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Produção de preparados piscícolas na Sines romana

CARLOS TAVARES DA SILVA*
ANTÓNIA COELHO-SOARES**

Resumo

Na área urbana de Sines, foram até agora identificadas seis oficinas de produção de preparados 
piscícolas da época romana. Teriam sido construídas durante o Alto Império, apresentando, no seu 

3conjunto, capacidade de produção estimada em cerca de 300m . Com a Ilha do Pessegueiro, seu 
prolongamento “industrial”, a Sines romana poderia ter constituído, no Alentejo Litoral, um pequeno 
centro produtor, entre os séculos I-V d.C. A evolução deste centro teria, tal como o do Baixo Sado, 
comportado duas grandes fases: a compreendida entre meados do século I e o final do século II em que se 
teria verificado o pleno funcionamento das unidades fabris; e a situada entre o século III e meados do V, 
com o abandono ou a retracção/segmentação das áreas de produção e a divisão dos próprios tanques.

Résumé

Dans l'agglomération urbaine de Sines, on a identifié six officines de productions piscicoles, toutes 
datables de l'époque romaine. Elles auraient été toutes construites sous le Haut Empire et représente-
raient, ensemble, une capacité de production estimée à près de 300 mètres cubes. Avec l'île de Pesse-
gueiro, véritable prolongement industriel, Sines pourrait avoir constitué sur le littoral de l'Alentejo actuel 

er eun véritable centre de production de sauces et salaisons de poisson du I  au V  siècle de notre ère. Comme 
erdans le bas Sado, son évolution comportait deux grandes phases d'activité : l'une allant du milieu du I  

esiècle à la fin du II , pendant laquelle toutes les unités étaient en plein fonctionnement; l'autre se situant 
e eentre le III  et le milieu du V  siècle, époque pendant laquelle on constate l'abandon, la contraction ou la 

fragmentation des zones de production, ainsi que la subdivision des bassins de salaisons eux-mêmes.

centro histórico daquela cidade alentejana, de uma povoa-Introdução 
ção portuária dedicada, pelo menos em parte, à produção 
de salgas e molhos de peixe. Com efeito, pertencentes a A costa ocidental  a sul da desembocadura do Sado 
esse período, foram, até ao presente, identificadas aí seis oferece um traçado em geral rectilíneo e escarpado. São 
unidades fabris de preparados piscícolas.escassos, por isso, os locais com boas condições de porto 

A Sines romana, para além de ter integrado esta natural. A ampla baía de Sines (Fig. 2) é um deles, não 
actividade económica, ter-se-ia certamente comportado obstante a sua franca exposição a sul. Os restantes são 
como o porto que servia “Miróbriga” (Alarcão, 1988), somente três (de sul para norte): a enseada da Arrifana; o 
cidade localizada apenas a 17km para o interior. E a estuário do Mira e o canal que separa, de terra, a Ilha do 
importância que lhe advinha deste facto e da sua dimensão Pessegueiro. Junto de todos eles, com a excepção da 
“industrial” permite admitir que possuísse, como sugeriu enseada da Arrifana, são conhecidos vestígios da época 
J. d'Encarnação (1998), um “espaço público”, templo ou romana (Tavares da Silva e Soares, 1993).
praça, onde existisse, talvez entre outras, uma estátua de As relativamente boas condições de porto natural 
Marte. De facto, em 1983, foi retirado de um dos cunhais da baía de Sines, associadas à riqueza piscícola do mar que 
da torre rectangular do pano nascente do castelo de Sines, banha essa costa, teriam representado factores decisivos 
onde teria sido reutilizado como material de construção na fundação, durante a época romana e no que é hoje o 
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1 - Encaramos com muitas reservas a atribuição à época romana de um forno, talvez de produção cerâmica, posto a descoberto em 1961 no Largo João de 
Deus, junto do pano oriental do castelo: a publicação que lhe é dedicada (Diogo e Costa, 1996) não nos oferece nem uma descrição detalhada nem 
documentação gráfica adequada (ausência de plantas e perfis). De estranhar, por outro lado, a inexistência de vestígios de entulheiras na documentação 
revelada pelas nossas amplas intervenções arqueológicas no Largo João de Deus quer em 1991-92, quer em 1997.

(depois de uma reutilização como peso de lagar), um 
pedestal votivo de mármore de São Brissos, com cerca de 
1m de altura, em cuja face anterior existe uma inscrição 
atribuível à segunda metade do século III, que alude à 
construção de estátua de Marte Augusto mandada erigir, 
como disposição testamentária, por Cícero Juvenal, 
sacerdote do culto imperial (Encarnação, 1998). Além 
deste monumento epigráfico, de dois outros provenientes 
igualmente das muralhas do castelo, e das oficinas de 
preparados piscícolas de que nos iremos ocupar, pouco 

1mais se conhece da Sines romana . Esta seria, de acordo 
com os dados disponíveis, limitada a nascente pela 
Travessa de São Sebastião, ou seja, pela Oficina C do 
núcleo fabril da Rua Ramos da Costa, e a poente, pela 
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Fig. 1 - Localização de Sines (13) e da Ilha do Pessegueiro (12). São 
assinalados outros estabelecimentos romanos de produção de 
preparados piscícolas: 1 - Quinta do Muro (Vila Nova de Cacela); 2 - 
Torre de Ares (Tavira); 3 - Quinta do Marim (Olhão); 4 - Olhão; 5 - 
Quinta do Lago (Loulé); 6 - Loulé Velho (Loulé); 7 - Portimões 
(Portimão); 8 - Vau (Portimão); 9 - Lagos; 10 - Praia da Luz (Lagos); 11 - 
Boca do Rio (Vila do Bispo); 14 - Tróia; 15 - Setúbal; 16 - Comenda 
(Setúbal); 17 - Creiro (Setúbal); 18 - Cacilhas (Almada); 19 - Lisboa; 20 - 
Cascais.

Fig. 2 - Fotografia aérea de Sines. A seta indica aproximadamente o Largo João de Deus.

Fig. 3 - Testemunhos da época romana na área urbana de Sines: 1 - Oficina A do Largo João de Deus;  2 - Oficina B do Largo João de Deus; 3 - 
Oficinas A e B da Rua Ramos da Costa; 4 - Oficina C da Rua Ramos da Costa; 5 - Oficina D da Rua Ramos da Costa/Estrada do Castelo para a 
Praia; 6 - vestígios sepulcrais na Praça Tomás Ribeiro.
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Fig. 4 - Área da escavação da Oficina  A  do Largo João de Deus.
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necrópole romana identificada ocasionalmente na Praça perpendicular à Barroca e aproximadamente coincidente 
Tomás Ribeiro (Fig.3). Assim, estender-se-ia ao longo da com o traçado do arruamento actual que, limitando a 
arriba (conhecida por Barroca), que cai sobre a Praia oriente aquele largo, desce para a Praia Vasco da Gama. 
Vasco da Gama, por uma extensão de cerca de 250 metros.      Neste segundo núcleo, foram identificados vestígios de 

quatro oficinas.

Áreas de produção de salgas e molhos de 
A Oficina A do Largo João de Deus   peixe

Esta oficina de preparados de peixe foi por nós Conhecem-se, presentemente, em Sines, dois 
identificada em 1990 e objecto de duas campanhas de núcleos fabris de preparados piscícolas: o do Largo João 

2
de Deus (junto do castelo tardo-medieval), com duas escavação , tendo a primeira ocorrido no verão desse ano e 
oficinas, e o da Rua Ramos da Costa, situado a cerca de 60 a segunda, ao longo do ano seguinte. Pusemos a 

 metros para nascente do primeiro, doqual se separava por descoberto todo o edifício da oficina, ou seja, da área de 
3 linha de água ou “barranco” (perfeitamente perceptível produção propriamente dita (Figs. 5, 10 e 12), que apre-

em documentos cartográficos dos finais do século XVIII) senta planta rectangular, com 10m de comprimento (se-

gundo a direcção este-oeste) e 6m de largura. Murado e 
aberto a sul, este edifício possuía sete tanques que se 
organizavam em U, ladeando, a este, norte e oeste, um 
pátio com 5,8m de comprimento por 2,4m de largura. 
Quatro dos tanques possuem planta rectangular (com 
dimensões máximas observadas no Tanque II e mínimas 
no Tanque VI - Quadro 1).

Os restantes tanques são subquadrangulares (com 
medidas máximas no Tanque IV e mínimas na segunda 
fase de construção do Tanque III - Quadro 1). A sua 

3capacidade estimada variava entre cerca de 2m  (Tanque 
3 3 VI) e 8m  (Tanque II); a total seria de 37m (Quadro 1).

O Tanque III evidencia duas fases de construção: 
na primeira, possuía 1,9 m de comprimento, 1,7m de 
largura e 1,7m de profundidade; na segunda fase, a sua 
área reduz-se pela construção no interior de dois muros, 
em L, com faces adossadas às paredes primitivas, norte e 
nascente, do tanque; o comprimento e a largura passaram 
a ser, respectivamente, 1,5m e 1,4 m; a profundidade ter-
-se-ia mantido como na primeira fase.

Os tanques possuem muros com cerca de 0,5m de 
espessura e foram construídos com blocos de gabro-
-diorito, irregulares, em geral de pequenas e médias 
dimensões (raramente ultrapassam os 0,25m de dimensão 
máxima) e ligados por argamassa de cal e areia. O muro 
exterior da oficina, com 0,6m de espessura, é também 
constituído por um aparelho irregular, mas os blocos 
(também de gabro-diorito) que o integram são muito 
maiores, com dimensões máximas que chegam a atingir 
0,8m, e ligados por argila. Este muro assenta sobre o 
substrato geológico, através de cabouco pouco profundo; 
encontrava-se muito destruído no lado nascente, onde a 
inclinação do topo do substrato se acentuava em direcção 
a leste.

Os muros dos tanques e do pátio, construídos no 
interior de cavidades abertas no substrato geológico, 
foram revestidos por formigão de gravilha, cal e areia, sem 
fragmentos de cerâmica.

Fig. 5 - Vista de nascente da escavação da Oficina A do Largo João de Deus.

Fig. 7 - Aspecto da escavação da Oficina A do Largo João de Deus, 
vendo-se estruturas de combustão (1 e 2) e um muro (3) da segunda fase 
de ocupação. 4 - pátio da Oficina A, dividido, na segunda fase de 
ocupação, pela construção de um muro (3); 5 - muro que limitava a norte 
a Oficina A.

Quadro 1.  Largo João de Deus. Dimensões dos tanques da Oficina A.

Fig. 6 - Aspecto da escavação da Oficina A do Largo João de Deus (vista 
de nascente). Em primeiro plano, o Tanque I com o respectivo 
enchimento: 1 - Camada 4, formada por restos de produção de salga de 
peixe; 2 - níveis de derrubes e abandono (Camadas 3B e 3A), sequência 
sobre a qual foi construída lareira (3) pertencente à segunda fase de 
ocupação. 

2 - As duas campanhas de escavação foram promovidas pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal e contaram com a colaboração da 
Unidade de Arqueologia da APPSACV e o apoio da Câmara Municipal de Sines e do Centro Cultural Emérico Nunes.  

3 - Distinguimos numa fábrica de preparados de peixe diversos sectores: a oficina ou área de produção propriamente dita, constituída pelos tanques de salga 
e em geral murada; a área de armazenamento; o sistema hidráulico, cujo poço e/ou cisterna poderiam ser comuns a outras fábricas; a área residencial (do 
encarregado da fábrica, por exemplo); o balneário, que poderia também ser comum a outras unidades fabris. Como se verificou no Creiro (escavações 
arqueológicas dirigidas por C. Tavares da Silva e A. Coelho Soares), o conjunto fabril posto a descoberto, com a área de produção, os armazéns, a área 
habitacional e um amplo pátio, era murado. O poço e a cisterna, embora contíguos à fábrica, situavam-se no exterior, podendo ter sucedido o mesmo com o 
balneário; deste modo, serviriam também outras unidades fabris.  
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primeiro abandono (Tanques I e II), constituído pelos 
restos da última produção de preparados piscícolas 
(formação amarelada e pulverulenta muito rica em partes 

Todos os ângulos formados quer entre as paredes e esqueléticas de peixes), integrava (Figs. 13-17), além de 
o fundo dos tanques, quer na ligação das paredes entre si numerosos recipientes de cerâmica comum (em geral de 
foram transformados em superfícies curvas, recorrendo- pasta bege), por vezes completos, abundante sigillata 
-se, em alguns casos, à aplicação de moldura em meia- hispânica de Andujar, em que predomina a forma Drag. 27 
cana. No pátio, esta moldura foi igualmente aplicada na (alguns exemplares completos), associada a sigillata clara 
ligação das paredes com o pavimento. A (forma Hayes 23B) e cerâmica de cozinha norte-africana 

As preocupações de carácter higiénico têm ainda (Hayes 197).
expressão na construção, no canto nordeste do pátio, de Sobre esta camada (C.4), que representa os 
uma depressão, revestida por formigão, de contorno oval primeiros momentos de abandono dos Tanques I e II, 
(0,4x0,3m) e com 0,4m de profundidade que recolhia as depositou-se nível de derrubes (C.3 – atinge 1 m de es-
águas com detritos resultantes da limpeza do pátio (Fig. 8). pessura no Tanque II), que se teria formado rapidamente, 

A Oficina A do Largo João de Deus teria sido pois forneceu espólio semelhante ao da Camada 4 (para 
construída e funcionado plenamente (em uma primeira além de alguma cerâmica de cronologia mais antiga, 

4fase) durante o período compreendido entre a segunda nitidamente descontextualizada ) em que é evidente a 
metade do século I e o final do século II/inícios do século associação de sigillata hispânica de Andujar, na forma 
III. Com efeito, se por um lado o enchimento da vala de Drag. 27, a sigillata clara A (forma Hayes 23B), notando-
construção do muro exterior ofereceu sigillata sudgálica se, porém, maior frequência desta última do que na 
(formas Drag. 24/25, 18/31 e 33) e hispânica (forma Drag. Camada 4.
27) a par de ânfora Dressel 20 na variante de lábio em fita e Assentando sobre a Camada 3 dos Tanques I e II, 
superfície externa convexa que ocorre a partir de finais do formou-se um nível de ocupação –  piso de terra batida e 
século I a.C. e atinge o terceiro quartel do século I d.C. restos de duas lareiras (uma no Tanque I e outra no Tanque 
(Martin-Kilcher, 1983 e 1987), por outro lado, o nível do II) constituídos por fragmentos de tijoleira (Figs. 6, 7 e 11).

Fig. 8 - Cuvette de limpeza do pátio da Oficina A do Largo João de Deus. 

Fig. 9 - Forno de cozer pão da segunda fase de ocupação, situado no 
exterior da Oficina A do Largo João de Deus.

4 - As sigilatas sudgálicas e hispânicas e as ânforas Dressel 14 distribuem-se por todos os níveis da sequência estratigráfica da área da Oficina A do Largo 
João de Deus. Ainda que muito frequentemente ocorram descontextualizados, estes materiais representam, pela sua abundância, um bom indicador da 
importância comercial de Sines durante o Alto Império. 

Fig. 10 - A Oficina A do Largo João de Deus após restauro pelo MAEDS e recuperação cultural pela Câmara Municipal de Sines.

Fig. 11 - Perfil estratigráfico abangendo os Tanques I e II da Oficina A do Largo João de Deus. 
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evidentes sinais de terem sofrido acção do fogo. Este (formas Hayes 52 e indeterminadas) e ânfora Almagro 51c 
5forno assentou sobre camada de lixeira do Baixo Império (variante C ); os Tanques III, V e VI possuíam, directa-

com ânfora Almagro 51c e sigillata clara C. mente sobre o fundo, derrubes que integravam, como 
Os Tanques III, IV, V e VI teriam continuado a fun- materiais mais recentes, sigillata clara C (formas Hayes 

6cionar até esta segunda fase ou sido, durante ela, reacti- 50 e indeterminadas) e ânforas Almagro 51c (variante B ). 
vados: o Tanque IV conservava ainda, sobre o fundo, res- Os Tanques III, IV, V e VI teriam, pois, deixado de 
tos da última produção de salga de peixe (Camada 3, com funcionar e sido abandonados no decurso do século IV.
0,4m de espessura máxima), contendo sigillata clara C Por fim, o pátio e as lareiras da segunda fase de 

Fig. 12 - Planta da Oficina A do Largo João de Deus.

5 - Cf. Mayet e Tavares da Silva, 1998.

6 - Idem

Fig. 13 - Oficina A do Largo João de Deus (Sines), Tanque I, C. 4 (restos de produção de salga de peixe - primeiros momentos de abandono). Cerâmica 
importada: 1 - sigillata hispânica, forma Dr. 15/17; 2 e 3 - sigillata hispânica, forma Dr. 27 (o nº 2 com grafito na superfície externa do fundo); 4 - sigillata 
clara A, forma Hayes 23B; 5 - cerâmica de cozinha norte africana, forma Hayes 197.

A esta segunda fase de ocupação, datável do século 12) posto a descoberto no Quadrado R12, a cerca de 2m do 
IV, como parece indicar a cronologia dos contextos muro norte da Oficina A. Trata-se de estrutura de plan-
correspondentes ao seu abandono, pertencerá ainda o ta circular, com cerca de 1,8m de diâmetro máximo, 
muro de direcção norte-sul, com 0,65m de espessura, delimitada por muro aberto no lado nascente (com 0,3-
formado por blocos irregulares de gabro-diorito e que -0,4m de espessura e 0,3m de altura conservada), formado 
assentou no pavimento do pátio da oficina, dividindo-o por blocos de gabro-diorito de pequenas e médias dimen-
em duas áreas distintas (Figs. 5, 7 e 12). Durante a mesma sões ligados por argila; na área central (1,1m de diâmetro), 
fase teria sido construído o forno de cozer pão (Figs. 9 e existia piso de tijoleiras, inteiras ou fragmentadas e com 
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ocupação eram cobertos por camada de derrubes e ções domésticas e a provável reactivação da produção de 
entulhos que integravam sigillata clara D (forma Hayes preparados de peixe (Tanques IV, V e VI) e reutilização do 
59) e ânforas Almagro 50, 51c e Keay IIIB. Tanque III talvez como depósito de água, ter-se-ia inicia-

A cronologia das cerâmicas exumadas em cada um do no século III e findado talvez no século IV.
dos referidos contextos sugere que a primeira fase de labo- Verifica-se, pois, que no Alto Império a Oficina A 

3ração da Oficina A do Largo João de Deus teria terminado possuía cerca de 37m  de capacidade de produção, tendo 
3com o abandono dos Tanques I e II, na passagem do século esta descido para menos de metade (cerca de 17m ) no 

II para o seguinte; que a segunda fase, que integrou fun- Baixo Império. 

Fig. 14 - Oficina A do Largo João de Deus (Sines), Tanque I, C.4 (restos de produção de salga de peixe - primeiros momentos de abandono). Cerâmica 
comum (pastas brancas a beiges).

Fig. 15 - Oficina A do Largo João de Deus (Sines), Tanque I, C.4 (restos de produção de salga de peixe - primeiros momentos de abandono). Cerâmica 
comum (pastas brancas a beiges).
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Fig. 16 - Oficina A do Largo João de Deus (Sines), Tanque II, C. 4 (restos de produção de salga de peixe - primeiros momentos de abandono). Cerâmica 
importada: 1 - sigillata hispânica, forma Dr. 15/17; 2 a 7 - sigillata hispânica, forma Dr. 27 (o nº 2 com grafito na superfície interna); 8 - lucerna cf. 
Dressel/Lamboglia 25.

Fig. 17 - Oficina A do Largo João de Deus (Sines), Tanque II, C.4 (restos de produção de salga de peixe - primeiros momentos de abandono). Cerâmica 
comum (pastas brancas a beiges).
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Fig. 16 - Oficina A do Largo João de Deus (Sines), Tanque II, C. 4 (restos de produção de salga de peixe - primeiros momentos de abandono). Cerâmica 
importada: 1 - sigillata hispânica, forma Dr. 15/17; 2 a 7 - sigillata hispânica, forma Dr. 27 (o nº 2 com grafito na superfície interna); 8 - lucerna cf. 
Dressel/Lamboglia 25.

Fig. 17 - Oficina A do Largo João de Deus (Sines), Tanque II, C.4 (restos de produção de salga de peixe - primeiros momentos de abandono). Cerâmica 
comum (pastas brancas a beiges).
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A Oficina B do Largo João de Deus

Em 1997, ao acompanharmos, no Largo João de 
Deus, trabalhos de arranjo paisagístico que implicaram o 
desaterro de grande parte deste largo, identificámos e 
pusemos a descoberto (Fig. 18), a cerca de 20m para NNE 
da Oficina A, uma segunda oficina (B) de produção de 
preparados de peixe (Tavares da Silva e Soares, 1998). 
Esta havia já sido escavada em 1961 por J.M. da Costa; 
enterrada logo a seguir a essa intervenção, sem qualquer 
sinalização, havia-se perdido a sua localização precisa, de 
tal modo que viria a ser afectada grandemente pela 
abertura de uma vala destinada à implantação de colector 
de saneamento. Trinta e cinco anos após a sua descoberta, 
J. M. da Costa noticiou-a através da publicação de 
curtíssima nota (Diogo e Costa, 1996).

Em 1997, tivemos então oportunidade de a 
examinar e proceder ao seu levantamento planimétrico O edifício, que chegou até nós, muito destruído e de 
(Fig. 19). Este não coincide exactamente com a planta planta incompleta, organiza-se em U, aberto a leste, com 
esquemática publicada por J.M. da Costa. As diferenças os tanques ladeando, a norte, oeste e sul o pátio, talvez 
observadas não podem ser apenas imputadas aos estragos rectangular (comprimento 4.6m; largura indeterminada), 
provocados pelas obras de saneamento a que atrás destruído do lado nascente, e cujo piso havia já desa-
aludimos. Com efeito, um dos tanques rectangulares, com parecido.
0,75m de largura, surge na planta esquemática de 1961 Os tanques são rectangulares (o maior com 
como quadrangular, com cerca de 1,9m de lado. 2,6x2,1m e o de menores dimensões com 1,2x0,6m de 

Fig 18 - Vista de norte da Oficina B do Largo João de Deus.

área). Os maiores dispunham-se ao longo do lado oeste muito mais apurada que a Oficina A, tendo sido construída 
(IV a VII) e os menores ocupavam os lados norte e sul do com blocos de menores dimensões e de talhe regular (mas 
pátio. Muito destruídos em altura, as suas profundidades também de gabro-diorito), ligados por abundante arga-
actuais variam entre 0,90m no Tanque VI e 0,04m no massa de cal e areia. Infelizmente, desconhecemos as 
Tanque I. Partindo do pressuposto de que as profundi- datas de construção e abandono da Oficina B. A inter-
dades primitivas dos tanques seriam semelhantes às dos venção de 1961 não deixou conservado qualquer teste-
da oficina A, estimámos as capacidades de produção que munho estratigráfico e a respectiva publicação não aten-
constam do Quadro 2, sendo a capacidade total (para os deu à cronologia nem ao espólio exumado. O facto da 

3tanques identificados) de 39,6m . argamassa que reveste os tanques da oficina B não conter 
Os tanques, de cantos arredondados e, no caso dos cerâmica (com excepção de um caso, como já referimos) 

nºs. I, II, III, VI, VII e VIII, providos de moldura em meia- pode ser um indício de uma construção realizada durante o 
-cana na ligação das paredes ao fundo, são revestidos por Alto Império.
formigão de brita, cal e areia, sem cerâmica, à excepção de 
um dos mais pequenos, do tramo sul, que apresenta um 
opus signinum de cor rosada, com cerâmica moída. As oficinas da Rua Ramos da Costa

Todo o conjunto conservado se encontra murado 
(muro com 0,45/0,50m de espessura); possui 10m segun- A cerca de 60m para nascente do Largo João de 
do a direcção norte-sul. Deus, sobre uma faixa de terreno limitada a sul por talude 

É de assinalar, no que respeita à técnica que cai em socalcos sobre a praia Vaso da Gama, vencendo 
construtiva, a enorme diferença entre as duas oficinas do um desnível de cerca de 30m, identificámos e escavámos 
Largo João de Deus. A Oficina B mostra uma execução em 2002 um outro núcleo industrial de produção de 

Fig. 19 - Planta da Oficina B do Largo João de Deus.

Quadro 2.  Largo João de Deus. Dimensões dos tanques da 
Oficina B.
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Deste modo, de um modo geral, os muros foram, 
quase sempre, destruídos até à base dos alicerces. Mas, 
como para a sua implantação a rocha havia sido cortada 
quer na vertical, quer na horizontal, sendo abertas 
trincheiras rectilíneas e muito regulares, foi-nos possível 
reconstituir as plantas (no todo – caso da oficina B –  ou em 
parte) dos diversos conjuntos construídos. Foram, assim, 
identificadas três oficinas de preparados piscícolas da 
época romana, designadas por letras maiúsculas, de oeste 
para este. Como atrás dissemos, só a oficina B revelou a 
totalidade da sua planta. Estas oficinas situavam-se em 
socalcos dispostos ao longo da vertente litoral que 
actualmente é atravessada pela estrada que liga o Largo 
João de Deus à marginal da Praia Vasco da Gama.

A Oficina A (Figs. 20 e 26) estendia-se para NW, 
sob a Rua Ramos da Costa.  De orientação SSW-NNE (tal 
como todas as restantes estruturas romanas postas a 
descoberto), a Oficina A possuía planta quadrangular ou 

preparados piscícolas (Fig. 3) constituído por três oficinas rectangular, tendo sido escavada na sua metade este; era 
(Coelho-Soares e Tavares da Silva, 2004). Estas apresen- delimitada por um muro de que resta somente a respectiva 
tavam-se muito destruídas, sobretudo em altura (Figs. 20- vala de fundação, com cerca de 0,50m de largura e 0,15-
-23), por terem estado expostas durante um período de -0,20m de profundidade, cortada na rocha. Os tanques 
tempo certamente dilatado, durante o qual foi desmontada organizavam-se em L ou em U, em torno de um pátio, 
a maior parte dos elementos pétreos que as integravam. totalmente destruído, tendo chegado até nós apenas a 

Fig. 20 - Vista do norte da Oficina A (em primeiro plano) da Rua Ramos 
da Costa. Em segundo plano, e a uma cota inferior, parte da Oficina B.

Fig 21 - Vista de nodeste da Oficina B da Rua Ramos da Costa.

rocha cortada. Esta sobrelevava-se em relação ao plano do confinando com esta a ocidente e possuindo a mesma 
fundo dos tanques (desnível de cerca de 0,40m). Dos orientação, foi edificado o Compartimento M19 (Fig. 26), 
quatro tanques identificados (reduzidos apenas ao fundo cujos vestígios se reduzem: ao cabouco e a um pequeno 
em formigão – brita ligada por cal e areia), três permitem troço do muro norte (que está na continuação directa, sem 
conhecer a respectiva área (Quadro 3). Todos eles conser- qualquer solução de continuidade, do cabouco do muro 
vavam vestígios de moldura em meia cana existente na norte da Oficina B); ao cabouco do muro este, comum à 
ligação do fundo às paredes. Oficina B; a um pequeno troço do muro oeste; a um 

A Oficina B (Figs. 21 e 26) possuía um pátio fragmento do pavimento, de formigão (sem cerâmica), 
rectangular, descentrado, ocupando o quadrante sudoeste, existente no canto noroeste. Este pavimento, que se 
com cerca de 4m por 2,5m, tendo chegado até nós apenas encontrava sensivelmente à mesma cota do pavimento do 
um pequeno fragmento do seu pavimento, de formigão e pátio da Oficina B, assentava, tal como este último, sobre a 
provido de meias canas convexas nos limites confinantes camada de rocha desagregada, arqueologicamente estéril. 
com as paredes, já desaparecidas; seria provavelmente Os troços de muros conservados apresentavam, 
aberto a oeste, visto o seu lado sul ser sobranceiro ao internamente, restos de reboco de cal e areia. A construção 
talude, e os seus lados norte e este confinarem com deste compartimento, que poderia ter desempenhado 
tanques de salga. Estes, cujos testemunhos estavam funções de armazém, teria sido contemporânea da 
reduzidos ao fundo e a fragmentos do revestimento (em construção da  Oficina B.
formigão) interno dos muros, possuíam moldura em meia A nascente e nordeste da Oficina B foram 
cana na ligação do fundo às paredes e formavam um identificados testemunhos do que poderia ter sido outro 
conjunto de quatro, dispostos em L. compartimento (Q30), utilizado talvez como habitação. 

No socalco onde foi construída a Oficina B, Com efeito, nessa zona, a rocha foi cortada na vertical e 

Fig. 22 - Tanque 2 da Oficina B da Rua Ramos da Costa. Foto obtida de 
este.

Fig. 23 - Aspecto do que resta da Oficina C da Rua Ramos da Costa. Foto 
obtida de oeste.
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regularizada na horizontal. No Q.Q31, o pavimento, 
constituído pela rocha regularizada, oferecia vestígios de 
acção do fogo relacionáveis com a existência de uma 
lareira.

Da Oficina C (Figs. 23 e 27), foram identificados 
dois tanques e um troço do alicerce e do cabouco cortado 
na rocha do muro que a delimitava a leste. Este muro teria 
cerca de 0,60m de largura e a orientação SSW-NNE. Os 
dois tanques, reduzidos ao fundo, de formigão (sem 
cerâmica), e à base do murete que os separava (0,20m de 
espessura), são rectangulares (cada um deles com 
0,90x2m) e teriam resultado da divisão de um tanque 
preexistente de planta quadrangular (2m de lado), com os 
cantos arredondados. Os dois tanques possuíam moldura 
em meia cana, também de formigão, na ligação do fundo 
com as paredes.

Há a acrescentar a Oficina D (Fig. 24), cujos 
vestígios foram postos a descoberto pela limpeza do talude 
que limita a sul a área por nós intervencionada, talude que é 
sobranceiro à Estrada do Castelo para a Praia, e onde são 
visíveis os alçados de três tanques de salga (comprimen-
to indeterminado; largura 1,3m; profundidade máxima 
observada 1,8m). A maior parte da Oficina D foi destruída 
quando da abertura daquela via.

A ausência de níveis arqueológicos conotados com 
a fase de construção das oficinas de produção de 
preparados de peixe da Rua Ramos da Costa impede-nos 
de determinar com rigor a data da fundação deste conjunto 
fabril. Porém, a constituição do formigão que revestia o 
interior dos tanques, sem fragmentos de cerâmica e 
somente com brita ligada por cal e areia, permite-nos 
admitir que essa construção tenha ocorrido durante o Alto 
Império. De qualquer modo, as Oficinas A e B e o 
Compartimento M19 teriam sido contemporâneos, visto 
possuírem a mesma orientação e paredes comuns.

No que se refere ao abandono, foram detectados 
dois momentos distintos: um, no século II, que atingiu o 
Compartimento Q30, cuja Camada 2B, formada por lixeira 
e derrubes, que assentavam directamente no pavimento, 

Fig. 24 - O que resta da Oficina D da Rua Ramos da Costa/Estrada do 
Castelo para a Praia.

Quadro 3.  Rua Ramos da Costa e Estrada do Castelo para a Praia. 
Dimensões dos tanques das Oficinas A, B, C e D.

Fig . 25 - Perfil estatigráfico obtido na Oficina B da Rua Ramos da Costa. 
Abrangeu o Tanque 2 e o cabouco do muro que delimitava esta oficina a 
norte.

Fig. 26 - Planta das Oficinas A e B e dos Compartimentos M19 e Q30 da Rua Ramos da Costa.
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No que se refere ao abandono, foram detectados 
dois momentos distintos: um, no século II, que atingiu o 
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Um centro produtor no Alentejo Litoral 

As seis oficinas de produção de preparados de 
peixe identificadas e parcial ou totalmente escavadas na 
área urbana de Sines teriam, por hipótese, sido construídas 
no Alto Império. Por conseguinte, é possível que, em dado 
momento, tenham funcionado simultaneamente. Sendo 
assim, os vinte cinco tanques postos a descoberto, e que 
pelo seu estado de conservação permitiram estimar o seu 
volume, teriam produzido, no seu conjunto, cerca de 

3120m  de salgas ou molhos de peixe. Mas se considerar-
mos que só duas oficinas foram totalmente escavadas 
(Oficina A do Largo João de Deus e Oficina B da Rua 
Ramos da Costa), e que em algumas das restantes só se 
identificaram dois tanques (Oficina C da Rua Ramos da 
Costa)  ou três (Oficina D, da Estrada do Castelo para a 
Praia), podemos facilmente admitir que o valor total da sua 

3capacidade de produção teria atingido cerca de 200m . 
Além disso, a área industrial seria certamente mais vasta. 

forneceu sigillata clara A (forma Hayes14A) associada a 
Atenda-se ao facto de as oficinas da Rua Ramos da 

cerâmica comum de pasta bege (Fig. 28); outro, no final do 
Costa/Estrada do Castelo para a Praia se organizarem em 

século IV/primeira metade do século V, representado pela 
anfiteatro que, presumivelmente, desceria até à praia: a 

Camada 2 dos Tanques 2 e 4 da Oficina B e do Compar-
Oficina A no socalco superior; as Oficinas B e C, no médio; 

timento M19, nível que, repousando directamente sobre os 
e a D, no de cota actualmente mais baixa. É possível que, 

respectivos pavimentos, ofereceu sigillata clara C (forma 
entre esta última e a praia, tenham existido outras oficinas, 

Hayes 67/71) e D (forma Hayes 62A) e ânforas Almagro 
entretanto destruídas pela intensa erosão que actuou sobre 

51c (variante C da classificação das ânforas do Pinheiro – 
a vertente litoral, localmente conhecida por Barroca.

Mayet e Tavares da Silva, 1998) (Fig. 29).
Se, além disso, atendermos às oficinas que 

3escavámos na Ilha do Pessegueiro (uma com 36,3m  e 
3outra com 41,4m  – Tavares da Silva e Soares, 1993; 

Étienne e Mayet, 2002), ilha que, sobretudo durante o 
Baixo Império, poderia ter representado um prolonga-
mento especializado na produção de salgas e molhos de 
peixe da Sines romana, parece-nos de aceitar a existência, 
no Alentejo Litoral, entre os séculos I e V, de um centro 
produtor que não só abasteceria os mercados local e 
regional (incluindo o interior alentejano), mas também 
sustentaria, e atendendo principalmente à sua excelente 
localização geográfica, um comércio marítimo a longa 
distância. É evidente que se trataria de um pequeno centro 
produtor, de modo algum comparável com o do Baixo 
Sado, onde em Tróia de Setúbal só as oficinas I/II 
possuíam, no Alto Império, capacidade de produção supe-

3 rior a 606 m (Étienne e Mayet, 2002,p.95).
Em Sines, as oficinas eram de pequenas dimensões: 

3capacidade entre 14 m  (Oficina B da Rua Ramos da Costa) 
3e mais de 40 m  (Oficina B do Largo João de Deus). 

Comparáveis, por conseguinte, com as da margem direita 
do estuário do Sado (Setúbal, Creiro), com algumas de 
Baelo Claudia, Santa Pola, Almeria, Rosas (Étienne e 
Mayet, 2002, p. 95 e 101-102). Eram muradas e or-
ganizavam-se quer em U (Oficinas A e B do Largo João de 
Deus) quer em L (Oficina B da Rua Ramos da Costa). Pelo 
menos aparentemente, cada uma delas não integrava uma 
fábrica no sentido que atrás atribuímos a este termo, 
embora na oficina B da Rua Ramos da Costa se tenham 
identificado dependências relacionáveis com armaze-

Fig. 27 - Planta dos Tanques 1 e 2 da Oficina C da Rua Ramos da Costa.

Fig. 28 - Cerâmica da C. 2B do Compartimento Q30 da Rua Ramos da 
Costa: 1 - sigillata clara A; 2 a 5 - cerâmica comum (o nº 2 com engobe 
vermelho; os nºs 3 a 5 são de pasta branca/beige).

120

Fig. 29 - Cerâmica da C. 2 (nível de abandono) do Tanque 2 da Oficina B da Rua Ramos da Costa: 1 a 3 - sigillata clara; 4 a 8 - cerâmica comum; 9 e 10 - 
ânforas.
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Fig. 27 - Planta dos Tanques 1 e 2 da Oficina C da Rua Ramos da Costa.

Fig. 28 - Cerâmica da C. 2B do Compartimento Q30 da Rua Ramos da 
Costa: 1 - sigillata clara A; 2 a 5 - cerâmica comum (o nº 2 com engobe 
vermelho; os nºs 3 a 5 são de pasta branca/beige).
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Fig. 29 - Cerâmica da C. 2 (nível de abandono) do Tanque 2 da Oficina B da Rua Ramos da Costa: 1 a 3 - sigillata clara; 4 a 8 - cerâmica comum; 9 e 10 - 
ânforas.
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nagem (Compartimento M19) e habitação (Comparti- em Sines durante a Época Romana. In Actas das 
mento Q30). Em Sines, tal como em Almuñecar (Étienne e Primeiras Jornadas sobre a Romanização dos Estuários 
Mayet, 2002, p. 104), existiria uma diferenciação espacial do Tejo e Sado, Lisboa: Câmara Municipal do Seixal / 
entre a produção e a comercialização, ou seja, teríamos, Publicações Dom Quixote.
por um lado, áreas onde se concentravam as oficinas, com 

Encarnação, J. d' (1998) - Monumentos epigrá-
escassas ou nulas dependências de apoio, e, por outro, 

ficos romanos. In Da Ocidental Praia Lusitana. Vasco da 
área(s), talvez junto à praia, onde se agrupariam os 

Gama e o seu Tempo, Lisboa: Comissão Nacional para as 
armazéns/entrepostos e as dependências administrativas?

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, p. 137.
A dinâmica evolutiva da Oficina A do Largo João 

de Deus (com o abandono definitivo dos tanques I e II na Étienne, R. e Mayet, F. (2002) - Salaisons et sauces 
passagem do século II para o III); o abandono, no século de poisson hispaniques, Paris: Diffusion E. de Boccard.
II, do Compartimento Q30 da Rua Ramos da Costa; e a 
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