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Os conteúdos editoriais da Al-Madan Online
não seguem o Acordo Ortográfico de 1990.
No entanto, a revista respeita a vontade dos
autores, incluindo nas suas páginas tanto
artigos que partilham a opção do editor
como aqueles que aplicam o dito Acordo.

H á seis meses, abrimos esta página com a surpresa, a apreensão e a dor geradas 
em todo o Mundo pela COVID-19, com custos sociais, económicos e culturais
elevadíssimos, principalmente nas sociedades e grupos mais desfavorecidos. 

Desde então, a comunidade científica internacional correspondeu de forma extraordinária 
ao forte investimento público e privado e, num prazo recorde, desenvolveu várias vacinas, 
duas das quais, cumpridos os critérios de avaliação das agências de saúde europeias e 
norte-americanas, estão já em aplicação massiva à data em que escrevemos.
Podemos agora encarar 2021 com alguma esperança, certos de que, para além do sucesso 
das campanhas de vacinação, muito dependerá dos comportamentos individuais e de grupo.
Vacinados ou não, teremos de manter o uso da máscara, a etiqueta respiratória, a lavagem
frequente das mãos e o distanciamento social enquanto tal for necessário para evitar ou
atenuar a transmissão viral. Em boa medida, seremos agentes directos na conformação 
do nosso futuro próximo, privilégio de que, infelizmente, nem todos gozam! 
Noutras geografias, quase sempre esquecidos e deixados à sua sorte, muitos milhões de
pessoas dependem de boas vontades externas para ter acesso às vacinas e sobrevivem 
a condições sociais e económicas brutais e incomparáveis às nossas.
Mas 2020 não deixou de ser duro para a sociedade portuguesa, profundamente marcada 
pela pandemia, causa directa de mais de 6500 mortes e do significativo aumento de outras
morbilidades e dos índices de pobreza, só para citar os indicadores mais evidentes à data. 
Ainda assim, a actividade arqueológica deu provas de resiliência, demonstrada, por exemplo,
no III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses, realizado entre 18 e 22 de
Novembro último. Por videoconferência, cerca de centena e meia de comunicações e posters
deram origem a mais de 2100 páginas de actas já disponíveis em suporte digital de acesso
livre, tal como pode ler-se em notícia deste tomo da Al-Madan Online.
Aqui também são publicados vários outros trabalhos de arqueologia de campo com ampla
dispersão nacional, de Viana do Castelo e Vila Verde, no Noroeste do território continental,
passando por Alenquer e Lisboa para chegar ao arquipélago dos Açores, no município de
Angra do Heroísmo. A Arqueologia brasileira volta a marcar presença, tal como estudos
documentais, teóricos e metodológicos de natureza arqueológica e patrimonial. A diversidade
é ainda acentuada pela secção de noticiário, que relata actividades realizadas em Peniche,
Torres Vedras, Almada, Moita e Mértola, passando também nos Açores, desta feita em Vila
Franca do Campo, na Ilha de São Miguel, para terminar em notas de actualidade. Recensões
e destaques editoriais dão conta de monografias e periódicos recentes, enquanto se agendam
os eventos científicos entretanto divulgados para concretização presencial ou virtual.
Bons pretextos para ler com prazer e saúde. Que o próximo semestre nos permita recuperar
parte da sociabilidade que tanta falta nos faz.

Jorge Raposo, 4 de Janeiro de 2021
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Durante o verão de 2020, decorreu a cam-
panha anual na Encosta do Castelo de

Mér tola. Esta intervenção arqueológica, integrada
no âmbito do Projeto ArqueologiainProgress –
– Turismo Arqueológico de Mértola – ALENT-
-08-2114-FEDER-000214, da responsabilidade
do Campo Arqueológico de Mértola, e que conta
com o apoio financeiro da Câmara Municipal
de Mértola a nível da comparticipação nacional,
desenvolveu-se entre os dias 13 de junho e 2 de
ou tubro. Este projeto tem como objetivos poten-
cializar a atividade arqueológica como recurso
tu rístico, dar continuidade aos trabalhos arqueo-
lógicos do complexo religioso de Mértola, e me -
lhorar as condições de acesso e de visita ao sítio
ar queológico.
Após a reconquista cristã, a envolvente da igreja
matriz foi utilizada como ce mitério. Esta necró-
pole, que se estende pelas imediações da igreja,
pelas ruínas da Alcáçova e pela Encosta do Castelo
de Mértola, demonstra que, pela primeira vez
na história de Mértola, o ce mitério foi implantado
no interior do espaço amuralhado desta locali-
dade.
Durante o mundo antigo, as ne cró po les da cidade
situavam-se fora de portas, no Rossio do Carmo,
no Largo da Feira, no Cerro do Benfica, na Acha -
da de S. Sebastião, no Mau so léu e na Ba sílica na
Rua Doutor Afon so Costa.
Nos finais do sé cu lo XIX, cerca de 1896, o espaço
de necrópole passaria para o exterior das muralhas
com a cria ção do Cemitério Público.
Da necrópole Medieval e Moderna fo ram esca-
vadas, durante a presente campanha, 40 sepul-
turas. Os enterramentos correspondem a fossas
simples, abertas na terra, apres entando, por vezes,
a cabeceira delimitada la teralmente por pedras
de xisto ou tijolos, podendo esta ser igualmente
coberta por uma laje de xisto, e orientadas entre

Foram ainda detetadas algumas patologias, como,
por exemplo, artroses, e a presença do esqueleto
de um individuo do sexo feminino com feto no
interior da bacia, ou seja, uma morte durante a
gravidez.
Todo o material osteológico obtido nesta cam-
panha de escavação carece de um estudo labora-
torial mais meticuloso, de forma a complementar
as informações obtidas no terreno.
Abaixo deste cemitério, e muitas vezes destruído
por este, encontram-se os vestígios do bairro islâ-
mico. Destas construções, foram postos a desco -
berto parte de uma rua e restos de ha bitações com
as respetivas estruturas de saneamento, latrina e
fossa séptica. Na rua, são ainda visíveis os níveis
de derrube das estruturas deste bairro, cons ti -
tuí dos por pedras, tijolos e telhas de meia cana.
No desmonte da fossa séptica de uma das casas

Sudoeste e Oeste. No
conjunto de sepulturas
intervencionadas, apenas
três apresentavam as pare-
des laterais delimitadas
por pedras.
Relativamente aos enter-
ramentos, observou-se que
a maioria é indivi dual, ou
seja, as sepulturas contêm
apenas um indivíduo. No
entanto, em onze casos
observou-se a reutilização
destas estruturas, pelo que o número de esqueletos
escavados é superior ao número de sepulturas,
não tendo sido possível no terreno contabilizar
o número mínimo de indivíduos pre sentes por-
que, em alguns casos, na mesma se pultura encon-
tram-se várias reduções de ma terial osteológico
humano, pertencentes a diferentes indivíduos.
Os esque letos encontravam-se maioritariamente
depositados em decúbito dorsal, deitados sobre
as costas.
O breve estudo no terreno indica-nos, nos casos
em que foi possível determinar, que 20 indivíduos
são não-adultos e 24 atingiram a idade adulta,
sendo que dos adultos 13 são masculinos, sete
fe  mininos, e em quatro casos não foi possível
de terminar o género, devido ao estado de degra-
dação em que se encontrava o espólio osteológi-
co.

FIG. 1 - Escavação
arqueológica de

enterramentos 
medievais 

cristãos.

Escavação Arqueológica

na Encosta do Castelo de Mértola, 2020

Virgílio Lopes 1, 2, 3, Clara Rodrigues 1, Marco Fernandes 1, Maria de Fátima Palma 1, 2, 3, 4 e Susana Gómez Martinez 1, 2, 5

1 CAM - Campo Arqueológico de Mértola.
2 CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património.
3 FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
4 Universidade de Granada.
5 Universidade de Évora, Departamento de História.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.



estuque com restos de pintura a fresco. Numa
outra parte deste edifício, registou-se o apareci-
mento do derrube da abóbada que cobria o batis-
tério, e abaixo desta uma coluna partida, bem
como dois capitéis, todos em mármore. Na parte
mais oriental da estrutura, foi posta a descoberto
uma base de coluna, também em mármore, de
grandes dimensões, com um diâmetro de 68 cm.
Dos objetos encontrados destacam-se algumas
moedas e objetos metálicos de cronologia diversa,
bem como uma significativa quantidade de mate-
rial cerâmico, incluindo alguns fragmentos de
talhas estampilhadas do período islâmico. 

deste mo men to, foram exumados fragmentos de
um cadinho de fundição, a par de outros dois
cadinhos encontrados em anteriores intervenções,
nas proximidades, o que vem reforçar a hipótese
de que nesta zona do bairro islâmico terá existido
uma atividade ligada à fundição e à ourivesaria. 
No complexo religioso, foi dada continuidade à
escavação arqueológica do segundo batistério,
posto a descoberto no verão de 2013. Nesta zona,
a escavação centrou-se nos níveis de derrube das
estruturas que compunham a cobertura do batis-
tério. Assinala-se o aparecimento de vários frag-
mentos de cancela em mármore e fragmentos de

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

O es pó lio recolhido será posteriormente alvo de
tratamento laboratorial, com vista à sua análise,
classificação e estudo, dando entrada, futura -
mente, no acervo do Museu de Mértola.
A intervenção contou com os recursos humanos
do Campo Arqueológico de Mértola, da Câmara
Municipal e voluntários da Universidade de
Évora, dando-se continuidade ao longo trabalho
arqueológico realizado nesta zona da Vila de
Mér tola.
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FIG. 2 - Vista geral da área intervencionada.

FO
TO

:J
oã

o 
Ro

m
ba

.

PUBLICIDADE

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental de Ambiente

1972 - 2021
Quase 49 anos de intervenção social, 

a promover uma visão integrada da 

Arqueologia, do Património Cultural e

Ambiental e da História local e regional, 

no exercício partilhado de uma cidadania 

cultural e cientificamente informada

peça já a sua ficha de inscrição


	001-005 AO24_1
	006-009 AO24_1 (crónica)
	010-021 AO24_1 (arqueologia)
	022-029 AO24_1 (arqueologia)
	030-038 AO24_1 (arqueologia)
	039-044 AO24_1 (arqueologia)
	045-050 AO24_1 (arqueologia)
	051-060 AO24_1 (arqueologia)
	061-069 AO24_1 (arq_brasileira)
	070-079 AO24_1 (estudos)
	080-085 AO24_1 (estudos)
	086-089 AO24_1 (estudos)
	090-100 AO24_1 (património)
	101-108 AO24_1 (notícias)
	109-127 AO24_1 (notícias_livros)
	128-131 AO24_1 (eventos)
	132

