, 

relativamente aquelas encontradas no Casal Romano da Boça do Ouro, na freguesia de 

Boelhe31. As primeiras possuem um grão mais grosseiro, conhecido pela expressão “dente 

de cavalo” e, as segundas, um grão mais fino e depurado, caraterístico da zona ribeirinha 

do Tâmega.  

 Embora as mós fossem quase sempre talhadas a partir da rocha disponível nas 

imediações dos povoados, há casos onde as estações arqueológicas assentam sobre uma 

região de xisto, como é o caso de vários povoados mineiros em Valongo. Nesse caso as 

                                                 

30 Agradecemos as informações prestadas pela Professora Teresa Soeiro, sem as quais não nos seria possível 

chegar a estas conclusões.  

31 Ver, por exemplo, as mós nº 997 e 1011, disponível em Anexo 4.  
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149 mós registadas teriam de ter sido adquiridas fora da região, uma vez que não foram 

registadas mós manuais giratórias produzidas em xisto. Acredita-se que parte das gentes 

do Castro do Monte Mozinho tivessem como ofício o trabalho mineiro nas minhas de 

exploração aurífera de Paredes e Valongo32 e, curiosamente, as mós encontradas nesses 

locais parecem partilhar o mesmo granito daquelas encontradas neste castro. Embora seja 

necessário um estudo mais aprofundado sobre esta questão, sugerimos que os habitantes 

do Castro do Monte Mozinho, tenham abastecido os habitats e os castros mineiros das 

serras de Valongo com mós de granito exumadas nas canteiras situadas nas proximidades 

do castro.   

 Como já foi referido, a larga maioria das mós eram talhadas em granito, devido à 

boa capacidade de trituração e, sobretudo, pela facilidade de se conseguir esse tipo de 

rocha nas imediações dos povoados. Há, todavia exceções: das 1245 mós registadas, 1229 

são em granito, mas 16 são de outro tipo de rocha. Nas civitates de Bracara Augusta e 

Tongobriga, e nos castros do Monte Mozinho e de Guifões (Mapa 10) foram encontradas 

mós talhadas em conglomerado33. Trata-se de uma rocha sedimentar que aglomera vários 

seixos ou cascalho por intermédio de um ligante.  

 Há várias questões em torno destas mós e que a presente investigação não nos 

permite responder. Que razão haveria para se talharem mós neste tipo de rocha, dado que 

o granito estava disponível e era amplamente utilizado? E qual a justificação para este 

tipo de rocha aparecer em sítios tão distintos como os enunciados, havendo sempre mais 

do que um exemplar por local? Os conglomerados não são tidos como o melhor tipo de 

rocha para a moagem, dada a sua fragilidade, pelo seu rápido desgaste e por serem difíceis 

de se trabalhar. Há, inclusive, um artigo de Chris Green (2011), intitulado Hertfordshire 

Puddingstone querns – working with a difficult rock, que aborda mós feitas em 

“Puddingstone”, um tipo de conglomerado não muito distinto do que encontramos e cuja 

sua utilização inquieta vários autores.  

                                                 

32 Informação verbal da Professora Doutora Teresa Soeiro, ENIARQ, 23 de Março de 2017.  

33 Ver mós número 274, 285, 342, 343, 670, 671, 688, 689, 699, 1014 e 1053, disponíveis em Anexo 4. 
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 Mais curioso é tentar perceber o porquê de ter sido utilizado, em locais tão 

distintos, o mesmo tipo de conglomerado no mundo romano. Trata-se de uma espécie de 

grés argiloso (Fig. 18), de cor avermelhada e de grão médio, mais friável que o granito e, 

como tal, menos adequado para moer cerais. Talvez este tipo específico de mós fosse 

utilizado para moer outro tipo produto que não o cereal ou o minério, de momento, 

preferimos deixar a questão em aberto. 

   

  

 

 

 

 

 

Mapa 10 – Distribuição das mós talhadas em conglomerado. 

 

Fig. 18 – Grês Argiloso in http://geomuseu.ist.utl.pt, consultado a 03/07/2018.Mapa 20 – Distribuição 

das mós talhadas em conglomerado. 
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2.5.2. A funcionalidade  

 Já foi explicado nesta dissertação a forma como os moinhos laboravam, com 

principal destaque para os moinhos manuais giratórios que compreendem quase a 

totalidade das mós encontradas. Sabemos que estas mós eram sobrepostas, utilizando-se 

um eixo de madeira ou ferro para que o instrumento não se desmontasse durante a rotação 

da movente sobre a dormente. Mas ainda não abordámos a forma como se acionavam 

estes moinhos na prática. Normalmente usava-se um ou dois manípulos por mó para fazer 

girar o moinho, fossem eles colocados na parede lateral ou superior da mó movente, retos 

ou em “L”, ovais ou retangulares na sua geometria. Existem, também, os manípulos, a 

que chamamos “cavalos salientes”, que correspondem a uma protuberância propositada 

na parede lateral das moventes. Exclusivos do período romano existem as mós com dois 

entalhes superiores em forma de ⊥34. Estes moinhos eram acionados com a ajuda de uma 

trave, como acontecia nas atafonas, ainda que estas mós fossem mais pequenas e, 

portanto, acionadas por mão humana e não animal.  

                                                 

34 Ver, por exemplo, as mós número 424 e 427, disponíveis em Anexo 4. 

Fig. 18– Grês Argiloso in http://geomuseu.ist.utl.pt, consultado a 03/07/2018. 

 

Fig. 19 – Grês Argiloso in http://geomuseu.ist.utl.pt, consultado a 03/07/2018. 
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 Apesar da variedade de “cavalos” existentes, e ao contrário do habitual, são 

relativamente reduzidas as moventes com vestígios de terem sido acionadas com a ajuda 

de manípulos. Como se constata no Mapa 11, estas são efetivamente diminutas. Das 726 

mós moventes registadas, apenas 76 possuem cavalos, o que lança dúvidas sobre como 

Tipologia

Vários

Trave Superior (em T)

Cavalo Ovalado

Cavalo Alongado

Cavalo Saliente

Cavalos (manípulos) 

 

Mapa 21 – Distribuição dos 

tipos de manípulos existentes, 

por arquessítio.Cavalos 

(manípulos) 

Mapa 11  – Distribuição dos tipos de manípulos existentes, por arquessítio. 

 

Mapa 22 – Distribuição dos tipos de manípulos existentes, por arquessítio. 
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se acionariam quase 90% das mós que não contemplam qualquer tipo de entalhe para 

inserir o manípulo. Não temos muita informação sobre este aspeto pois, curiosamente, a 

bibliografia nunca aborda a questão nesta perspetiva, sendo raros os estudos que tratem 

especificamente da funcionalidade dos moinhos. Terá sido o moinho giratório pensado 

para ser acionado à mão, tal como o era o seu antecessor direto, o moinho de rebolo? É 

difícil responder a esta questão com segurança sem mais dados estratigráficos, mas tudo 

parece indicar que a larga maioria dos moinhos fora acionada diretamente pelas mãos do 

seu utilizador, ainda que a instalação de um manípulo fosse simples e pouco dispendiosa.  

 Outro mecanismo que devemos abordar é a segurelha. A segurelha é, como já se 

referiu, essencial em moinhos hidráulicos, mas não tanto em moinhos manuais. Enquanto 

nos moinhos hidráulicos é a segurelha que faz girar o moinho, agindo como propulsor, 

nos moinhos manuais esta ajuda à estabilização da movente sobre a dormente, 

funcionando apenas como um complemento do eixo vertical.   

 Outra questão que podemos colocar é se a presença de sobreolhais (entalhes onde 

se introduz a segurelha) é sinónimo de estarmos presente um moinho hidráulico. 

Acreditámos que não. De facto, de todas as mós que contemplam sobreolhais, apenas a 

mó nº 18 de Castro de Pias, com 63 cm de diâmetro e apenas 8º de ângulo de moagem, 

parece ter sido uma mó hidráulica. Todas as outras, são de dimensões demasiado 

pequenas (abaixo dos 50 cm de diâmetro). Esta teoria parece reforçada pela presença de 

sobreolhais e que contemplam manípulos, como a mó nº 629 de Aquae Flaviae e a mó nº 

647 de Bracara Augusta, ambas com um cavalo saliente cada. Dos exemplares estudados, 

constata-se que as mós hidráulicas não necessitam de manípulos de acionamento e as mós 

manuais não precisam de segurelha. Na melhor das hipóteses a segurelha ajudava a ajustar 

o espaço entre a movente e a dormente, mas também essa parte era facilmente ajustada 

ao picar o moinho, balanceando os graus das superfícies de moagem das respetivas partes. 

Posto isto, e tendo em conta o baixo número de mós que contemplam sobreolhais, resta-

nos acreditar que as segurelhas eram, nas mós manuais, um acrescento de estabilidade 

para a rotação, o que lhe permitiria, porventura, girar mais depressa sem o risco de 

desmontar ou desgastar indevidamente o engenho.  
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 A história da vida de uma mó não acabava quando deixava de servir o propósito 

de moer cereais ou qualquer outro produto que lhe estivesse destinado. Na verdade, é 

bastante comum encontrarem-se reutilizadas nos muros e nas calçadas de povoados, de 

villae e civitates, mas também em sistemas de esgotos e drenagens, ajudando a balizar e 

encaminhar os fluídos (Fig. 19).  

Fig. 19 – Mó reutilizada em conduta de saneamento, Villa Romana de Vale de Mir, Alijó. Foto: 

Pedro Pereira. 
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Mapa 12  – Sítios onde se registaram mós com sobreolhais. 

 

Mapa 24 - Distribuição tipológica das mós moventes.Mapa 25 – Sítios onde se registaram mós 

com sobreolhais. 
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2.5.3. A crono-tipologia  

  A tentativa de propor uma crono-tipologia para as mós encontradas no nosso 

território de estudo foi, desde sempre, uma das nossas maiores prioridades. Contudo, as 

dificuldades foram várias. Como já referimos encontrámos, na tese de doutoramento de 

Samuel Longepierre Meules, moulins et meulières en Gaule méridionale du IIe s. av. J.-

C. Au VIIe s. Ap. J.-C., paralelos suficientemente fidedignos para a adaptarmos à nossa 

realidade. 

 A tipologia desenvolvida por Longepierre contempla, obviamente, a forma como 

principal diferenciador. As formas estão distribuídas em numeração romana, sendo que 

as moventes vão do número I ao XII e as dormentes do número XX ao XXX35. Na crono-

tipologia apresentada pelo autor também se considera o diâmetro das mós e a inclinação 

da superfície de moagem aos quais, respetivamente, se atribui os números de 1 a 4 para o 

diâmetro e as letras de “a” a “d” para o ângulo (Quadro 1). 

   

Diâmetro 

1 28 – 33 Cm  Mó manual proto-histórica, mas também existente em período romano. 

2 34 – 44 Cm Mó manual atribuída ao período romano.  

3 45 – 54 Cm Mó manual, mas que pode, raramente, ser de uma atafona ou hidráulica.  

4 55 – 105 Cm  Mó de atafona ou hidráulica.  

Inclinação 

a 0º - 5º Mó manual, provavelmente baixo-imperial, ou hidráulica.  

b 6º – 23º Mó manual, mas que pode ser hidráulica ou de atafona.  

c 24º - 44º Mó hidráulica ou de atafona. 

d 45 – 90º Mó de atafona.  

 

Quadro 1– Classificação das mós apresentadas, segundo Longepierre.  

 

                                                 

35 No presente caso encontramos um tipo de dormente (meta) não contemplada na tipologia de Longepierre. 

Seguindo a lógica do autor, atribuímos-lhe o número XXXI.  
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 No nosso território de estudo apenas encontrámos alguns dos tipos considerados 

na tipologia deste autor, nomeadamente as moventes do tipo IV, VI, VIII, IX, XI e XII, e 

as dormentes do tipo XXI, XXIII, XXV, XXVII. A estas últimas acrescentámos, como 

referimos, um novo tipo a que atribuímos o número XXXI.  

  

Moventes (catillus) 

 Forma IV O contacto entre o flanco e a face superior faz um 

ângulo arredondado.  

 Forma VI Face superior de perfil côncavo. 

 Forma VIII Tira superior composta por parapeito com ataque 

reto.  

 Forma IX Tira superior composta por parapeito com ataque 

côncavo.  

 Forma XI A face superior compreende um recetáculo que é 

reduzido junto ao bordo, de forma côncava. 

 Forma XII A face superior compreende um recetáculo que é 

reduzido junto ao bordo, de forma convexa. 

Dormentes (meta) 

 Forma XXI Mó de forma simples, de perfil regular. 

Contempla olho de eixo não perfurante. 

 Forma XXIII Mó de forma simples, de perfil regular. 

Contempla olho de eixo perfurante. 

 Forma XXV Mó de forma simples, de perfil regular. Não tem 

qualquer olho para introdução de eixo. 

 Forma XXVII Mó tendencialmente cilíndrica, sem feições 

perfeitas quando vista de cima. 

 Forma XXXI Mó de perfil lateral reto mas com zona de 

moagem convexa. Nota: não contemplada na 

tipologia de Longepierre. 

Quadro 2 - Tipos de mós encontradas na área estudada.  
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 A cronologia das mós é, como já referimos, muito lata. As mós, em condições 

normais, duravam dezenas ou mesmo centenas de anos, dependendo da sua utilização e 

do desgaste a que eram sujeitas. Apesar desta circunstância, Longepierre propôs uma 

crono-tipologia (Quadro 3) relativas às mós documentadas no sul da Gália. Apesar de se 

tratar de uma região afastada da nossa área de estudo, adotámos esta proposta que, 

julgámos, pode servir de fóssil diretor para os nossos exemplares datados da Idade do 

Ferro e época romana.  

 

Moventes Cronologia 

Forma IV ? 

Forma VI 300 a.C. - 200 d.C. 

Forma VIII 400 a.C. - 200 a.C.  

Forma IX 300 a.C. - 200 d.C. 

Forma XI 200 d.C. - 500 d.C. 

Forma XII 200 d.C. – 600 d.C. 

Quadro 3 – Crono-tipologia das mós encontradas no Sul da Gália, segundo Longepierre. 

 

 A falta de cronologia associada à maioria das nossas mós é um grande entrave ao 

seu estudo. Apenas 43 mós possuem estratigrafia, sendo a maioria proveniente do mesmo 

sítio arqueológico, a villa romana de Pegarinhos, em Alijó. Os exemplares aqui 

documentados provêm de unidades estratigráficas datadas do baixo-império, entre os 

séculos III e V.  

 A mó mais antiga, datada dos séc. III e II a.C., talhada em granito biotítico com 

megacristais de feldspato, provém do Castro da Bóca, em Famalicão. Esta mó é curiosa 

por ter uma altura exterior muito maior do que todas as outras encontradas (35 cm) e ser 

bastante rebuscada, desde o seu fundo até meio da parede lateral, dando a sensação que 

estaria parcialmente enterrada, garantindo assim mais estabilidade ao engenho durante o 

processo de moagem. Nas dormentes, a face passiva nunca era alisada; apenas se nivelava 

bruscamente a ponto de não balancear, deixando saliências que melhoravam o atrito ao 

Dormentes Cronologia 

Forma XXI 200 a.C. - 100 d.C. 

Forma XXIII 100 d.C. – 200/400 d.C. 

Forma XXV 300 a.C. - 1 d.C.  

Forma XXVII ? - 500 d.C. 

Forma XXXI 1 d.C. - ?  
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solo, evitando que o engenho se movesse pela força centrífuga da rotação. Mas não é por 

isso que esta mó é tão importante para este trabalho. É porque, graças a ela, sabemos que 

também nesta região as mós giratórias já existiam antes da chegada dos romanos a norte 

do Douro, não pondo em causa a importância da romanização para a generalização deste 

instrumento.  

 

Fig. 20 – Mó dormente do séc. III e II a.C. do Castro da Bóca, Famalicão. Foto do Autor.  

 

 A distribuição das formas pelos arqueossítios estudados é importante. Como se 

pode ver no Mapa 12 as moventes estão, regra geral, distribuídas de forma equilibrada, 

embora com maior incidência das formas VI, VIII e IX. A análise desta distribuição 

permite-nos constatar que existe uma tendência para as mós serem maioritariamente de 

1, 2 ou 3 tipos. Alguns arqueossítios, com um número apreciável de mós, como é o caso 

da Cividade de Terroso, Castro de Alvarelhos e Castro da Bóca com 2 tipos distintos e 

Citânia de Briteiros, Citânia de Sanfins, villa Romana de Sendim e Boça do Ouro com 

três. O número de tipos mais variado provém da villa Romana de Pegarinhos, que 

contempla todas as formas, seguindo-se de Bracara Augusta e de Monte Mozinho, ambas 

com cinco tipos. Deve ainda destacar-se a presença em Tongobriga e Portus Cale, com 4 

tipos cada.  
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 Não é fácil perceber se existe alguma relação entre o tipo de mó e o material que 

este deveria moer, especialmente no que diz respeito à moagem de minério. O tipo IV 

está documentado em todas as mós provenientes de Outeiro da Mó e do Castro de Pias, 

ambos associados a contextos de mineração. Este tipo também está registado em villae e 

civitates, provavelmente associado a atividades metalúrgicas. Mozinho, como referimos, 

é um bom exemplo. Em Tongobriga foi encontrada uma mó36 raiada, tipicamente 

associada à trituração de minério, igualmente pertencente ao tipo IV.  

 

 

Fig. 21 - Mó raiada, normalmente associada a mineração de Tongobriga. Foto do Autor.  

 

 

  

 

 

                                                 

36 Vide mó 288, disponível em Anexo 4.  
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IV

VI

VIII

IX

XI
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Mapa 13 - Distribuição tipológica das mós moventes. 

 

Mapa 26 - Distribuição tipológica das mós moventes. 
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 As dormentes, por seu lado, têm uma distribuição muito mais padronizada em 

todo o território. De entre estas são mais abundantes as do tipo XXI, seguindo-se do tipo 

XXVII, que corresponde às mós mais irregulares ou, se lhes quisermos chamar, 

defeituosas no ponto de vista visual e geométrico.  

 O tipo XXXI37, encontrado em Bracara Augusta, em Tongobriga, na Citânia de 

Briteiros e na villa Romana de Sendim é, como se disse, o único tipo não contemplado na 

tipologia de Longepierre. Devido ao tipo de inclinação que apresentam (enquadrado no 

tipo “c” daquele autor), supomos que eram utilizadas para atividades de moagem a maior 

escala que a usada em contexto doméstico no mundo rural. 

 

 

Fig. 22 - Mó de tipo XXXI de Tongobriga. Foto do autor.  

 

 Exemplo único no nosso território de estudo, o tipo XVIII38, proveniente de Castro 

de Monte Padrão, conta com um olho transversal a toda a mó, ao contrário de todas as 

outras dormentes que respeitam o modelo padronizado de contarem com um olho cego 

para a introdução do eixo. Esta mó, que conta com um olho de 7 cm de diâmetro, poderia 

corresponder a uma mó hidráulica, mas o seu limitado diâmetro (43 cm), parece 

                                                 

37 Vide mó 265, disponível em Anexo 4.  

38 Vide mó 969, disponível em Anexo 4.  
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inviabilizar esta hipótese39. Estaremos perante uma mó hidráulica de dimensões inéditas 

ou diante parte de um moinho manual que utilizava sistema de elevação por urreiro como 

um exemplar encontrado em Conimbriga? (BORGES, 1978: 118-119). Das duas opções, 

a última parece a mais viável. Não deixa de ser, todavia, curioso o facto de ser um caso 

isolado em toda a nossa área estudada.  

 

Fig. 23 - Mó de tipo XXVIII de Castro de Monte Padrão. Foto do autor. 

 

 

Fig. 24 - Proposta de funcionamento de moinho manual com elevação por urreiro  

in BORGES, 1978: 133. 

                                                 

39 Exposta no Museu Municipal Abade Pedrosa, em Santo Tirso, está referenciada como sendo da Fase III 

e IV da ocupação do povoado, o que corresponde a 1000-500 a.C. Está, portanto, mal datada. In 

http://mmap.cm-stirso.pt/monte-padrao-2/, consultado a 03/09/2019 
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XXI

XXV

XXVII

XVIII

XXXI

Tipologia 

 

Tipologia 

1-Tongóbriga 2-Portus Cale 3-Aquae Flaviae 4-Bracara Augusta 5-Villa 

Fromarici 6-Vale de Mir 7-Vila Romana de Sendim 8-Castro do Cruito 

9-Citânia de Briteiros 10-Castro de Muro de Vandoma 11-Castro da 

Bóca 12-Castro de Penices 13-Castro das Ermidas 14-Villa de S. João 

de Perrelos 15-S. Miguel-o-Anjo 16-Castro de Santa Tecla 17-Castro de 

Santa Cristina 18-Castro das Eiras 19-Castro de Alvarelhos 20-Castro 

de S. Paio 21-Cividade de Bagunte 22-Cividade de Terroso 23-

Penacova 24-Algeriz 25-Castro de Guifões 26-Citânia de Sanfins 27-

Monte Padrão 28-Castro do Monte Mozinho 29-Bouça do Ouro 30-

Cavez 31-Tubieri – Gondar 32-Paredes-Gatão 33-Quinta da Ivanta 34-

Castro de Pias 35-Outeiro da Mó 36-Trêsminas 37-Ardãos (Poço das 

Freitas) 38-Castro de Vermoim 

 

Mapa 27 - Distribuição tipológica das mós 

dormentes.1-Tongóbriga 2-Portus Cale 3-Aquae Flaviae 4-Bracara 

Augusta 5-Villa Fromarici 6-Vale de Mir 7-Vila Romana de Sendim 8-

Castro do Cruito 9-Citânia de Briteiros 10-Castro de Muro de Vandoma 

11-Castro da Bóca 12-Castro de Penices 13-Castro das Ermidas 14-Villa 

de S. João de Perrelos 15-S. Miguel-o-Anjo 16-Castro de Santa Tecla 

17-Castro de Santa Cristina 18-Castro das Eiras 19-Castro de Alvarelhos 

20-Castro de S. Paio 21-Cividade de Bagunte 22-Cividade de Terroso 

23-Penacova 24-Algeriz 25-Castro de Guifões 26-Citânia de Sanfins 27-

Monte Padrão 28-Castro do Monte Mozinho 29-Bouça do Ouro 30-

Cavez 31-Tubieri – Gondar 32-Paredes-Gatão 33-Quinta da Ivanta 34-

Castro de Pias 35-Outeiro da Mó 36-Trêsminas 37-Ardãos (Poço das 

Freitas) 38-Castro de Vermoim 

Mapa 14 - Distribuição tipológica das mós dormentes. 
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Considerações finais 

  

 Com a presente dissertação almejámos compreender a representatividade dos 

moinhos na parte sul do conventus bracaraugustanus e daí tirar algumas ilações sobre a 

sua importância numa região situada, a muitos quilómetros de Roma e apenas romanizada 

no séc. I da nossa Era.  

 Na primeira parte deste estudo abordámos o estudo dos conhecimentos sobre as 

mós em época pré-romana e romana.  

 O aparecimento dos moinhos giratórios na terceira Idade do Ferro, no extremo 

leste da Península Ibérica, e a forma como o exército romano se mostrou crucial na sua 

generalização por todo o mundo Romano, ajuda-nos a justificar o grande número de 

moinhos encontrados por toda esta região, pese embora a existência destes engenhos em 

períodos prévios à romanização.  

  Embora a bibliografia não se debruce muito sobre a funcionalidade dos moinhos, 

conseguimos algumas informações que consideramos valiosas no estudo etnográfico que 

realizámos aos moinhos de Paço de Sousa. A auscultação da tradição moageira atual e a 

comparação aos tempos romanos fez-nos perceber a perpetuação de uma tradição milenar, 

desde do corte da pedra à moagem do cereal, mantendo-se o tradicional e necessário 

hábito de picar as mós de forma idêntica à utilizada há cerca de dois mil anos.  

 Ao longo deste trabalho apresentamos um total de 1245 mós, divididas entre 

moventes e dormentes. Deste conjunto foram desenhadas e classificadas cerca de um 

quarto de acordo com a sua distribuição e a existência de dados estratigráficos, para além 

de uma outra característica particular. A ausência de contexto estratigráfico para um 

grande número de mós dificultou-nos a distinção entre mós de época romana e da Idade 

do Ferro, bem como a proporção de moinhos da Idade do Ferro e romanos em cada 

povoado fortificado. 
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 As dificuldades foram várias atendendo ao pouco estudo existente sobre o tema e 

à clara falta de sensibilidade para a recolha das mós exumadas nas escavações 

arqueológicas. Pese embora o estado da questão, conseguimos apurar algumas conclusões 

que considerámos interessantes neste trabalho sobre os sistemas de moagem romanos no 

sul do conventus bracaraugustanus. 

 Comprovámos comprovou a escolha do granito para o fabrico de mós, dada a 

facilidade de adquirir este tipo de pedra e por ser melhor do que qualquer outra encontrada 

na região estudada. Ainda assim, permanece a incógnita da existência de uma pequena 

minoria de mós (16) fabricadas em grés argiloso, cuja proveniência não nos foi possível 

apurar, bem como a finalidade de moinhos num tipo de rocha sedimentar arenáceo.  

 Realce-se ainda a prática inexistente de mós com sobreolhais, estando apenas 

documentadas em quatro arqueossítios. Curiosamente, mesmo contemplando estes 

entalhes para a segurelha, quase nenhuma destas mós parece ter servido num moinho 

hidráulico, tendo em conta as suas humildes dimensões. Estámos, julgámos, perante um 

sistema de aperfeiçoamento de mós manais, que utilizavam segurelha para aumentar a 

estabilidade de rotação do moinho. Relembre-se que os moinhos hidráulicos, por sua vez, 

utilizavam a segurelha como propulsor da rotação, ficando inutilizáveis sem ela. Não 

deixa de ser peculiar a falta de documentação sobre os moinhos hidráulicos, de rodízio 

ou azenhas, atribuídos ao período romano na nossa região.  

 Da mesma forma que as mós com sobreolhais não abundam na área estudada, o 

mesmo se passa com as mós que contemplem manípulos de acionamento. São apenas 76 

as mós moventes que contam com qualquer tipo de engenho para auxiliar à rotação, seja 

ele em negativo ou positivo, nas paredes laterais ou superiores. Denota-se uma clara 

tendência para um ou dois tipos de manípulo de povoado para povoado, o que sugere a 

existência de tradições dentro de cada povoado, villa ou civitas para a manufatura de mós.  

 Comprovamos também a reutilização das mós em muros, calçadas ou até em 

sistemas de esgotos quando partiam ou deixavam de servir ao seu propósito, sendo usual 

a observação destes materiais entre outros elementos pétreos.  

 A criação de uma crono-tipologia para as mós era, inicialmente, um dos grandes 

objetivos desta dissertação. Contudo, rapidamente percebemos que a crono-tipologia 
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desenvolvida por Samuel Longepierre (2012) se adaptou à nossa realidade. Constatamos 

um total de 6 tipos de moventes e 5 tipos de dormentes na área estudada, apenas uma 

fração dos tipos identificados pelo autor. 

 As moventes são claramente menos padronizadas no nosso território, existindo 

arqueossítios com todos os tipos de mós, e os pouco os que, detendo um número 

apreciável de mós, também contemplam vários tipos distintos. As dormentes respeitam 

uma linha muito mais estática na sua forma. Predomina em larga escala o tipo XXI, 

variando contudo no diâmetro e inclinação da área de moagem. Destaque-se o tipo XXXI, 

o único não contemplado no trabalho de Samuel Longepierre e o tipo XXVII, com um 

único caso conhecido na nossa área de estudo e que, certamente, pertenceu a um moinho 

manual giratório elevado por sistema de urreiro.  

  O estudo dos moinhos romanos está ainda em estado embrionário no nosso País 

o que dificulta a compreensão do tema e justifica a ausência de estudos. Impõe-se um 

novo olhar sobre esta problemática e uma atenção mais cuidada a estes materiais, que 

permita, num futuro mais ou menos próximo, uma melhor e mais aprofundada 

compreensão dos sistemas de moagem da Idade do Ferro e Época Romana no nosso 

território.  
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Anexo 1 – Carta Geológica Portuguesa 1:500 000 

(pormenor da área estudada 
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Anexo 2 – Gráficos 
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Gráfico 1 - Relação entre mós desenhadas e mós apenas registadas. 

 

 

Gráfico  2 - Relação entre elementos de mós encontrados. 
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Gráfico  3 - Relação entre o tipo de pedra das mós. 

 

 

Gráfico  4 - Relação de mós com manípulo e mós com e sem manípulo. 
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Anexo 3 – Quadros 
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Localização Administrativa Contabilizadas e Medidas Desenhadas TOTAL 

Amarante 15 0 15 

Baião 3 0 3 

Boticas* 3 0 3 

Braga 4 55 59 

Briteiros (Guimarães) 93 15 108 

Chaves* 8 5 13 

Famalicão 46 25 71 

Felgueiras 21 8 29 

Matosinhos 178 3 181 

Paços de Ferreira  68 23 91 

Paredes 2 12 14 

Pegarinhos (Alijó) 8 27 35 

Penafiel 162 50 212 

Porto 5 11 16 

Póvoa de Varzim 33 13 46 

Santo Tirso  15 1 16 

Tongobriga (Marco de 

Canavezes) 

113 13 125 

Trofa 16 3 19 

Valongo 148 1 149 

Vila do Conde 29 7 36 

Três Minas (Vila Pouca de 

Aguiar) 

3 1 4 

TOTAL 973 273 1245 

Quadro 1 - Total de mós desenhadas e apenas registadas, por concelho. 
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Quadro 2 - Número e tipo de elementos totais registados, por concelho. 
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Quadro 3 - Distribuição tipológica geral. Moventes (Tipo IV ao XII) e Dormentes (Tipo XXI ao XXXI) 
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Anexo 4 – Fichas de Inventário (desenhadas) 
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Anexo 5 – Fichas de Inventário (restantes) 
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