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RESUMO

ABSTRACT

Dão-se a conhecer os principais resultados de uma escavação
arqueológica de emergência em lote situado na colina de Santa
Maria (Rua Francisco Augusto Flamengo, nos. 10-12, Setúbal),
escavação integrada no projecto de investigação, prosseguido
pelo MAEDS, Preexistências de Setúbal.
Constatámos, mais uma vez, que os processos erosivos
foram intensos na colina pliocénica onde surgiu o primeiro
povoado estável da área urbana de Setúbal. Os estratos arqueológicos apenas se conservaram em boas condições no
sector ocidental do lote. Da primeira fase do povoado, da Idade do Ferro, somente se recolheram alguns materiais remobilizados. As mais importantes contribuições desta intervenção arqueológica respeitam à Época Romana (descoberta de um reservatório de água, de grandes dimensões,
construído provavelmente durante o Baixo Império), e ao
período medieval islâmico (escavação de parte de um cemitério,
cuja datação radiométrica aponta para uma fase compreendida
entre o final do século X e meados do século XII). O local voltou
a ser ocupado nos inícios da Idade Moderna.

This paper presents the main results of an urban rescue
archaeological excavation at ns. 10-12 of Francisco Augusto
Flamengo Street (Setúbal), located in a historical centre area
where the first stable settlement from the Late Bronze Age/Early
Iron Age took place. Although the ancient layers had not been
preserved, we found important evidence from the Roman period
(a large public water supply reservoir). It was also discovered an
Islamic cemetery, from the late X to the middle of the XII century. The site has been abandoned until the later XV century.
After this period the site was occupied by a housing building
from the XVI to the XVII century. At the end of the XIX century
there were built structures probably with industrial purpose.

INTRODUÇÃO

importância para o prosseguimento do projecto de
investigação do Museu de Arqueologia e Etnografia
do Distrito de Setúbal (MAEDS) sobre as Preexistências de Setúbal. Os trabalhos de campo decorreram, com ritmos diferenciados, entre 3 de Novembro
de 2008 e 16 de Abril de 2009. O esforço, dedicação e
acuidade na observação e interpretação dos dados,
no decurso dos trabalhos de campo, pelo técnico de
arqueologia do MAEDS, Júlio Costa, têm de ser aqui
realçados. Um agradecimento muito especial é
devido aos donos da obra, em particular ao Arquitecto Frederico Carvalho, que acompanhou a escavação com o maior interesse e facultou os meios
necessários para o seu bom êxito.

A presente intervenção arqueológica foi
possível no contexto de um projecto de renovação
urbana de lote com cerca de 500m2, actualmente
ocupado por edifício térreo, modesto e incaracterístico, por armazém arruinado e por logradouro. A
extensão do lote e a sua localização, na colina de
Santa Maria (Fig.1), onde se situou o primeiro
povoado estável da actual área urbana datado da
transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro e
de fácies orientalizante (Soares e Tavares da Silva,
1986; Soares, 2000), levaram-nos a atribuir prioridade a esta intervenção arqueológica, da maior
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Fig. 1- Localização da escavação na Rua Francisco Augusto Flamengo e principais intervenções arqueológicas desenvolvidas pelo Museu
de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, na área urbana de Setúbal: 1 - Rua Francisco Augusto Flamengo; 2- Rua Arronches
Junqueiro 32-34; 3 - Travessa dos Apóstolos; 4 - Rua Arronches Junqueiro 73-75; 5 - Rua António Joaquim Granjo; 6 - Rua António
Joaquim Granjo («Casa dos Mosaicos»); 7 - Travessa de João Galo; 8 - Largo da Misericórdia; 9 - Travessa de Frei Gaspar; 10 - Travessa
da Portuguesa; 11 - Av. Luisa Todi (edifício BCP); 12 - Rua Major Afonso Pala; 13 - Rua Álvaro Castelões; 14 a 16 - Rua António Januário
da Silva; 17 - Rua Serpa Pinto; 18 - Rua Luís de Camões; 19 - Praça de Bocage; 20 - Praça de Bocage / Av. Luisa Todi (edifício Montepio);
21 - Largo do Sapalinho; 22 - Rua de Bocage / Rua Augusto Cardoso (edifício Benetton); 23 - Praça de Bocage; 24 - Beco de Dona Maria;
25 - Av. 22 de Dezembro; 26 - Rua Augusto Cardoso; 27 - Praça Miguel Bombarda; 28 - Rua Acácio Barradas; 29 - Rua António Maria
Eusébio; 30 - Praça Machado dos Santos; 31 - Largo António Joaquim Correia; 32 - Rua Dr. Estevam de Vasconcelos.

Na primeira campanha de trabalhos arqueológicos que o MAEDS realizou no lote da Rua
Francisco Augusto Flamengo, nºs. 10-121, foram
intervencionados quatro loci, designados de A a D
(Fig. 2).
Os Loci A e B revelaram-se muito pobres: um
estrato de regularização, com abundantes materiais
dos séculos XIX/XX, assentava directamente sobre
o substrato rochoso, de arenito mal consolidado do
Pliocénico, cuja superfície mostrava evidentes sinais de exploração de areias.

Fig. 2 - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Áreas intervencionadas em 2008/2009.

1 - A responsabilidade científica dos trabalhos coube aos arqueólogos Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva, assistidos por Júlio Costa (técnico de
arqueologia do MAEDS). O desenho de estruturas esteve a cargo de Jorge Costa (técnico do MAEDS). O levantamento dos esqueletos e respectivo estudo
antropológico preliminar foi efectuado por Ricardo Miguel Godinho, bio-antropólogo da ERA-Arqueologia. O estudo de materiais arqueológicos foi
realizado por Antónia Coelho-Soares e por Susana Duarte (arqueólogas do MAEDS).
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No Locus D, surgiram estruturas (muros e
pavimentos) atribuíveis ao século XVII, que repousavam igualmente sobre nível de regularização
constituído pelo enchimento, com materiais deste
mesmo século, de depressões abertas na superfície
do substrato geológico resultantes, por um lado, de
processo natural de abarrancamento e, por outro, de
acções antrópicas de exploração de areias.
Por fim, o Locus C ofereceu importante
informação arqueológica reveladora de ocupação
humana de longa duração, cuja estratigrafia a seguir
se descreve.

ESTRATIGRAFIA E FASES DE OCUPAÇÃO

Sequência estratigráfica observada no Locus
C (de cima para baixo):
C.1A – Pavimento, de cimento, do pátio
actualmente existente. Esp. 0,04m.
C.1B – Sub-base do pavimento da C.1A,
formada por gravilha. Esp. 0,07m.
C.2 – Calçada de blocos pétreos (granito e
calcário), observável somente nos Qs. K-M/19. Sub-actual.

C.3A – Nível de enchimento e regularização
constituído por entulhos que integram blocos
pétreos, cerâmica de construção e fragmentos de
recipientes do século XVIII/XIX. Esp. 0,55m.
C.3B – Derrubes. Salienta-se a presença de
numerosos e grandes fragmentos de telhas curvas,
principalmente nos Qs. K-M/18-19. Esp. 0,08m.
C.4A – Piso em tijoleira com padrão em
“espinha” (Qs. K-M/18-19), lateralmente substituído por argamassa (Qs. L-M/15-16). Esp. 0,05m.
C.4B – Sub-base de argamassa para assentamento do piso de tijoleira da C.4A (Qs. K-M/18-19) .
Esp. 0,05m.
C.5A – Subdivide-se em:
C.5A1 – Nos Qs. K-M/18-19, “entulhos” ricos
em cerâmicas da Época Moderna (esp. 0,08m), sobre
os quais foi assentar a sub-base (C.4B) do piso da
C.4A. Nos Qs. L-M/15-16, enchimento regularizado
para receber a sub-base do piso da C.4A (esp. 0,12m);
C.5A2 – Identificada apenas nos Qs. L-M/15-16 – nível areno-argiloso, de cor cinzenta escura,
com carvões e cinzas (esp. 0,02m);
C.5A3 – Identificada somente nos Qs. L-M/15-16 – “entulho” com abundantes fragmentos
de cal (esp. máx. 0,10m);

Fig. 3 - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C. Perfil este.
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Fig. 4 - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C. Perfil
sul dos quadrados K-M/18.

Fig. 5 - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C.
Sequência estratigráfica do enchimento da talha-silo dos
quadrados L-M/16-17.
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C.5A4 – Identificada somente nos Qs. K-M/18-19 – areia amarelo-acinzentada solta e fina, com carvões e escassa cerâmica; preenche a
vala de construção do Muro1 (esp. 0,30m).
C.5B – Enchimento da talha-silo dos Qs. L-M/16-17 (Fig. 5):
C.5B1 – Fragmento de piso de argamassa
(piso correspondente à C.4A do exterior da talha-silo e construído sobre esta) que penetrou na
parte superior da talha-silo.
C.5B2 – Areia fina e solta; esp. ca. 0,08m.
C.5B3 – Areia argilosa de cor castanha,
pouco compacta, embalando cerâmicas de construção, pregos e carvões; esp. ca. 0,15m.
C.5B4 – Areia argilosa castanho-acinzentada escura, rica em matéria orgânica e contendo
numerosos carvões, ossos e material de construção; esp. máx. ca 0,25m.
C.5B5 – Areia argilosa de cor pardacenta,
embalando numerosos blocos pétreos e abundante cerâmica comum (peças completas ou mesmo
inteiras); esp. máx. ca 0,30m.
C.5B6 – Areia argilosa cinzento-escura,
rica em carvões e cinzas e contendo abundantes
restos osteológicos de peixes e mamíferos; esp.
máx. ca 0,05m.
C.5B7 – Areia castanho-clara, embalando
blocos pétreos, cerâmica de construção (telhas,
principalmente) e “caliça”; esp. ca 0,20m.
C.5B8 – Areia argilosa castanho-acinzentada, embalando numerosos blocos pétreos, telhas e grandes fragmentos da parte superior da
própria talha; esp. máx. ca 0,25m.
C.5C – No Q. M19: lentícula de areia
cinzento-escura com abundantes cinzas e carvões
(esp. 0,05m). Nos Qs. L-M/15-16: piso de argila
castanho-avermelhada (esp. 0,04m), que em dado
momento da sua utilização foi cortado para a
implantação da talha-silo e seguidamente
reparado com argila de cor cinzenta na área
confinante com aquela.
C.6 – Espessa formação arenosa, coluvionar, subdivisível em:
C.6A – Areia castanha clara e solta, contendo escassa cerâmica do séc. XV/XVI e da Época
Romana (esp. máx. 0,25m).
C.6B – Areia menos solta, castanho-média
com abundantes fragmentos de cerâmica de
construção e de recipientes da Época Romana e
rara cerâmica da Idade do Ferro (esp. máx. ca.1m).

Na C.6B foram abertas fossas sepulcrais contendo
inumações do período islâmico.
C.7 – Blocos pétreos embalados por areia
grosseira de cor alaranjada. Esp. 0,45m.
C.8 – Nível areno-argiloso formado a expensas
do desmantelamento do substrato rochoso. Esp.
0,17m.
C.9 – Derrubes das paredes do reservatório de
água da Época Romana. Camada muito semelhante à
C.7. Esp. 0,30m.
C.10 – Areia argilosa grosseira, castanho-escura e compacta. Preenchia a parte superior do
reservatório de água da Época Romana nos Qs. L-K/18. Contém materiais cerâmicos desta época,
como por exemplo fragmentos de ânforas Almagro
51c. Esp. 0,50m.
C.11 – Areia solta, coluvionar,
semelhante à da C.6. Esp. 0,50m.
Interior do reservatório de água da
Época Romana.
C.12 – Areia argilosa castanho-escura, embalando blocos pétreos. Esp.
0,20m. Assenta no fundo do reservatório de água.
C.13 – Observada somente nos
Qs. J-M/16-17: piso de argila misturada com pequenos fragmentos de
cerâmica da Época Romana. Em
conexão com o topo do reservatório de
água e coevo do funcionamento do
mesmo reservatório.
C.14 – Arenito mal consolidado
do Pliocénico que constitui o substrato
geológico.

Fases de ocupação
A presente estratigrafia e a análise do espólio nela contida permitem
estabelecer a seguinte sequência
ocupacional:
Fase I – Idade do Ferro. Documentada por escasso material (designadamente ânfora da forma Pellicer
B/C), recolhido fora de contexto, nas
areias coluvionares da C.6B.
Fig. 6 - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C. Plano com estruturas do século
XVI-XVII.

Fase II – Ocupação da Época Romana,
durante a qual, provavelmente no Baixo Império, é
construído reservatório de água de grandes dimensões.
Fase III – Após o abandono e destruição do
referido reservatório e a formação de espessa camada de origem coluvionar (C.6), ocorre a abertura,
nesta camada, de fossas sepulcrais islâmicas (finais
do século X-meados do século XII).
Fase IV – Sobre aquela formação coluvionar,
e sobrepondo-se ao cemitério islâmico, ocupação
dos finais do século XV/século XVI.
Fase V – Construção, nos finais do século
XVI/inícios do século XVII, de edifício de carácter
habitacional.

Fase VI – Construção, no século XIX-XX, de
edifícios relacionados com actividades industriais.
Registou-se, pois, no sector ocidental do lote,
o mais protegido da erosão, a ocorrência in situ de
quatro fases principais de ocupação:
Época Romana

A escassa cerâmica tipologicamente significativa, embora encontrada em posição secundária,
integrando formação coluvionar, permite-nos admitir que a área adjacente ao Locus C foi ocupada durante a Época Romana a partir do Alto Império (presença de sigillata sudgálica e hispânica – formas indeterminadas –, africana A – forma Hayes 14 – e ânfora
Dressel 14), com prolongamento pelo Baixo Império

(ânfora Almagro 51c, variante B) até ao século IV/V
(sigillata africana D nas formas Hayes 61 e 71).
Durante o Baixo Império, foi construído um
reservatório de água de grandes dimensões, parcialmente posto a descoberto nos Qs. J-K/17, L18 e
M19; revelou-se através de troços de muros (m.5 e 6)
e de restrita área do fundo (Q. L18). A atribuição da
sua construção ao Baixo Império baseia-se, por ora,
apenas no facto do revestimento das paredes e do
fundo ser muito rico em fragmentos de cerâmica.
O Muro 5 (lado SSO) foi exumado numa
extensão de 2,6m, prolongando-se para ONO; possui
0,6m de espessura.
O Muro 6 (lado ESE) foi descoberto em
3,9m de comprimento e prolonga-se para NNE;
apresenta 0,6m de espessura, tendo sido erguido com

Fig. 7 - Rua Francisco
Augusto Flamengo,
10-12. Locus C. Plano
com as sepulturas
islâmicas e estruturas
da Época Romana,
após a remoção do
Muro 1.

Fig. 8 – Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C.
Aspecto geral da escavação arqueológica obtido de oeste: a –
Muro 1 (século XVI/XVII); b – Muro 2 (século XVI/XVII); c –
talha do século XV/XVI; d – reservatório de água da Época
Romana; e – pavimento da Época Romana com depressões
resultantes da abertura de fossas sepulcrais no período islâmico.
Fig. 9 – Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C.
Sepultura I.

fiadas horizontais de tijoleiras, que alternam com
alvenaria de pedra.
Estes dois muros foram revestidos a opus
signinum rico em fragmentos de cerâmica, característico do Baixo Império.
Pelos troços melhor conservados (Qs. J-L/17), verificou-se que os Muros 5 e 6 venciam, em
relação ao fundo do reservatório, também de opus
signinum, desnível de cerca de 3m, valor que
corresponde à profundidade máxima daquele.
Para a implantação do reservatório foi
escavado o substrato geológico nos Qs. J-L/17 em uma profundidade de cerca de 3m; nos
quadrados situados imediatamente a norte (K-L/18-19), aproveitou-se o declive natural para norte e
oeste, tendo sido o Muro 6, naqueles quadrados,
encostado a talude de arenito pliocénico.
O piso exterior, em conexão com o reservatório, localizado a SSO (Qs. J-K/16-17) e a ESE (Qs.
L-M/17) deste, encontrava-se muito destruído pela
abertura de fossas sepulcrais islâmicas e por alicerces de estruturas do século XVI/XVII; é constituído
por argila misturada com abundantes fragmentos de
cerâmica romana de pequenas dimensões; a sua cota
coincide sensivelmente com a do topo conservado (e
revestido por opus signinum) do reservatório.
Este, pelas suas dimensões e local onde se situa
– a zona mais elevada da cidade romana – poderia ter
sido utilizado no abastecimento de água a Caetobriga.

Época Islâmica

Como se referiu anteriormente, na C.6,
espessa formação arenosa de natureza coluvionar,
foram abertas, durante o período islâmico, fossas
sepulcrais de inumação individual.
A escavação arqueológica permitiu a observação de contextos funerários preservados. Estes são
constituídos por cinco indivíduos. Quatro foram exu-

Quadro I – Registo dos indivíduos exumados na Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12.
Sepultura

Orientação
Orientação
(pontos cardeais) (graus)

Posição do
esqueleto

Posição do
crânio

Posição dos membros
superiores

Posição
dos membros inferiores

Posição do braço Posição do
esquerdo
braço direito

Posição da
Posição da
perna esquerda perna direita

Espólio Reutilização funerária
funerário
da sepultura

I

SO – NE

230 - 50

Decúbito
lateral direito

Para a direita

Mão junto à
pélvis

Mão junto à
pélvis

Semi-flectida à Semi-flectida
direita
à direita

Ausente

Ausente

II

SO – NE

210 - 35

Decúbito
lateral direito

Para a direita

Não observável

Não
observável

Semi-flectida à Semi-flectida
direita
à direita

Ausente

Ausente

III

SO – NE

225 - 50

Decúbito
lateral direito

Para a direita

Não observável

Não
observável

Não observável

Semi-flectida
à direita

Ausente

Ausente

IV

SO – NE

230 - 45

Decúbito
Não observável Não observável
lateral direito

Não
observável

Semi-flectida à Semi-flectida
direita
à direita

Ausente

Ausente

V

SO – NE

220? - 40?

Decúbito
Não observável Não observável
lateral direito

Não
observável

Não observável

Ausente?

Ausente?

Não
observável
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Quadro II – Estimativa da idade à morte e diagnose sexual dos esqueletos exumados na Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12.
Sepultura

Estimativa da idade
à morte

Diagnose sexual

I

> 15 e < 16 - 20 anos

Homem

II

Adulto

Mulher

III

5 – 6 anos

Indeterminado

IV

Sub-adulto

Indeterminado

V

> 15 - 18 anos

Homem

Idade à m orte dos individuos exum ados da Rua
Francisco Augusto Flamengo

40%

60%

Adultos

mados integralmente, e um parcialmente, por se
encontrar sob uma estrutura ainda não desmontada.
Os indivíduos foram inumados em decúbito
lateral direito, com a cabeça para SO e os pés para
NE e a face virada a nascente. Os membros inferiores
encontravam-se semi-flectidos à direita. Destaca-se a ausência de espólio funerário e de reutilização
das sepulturas. Os parâmetros funerários permitem,
assim, enquadrar os indivíduos no contexto crono-cultural islâmico.
A avaliação dos parâmetros paleobiológicos
permitiu identificar três sub-adultos e dois adultos.
Não foi possível qualquer diagnose sexual em dois
indivíduos. Dos restantes três, dois são masculinos e
um é feminino.
A análise paleopatológica encontra-se severamente limitada pelo estado de preservação dos indivíduos. Assim, os casos observados provêm maioritariamente da dentição: o esqueleto da Sepultura I

Sub-adultos

mostra uma cárie dentária num molar superior; o esqueleto exumado da Sepultura II apresenta perda ante
mortem de dentição posterior inferior esquerda, cárie
dentária num molar superior e elevado desgaste do
esmalte dentário. Foi igualmente possível observar a
presença de diversas marcas de stress muscular no
esqueleto proveniente da Sepultura I.
A reduzida dimensão da amostra não permite
traçar uma caracterização paleoepidemiológica desta população.
A análise radiocarbónica (Beta-256936), obtida a partir de peça osteológica do esqueleto da Sepultura I, forneceu a data de 1000±40 BP (980 a
1150 cal AD, calibrada a 2 sigma).
Esta necrópole prolonga-se por toda a área envolvente do Locus C e terá dado origem ao topónimo
Rua da Paz, onde já haviam aparecido sepulturas de
cuja existência só agora fomos informados pelos respectivos residentes. Este achado reveste-se de gran-

Fig. 10 - Rua Francisco
Augusto Flamengo, 10-12. Locus C. Datação
radiocarbónica do inumado na Sepultura I da
necrópole islâmica.
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de importância para a história de Setúbal que, relativamente ao período islâmico, conta, por enquanto,
com escassíssimos elementos quer de carácter historiográfico quer de natureza arqueológica.

Fig. 11 – Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C.
Canto sudeste do reservatório de água da Época Romana.

Época Moderna. Final do século XV/inícios do
século XVI

Esta ocupação está representada no Locus C
pelas Cs.5B (enchimento da talha-silo dos Qs. L-M/16-17), 5C e por materiais intrusivos, em resultado de pisoteamento nas areias soltas da C. 6A.
A C.5C revelou, nos Qs. L-M/15-16, os
restos de um piso de argila castanho-avermelhada,
com 0,04m de espessura que, em dado momento, foi
cortado (Qs. L-M/16-17) para a implantação de uma
talha, que, assim enterrada, teria passado a funcionar
como silo2. Este teria sido transformado em lixeira
(sendo então destruído o bordo) antes da construção
de edifício, dos finais do século XVI/inícios do
século XVII.
Talha-silo

Fig. 12 – Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C, Qs. L-M/18-19: a – troço do Muro 6 (reservatório de água da Época
Romana); b – substrato geológico escavado para a construção do
reservatório de água.

O espólio proveniente da talha-silo (Fig. 15 e
Quadro IV), e que aí se encontrava por esta ter sido
reutilizada como lixeira, integra-se na C.5B e,
cronologicamente, em período compreendido entre
os finais do século XV e os inícios do século XVI.

Fig. 13 - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C.
Cerâmica da Época Moderna proveniente da Camada 6A.
Cerâmica comum:1 - alguidar (inv. FAF.97); cerâmica vidrada:
3 - taça (inv. FAF.93), 4 - prato (inv. FAF.94); cerâmica
industrial: 2 - peso de rede (inv. FAF.98).

2 - Em uma intervenção arqueológica realizada no centro histórico de Tomar, foi posta a descoberto uma talha cuja primeira fase de utilização (séculos XVXVI) teria estado relacionada com a produção de vinho; posteriormente, foi aproveitada como silo (séculos XVII-XVIII) e usada como lixeira durante os
séculos XIX-XX (Ponte e Miranda, 2003).
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Quadro III - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C.
Distribuição da cerâmica proveniente da talha-silo e da C.6A por
categorias tecnológicas de produção cerâmica.

Cs.

CC

5B3
5B4
5B5
5B8
6A

3
5
26
6
5

Total

45

CV

CE Total

1

1

2
2

2
2
2

5
5
30
8
9

5

7

57

Os copos e os púcaros apresentam, de um
modo geral, a superfície externa brunida, organizando-se, por vezes, o brunido em faixas verticais.
Como cerâmica de iluminação, foram exumados dois fragmentos de candeias de pasta vermelha, muito queimadas e de boca trilobada.

Cs. - camadas arqueológicas;
CC - cerâmica comum;
CV - cerâmica vidrada;
CE - cerâmica esmaltada.

A cronologia proposta baseia-se, por um
lado, na tipologia dos materiais cerâmicos exumados
e, por outro lado, na presença, na C.5B3, de um ceitil
de D.Manuel I.
De um ponto de vista morfo-funcional, a cerâmica comum da talha-silo é maioritariamente constituída por recipientes de mesa, concentrados na C.5B5.
As taças possuem bordo por vezes demarcado no exterior por uma ou mais caneluras, e pé baixo,
em anel. Trata-se de forma divulgada no século XV, mas
que sobreviveu no século XVI, embora escasseando
face à divulgação das cerâmicas vidradas e esmaltadas.

Fig. 14 - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C.
Fragmento do bordo (inv. FAF.92) e reconstituição da talha que
serviu de silo e lixeira no século XVI.

Fig. 15 - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C.
Cerâmica proveniente da camada 5B5 (enchimento da talha-silo). Cerâmica comum: 1 - taça (inv. FAF.65); 2 - caçarola (inv.
FAF.62); 3 - copo (inv. FAF.67); 4 e 5 - púcaros (inv. FAF.77 e
FAF.64). Cerâmica vidrada: 6 - jarro (inv. FAF.69). Cerâmica
industrial: 7 - peso de rede (inv. FAF.58).
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Quadro IV - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C. Distribuição da cerâmica proveniente da
talha-silo por categorias tecnológicas e grupos de carácter funcional.
Grupos de carácter
funcional

C. 5B3
CC

Cer. cozinha
Caçarola
Panela
Alguidar

1

Cer. mesa
Taça
Prato
Púcaro
Copo
Jarro

1
1

CV

CE

C. 5B4
Total

CC

Total

1

C. 5B5
CC

CV

CE

5
3
2

C. 5B8
Total

CC

5

1

CE

Total

Total

N

1

7

3

17

1

4

1

1
1

1
1

3

8
2

2

1

11

1

2

1

2

3
3
1

2

1

Cer. armazenamento
Infusa
Cântaro
Pote
Talha

2
1
1

Cer. iluminação
Candeia

2
2

2

2

Actividade lúdica
Malha de Jogo

1
1

1

1

2
2

2

5

Diversos
Testo/Tampa
Frag. decorado

3

1

1
1

1
1

1

Pesos de rede
Total

1

3

1

1

5

2
1
1

2

3

3

6

5

5

26

2

2

6

3

30

6

2

3

12

8

48

CC - cerâmica comum; CV - cerâmica vidrada; CE - cerâmica esmaltada.

A cerâmica vidrada e esmaltada é residual;
identificámos um jarro vidrado e um pote esmaltado
a branco estanífero, possivelmente de importação.
De salientar o aparecimento de 12 exemplares
inteiros de pesos de rede (3 da C. 5B4, 6 da C.5B5 e 3
da C.5B8); possuem forma ovóide alongada com perfuração longitudinal central de secção circular (Fig. 15:7).
Em suma, a presença meramente residual da
cerâmica esmaltada e vidrada, por um lado, e a abundância de cerâmica comum destinada à mesa, destacando-se os púcaros e os copos, por outro, parecem
indiciar um ambiente não doméstico, mas, quiçá, um
espaço social de tipo loja ou taberna. O elevado número de pesos de rede deixa perceber a importância
da actividade piscatória na vida do aglomerado urbano, podendo contaminar quer o espaço residencial
(amanho de redes) quer espaços sociais de consumo,
como ainda hoje se observa em algumas “tabernas”
que recebem o peixe directamente do pescador.
No que se refere à cerâmica proveniente da
C. 6A (Fig. 13), apesar de escassa, permite também
propor a cronologia de finais do século XV/inícios
do XVI para a primeira ocupação da Época Moderna
do Locus C. Este nível forneceu cerâmica comum
nas formas de púcaro, alguidar e testo, e rara cerâmica vidrada e esmaltada.
A cerâmica vidrada está representada por uma
taça carenada com fundo em omphalus, vidrada a
castanho esverdeado, e por um prato vidrado a cas-

tanho com filete sob o bordo, cerâmica esta muito divulgada em contextos do século XV (Fig. 13: 3 e 4).
Da cerâmica esmaltada a branco estanífero
possuímos um fragmento de fundo de taça atribuível
a oficina valenciana; é decorado a azul, mas os motivos decorativos são imperceptíveis.
A C.6A ofereceu ainda um peso de rede
inteiro, de forma ovóide com perfuração central,
longitudinal e cilíndrica (Fig. 13: 2). Exemplares semelhantes foram por nós exumados em Setúbal, na
Rua António Maria Eusébio (Tavares da Silva et al.,
2004), em contexto do século XIV/inícios do século
XV, e na Rua Augusto Cardoso (Soares et al., 2005-2007), em estrato do primeiro terço do século XVI.

Época Moderna. Finais do século XVI/inícios do
século XVII

A escavação do Locus C revelou muros (1, 2,
3 e 4) rectilíneos, de orientação N-S e E-O, cobertos
pela C.3A, fundados nas Cs. 5A4, 6A e topo da 6B, e
aos quais correspondiam os derrubes da C.3B;
apresentavam espessuras compreendidas entre 0,55
e 0,75 m e eram formados por dois paramentos que
possuíam entre si pequenos blocos pétreos ligados
por abundante argamassa.
Nos Qs. K-M/18-19 (Fig. 6) foi posta a descoberto parte de um compartimento definido pelos
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Muros 1 (a sul) e 2 (a oeste), com pavimento muito
destruído, de tijoleira rectangular de padrão em
espinha (C.4A) e sub-base de argamassa (C.4B).
Este compartimento abria a oeste através de vão
existente no Muro 2.
A cronologia atribuível aos materiais contidos
nas Cs. 5A1 e 5A4 dos Qs. K-M/18-19, a primeira
constituindo nível de regularização destinado ao
assentamento da sub-base em argamassa (C.4B) do
piso de tijoleira (C.4A), e a segunda preenchendo a
vala de construção do Muro 1, sugere os finais do
século XVI/inícios do século XVII para a construção
do referido compartimento.
Dessas camadas provieram cerâmicas muito
fragmentadas (Fig. 16), vidros e metais (pregos, uma
pequena chave e um real em cobre de D. Sebastião).
A cerâmica integra formas características de
ambientes domésticos, quer de cozinha (frigideiras e
panelas – Fig. 16: 1 a 4), quer de mesa.
As frigideiras (Fig. 16: 1 e 2) oferecem bordo
convexo, ligeiramente inclinado para o interior, e

Fig. 16 - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C.
Cerâmica proveniente das Cs. 5A1 e 5A4. Cerâmica comum: 1 e
2 - frigideiras (inv. FAF.112 e FAF.126), 3 e 4 - panelas (inv.
FAF.150 e FAF.197), 5 - testo (inv. FAF.142); cerâmica vidrada:
6 - alguidar (inv. FAF.131).

Quadro V - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12. Locus C. Principais contextos do séc. XV/XVI (C.6A e
C.5B5 da talha-silo) e do séc. XVI/XVII (Cs.5A1 e 5A4), atendendo-se às categorias tecnológicas e grupos
funcionais.
CC - cerâmica comum;
CV - cerâmica vidrada;
CE - cerâmica esmaltada.

Grupos de carácter
funcional

C. 6A
CC

CE

CV

CC CE CV

2

Cer. Cozinha

C. 5A1

C. 5B5
Total

Total

CC CE CV

Total
6

2

Caçarola

3

** - integra exemplares de cerâmica de importação italiana.

Frigideira

8

Panela

4

*** - exemplar de importação
valenciana.

Alguidar

2
1

4
1***

Taça

1

1

3

1

2

1

1

Cer. Mesa

2
15

11

1

1

2
2

Escudela
1

1

Prato
Púcaro

C. 5A4
Total
18

5

Caçoila
* - exemplar de importação (?)

CC CE CV

1

1

3

3

Copo

7**

3

Jarro

1*

1

2

Cer. armazenamento

3

3

Infusa

1

Cântaro

1

Pote

3

1*

Talha
Cer. iluminação

2

Candeia

2
1

Actividade lúdica
Malha de jogo

1

Testo/tampa

1

1

Diversos
1

1

1
1

4

2
3

2

Total

176

5
4

1**

Frag. decorado
Peso de rede

2
2

1
5

2

2

1

6

9

26

1**

6
2

2

30

27

10

4

41

11

2

1

14

pequenas asas triangulares; a superfície interna apresenta-se brunida, alisada ou vidrada (cor castanha);
são frequentes as superfícies manchadas de negro
pela exposição ao fogo.
As panelas (Fig. 16: 3 e 4) possuem bordo de
lábio triangular. Os exemplares mais evolucionados
têm asas em fita dispostas horizontalmente.
A cerâmica esmaltada a branco estanífero de produção nacional está representada por fragmentos de
cerâmica de mesa, compreendendo escudelas, taças
e pratos, peças de grande divulgação durante os séculos XV e XVI, com prolongamento pelo século XVII.
No que respeita à cerâmica de importação, relativamente escassa e muito fragmentada no contexto em estudo, identificámos pratos esmaltados de
produção italiana, decorados a azul de cobalto sobre
fundo azul claro (berretino); atribuímo-los ao centro
produtor de Veneza, um dos mais importantes centros produtores de majólicas durante a segunda metade do século XVI.
Dois outros fragmentos, de forma indeterminada, mostram decoração a azul de cobalto e laranja;
são atribuíveis ao centro produtor de Montelupo e
datáveis da segunda metade do século XVI.

CONCLUSÕES

A presente intervenção arqueológica na área
urbana de Setúbal, pela sua localização, na colina de
Santa Maria, onde surgiu o primeiro estabelecimento
estável, nos finais da Idade do Bronze/alvores da
Idade do Ferro, constituiu uma rara e importante oportunidade de recolhermos informação pertinente para o estudo da paleo-evolução urbana de Setúbal,
objectivo principal do projecto de investigação
“Preexistências de Setúbal” que o MAEDS tem vindo a prosseguir. Esperamos que o projecto de renovação urbana do lote agora intervencionado possa
continuar, de forma a concluirmos a escavação em
extensão.
Da primeira fase de ocupação do local,
apenas encontrámos alguns fragmentos de cerâmica
da Idade do Ferro, remobilizados, mormente ânfora
da forma Pellicer B/C, com fraca resolução cronológica. De um modo geral, verificámos que a erosão
natural foi intensa, tendo contribuído para o desaparecimento dos estratos arqueológicos mais antigos
na metade oriental do lote, onde o substrato pliocénico aflorava parcialmente (sector SE), revelando,
além disso, indícios de provável exploração de iner-

tes, em época difícil de determinar. No sector ocidental do lote, a ocupação da Época Romana implantou no substrato geológico um depósito de água
de grandes dimensões, destruindo, pois, eventuais
estratos arqueológicos anteriores. Com efeito, recolheram-se, também em posição secundária, materiais romanos de ampla diacronia, quer do Alto
Império (sigillata sudgálica e hispânica, africana A
─ forma Hayes 14 ─ e ânfora Dressel 14), quer de
cronologia tardo-romana (séculos IV-V), como sigillata africana D nas formas Hayes 61 e 71 e ânfora
Almagro 51c, variante B. Durante o Baixo Império,
foi construído o já referido reservatório de água,
muito bem edificado e revestido a opus signinum,
rico em cerâmica, certamente para abastecimento
público. Parcialmente escavado, em cerca de 4m
de comprimento (prolonga-se para o exterior do
lote), e com uma profundidade de cerca de 3m, trata-se de um equipamento certamente estruturante da
antiga cidade de Caetobriga, conhecida que é a má
qualidade do aquífero local e as dificuldades de
abastecimento de água à povoação de Setúbal em
tempos históricos. Encontrámos um bom paralelo
para este reservatório na cidade romana de Cáceres, posto a descoberto na sua quase totalidade
(Chautón Pérez, 2008).
Sobre as camadas de ocupação da Época
Romana, implantou-se o primeiro cemitério islâmico conhecido em Setúbal, constituído por fossas
sepulcrais, em que as inumações, individuais, se
apresentavam em decúbito lateral direito, com
ligeira flexão dos membros inferiores, de orientação
SO (cabeça) - NE (pés), de face virada para nascente,
e não acompanhadas por qualquer oferenda. Uma
datação radiométrica por AMS do esqueleto melhor
conservado (Sepultura I) confirmou a atribuição do
cemitério ao período islâmico, sugerida pelo ritual
funerário: finais do século X-meados do século XII.
A descoberta desta necrópole reveste-se de particular interesse no contexto da história local, uma
vez que se tem defendido a ocorrência de um verdadeiro processo de desurbanização na Setúbal da
Idade Média islâmica. O modelo de ocupação anteriormente proposto para este período pode agora
complexificar-se, sendo possível que a par dos núcleos (Praça de Bocage e Largo da Misericórdia) detectados na área da restinga que prolongava para
ocidente a base da colina de Santa Maria, existisse
uma ocupação mais consolidada na vertente sul desta
colina (silos da Rua António Joaquim Granjo e
memória toponímica), relativamente próxima do
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respectivo cemitério, agora descoberto e situado na
vertente norte da mesma elevação. A possibilidade
surgida de se realizar o estudo paleodemográfico
desta comunidade3 é deveras interessante. A função
funerária conservou-se na toponímia da área (Rua da
Paz), como pudemos constatar a posteriori.
Uma nova mudança de uso do local, precedida por fase de longo abandono, ficou documentada a
partir da Idade Moderna. Com efeito, escavou-se
uma talha-silo dos finais do século XV/inícios do
século XVI, associada, pela funcionalidade sugerida
pelo seu espólio, a provável estabelecimento de tipo taberna. A actividade piscatória deixou aqui marcas indeléveis da sua presença, mostrando como a
economia de mar saturou a generalidade dos espaços
urbanos de Setúbal. A primeira construção da Idade
Moderna, a que pertenceu a talha-silo, e cujas estruturas arquitectónicas não foram abrangidas pela
nossa escavação, deu lugar, no final do século XVI,
ou mesmo nos alvores do século seguinte, a edifício
de carácter habitacional, muito parcialmente escavado. Já no século XIX/XX, foram implantadas no
local estruturas de muito má qualidade, talvez destinadas a habitação operária e a armazenamento ou
pequena indústria.
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