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Primeiros resultados do “Projecto 
Vipasca”

Por iniciativa da Câmara Municipal de Aljustrel, através do 
seu Museu Municipal, em parceria com a Universidade de 
Huelva e a colaboração do Instituto Arqueológico Alemão, 
começou a ser implementado em 2006 um novo projecto 
de investigação arqueológica sobre a exploração antiga das 
minas de Aljustrel. O couto mineiro de Aljustrel é já suficien-
temente conhecido na bibliografia arqueológica como um 
dos maiores centros de produção de cobre do mundo antigo, 
como é revelado pela extensão dos seus escoriais e pela 
grande quantidade de achados realizados, entre os quais se 
destacam pelo seu valor histórico, as duas Tábuas de Bronze 
encontradas na área da Cementação e que tratam da legis-
lação mineira romana na época do imperador Adriano (Do-
mergue, 1983). Para além destas considerações, devemos 
sublinhar que a investigação arqueológica realizada nestas 

minas foi descontinua no tempo e não pretendia resolver os 
problemas que a sua história tem colocado ao longo do tem-
po, estando apenas dependente dos achados casuais que 
apenas nos permitem conhecer aspectos parciais da sua es-
trutura social e económica, bem como dos recursos tecnoló-
gicos utilizados em épocas pré-romana, romana e medieval. 
Por isso, este novo projecto pretende realizar um estudo da 
evolução da exploração mineira de Aljustrel desde os seus 
primórdios no III milénio a.C. até à Baixa Idade Média, no 
intuito de ampliar o nosso nível de conhecimentos sobre um 
dos complexos mineiros mais importantes da Antiguidade.
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Os Depósitos Mineiros de Aljustrel

O Sudoeste da Península Ibérica é uma das regiões euro-
peias com maior número de mineralizações. Estas minera-
lizações distribuem-se no sul da península em duas áreas, 
a Zona Sul Portuguesa e a Zona Ossa Morena. Dentro da 
Zona Sul Portuguesa encontra-se a Faixa Piritosa Ibérica, 
principal província metalogenética portuguesa que engloba 
um grupo de grandes depósitos de sulfuretos maciços poli-
metálicos e jazigos de manganês, com uma origem comum, 
que se estende desde a mina de Las Cruces na província 
de Sevilha até à região de Alcácer do Sal em Portugal; de 
entre as diversas minas existentes destacam-se pelas suas 
dimensões os jazigos de pirite de Aznalcóllar, Riotinto, Thar-
sis, Buitrón e Sotiel Coronada em Espanha, Aljustrel e São 
Domingos em Portugal.
Deste modo, a evolução geológica da faixa piritosa poderia 
resumir-se aos seguintes itens:
- Vulcanismo que deposita riólitos no fundo marinho.
- Pelas fracturas saem para o mar rochas piroclásticas e 

grande quantidade de sulfuretos.
- Deposição de lamas ou sedimentos ferruginosos (xistos).
- Enrugamento que afecta toda a zona durante a orogenia 

hercínica.
- Erosão que desmantela o maciço e dá lugar ao afloramento 

de algumas massas de sulfuretos e, provavelmente, ao de-
saparecimento de outras.

As mineralizações estão intimamente ligadas ao vulcanismo. 
Neste vulcanismo produziram-se manifestações finais de tipo 
fumarólico que emitiram enxofre e metais no fundo marinho, 
com precipitação em forma de sulfuretos, que são a origem 
dos Sulfuretos Maciços, sem alterar a mineralização primá-
ria. Nas fendas de acesso fumarólico também se precipita-
ram sulfuretos, produzindo mineralizações de tipo stockwork. 
Tanto as emissões fumarólicas (Sulfuretos Maciços) como a 
precipitação de sulfuretos nos canais fumarólicos (Sulfuretos 
de Stockwork) são contemporâneas, e existe uma relação 
estratigráfica entre ambas as mineralizações. Os sulfuretos 
maciços apresentam uma posição suprajacente em relação 
ao stockwork. A mineralização de tipo stockwork sofreu alte-
rações relacionadas com o processo fumarólico: cloritização, 
silicificação e sericitização. Quando uma massa de sulfuretos 
maciços não se encontra sobre uma mineralização do tipo 
stockwork, supõe-se que o depósito dos sulfuretos maciços 
se produziu em taludes submarinos com uma certa penden-
te, donde pôde sofrer deslocamentos por gravidade que os 
separou da sua relação genética com o stockwork.
Os depósitos de sulfuretos do Sudoeste Ibérico são com-
postos por minérios complexos formados por um conjunto 
de minerais entre os quais predomina o bissulfureto de ferro 
(pirite). Entre estes minerais destacam-se as percentagens 
de pirite, marcasite, pirrotite, pentlandite, cobre nativo, calco-
pirite, bornite, arsenopirite, galena, blenda, tetraedrite, cupri-
te, malaquite, azurite, vitriolo, calcosina, magnetite, limonite, 
goetite, hematite e barite. 
Nos sulfuretos os elementos principais são o ferro e o enxofre, 

que constituem quase 91 por cento da massa mineral. A síli-
ca alcança proporções de 4 por cento do total e os restantes 
5 por cento correspondem a elementos minoritários, de entre 
os quais podemos referir o chumbo, zinco, arsénico, ouro, 
prata, cobalto, selénio, cádmio, tálio, índio, germânio, níquel, 
manganês, titânio, bismuto e antimónio. Os mais frequentes 
são o cobre, com 0,3 a 1,5 % aproximadamente, chumbo, 
com 0,2 a 0,7 %, zinco, com 0,4 a 2,0 %, e o arsénico, com 
0,2 a 0,7%. Os outros componentes encontram-se em teores 
tão baixos que as suas percentagens devem expressar-se, 
salvo acumulações em áreas de enriquecimento secundário, 
em gramas por tonelada. 
Dentro das minas de pirite encontram-se também minerali-
zações de sulfuretos com proporções importantes de galena, 
blenda ou calcopirite (Sulfuretos Complexos).
Os estudos de conjunto da Faixa Piritosa Ibérica demons-
traram que na maior parte das minas o metal produzido na 
antiguidade foi cobre (Blanco & Rothenberg), sendo um bom 
exemplo disso a mina de Aljustrel, e somente em algumas 
delas a mineração antiga contou também com uma impor-
tante produção de prata, como sucedeu nas minas de Rio-
tinto, Tharsis, Sotiel Coronada, Buitrón, Cueva de la Mora, e 
São Domingos (Domergue, 1990; Pérez Macías, 1998). 
A área mineira de Aljustrel está formada por diversas massas 
de sulfuretos polimetálicos, São João, Algares, Moinho, Fei-
tais, Estação, e Gavião. Somente duas afloram à superfície 
com chapéus de ferro, São João e Algares, e por isso mesmo 
foram as áreas onde esteve concentrada a mineração anti-
ga. Moinho e Feitais foram descobertas por métodos elec-
tromagnéticos em meados do séc. XX e exploradas a partir 
de 1963, enquanto que Estação e Gavião só foram reconhe-
cidos por trabalhos de exploração mineira e constituem a 
reserva deste couto mineiro. 
Todos estes depósitos são formados essencialmente por sul-
furetos de ferro (pirite), que constituem setenta por cento da 
massa, embora contenha também pequenas quantidades de 
esfalerite, galena, calcopirite, tetraedrite, e arsenopirite. Os 
estudos geológicos das massas de Aljustrel permitiram esta-
belecer três áreas dentro das mineralizações primárias, uma 
basal, próxima das chaminés fumarólicas do stockworck, 
mais rica em sulfuretos de cobre, o centro da massa, maio-
ritariamente de sulfuretos de ferro, e uma zona superior, de 
minerais mais complexos, com sulfuretos de zinco e chum-
bo. Geralmente em todas as massas predomina mais o zinco 
(5,51 % Zn) que o cobre (1,67% Cu).

A Exploração dos Depósitos Mineiros de Aljustrel

A investigação sobre a produção de metais na Pré-história, 
Antiguidade e Idade Média na Faixa Piritosa Ibérica contém 
ainda algumas lacunas, particularmente nos primeiros mo-
mentos da metalurgia nas idades do Cobre  e do Bronze bem 
como em explorações medievais. Embora exista um nível de 
conhecimentos satisfatório sobre a mineração e metalurgia 
romanas nos restantes sítios arqueológicos, cujas linhas 
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orientadoras foram delineadas por C. Domergue, existem 
ainda uma série de questões que devemos aprofundar, como 
seja a trama dos povoados mineiros, a relação dos locais 
de habitação com as zonas de fundição, os sistemas de ex-
tracção e fundição, etc. A mina de Aljustrel é um magnifico 
laboratório em que se podem efectuar investigações sobre 
estes e outros aspectos ligados à mineração e à metalurgia 
uma vez que possui uma ocupação ininterrupta desde o IIIº 
milénio a.C. até à actualidade. O fim da actividade mineira 
moderna nos locais de mineração antigos oferece-nos uma 
grande oportunidade para iniciarmos a investigação dos pro-
blemas colocados pela história da mineração no Sudoeste 
peninsular. Esta problemática pode resumir-se à referência 
melhor conhecida e estudada de Aljustrel, as Tábuas de 
Vipasca com legislação mineira do séc. II d.C., em que se 
articulam uma série de medidas para regular a produção de 
prata e cobre (Domergue, 1983), de que a investigação ar-
queológica apenas revelou até agora a produção de cobre. 
Desconhecendo-se por completo as análises mineralógicas 
de cada um dos escoriais romanos da mina de Aljustrel, não 
podemos descartar a existência de vestígios de escórias de 
prata ou então, como se pensa, não terá havido produção 
de prata, tendo que se considerar estas leis como um re-
gulamento geral para todas as minas imperiais na época de 
Adriano. Isto teria, logicamente, uma consequência directa 
para compreender a política mineira imperial, pois significaria 
que o fisco estaria apenas interessado em controlar e fisca-
lizar as produções de prata e cobre do sudoeste peninsular, 
deixando a mineração e metalurgia do ferro sem controle e 
normas fiscais.
Os primeiros indícios de ocupação em Aljustrel foram de-
tectados no Morro de Nossa Senhora do Castelo, a maior 
altitude numa área de muitos quilómetros em redor, tendo 
as intervenções aí efectuadas fornecido cerâmicas manuais 
de pratos com bordo espessado, lâminas truncadas de sílex, 
cerâmica Campaniforme tipo Ciempozuelos e pesos de tear 
(lúnulas), materiais característicos da Idade do Cobre (Es-
torninho et allii, 1994). Esta ocupação calcolítica estende-se 
aos morros de Mangancha e Algares, onde foram recolhidos 
fragmentos cerâmicos com decoração campaniforme do tipo 
Palmela/Carmona, próximo das duas massas de sulfuretos 
mais importantes de Aljustrel: S. João do Deserto e Algares.
Não existem provas de que estas populações do Calcolítico 
estivessem envolvidas na mineração e produção de cobre, 
contudo, esta é uma hipótese que não devemos descartar 
por completo, uma vez que os sistemas de redução do mi-
nério nesta época, em vasilhas-forno, não deixam resíduos 
metalúrgicos (Rovira Llorens, 1995). Sem uma interven-
ção em extensão nestes locais torna-se muito problemáti-
co detectar esses vestígios. Portanto, resta aferir se estes 
primeiros ocupantes de Aljustrel têm alguma relação com a 
exploração dos recursos minerais ou se, pelo contrário, se 
dedicavam exclusivamente à agricultura e criação de gado. 
De qualquer modo, parece-nos que as crostas oxidadas dos 
“chapéus de ferro” eram uma referência paisagística que não 
podia passar despercebida e que, naquele período, em que 

se desenvolve na Península Ibérica a mineração e metalur-
gia do cobre, esta ocupação pode representar o início da 
exploração mineira nesta área e que, apesar da destruição 
das provas pelas lavras modernas, os sítios arqueológicos 
devem conservar ainda alguns vestígios nos seus registos.
Todo o sudoeste peninsular e especialmente a área que hoje 
corresponde ao Alentejo, atingiram nos III e II milénios a.C. 
uma pujança cultural e demográfica que permitiu à investiga-
ção arqueológica diferenciar dois facies culturais: a Cultura 
Megalítica Alentejana e o Bronze do Sudoeste, que unificam 
com poucas particularidades os registos arqueológicos do 
sudoeste peninsular. Alguns dos povoados atribuídos ao III 
milénio, como Corte João Marques, Santa Justa e Cabeço 
Juré (Gonçalves, 1987; Nocete, 2004), representam esse 
momento inicial da produção metálica, reconhecido tam-
bém em prospecções superficiais na margem esquerda do 
Guadiana (Monge, Araújo e Peixoto, 1994), sequências que 
poderiam também explicar os achados do Calcolítico Pleno 
e Campaniforme de Aljustrel.
Esta ocupação deverá prolongar-se pelo Bronze Pleno, con-
tudo, até ao momento, não possuímos nenhum registo que 
o certifique. A pujança do Bronze Pleno em terras do actu-
al distrito de Beja não é consentânea com a sua ausência 
em Aljustrel, ainda que certos sítios arqueológicos possam 
conter estratos de habitação e trabalho deste período. Se 
observarmos a sequência das ocupações pré-históricas em 
Aljustrel, poderemos atribuir ao Morro de Nossa Senhora do 
Castelo uma cronologia de meados do IIIº milénio, enquanto 
que os Morros de Mangancha e Algares corresponderiam a 
finais do IIIº milénio, inicio do IIº milénio a.C. Não possuímos 
para estes locais de Aljustrel uma prova metalúrgica inques-
tionável, contudo, não cremos que isso seja um óbice para 
considerar a hipótese de que ambas as ocupações tenham 
estado relacionadas com a exploração mineira a pequena 
escala dos “chapéus de ferro” de Algares e São João do De-
serto.
A ocupação do Bronze Final está documentada no Morro de 
Mangancha, precisamente onde os materiais atestam uma 
ocupação inicial do período Campaniforme. Este sítio arque-
ológico converte-se assim num local chave para a resolução 
do problema do Bronze Pleno, já que a Mangancha se tornou 
no habitat central da área mineira de Aljustrel até ao período 
romano (Domergue e Freire de Andrade, 1971). Os trabalhos 
até agora realizados no local não tiveram profundidade nem 
extensão suficientes para dar resposta a estes problemas. 
Contudo, as suas cerâmicas Calcolíticas e do Bronze Final 
incitam-nos a continuar a investigação.
 Aljustrel volta a ser um referente da mineração e metalurgia 
a partir das medidas tomadas nestas áreas com as reformas 
de Augusto, no sentido de optimizar a exploração mineira na 
Hispania. A maior parte dos coutos mineiros do sudoeste, e 
entre eles Aljustrel, foram esquecidos pela exploração das 
societates itálicas republicanas, concentradas nas minas da 
região murciana (Cartagena e Mazarrón) e da Sierra Morena 
(Cástulo e Sierra de Córdoba). A política de César e, sobre-
tudo, de Octaviano no sudoeste, incorporam definitivamente 
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estas terras no sistema de exploração romanos, criam-se 
novas colónias (Pax Iulia e Augusta Emerita), promove-se 
a municipalização (Ebora Liberalitas Iulia), ao mesmo tempo 
que se garantem as deductiones com um sistema de peque-
nas guarnições (castella). Um interesse pessoal do Princeps 
dá assim início à colonização agrícola e à exploração dos 
metalla, provavelmente com a tutela e organização militar 
levada a cabo por Agrippa.
A consequência directa desta nova política é o nascimento 
de um novo povoamento em Aljustrel, o vicus vipascensis, 
próximo do chapéu de ferro de Algares e do qual conhece-
mos muitas das suas peculiaridades devido às Tábuas de 
Aljustrel atrás citadas. A exploração industrial que aqui se es-
tabeleceu vai acumular grande quantidade de escórias, cujo 
volume total foi estimado em 450.000 toneladas. O valioso 
achado das tábuas de bronze despertou um interesse inusi-
tado pela investigação da ocupação e exploração romanas 
(Viana, Freire de Andrade e Veiga Ferreira, 1954 e 1956), 
que será acrescentado pela escavação de 496 sepulturas 
romanas na Necrópole de Valdoca (Alarcão e Alarcão, 1966 
e Viana, Ferreira e Andrade 1966).
O ritmo de produção terá alcançado o seu máximo em me-
ados do século II d.C., tendo sido drasticamente interrompi-
do na segunda metade pela crise do poder imperial, de tal 
forma que no último quartel desse século todo o empenho 
dos procuradores se vai centrar no restabelecimento das ex-
plorações (restitutio). Contudo, as minas nunca recuperaram 
o seu antigo esplendor e a produção decresce considera-
velmente, afectando os níveis de povoamento, representado 
por escassos registos arqueológicos correspondentes ao 
séc. III d.C.  (Pita, 2001).(Pita, 2001).
Quando o poder imperial ressurge no início do séc. IV d.C., as 
minas voltam a participar no mecanismo económico imperial, 
vivendo-se uma reindustrialização que, ainda que não atin-
gindo os níveis da época alto-imperial, se generaliza à maior 
parte das minas. Não durou muito este impulso, uma vez que 
a instabilidade de início do séc. �� quebrou definitivamente o�� quebrou definitivamente o 
esquema produtivo romano para dar lugar a explorações de 
tipo doméstico, característicos da Idade Média.
O trabalho mineiro não é abandonado, aparecem referências 
em documentos da época visigoda (São Isidoro), contudo, a 
produção de metais não é já um dos motores da economia. 
São poucos os materiais existentes em Aljustrel deste perío-
do, no entanto, alguns conjuntos estudados, especialmente 
as lucernas, integram formas que se podem enquadrar nos 
sécs. V e VI d.C. A falta de intervenções arqueológicas em 
extensão no povoado de Vipasca e a inexistência de estudos 
do seu numeroso material arqueológico impede, por agora, 
maiores desenvolvimentos.
 As investigações levadas a cabo na área mineira de Aljustrel 
confirmam também uma continuidade de povoamento e, pro-
vavelmente, da mineração em época islâmica. Abandonado 
o vicus mineiro de Vipasca, o povoamento volta a recupe-
rar o interesse estratégico que teve em época pré-romana, 
atestado pelo castelo de taipa do Morro de Nossa Senhora 
do Castelo. Algumas das escórias recolhidas no castelo is-

lâmico, reformado pela Ordem de Santiago da Espada após 
a reconquista cristã, confirmam o tratamento de minério de 
ferro, actividade que encontra paralelos em outras minas do 
sudoeste peninsular. Nesta ocupação medieval tem origem 
a actual povoação de Aljustrel que, como o seu nome e o 
registo arqueológico indicam, tem início neste período.
Em termos gerais o conhecimento arqueológico de Aljustrel é 
satisfatório. Conhecemos o processo histórico em que se de-
senvolveu o povoamento em torno das mineralizações desde 
a 2ª metade do III milénio a.C. até à actualidade. Mas estes 
dados que possuímos carecem da profundidade necessária 
para poder iniciar com segurança o estudo da mineração dos 
seus depósitos, documentada até agora apenas em época 
romana. Documentada a ocupação calcolítica nos três locais 
assinalados, impõe-se agora a sua escavação para deter-
minar se existiu nessa época uma relação directa entre o 
povoamento e a mineração e metalurgia dos metais aqui 
existentes. Neste sentido, o Morro da Mangancha merece 
uma maior atenção uma vez que representa o povoamento 
mineiro das etapas pré-romanas e - ainda que não possua 
evidências metalúrgicas de mineração uma vez que a redu-
ção de minério em vasilhas-forno não deixa escórias – os 
povoados contemporâneos de outras minas como Riotinto, 
Tharsis e Aznalcóllar, são um claro exemplo de que a revo-
lução da metalurgia do bronze e a expansão da metalurgia 
da prata no sudoeste peninsular foi responsável pelo apare-
cimento de povoados exclusivamente mineiros.
A ocupação romana, que é uma das mais bem estudadas 
após os trabalhos já efectuados, continua a apresentar mui-
tas interrogações ou aspectos muito pouco investigados. A 
corta de S. João do Deserto e o chapéu de ferro de Alga-
res conservam ainda poços e galerias de mineração antiga 
(Cauuet, Domergue e Dubois, 2002) sendo imprescindível 
um trabalho de documentação do todos os vestígios de mi-
neração que ainda se conservam em cada um dos locais. 
Por outro lado o importante volume de escórias ainda exis-
tente nos terrenos mineiros não foi ainda objecto de estudo 
por amostragem. Ainda que tenham sido efectuadas algu-
mas análises a escórias, estes estudos não foram efectua-
dos de forma sistemática, partindo da zonagem dos escoriais 
e recolhendo amostras de cada um dos sectores, tanto de 
superfície como de estratos mais fundos, já que pela obser-
vação de cortes efectuados em alguns montes de escórias 
pudemos observar uma sobreposição de diversos tipos que 
convém classificar quimicamente segundo o processo me-
talúrgico que lhe deu origem. Um dos pontos em que se 
torna mais urgente e necessária a intervenção arqueológica 
é o dos povoados mineiros romanos que, segundo os da-
dos disponíveis, se situam em três locais: A área próxima 
do Bairro de Valdoca/Stª Bárbara, considerada pela maioria 
dos investigadores como o vicus vipascensis, muito destru-
ído, ainda que as últimas intervenções aí efectuadas (Rui 
Parreira, 1982 e 1984) tenham, demonstrado que ainda per-
manecem áreas não alteradas em que se pode estudar o es-
quema urbano destes povoados mineiros de época romana; 
o sítio denominado “Casa do Procurador”, de funcionalidade 
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desconhecida; as estruturas de Feitais, onde se encontram 
os vestígios de grandes edifícios abertos, com grande pátio 
central e pequenas salas circundantes ao pátio, que se inter-
pretaram como oficinas destinadas ao tratamento metalúrgi-
co do minério como a queima e concentração de sulfuretos 
de cobre (Cauuet, Domergue y Dubois, 1999), ainda que a 
sua função inicial possa ter sido outra conforme podemos 
observar pela divisão cuidadosa das salas e pelos monólitos 
dos patins das portas.
Estes trabalhos de documentação e escavação dos vestígios 
romanos devem ser completados com o estudo dos mate-
riais arqueológicos aí recolhidos que se conservam no Mu-
seu Municipal de Aljustrel, inéditos na esmagadora maioria, 
bem como de antigas intervenções nunca publicadas.
A ocupação medieval (islâmica e cristã) que já foi possível 
documentar nas escavações do Morro de Nossa Senhora do 
Castelo também apresenta lacunas, por isso deve ser dada 
continuidade às escavações, uma vez que os trabalhos já 
realizados - de curta extensão – não permitem distinguir com 
clareza os distintos momentos de ocupação e a sua relação 
com os depósitos de minério de Aljustrel.

O “Projecto Vipasca”

Como já vimos, o couto mineiro de Aljustrel oferece grandes 
possibilidades para a investigação da metalurgia e minera-
ção nas minas da Faixa Piritosa Ibérica desde o IIIº milénio 
a.C. até à Idade Média. Essas possibilidades encontram-se 
relacionadas com os problemas já expostos, tanto numa es-
cala macro, englobando o conjunto das minas do sudoeste 
peninsular, como a uma escala semi-micro, do próprio couto 
mineiro e ainda micro, estudando as diversas massas mine-
rais em separado.
A primeira campanha de investigação realizada em Setem-
bro de 2006 concentrou-se na realização das seguintes ac-
tividades:
- Limpeza das estruturas já escavadas na denominada “Casa 

do Procurador” e a sua planimetria. (Fig. 2 e 4)
- Limpeza e documentação planimétrica do sector de Feitais 

(Azinhal). (Fig. 1 e 3)
- Estudo dos materiais arqueológicos recolhidos em anterio-

res escavações e que se encontram depositados no Museu 
Municipal de Aljustrel.

- Análise metalográfica de escória romana por recolha selec-
tiva. Recolha de amostras em locais distintos dos escoriais 
para determinar se existiram áreas de produção segundo o 
tipo de minerio tratado e o metal obtido. 

Sector “Casa do Procurador”

De acordo com as linhas de actuação propostas no “Projec-
to Vipasca” iniciámos uma primeira abordagem da evolução 
diacrónica da ocupação, registando e estudando uma gran-
de quantidade de material cerâmico depositado no Museu 

Municipal. Este material foi sendo recolhido, na sua maior 
parte, no sector de habitat mineiro romano que se encontra 
junto à chaminé da Transtagana, denominado “Casa do Pro-
curador”. A envergadura das construções e a sumptuosidade 
de alguns dos materiais cerâmicos então recolhidos, levaram 
os autores da intervenção a considerar que poderia tratar-se 
da sede da administração romana das minas, denominação 
que ficou para a posteridade. Desde os primeiros trabalhos 
desenvolvidos neste local na segunda metade do século XIX 
pela Companhia de Mineração Transtagana (que construiu 
neste local três chaminés para a queima de pirite e um poço 
para a exploração da massa de Algares), que começou a 
aparecer numeroso material arqueológico e algumas das 
estruturas do habitat romano tornaram-se visíveis nos perfis 
então obtidos pelos desmontes. Uma primeira aproximação 
ao estudo destes materiais cerâmicos ofereceu-nos algumas 
conclusões interessantes, já que tradicionalmente se consi-
derava que as estruturas existentes correspondiam à época 
romana imperial, de acordo com a cronologia dos materiais 
publicados (Trindade e Dias Diogo, 1995). Entre os diver-
sos materiais cerâmicos encontram-se representados tipos 
republicanos de Campaniense B, cerâmicas finas de mesa 
do tipo Sigillata, nas suas variantes itálicas, sud-gálicas e 
hispânicas das oficinas de Andujar e Tricio, e africanas das 
formas 8, 14, 20, 23 e 59 de Hayes. No importante conjunto 
de cerâmicas comuns, encontramos vermelho pompeiano, 
mortaria e dolia, destacando-se as produções cinzentas lu-
sitanas com decoração de rolete, e os recipientes anfóricos, 
ânforas de defrutum (Haltern 70) e azeite bético (Dressel 20), 
ânforas gaditanas de produtos de salga (Dressel 7-11, Bel-
trán IIA y Beltrán IIB), ânforas lusitanas de produtos de salga 
(Dressel 14), e formas baixo-imperiais (Keay XXII e XXIII). 
O repertório conclui-se com um representativo lote de cerâ-
micas islâmicas, sertãs de perfil carenado e cobertos com 
vidrado transparente e caçarolas com decoração de pintura 
branca na pança.
O sítio apresenta uma ocupação inicial em época republica-
na, séc. I a.C., e atinge a sua época áurea em pleno séc. I 
e primeira metade do séc. II d.C., altura em que tem inicio 
um período de crise que só terminará em inícios do séc. IV, 
conforme se interpreta pela presença de algumas formas de 
sigillata africana e de algumas ânforas. As cerâmicas islâ-
micas, dos sécs. XI e XII, também devem corresponder a 
uma reocupação das estruturas romanas em período medie-
val, ainda que não seja possível indicar exactamente qual o 
sector que terá sido ocupado neste período. Como novida-
des devemos realçar o reconhecimento de um período de 
exploração tardo-republicano e a continuidade de ocupação 
do local em época medieval, que era apenas conhecida no 
Morro de Nossa Senhora do Castelo.
Para este local estava também prevista a limpeza e execu-
ção planimétrica das estruturas romanas, postas a desco-
berto na “Casa do Procurador” na década de 50 do século 
passado por Rui Freire de Andrade. Lamentavelmente não 
foi possível obter nenhuma documentação dessa escavação 
(planos, croquis, inventário de materiais, etc.) a não ser dois 
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artigos publicados referentes a alguns materiais recolhidos 
como as lucernas de dois bicos ou algumas marcas de oleiro 
em terra sigillata (Viana, Freire de Andrade e Veiga Ferreira, 
1957; Veiga Ferreira e Freire de Andrade, 1964; Pita, 1995).
Conforme referido, a nossa intenção ao iniciar as escavações 
neste sector restringia-se a uma limpeza superficial da área 
já escavada e ao registo planimétrico das diversas unidades 
estratigráficas (muros), no sentido de compreender a funcio-
nalidade do edifício, a sua cronologia e a sua relação com o 
povoado de Vipasca já conhecido e que se situa noutro lo-
cal. Após a limpeza dos muros já conhecidos, procedemos à 
escavação dos sedimentos que se acumularam desde essa 
altura e efectuámos a sua planimetria. Por questões metodo-
lógicas definimos todas as unidades construtivas de acordo 
com a matriz de Harris, contudo, para o registo dos mate-
riais arqueológicos optou-se por assinalá-los na sua maioria 
como recolha superficial, uma vez que se trata de materiais 
abandonados pela intervenção dos anos 50 por serem ape-
nas fragmentos isolados, excepção feita  às U.U.E.E. 15 e 
16 que nunca tinham sido intervencionadas. No total foram 
registadas 20 unidades estratigráficas construtivas, que cor-
respondem a duas fases (figura 4). Uma primeira fase que 
corresponde a um primeiro edifício, cujos muros se encon-
travam sob o nível de pavimento das estruturas emergen-
tes (U.U.E.E. 14, 17 e 19), localizado em diversas partes da 
zona de limpeza, sem conexão entre si e sem possibilidade 
de interpretação sem uma escavação em profundidade, que 
adiámos para futuras campanhas. Uma segunda fase, a que 
corresponde o resto das unidades construtivas e cuja planta 
não ficou completa uma vez que ele excede os limites da 
área escavada e também porque parte do edifício foi seccio-
nado por um corte dos trabalhos da Companhia Transtaga-
na. A esta fase corresponde um espaço de pátio (D) aberto 
(U.E.16), rodeado por um espaço (C) porticado com colunas 
de ladrilho (quadrantes) (U.E.13) e um muro baixo (U.E.9), 
que rodeariam o pátio em três das suas faces. Canais de 
descarga de águas (U.E.11) que transportam as águas do 
pátio central para fora das estruturas, formados por lajes de 
xisto colocadas verticalmente. Uma série de divisões em vol-
ta do pórtico, de que se limparam dois cubicula, o A – delimi-
tado pelas unidades 2, 3 e 4 – e B, de menores dimensões, 
que fecham as unidades 4,5,6 e 3. O edifício foi construído 
numa encosta suave e as diversas salas, peristilum-porticus 
e cubicula encontram-se em níveis diferentes que comuni-
cariam por lanços de escadas, como as U.U.E.E. 6 e 7, que 
poderão corresponder a uma caixa de escadas entre o pátio-
porticado (C e D) e as salas (A e B). O acesso ao edifício 
é feito directamente para a área do pátio e num dos muros 
que limitam as estruturas (U.E.2) encontrámos uma soleira 
de porta com 0,90 m de largura que deveria dar para uma 
pequena escada de acesso ao pátio. 
Apenas se escavaram ex novo duas unidades estratigráficas, 
a U.E. 15, uma pequena sondagem junto à U.E.14, no intuito 
de determinar a cronologia da primeira fase construtiva que, 
apesar do escasso material disponível podemos datar da 
época alto-imperial e a U.E. 16, o nível de destruição da área 

do pórtico, que contém materiais romanos de procedência di-
versa, desde a época augusta (sigillatas itálicas) até ao séc. 
IV (sigillatas africanas).
As técnicas construtivas são semelhantes em toda a área es-
cavada, muros de alvenaria de xisto e barro e paredes mes-
tras que não ultrapassam os 0,60 m de largura. Os restos 
de pavimentos conservados são constituídos por um cimento 
rico em cal e pequenos fragmentos de quartzo nos solos das 
salas e do pórtico, e de opus signinum de fraca qualidade 
nos isolamentos das canalizações. Sobre este rudus seriam 
utilizadas lajes de xisto para formar o revestimento do solo, 
que está bem conservado na cobertura da canalização U.E. 
11.
Em conclusão, as estruturas escavadas correspondem a dois 
momentos, o segundo dos quais se pode definir como sendo 
um edifício de peristilo central rodeado em três lados por um 
pórtico, por trás do qual se dispõem diferentes salas. É um 
esquema característico da arquitectura doméstica romana, 
ainda que seja arriscada a sua identificação como uma do-
mus, uma vez que os pórticos são um elemento recorrente 
noutro tipo de edifícios. Contudo, não há dúvida de que não 
se trata de um edifício isolado pois, como já foi assinalado, 
em toda a área da Chaminé da Transtagana aparecem vestí-
gios de muros que devem pertencer ao extenso povoado de 
Vipasca, que se estenderia desde o outro lado do “chapéu 
de ferro” de Algares até, pelo menos, à área da Cementação, 
onde em áreas não cobertas pelas escombreiras de lixivia-
ção, foram detectados restos de muros e materiais de cons-
trução romanos. O nosso objectivo em campanhas futuras 
centrar-se-á no estudo do urbanismo da área da chaminé da 
Transtagana e na topografia desses vestígios do povoado 
romano, no sentido de determinar a extensão do vicus de 
Vipasca e a sua expansão territorial em relação ao chapéu 
de ferro de Algares.

Sector Feitais (Azinhal)

De um ponto de vista tecnológico os resultados mais impor-
tantes foram obtidos no sector de Feitais (Azinhal). O nosso 
principal objectivo nesta primeira campanha era poder definir 
os limites deste edifício industrial continuando-se a limpeza 
das estruturas postas a descoberto pela equipa da Univer-
sidade de Toulouse (Cauuet, Domergue e Dubois, 1999). 
Como muitas das estruturas afloravam, decidiu-se começar 
com a limpeza dessas estruturas para, posteriormente, ava-
liar a possibilidade da escavação individualizada de cada 
uma das salas referenciadas. Acabámos por nos restringir 
à primeira fase prevista já que, devido à extensão do edifí-
cio, não foi possível definir completamente o seu perímetro, 
ainda que a limpeza de estruturas se tenha alargado a áreas 
onde não era necessário efectuar escavação em profundi-
dade. As estruturas que definem os limites do edifício têm 
neste momento 40 m de comprimento e 20 m de largura, 
no entanto, elas continuam para além dos limites da área 
intervencionada embora a maior profundidade, pelo que se 
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torna necessário ampliar a área de intervenção para reco-
nhecer a sua planta na íntegra. De qualquer modo, a pecu-
liaridade funcional do edifício e os achados metalúrgicos e 
de mineração são evidência suficiente para indicar que nos 
encontramos perante a única instalação minero-metalúrgica 
conservada do período romano. A singularidade do edifício e 
o registo arqueo-metalúrgico de cada uma das suas partes, 
impõe uma escavação de tipo micro-espacial que não seria 
possível nesta campanha. Uma vez que as suas dimensões 
superam o que era esperado será necessário continuar com 
a limpeza das estruturas aflorantes no sentido de delimitar 
por completo a estrutura deste complexo industrial para, pos-
teriormente, dar inicio à escavação das suas componentes 
individuais.
Apesar do carácter superficial desta primeira intervenção 
podem-se extrair algumas conclusões preliminares. Em 
primeiro lugar, sobre a sequência estratigráfica, em que se 
sucedem três fases: uma inicial cuja funcionalidade não é 
possível determinar neste momento; uma segunda que cor-
responde a um edifício destinado ao armazenamento de mi-
nério de cobre e à queima de minério, em fornos circulares, 
que destruíram algumas das divisões da fase anterior; e uma 
última fase em que, depois de abandonado, o local é utiliza-
do como escombreira de escórias que sepultam por comple-
to os seus vestígios. De momento apenas podemos registar 
a cronologia romana desta officina aenearia baseados nos 
materiais de construção recolhidos (tegullae e ímbrices), 
uma vez que ainda não obtivemos outro tipo de registos. 
Estes inconvenientes não são obstáculo à classificação do 
edifício como instalação para obtenção de concentrado de 
minério de cobre.
Na planta do edifício (Fig. 3) distinguem-se três áreas, uma 
central de planta rectangular de que não se conhecem ain-
da as suas dimensões exactas; na face sul deste espaço, 
uma das faces de maiores dimensões, adossam duas filas 
de compartimentos, uma primeira formada por habitáculos 
rectangulares cobertos, cada um dos quais comunicava com 
os da segunda linha, de um modo em que a cada comparti-
mento da primeira linha correspondem na segunda linha dois 
compartimentos descobertos. A comunicação entre estes es-
paços cobertos e descobertos é feita por pequenos vãos de 
0,60 m de largura. Nas habitações sem tecto encontramos 
um montículo formado por cinzas de sulfuretos, os restos 
da queima do minério. Desconhece-se neste momento se a 
queima do minério era efectuada naquele compartimento ou 
se serviria apenas para armazenar os seus restos; nas faces 
de menores dimensões encontramos também uma linha de 
compartimentos rectangulares, com dimensões semelhantes 
aos da primeira fila anteriores, com depósitos de cemento de 
cobre, o concentrado de cobre que se obtém após a queima. 
Aparentemente o edifício armazenava diversos produtos de 
um primeiro tratamento dos sulfuretos de cobre, os restos 
da queima e o material enriquecido que se obtinha com ela, 
o cemento de cobre. Na área central do edifício, que parece 
corresponder a um grande pátio, poderiam ter tido lugar as 
operações de queima ao ar livre, ainda que esta hipótese 

necessite de ser confirmada após a escavação completa do 
edifico.
Um edifício com estas características e as operações minei-
ras que ai se efectuavam eram desconhecidas da arqueolo-
gia mineira do período romano e os seus paralelos podem 
ser encontrados nas instalações industriais dos séculos XVI 
e XVII a XIX, em que se procedia ao aproveitamento de mi-
nério de baixo teor. No período romano exploravam-se áreas 
mais ricas das massas e dos filões e pensou-se que este tipo 
de instalações não seria necessária. A escavação comple-
ta deste edifício poderá contribuir para conhecer os níveis 
de desenvolvimento tecnológico alcançado neste período. A 
acreditar nos dados que se perfilam desta limpeza superfi-
cial, os romanos dominavam perfeitamente os mecanismos 
físico-químicos da concentração do cobre a partir dos sulfu-
retos metálicos.
A escavação completa deste edifício permitirá ainda um co-
nhecimento mais preciso sobre o minério de cobre tratado no 
período romano, bem como perceber se a metalurgia des-
te período tinha capacidade tecnológica para a exploração 
dos sulfuretos primários, como a calcopirite, tal como parece 
depreender-se dos resíduos desta oficina, ou se limitava ao 
aproveitamento dos sulfuretos secundários (calcosina, cove-
lina, etc.).
A análise das escórias que estamos a realizar permite-nos 
algumas reflexões iniciais. Os achados nos escoriais do sec-
tor de Feitais (Azinhal) mostram que as camadas de escó-
rias podem encerrar dados interessantes para lá da simples 
análise das escórias. Uma prospecção nos depósitos que 
se encontram em ambas as margens do Barranco de Fei-
tais revela que o local antes de ser usado como depósito de 
escórias, possuía edifícios romanos, cujas estruturas foram 
postas à vista por cortes efectuados em tempos recentes 
com máquinas. Os escoriais de Feitais são um sector impor-
tante que deve ser investigado, uma vez que os estratos das 
escórias e as estruturas que se encontram sob elas, ofere-
cem informações necessárias para poder estudar as formas 
de trabalhar e os processos de tratamento do mineral bruto 
que saia da mina.
Ainda relacionado com este sector é interessante constatar 
que fotografias aéreas disponíveis para esta zona de esco-
riais mostram uma estrutura reticulada, provavelmente rela-
cionada com o processo de deposição das escórias, como 
se comprova em alguns cortes do escorial. Aqui a escória foi 
depositada de maneira a formar muros longitudinais e trans-
versais segundo um sistema reticulado que vai criando um 
sistema de tanques de funcionalidade desconhecida. Uma 
hipótese que se considera possível é a de que esta forma de 
depositar a escória formando tanques, pretende recolher a 
água da chuva e armazená-la aí. Do contacto com a escória, 
esta água transforma-se em água ácida que vai lixiviando 
o cobre remanescente na escória. Ao fluir naturalmente em 
direcção ao Barranco, esta água carregada de sais de co-
bre precipita e cementa no seu leito em forma de sulfato de 
cobre (calcantita). Este material de fusão fácil, seria assim 
um reaproveitamento do cobre da escória e daria sentido a 
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algumas disposições mencionadas nas Tábuas de Vipasca 
sobre a venda e aproveitamento das escórias. A investigação 
deste processo de lixiviação e cementação do cobre das es-
córias é mais uma das linhas de estudo, que podem conduzir 
a resultados surpreendentes e inesperados, sobre as técni-
cas metalúrgicas utilizadas em Aljustrel no período romano 
e poderá ajudar a compreender algumas questões obscuras 
das Tábuas de Vipasca.
Tudo isto amplia o horizonte de análise dos escoriais previsto 
no projecto inicial. Para podermos definir a produção metá-
lica das minas de Aljustrel no período romano, iniciámos a 
recolha de amostras nos diversos escoriais romanos ainda 
existentes. Seleccionaram-se amostras de zonas distintas 
ainda in situ, para averiguar se a mineração e metalurgia es-
tavam orientadas especificamente para a produção de cobre, 
como apontam os resultados até agora obtidos, ou se, pelo 
contrário, em alguns locais dos escoriais existem escórias 
de chumbo/prata de produção argentifera que justificariam 
a referência à exploração do minério de prata nas Tábuas 
de Vipasca. Das amostras recolhidas foram analisadas três, 
uma da zona de Feitais (Azinhal) (1) e duas da zona da Ce-
mentação (2 e 3). Foram tratadas nos Servicios Generales 
de Investigación de la Universidad de Huelva através de 
Fluorescência de Raios X (FRX) e Microscópio Electrónico 
(SEM):

Todas estas escórias são faialitas densas de fornos, com 
componentes de silicatos de ferro e ferrosilicatos maiorita-
riamente. Nestes processos ficaram envolvidas partículas do 
mineral inicial que, de acordo com as análises de micros-
copia electrónica são sulfureto de cobre com 40,65% Cu e 
16,66% S. O cobre remanescente na escória oscila entre os 
0,5 e os 2,35 por cento e esta diferença de percentagem, 
sensivelmente mais baixa nas escórias de Feitais, poderá 
estar relacionada com o tratamento indicado atrás de reapro-
veitamento das escórias por lixiviação artificial. Ao armaze-
namento e redução dos sulfatos de cobre resultantes poderia 
muito provavelmente associar-se a primeira fase da officina 
de Feitais (Azinhal).
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Na Mg      Al      Si      S       K      Ca      Ti      Mn      Fe      Cu      Zn      As      Ba      Pb %

1 0,24     0,45      7,42    32,5   0,5     0,6     0,29     0,27   0,10      27,3     1,70    0,27     0,01    0,03     0,15

2 1,16     0,59      7,71    27,3   2,1  1,16      1,32     0,22   0,08      49,6     2,45    1,42     - 0,02     0,26

3 0,98     0,60      8,16    27,6   1,4  1,37      0,96     0,23   0,09      50,5     0,58    1,10     - 0,03     0,22
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Fig. 1 - Escavações em curso no sector Feitais/Azinhal Fig. 2 - Escavações em curso na “Casa do Procurador”

Fig. 3 - Planta da área intervencionada em Feitais/Azinhal
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Fig. 4 - Planta da área intervencionada na “Casa do Procurador”


