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Montagem sobre fotografia da 
Necrópole das Touças, sítio arqueológico
de cronologia predominantemente
medieval localizado no Município de
Sabrosa. Observam-se alguns dos
ortostatos ou pedras fincadas que
acompanham as sepulturas e sarcófagos
escavados na rocha e, em segundo plano,
vê-se ainda um marco de demarcação da
Ordem de Malta datado de 1776.

Foto | © Gerardo Gonçalves e Dina Pereira.

José C. Quaresma, Jorge M. Resende,
Fernanda Rodrigues, Nuno Santos,
Miguel Serra, Fernando R. Silva, 
Pedro da Silva, Vanessa Sousa, 
Telma Tavares, Ruth Taylor, 
Félix Teichner, Marco Valente e
Humberto Varum.

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.

A s presentes diversidade e proficiência da Arqueologia portuguesa estão bem patentes
nas páginas deste tomo da Al-Madan Online. Aqui encontramos os resultados de
trabalhos de natureza preventiva, mas também de projectos de investigação plurianual,

em sítios como a Necrópole das Touças (Sabrosa), o Castro das Coroas (Cinfães), as estruturas
defensivas do Cerro do Castelo de Alferce (Monchique) e do Castelo de Miranda do Douro, 
o povoado fortificado do Outeiro do Circo (Beja), ou os contextos urbanos da Rua de Santa
Margarida, em Santarém. À diversidade geográfica e de realidades crono-culturais associam-se
diferentes enquadramentos institucionais e abordagens técnico-científicas e metodológicas
multidisciplinares. Estas vão da prospecção de superfície às sondagens de diagnóstico e ao
acompanhamento de obras, incluindo a incorporação da Geofísica, da aerofotogrametria 
com drones e da modelação tridimensional de terreno no processo de intervenção e
investigação arqueológica. Sem esquecer a necessária sociabilização do conhecimento 
assim produzido através da Educação Patrimonial.
A abrangência geográfica é alargada ao mundo da lusofonia, através de artigo dedicado 
aos fornos de cal artesanais de Estaquinha, em Moçambique, que traça paralelos com os
conhecidos em território português, em destaque no tomo anterior. 
Seguem-se estudos sobre os botões de uniformes militares ao tempo da Guerra Peninsular
resultante das invasões francesas (1807-1814), o sinete municipal de Vila Franca do Campo, 
na Ilha de S. Miguel (Açores), e a porcelana decorada de uma tipologia muito particular –
kinrande – identificada entre o espólio da Rua da Judiaria, em Almada.
Três temas justificam a livre expressão da opinião de investigadores portugueses: os
mecanismos de valoração do Património, tendo por base a arte rupestre do Vale do Rio Côa,
em Portugal, e de Siega Verde, em Espanha; as dinâmicas de (re)construção e interpretação 
do Passado em Arqueologia; e o movimento cidadão gerado por obra que afecta a 
Anta 1 de Vale da Lage (Tomar).
A arte de trabalhar o couro volta a merecer publicação, agora com um texto dedicado 
aos estojos dos séculos XIII-XIV; outro artigo analisa o impacto das reformas pombalinas em
Lisboa, após o terramoto de 1755, no modelo urbano de outras cidades portuguesas e
brasileiras; um terceiro cruza várias fontes para perceber o que sucedeu à comunidade
muçulmana de Alcácer do Sal após a reconquista cristã, em 1217.
Como é habitual, o tomo encerra com noticiário arqueológico variado, recensões e destaques
de livros e revistas apresentados nos últimos meses. Dedica ainda espaço à partilha de
informação sobre eventos científicos e patrimoniais, com balanço de alguns já realizados 
e agenda dos entretanto anunciados.
São 180 páginas onde, creio, se encontrarão bons momentos de leitura.

Jorge Raposo
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Durante o ano de 2019, realizaram-se seis
workshops de Arqueologia Experimental

no Museu Arqueológico do Carmo (MAC), sede
da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP)
(Fig. 1). Estas actividades, executadas pela Pre -
historicSkills em colaboração com o projecto
VNSP3000 (ARNAUD et al., 2017), tiveram como
base empírica os materiais e estruturas identifi-
cadas em Vila Nova de São Pedro (VNSP), impor-
tante povoado calcolítico localizado na Estre ma -
dura Portuguesa. As 30 campanhas de escavação
levadas a cabo por Afonso do Paço com a colabo -
ração de diversos investigadores (nomeadamente
o, muitas vezes injustamente esquecido, Eugénio
Jalhay), originaram uma excepcional colecção
de artefactos arqueológicos, tanto do ponto de
vista qualitativo como quantitativo. No MAC
encontra-se depositada a maioria destes materiais,
com grande parte da Sala 1 do museu dedicada
a esta imponente colecção e sítio arqueológico,
es tando aí representadas todas as categorias arte-
factuais, bem como uma reconstituição do povoa-
do fortificado.
Em 2016, iniciou-se um novo projecto de inves-
tigação intitulado Vila Nova de São Pedro, de no -
vo, no terceiro milénio - VNSP3000, de responsabi -
lidade da AAP e e da UNIARQ - FLUL, com objec-
tivos bastante diversificados (DINIZ et al., 2017),
onde as componentes de Arqueologia Experi -
men tal e Arqueologia Pública apresentam um
pe so bastante significativo dentro do projecto.
Assim, a realização do workshop intitulado Como
se vivia há 5000 anos? Uma viagem à Pré-História,
foi uma das formas de combinar duas temáticas
do projecto, envolvendo a pesquisa científica

ou duas crianças (entre 5 a 13 anos) e adultos
(en tre 18 a 75 anos). As actividades foram pla-
nificadas de maneira a que todos os participantes
conseguissem executar o que lhes era proposto,
ini ciando-se com uma breve contextualização
teó rica quer do sítio arqueológico (Vila Nova de
São Pedro), quer dos artefactos em análise, numa
acção realizada na sala 1 do MAC.

As temáticas que integraram os workshops reali-
zados em 2019 versaram sobre Tecnologia Lítica,
Cerâmica, Tecelagem, Objectos de Adorno, Ob -
jectos em Calcário (“ídolos” cilíndricos), e Ob -
jectos em Osso, categorias artefactuais bem repre-
sentadas no espólio proveniente de VNSP. 

Em Fevereiro, decorreu a primeira sessão dedi -
cada à Tecnologia Lítica, onde os participantes
puderam produzir uma faca encabada em casca
de pinheiro e uma ponta de seta, através de diver-
sas técnicas de talhe. A matéria-prima utilizada
foi o sílex, aprovisionado na Estremadura, tra-
balhado sobretudo com percutores brandos (sei -
xos de calcário, madeira de buxo, pontas haste
de veado, entre outros) (Figs. 2 e 3). Para o enca-
bamento da lâmina de sílex foi utilizada cera de
abelha, aquecida previamente.
A Produção Cerâmica foi a actividade contem-
plada na sessão seguinte. Aqui, iniciou-se com
uma demonstração e explicação acerca das maté-
rias-primas utilizadas, aglutinantes e distintas
téc nicas de produção reconhecidas para estes ar -
tefactos das Primeiras Sociedades Camponesas.
A elevada diversidade formal e uma maior sim-
plificação técnica permitiram que os participantes

com a divulgação e partilha de conhecimento a
um público mais alargado e não, estritamente,
ci en tífico / arqueológico.
No campo da Arqueologia Experimental, o prin-
cipal foco passa sempre por identificar as cadeias
operatórias de produção dos artefactos, procu-
rando apreender e replicar métodos e gestos que
possam ter sido praticados pelos agentes da Pré-
-História, através da formulação de hipóteses e
de tentativas e erro. Estes gestos, repetidos con-
tinuamente ao longo de anos, permitem uma
aprendizagem prática e aperfeiçoamento, par -
tin do de dados empíricos de registo arqueológico
e abordagens teóricas.
Nos workshops, esta execução, realizada numa
pri meira fase pelos membros da equipa, atingindo
um elevado patamar de realização, permite a de -
monstração e transferência de saber para um pú -
blico não especializado. Esta actividade, prática
e sensorial, em que os participantes interagem e
fazem parte da experiência, leva a que seja trans-
mitido não apenas o conhecimento empírico e
teórico, mas também os métodos de execução.
A participação activa, contrastante com a habitual
passividade onde o público apenas escuta e obser-
va, possibilita alcançar também um sentimento
de realização pessoal, atingido com a execução
do artefacto ou acção proposta. A experiência
torna-se inclusiva, levando a que, de uma forma
didática, a apreensão da importância da Arqueo -
logia e do estudo do passado seja conseguida.
Os workshops realizaram-se sempre ao sábado,
sendo o público bastante diversificado, englo-
bando arqueólogos, estudantes universitários de
Arqueologia e de outras áreas, famílias com uma
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Gestos e Técnicas de 
Vila Nova de São Pedro

workshops de Arqueologia

Experimental no Museu Arqueológico

do Carmo, em 2019

Pedro Cura 1, Andrea Martins 2, 3, 4 e César Neves 2, 3

1 PrehistoricSkills.
2 UNIARQ - Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
3 Associação dos Arqueólogos Portugueses.
4 Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.
1
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produzissem diversos objectos, de tipologia e
funcionalidade variada, tendo sido trabalhadas
igualmente algumas técnicas decorativas (Figs.
4 e 5). As peças produzidas foram posteriormente
cozidas. 
Em Abril, decorreu a sessão do workshop que
terá suscitado um maior interesse do público,
quer pela sua especificidade, quer pela aplicabi-
lidade quotidiana: Tecelagem. Os contéudos teó-
ricos e práticos desta sessão são resultado de tra-
balhos de Arqueologia experimental levados a
ca bo pela equipa de VNSP3000, através do estudo
dos icónicos pesos de tear identificados em VNSP.
Estes objectos, interpretados como elementos de
tecelagem – pesos de tear (ARNAUD, 2013; PAÇO,
1941), suscitaram, desde sempre, intenso debate
sobre a sua funcionalidade e interpretação, tanto
devido às características formais (maioritaria -
mente com quatro perfurações) como decorativas
– uma larga maioria encontra-se decorada em
am bas as faces com motivos geométricos e esque-
máticos (MARTINS et al., 2018).
Apesar de não ser impeditiva a sua utilização num
tear vertical, a presença de quatro perfurações
em cada peso tornava-se pouco lógica e prática,
além de que as perfurações dos pesos de VNSP

mostram muito pouco desgaste, não sendo assim
clara a sua posição pendurada em tensão. Através
de paralelos contemporâneos colocaram-se, pela
primeira vez, réplicas dos pesos de VNSP num tear
horizontal, entrecruzando fios de linho ou lã
através das quatro perfurações, fios esses cruzados
por uma outra linha, produzindo um padrão em
espinha. Os denominados pesos de tear funcio-
nam, assim, não como pesos mas como placas
que são viradas manualmente a cada fiada, entran-
çando os quatro fios que passam pelas perfurações
das placas. A orientação da rotação da placa con-
diciona o padrão produzido, que poderá também
ser mais diversificado com a utilização de linhas
de cores diferentes. Relativamente à decoração,
esta poderá ter também uma função mnemónica,
ajudando no processo de viragem das placas e
ori entação utilizada. Foram montados teares com
quatro, seis e oito placas, produzindo tiras ou fi -
tas de diversas larguras num espaço de tempo
re lativamente curto, sendo o tear manobrado fa -
cilmente apenas por uma pessoa.
Neste workshop realizado no MAC foram utili za -
das réplicas das placas de tear de VNSP e montados
diversos teares de quatro placas cada. Iniciou-se
com uma demontração das matérias-primas (li -
nho e lã) e de metodologias de processamento da
mesma, dos artefactos arqueológicos relacionados
com a tecelagem (cossoiros, agulhas, pesos e pla-
cas) e dos vários tipos de tear existentes. Os parti -
cipantes apreenderam rapidamente o método
funcional proposto, tendo produzido, de forma
eficaz, várias peças – pulseiras e fitas –, sendo no -
tória a facilidade e rapidez de execução neste tipo
de tear, uma actividade propícia a várias faixas
etárias (Figs. 6 e 7).

Os Objectos de Adorno e os Artefactos em Osso
foram, igualmente, categorias artefactuais traba-
lhadas nestas sessões, tendo sempre por base os
materiais calcolíticos expostos na Sala 1 do MAC.
Os diversos colares que se encontram na vitrine

2

3

4

5

6
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os participantes a executarem o afeiçoamento fi -
nal e a decoração, tendo, também, sido elaborados
alguns artefactos ideotécnicos em cerâmica (Figs.
9 e 10).

Este primeiro conjunto de workshops de
Arqueologia experimental sobre materiais de
VNSP proporcionou uma divulgação didáctica e
inclusiva da Arqueologia para um público
bastante diversificado, alcançando os objectivos
propostos.
Face aos resultados de 2019, optou-se, para 2020,
em dar sequência a estes workshops, continuando
a recriar e reproduzir os principais artefactos e
actividades do quotidiano das comunidades que
habitaram lugares como VNSP, estando já pro-
gramadas as seguintes sessões: 18 de Janeiro -
Pedra Lascada; 22 de Fevereiro - Cerâmica; 14
de Março - Produção de Queijo; 4 de Abril -
Arte Rupestre; 16 de Maio - Tecelagem.
A informação sobre os workshops encontra-se dis-
ponibilizada em www.arqueologos.pt.

dedicada a VNSP foram o modelo para a produção
de adornos de matérias-primas muito diversas:
ce râmica, pedra – xisto e calcário –, concha e
osso (Fig. 8). As matérias-primas foram entregues
em bruto, tendo sido trabalhadas manualmente,
destacando-se os diversos métodos de perfuração
(manual e mecânica). Todos os participantes con -
seguiram produzir um colar, com adornos muito
diversificados, sendo a criatividade individual o
parâmetro diferenciador do resultado fi nal. No
workshop dedicado aos artefactos em osso foram
trabalhados ossos de mamíferos de pequeno por -
te, tendo sido elaboradas agulhas e furadores.

Tal como o workshop da Tecelagem, a sessão de
Junho resultou de trabalhos de Arqueologia Ex -
perimental prévia, nomeadamente sobre os deno-
minados ídolos cilíndricos, ou cilindros de cal-
cário. Estes artefactos ideotécnicos, cuja funcio-
nalidade prática não se encontra ainda definida,
surgem em número considerável em VNSP (cerca
de uma centena na colecção depositada no MAC),
não tendo conhecido até ao momento qualquer
tipo de abordagem técnica, formal ou de análise
de produção.
Foi, assim, desenvolvido um programa de Ar -
queologia Experimental sobre cilindros de cal -
cário que contemplou as várias fases de execução,
desde a recolha de matéria-prima, desbaste inicial,
afeiçoamento, tratamento final e decoração, es -
tando este estudo, actualmente, numa fase de
pro cessamento de resultados. A execução destes
objectos revelou-se moderadamente difícil, devido
ao dispêndio de tempo e de repetição de gestos,
nomeadamente no afeiçoamento do calcário,
processo que demora várias horas.
Devido à dificuldade de execução e ao processo
moroso reconhecido nos trabalhos de Arqueo -
lo gia Experimental, na sessão realizada no MAC,
uti lizaram-se objectos já pré-trabalhados, com
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