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8 - FREGUESIA DE VILA DE FRADES
Vila de Frades é uma freguesia do concelho de Vidigueira, com 25,58 km2² de área, 928 habitantes
segundo o censo de 2011 e uma densidade populacional de 36,3 hab/km².
Ao que parece a localidade nasceu na paróquia de S. Cucufate, instituída no ano de 1255,vinda daí a
origem do seu topónimo, pelo facto de pertencer aos frades do convento aí existente.
No ano de 1385, juntamente com a Vidigueira, foi doada pelo rei D. João I ao Condestável D. Nuno
Álvares Pereira e, após ter recebido de D. Manuel I Carta de Foral em 1512 e entrado na posse da
Casa de Bragança, passou em 1519 a pertencer ao Condado de Vasco da Gama.
“O concelho de que esta vila era sede tinha, em 1708, dois juízes ordinários, vereadores, um
procurador do concelho, escrivão da Câmara, que o era também da Vidigueira, um tabelião do
judicial e notas e mais oficiais”. (1)
Em 1836, integrou a freguesia de Vila Alva e em 1854, foi extinto e integrado no concelho de
Vidigueira.
Segundo algumas fontes históricas, em 1886 ainda se conservavam “a antiga cadeia e os Paços do
Concelho, onde então funcionavam 2 aulas oficiais de instrução primária, uma para o sexo
masculino e outra para o sexo feminino”. (2)
O território desta freguesia apresenta testemunhos de ocupação bastante remota, cujo achado
mais importante constitui, segundo Mário Varela Gomes, “um belo exemplar do rico património
cultural megalítico português, sendo o primeiro monumento deste tipo a ser identificado no Baixo
Alentejo”. (3) Trata-se do Menir de Mac Abraão, situado na horta do mesmo nome, “um enorme
monólito em granito porfiroide, de grão médio, com forma subelipsoidal alongada. …Encontra-se
tombado e semi-soterrado medindo, a porção exposta, 2,70m de comprimento”.(4) (Ficha de Sítio
Nº22-VF)
Dignas de referência para o período Neolítico/Calcolítico são também as estações de Castelo
Velho e Outeiro do Tijolo (Fichas de Sítio Nº 14-VF e 23-VF), descobertas por Manuel Calado na
década de 80, sendo que, nesta última, “ No topo de uma elevação, encontram-se dispersos por uma
área de 200m2, abundantes blocos de barro de revestimento, provavelmente de cabanas
habitacionais, com zonas alisadas e as outras com o negativo impresso dos materiais usados,
ramos secos e palha, na construção das mesmas. Identificaram-se também fragmentos de
cerâmica comum grosseira, de cozedura oxidante, apresentando uma coloração castanho
acinzentados, podendo ainda mostrar tonalidades mais alaranjadas ou acinzentadas, quase
negras. Deveria tratar-se de um ponto de atividade metalúrgica, dada a abundância de escórias
encontradas, de grande e média dimensão”. (5)
(1)-“ Dicionário Corográfico de Portugal Continental e Insular”, Porto s/d, Vol. XII, pág. 446
(2)-Portugal Antigo e Moderno, Vol. 11, 1886, pág. 74
(3)- Relatório de visita de reconhecimento realizada em Junho de 1984.
(4)- Id. ibid.
(5)- Ficha de Sítio Nº 23-VF
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A época romana é por excelência a que fornece maior número de sítios inventariados, escavados e
estudados, tendo aqui sido realizadas experiências pioneiras quer no que à escavação da villa
romana de S. Cucufate diz respeito, dado que a mesma constituiu um importante marco no
processo de investigação contribuindo para uma nova forma de encarar o povoamento rural, quer
na abrangência do estudo desenvolvido por Vasco Mantas sobre a implantação rural em torno
desta villa.
A villa romana de S. Cucufate (Ficha de Sítio Nº28-VF), classificada como Monumento Nacional
desde 1947 e escavada entre 1977 e 1983 pela equipa luso-francesa dirigida respetivamente por
Jorge de Alarcão da Universidade de Coimbra e Robert Étienne da Universidade de Bordéus,
constitui um dos mais importantes monumentos arqueológicos e arquitetónicos do concelho, no
qual a sobreposição de 3 villae romanas testemunha três épocas sucessivas de vida rural.
Dominando visualmente a paisagem a sul, até Beja, instalou-se na época romana, séc. I d. C, em
local pouco elevado e anteriormente ocupado no Calcolítico, a primeira villa, centro de uma
exploração agrícola integrada numa economia de mercado, onde se produziam, armazenavam e
transformavam os produtos da terra.
No séc. II, a villa foi reconstruída, vincando o caráter urbano da residência, a tradicional casa de
peristilo fechada sobre si mesma e centrada em pátios interiores, o que demonstra uma transição
para um período de maior riqueza e ostentação.
A monumentalização progressiva da construção ao longo do tempo, atinge o seu auge a partir da
década de 60 do séc. IV na villa áulica, em que se verifica uma renovação arquitetónica na qual as
fachadas são valorizadas e os vãos surgem como elementos de ligação entre os espaços interiores
e exteriores. A riqueza de materiais importados deixa antever uma vida faustosa.
Dado o grande número de moedas encontradas pode concluir-se que as villae instaladas em S.
Cucufate se integravam numa economia de mercado algo desenvolvida, facto que é também
testemunhado pela qualidade das importações cerâmicas.
A villa possuía também um templo próximo do edifício residencial, que segundo os arqueólogos se
trata “duma construção que respeita as direções gerais da villa III e que obedece às estruturas
arquitetónicas da mesma. O templo apresenta um períbolo em volta da cella e mostra também um
corredor periférico de circulação de 2,25m a leste.” (1)
Sobre ele várias hipóteses prevalecem, desde tratar-se de um templo inicialmente pagão e
convertido em templo cristão consagrado a S. Cucufate, à sua utilização na Antiguidade Tardia,
como testemunham os elementos decorativos de uma das sepulturas do períbolo do mesmo.
Segundo Mélanie Wolfram “ no que se refere a S. Cucufate, mártir de Barcelona, os textos
mencionam o seu culto a partir do séc. IX, pelo que a origem da cristianização do templo da villa
durante a Antiguidade Tardia teria outra funcionalidade, não sendo certa a trasladação das suas
relíquias tão cedo”. (2)

(1)- “Les villas romaines de S. Cucufate (Portugal)”, Paris 1990, pág. 127
(2)- Wolfram, Mélanie- “A cristianização do mundo rural no Sul da Lusitânia- Arqueologia - Arquitetura- Epigrafia”,
Lisboa 2011, pág.15
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Na Idade Média, em 1255, instala-se no local um mosteiro consagrado a São Cucufate, que ali se
manteve até ao século XVI e que arruinou profundamente a parte rústica, contribuindo no entanto
para a manutenção da residência senhorial romana, que ainda hoje conserva abóbadas completas.
Os frades devem ter vivido em S. Cucufate até meados ou finais do séc. XVI, tendo o edifício sido
abandonado, decerto porque ameaçava ruína. Porém, a capela, agora consagrada a S. Tiago,
continuou aberta ao culto até ao séc. XVIII, altura em que morreu o seu último capelão.
As pinturas murais que se observam no seu interior pertencem a várias campanhas, tendo sido
executadas entre os séculos XIV e XVIII. O retábulo do altar é obra de José de Escovar, artista
residente em Évora, pintor de muitas igrejas da região entre 1585 e 1622.
“Este conjunto mural, típico da tradição maneirista alentejana da transição do séc. XVI para o XVII,
é agrupável, por motivos de estilo, no ciclo oficinal do pintor eborense José de Escovar, cerca de
1600.” (1)
Atualmente da villa permanecem uma construção retangular construída em dois pisos, cujos
corpos laterais, com contrafortes unidos por arcadas, sustentam um andar superior já
desaparecido, que terá albergado a zona residencial do proprietário e família, enquanto o piso
inferior, abobadado, poderia servir de armazém e alojamento aos criados domésticos.
Três escadarias davam acesso a uma zona elevada descoberta, que se prolongava numa área
coberta por uma abóbada da qual se vislumbram ainda alguns vestígios.
A escavação da villa romana de S. Cucufate foi complementada através de um estudo de
implantação rural alargado à zona envolvente.
“No sentido de precisar as características da implantação rural romana na região foi resolvido
alargar a investigação desenvolvida em S. Cucufate à zona envolvente, de forma a tentar definir os
limites fundiários antigos; tanto quanto sabemos, este objetivo de difícil concretização não fora
ainda tentado em Portugal, em termos de arqueologia de campo.” (2)
A área abrangida pela prospeção ultrapassou os 2000 hectares tendo como limites extremos o
Monte das Antas de Cima a norte, o Monte das Laranjeiras a sul, o Monte dos Bejas a oeste e o
Outeiro de S. Pedro a leste, tendo a “batida de campo” sido organizada em faixas separadas de 10 a
15 metros, por vezes dificultada quer pelos acidentes de terreno, quer pela existência de vedações.
“Um dos resultados mais interessantes da prospeção consistiu na descoberta dos restos do
aqueduto que abastecia S. Cucufate.” (3)
A implantação dos estabelecimentos agrícolas romanos nesta zona terá sido determinada pela
qualidade dos solos e pela abundância de água, sendo que as culturas da vinha, da oliveira e dos
cereais terão constituído as principais atividades.
Deste trabalho resultou, segundo Vasco G. Mantas, a identificação de 60 sítios com vestígios
romanos e consoante as respetivas áreas de dispersão e materiais encontrados, foi possível
estabelecer a distinção entre villae, casais e sítios secundários e “esboçar uma cronologia
razoavelmente segura para a maioria das estações.” (4)
(1)- Moura, Abel; Cabrita, Teresa; Serrão, Vítor -“As Pinturas Murais do Santuário de São Cucufate), Coimbra 1989, sem
numeração de páginas.
(2)- Mantas, Vasco G.-“ Implantação rural romana em torno da villa de S. Cucufate (Vidigueira) in Arquivo de Beja, Vol.
III- 2º Série, pág. 200
(3)- Mantas, Vasco G.-Op. cit , pág. 202
(4)- Id. ibid, pág 202
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A villa romana instalada no território da atual Quinta do Borralho (Ficha de Sítio Nº9-VF)
forneceu durante esta sondagem efetuada em 1981/82, abundância de materiais, tais como tijolos
de coluna, pesos de tear, fragmentos de terra sigillata e de dolia, que permitiu aos investigadores
propor os sécs. I e II como data da sua ocupação, embora M. Conceição Lopes aquando da
prospeção que efetuou em 1995, tenha concluído, perante os materiais encontrados, que estes
“podem ampliar a cronologia de ocupação.” (1)
Perto de Vila de Frades, nomeadamente na Apariça (Ficha de Sitio Nº1-VF) ocorreu em 1984 uma
das sondagens considerada por Vasco Mantas como a mais frutuosa de toda a campanha, cujos
materiais, sobretudo sigillata aretina e vidro matizado, levaram os investigadores a propor a época
de Augusto como datação para o casal, lançando este local “ nova luz” sobre os estabelecimentos
agrícolas de caráter secundário.
Segundo este autor, em finais do séc. I, início do II, assiste-se nesta zona a um largo abandono de
estabelecimentos rurais, restabelecido durante o séc. II com novas implantações noutros locais,
ao que Maria Conceição Lopes contrapõe, com base em dados mais recentes, que as mesmas “
precisam cronologias e contribuem para um melhor conhecimento do momento de instalação dos
estabelecimentos, e se em nada alteram a informação arqueológica que indiscutivelmente mostrou
que alguns estabelecimentos surgidos na época de Augusto desapareceram após duas ou três
gerações, invalida por completo a ideia de que novas instalações, no século II, compensaram as
abandonadas no século precedente.” (2)
Conclui a mesma investigadora que “ a paisagem humanizada da região de S. Cucufate não
denuncia, portanto, alterações que ponham em causa a sua integração na estrutura base de
distribuição dos estabelecimentos nos contextos ambientais definidos.” (3)
A prospeção realizada nesta região pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, não produziu
alterações aos estudos anteriormente feitos, permitindo apenas constatar na maioria dos casos a
sua veracidade, a permanência de incertezas e algumas destruições.
Dentre os locais prospetados e localizados na freguesia de Vila de Frades, constatámos a
existência de vestígios do período Neolítico/Calcolítico, e de uma grande predominância de
estações da época romana, distribuídas por villae, casais, pequenos sítios e necrópoles, na sua
maioria ocupadas no período compreendido entre o séc. I e o IV, Alto e Baixo Império, sendo que a
villa de S. Cucufate é cristianizada durante a Antiguidade Tardia, séc. V, abandonada e reocupada na
Idade Média até ao séc. XVIII.

(1)- Lopes, Op. cit. - “Catálogo de Sítios”- págs. 94-95
(2)- Lopes, M. Conceição- Op. cit- pág. 267
(3)-Id. ibid, pág. 272
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Tal como Maria Conceição Lopes, pudemos verificar em carta, que “as villae evoluem
espacialmente numa espécie de cone formado pela ribeira de Mac Abraão …. a que corresponde
uma faixa de terrenos graníticos e solos aluvionais de boas aptidões agrícolas.
Na totalidade, posicionam-se na faixa de granitoides que desde Alcaria a Vila de Frades é limitada a
sul pela falha da Vidigueira, alargando-se, a partir daqui, um pouco para sul, até ao vale do Rocim e
terminando a leste na zona de Pé Branco, a que correspondem topografia regular e solos de
qualidade A e B e C. É sem dúvida, uma área de boas qualidades agrológicas, e simultaneamente de
boa acessibilidade.” (1)
Quanto aos casais, cujas sondagens revelaram áreas de dispersão de cerca de 1000m2, à exceção
de Picheleira (Ficha de Sitio Nº 26-VF) a que a investigadora acima referida atribui uma área de
cerca de 15000m2, podendo tratar-se de um sítio com continuidade de ocupação, verificamos a sua
implantação em solos mais irregulares, de menor aptidão agrícola e mais distantes dos recursos
hídricos. Os materiais recolhidos quer nas primeiras prospeções e sondagens, quer na que
posteriormente realizámos, revelam ocupações dos períodos Alto e Baixo Imperiais, do séc. I ao
IV.
Os pequenos sítios forneceram sobretudo materiais de construção e alguma cerâmica comum em
áreas de dispersão mais reduzida, reveladores de uma ocupação mais temporária e de apoio às
atividades agrícolas desenvolvidas nas villae e casais.
Sobre a maioria deles persistem dúvidas relativamente à sua caracterização como de época
romana, dado que juntamente com eles, se encontram outros materiais de construção modernos,
facto que é frequentemente apontado por M. Conceição Lopes no “Catálogo de sítios romanos na
área da civitas de Pax Iulia”, afirmando a investigadora que “elementos recolhidos posteriormente
nalguns sítios questionam a evolução da estrutura de ocupação desta região”,(2) apontada pela
equipa luso-francesa aquando das primeiras prospeções de terreno.
No decurso do nosso trabalho de campo foi descoberto 1 sítio inédito no Outeiro João Ferreira
(Ficha de Sítio Nº24-VF), que pelas suas dimensões e qualidade de materiais nos levam a
pressupor tratar-se de uma villa.
Relativamente aos dados anteriormente publicados, constatámos a destruição de diversos sítios,
provocada por novas plantações e culturas que geraram modificações na própria paisagem rural. A
atual escassez de materiais em locais outrora referidos como abundantes, denuncia a inexistência
de medidas eficazes de proteção do património arqueológico que evitassem a sua vandalização e
destruição e promovessem a sua valorização.
O inventário que a seguir apresentamos corresponde aos sítios localizados na freguesia de Vila de
Frades a cuja numeração sequencial, por ordem alfabética, foram acrescentadas as iniciais VF (Vila
de Frades), seguindo-se o Código Nacional de Sítio, CNS, sempre que o mesmo se encontre
atribuído.

(1)-Lopes, Op. cit. - pág. 265
(2)- Id. ibid -pág.266
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VIDIGUEIRA

Ficha de Sítio

Nº1-VF

DESIGNAÇÃO: Apariça
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta da Apariça

Tipo de Sítio: Casal Rústico
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 202m

Estado de conservação: Regular
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação parcial
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Apresenta uma área de dispersão de materiais arqueológicos de 1.000m2, encontrando-se à superfície cerâmica
comum, tegulae, tijolo, argamassas, pesos de tear, fragmentos de dolia, ânforas, T.S.S. e numerosos blocos de
xisto de dimensões variáveis dentre os quais se encontram dois bastante avolumados que formam um ângulo de
uma construção, a partir dos quais se iniciou a implantação das sondagens, composta por uma faixa de cinco
quadrículas, de 3x3m orientadas no sentido nordeste / sudoeste, tendo sido aumentada para o dobro a sul. A três
metros para norte foram abertas mais quatro quadrículas com as mesmas dimensões com o objetivo de
completar a planta do edifício descoberto.
Os muros que rapidamente começaram a aparecer a oeste, eram feitos de alvenaria de xisto, mal aparelhado,
ligados por terra e com uma espessura entre os 0,50m e 0,60m, encontrando-se assentes sobre o afloramento
granítico que foi escavado propositadamente para o assentamento das pedras de fundação.
Estamos perante uma construção de forma retangular, unindo duas salas com as quais forma ângulos retos, com
8m largura e 14m de comprimento. No solo ficaram vestígios, pouco percetíveis, do que poderia ter sido a base de
uma coluna, pertencendo a um pórtico ou alpendre estabelecido entre os corpos salientes, formando uma fachada
virada a sul.
Através do estudo dos materiais exumados, com mais incidência nos fragmentos de sigillata aretina associados a
um fragmento de vidro matizado, concluiu-se estarmos perante uma ocupação do espaço a partir da época de
Augusto, apresentando uma forma simples de villa linear, tipo este principalmente conhecido na Inglaterra, mas
que também existe em algumas províncias meridionais do ocidente romano. A sondagem foi realizada pela equipa
luso-francesa coordenada por Jorge de Alarcão e Robert Étienne, aquando da escavação da villa romana de S.
Cucufate.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foram identificados no local fragmentos de
tijolo, tegulae e alguns blocos de xisto de dimensões variáveis. Não foram efetuadas recolhas de superfície.
Atualmente o terreno encontra-se ocupado por uma vinha.

Classificação:
Descrição do espólio: Cerâmica comum, tegulae, tijolo, argamassa, pesos de tear, fragmentos de dolia, ânforas,
T.S.S., sigillata aretina, um fragmento de vidro matizado
Local de depósito: Desconhecido (sondagem).
Bibliografia: MANTAS, 1986, III, 2º,206; ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 153, n.º 36; LOPES, 2003, 93, n.º481

MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA . www.cm-vidigueira.pt

.

MUSEU MUNICIPAL . museu@cm-vidigueira.pt

// .

262

CARTA
ARQUEOLOGICA
VIDIGUEIRA

Ficha de Sítio

Nº2-VF

DESIGNAÇÃO: Apariça I
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Quinta do Borralho

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 200m

Estado de conservação: Regular
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Dispersão de materiais de construção romanos (tegulae), com cerca de 50m2.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi identificado o mesmo tipo de materiais
arqueológicos, mas não foram efetuadas recolhas de superfície.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae
Local de depósito:
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 156, n. º 51; LOPES, 2003, 93, n. º482
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Ficha de Sítio

Nº3-VF

DESIGNAÇÃO: Arcos
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Capuchos

Tipo de Sítio: Casal Rústico
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 215m

Estado de conservação: Razoável /
Regular
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Encosta suave da margem direita da Ribeira de Freixo. Dispersão dos achados: 1.000m2 (a área de dispersão dos
achados forma um retângulo de 60 por 20m).
M. Conceição Lopes atribui a tipologia de casal ao sítio, mas dada a proximidade com a villa dos Capuchos I (Ficha
de Sítio N.º14-VF), que dista apenas cerca de 70m para Este e uma vez que a dispersão de materiais é retangular
poderá tratar-se de um anexo?
A designação mais conhecida para esta área é de Capuchos
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, não foram efetuadas recolhas de superfície.

Classificação:
Descrição do espólio: Cerâmica comum, tegulae, tijolos, argamassas e um peso de tear
Local de depósito:
Bibliografia: LOPES, 93, n.º483
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Ficha de Sítio

Nº4-VF

DESIGNAÇÃO: Aroeira I
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta da Aroeira

Tipo de Sítio: Villa
Período Cronológico: Romano - séc. I - IV
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 225m

Estado de conservação: Razoável /
Regular
Uso do solo: Agrícola / Pastoreio
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura / Gado

Descrição:
Na encosta dominante ao regato da Aroeira, com uma dispersão de materiais arqueológicos com cerca de 3.000m2
encontra-se cerâmica comum, tegulae, tijolos, argamassas, T.S.S., T.S.H.T., T.S.Cl. A, C e D. Em visita ao local em
Agosto de 1995,a Dra. Conceição Lopes afirma: "encontrámos uma grande dispersão de materiais sem que
tenhamos recolhido alguma sigillata ou vidro. Saliente-se como mais significativo a enorme quantidade de
escórias dispersas um pouco por toda a superfície".
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi confirmada a existência do mesmo tipo
de materiais à superfície.

Classificação:
Descrição do espólio: Cerâmica comum, tegulae, tijolos, argamassa, T.S.S., T.S.H.T., T.S.Cl. A, C e D
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 151, n. º 16; LOPES, 2003, 94, n. º484
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Ficha de Sítio

Nº5-VF

DESIGNAÇÃO: Aroeira II
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta da Aroeira

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 262m

Estado de conservação: Regular
Uso do solo: Agrícola / Pastoreio
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura / Gado

Descrição:
Com uma reduzida área de dispersão de vestígios de cerca de 200m2 apenas se encontram à superfície materiais
de construção romanos (tegulae e tijolos modernos).
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, não foram encontrados materiais de
construção, mas sim vários fragmentos de cerâmica comum e um de sigillata.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae e tijolos modernos, cerâmica comum e sigillata
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 154, n.º 6; LOPES, 2003, 94, n.º485
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Ficha de Sítio

Nº6-VF

DESIGNAÇÃO: Aroeira III
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta da Aroeira

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 245m

Estado de conservação: Mau
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Numa encosta suave na orla do regato de Vila de Frades e com uma dispersão de materiais de 100m2, podemos
encontrar tegulae, tijolos, dolia e opus signinum.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi confirmada a existência do mesmo tipo
de materiais arqueológicos.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos, dolia e opus signinum
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 154, n. º 7; LOPES, 2003, 94, n.º 486
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Ficha de Sítio

Nº7-VF

DESIGNAÇÃO: Aroeira IV
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta da Aroeira

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 234m

Estado de conservação: Regular
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Num pequeno planalto na orla do regato de Vila de Frades, sobre a margem direita, numa dispersão de cerca de
200m2 foram encontrados tegulae e tijolos visíveis à superfície.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, confirmou-se a existência do mesmo tipo de
materiais arqueológicos.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae e tijolos
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 154, n. º 8; LOPES, 2003, 94, n.º 487
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Ficha de Sítio

Nº8-VF

DESIGNAÇÃO: Barrada do Doutor Carvalho
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Monte dos Raminhos

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 489
Altitude: 260m

Estado de conservação: Mau
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Estamos perante um pequeno sítio, provavelmente um casal, com uma dispersão de materiais arqueológicos de
300m2 onde se podem encontrar tegulae, tijolos e opus signinum.
Em prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, verificou-se que o terreno foi ripado para
implantação de uma vinha, que terá originado a destruição parcial do sítio, sendo contudo ainda visíveis vestígios
do mesmo tipo de materiais arqueológicos anteriormente encontrados.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos e opus signinum
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 152, n. º 44; LOPES, 2003, 94, n.º488
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Ficha de Sítio

Nº9-VF

CNS-14198

DESIGNAÇÃO: Borralho
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Quinta do Borralho

Tipo de Sítio: Villa
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 210m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Sobre uma encosta dominante da Ribeira de Freixo, encontram-se dispersos por uma área de cerca de 3.000m2
vários materiais fragmentados de época romana, tendo sido já identificados tijolos, um peso de tear, um tijolo de
coluna em forma de quarto de círculo, T.S.S., T.S.H., T.S.Cl.D. e ânforas.
Os vestígios encontram-se dispersos por dois olivais. Foram realizadas sondagens no local marcadas de forma
paralela, entre os intervalos das oliveiras, num total de dez, numeradas de S1 a S10 e mediam quatro metros de
lado por seis a dez metros de comprimento. Tratou-se de uma grande área de escavação com o intuito de perceber
a organização dos vestígios, que aqui estavam bastante arrasados. Nalgumas delas o afloramento rochoso
encontrava-se muito à superfície ficando-se apenas pela remoção da camada superficial. Na parte central, um
pouco mais elevada, devido a erosão e principalmente aos trabalhos agrícolas não resistiram quaisquer troços de
fundações de construção. A parte norte e sul encontrava-se menos arrasada subsistindo ainda restos de
fundações, infelizmente nenhuma no seu total comprimento. As fundações eram feitas de alvenaria de pedra
ligada por terra, com uma espessura entre os 0,50m e os 0,60m.
O edifício que ocupava as sondagens S2, S3, S6 e S7, a Norte, provavelmente teria uma forma retangular orientada
no sentido NW/SE, com a fachada talvez virada a Sul e poderia ter de largura cerca de 12m. Nas sondagens S9 e
S10, a Sul, confirmou-se a existência de uma construção, mas dado o seu estado de destruição torna-se
impossível de descreve-lo. Poderá tratar-se da mesma construção ou de uma outra visto que se encontra a alguma
distância das outras, a Norte. Com o estudo da estratigrafia e dos materiais existentes surgiu a seguinte questão;
Poderá ter existido uma primeira construção que mais tarde foi engrandecida?
Concluiu-se então que a primeira ocupação do espaço terá tido início na parte Sul em meados do séc. I até finais do
séc. II e acrescentada no princípio do século II d.C..
Numa prospeção realizada em 1995 pela Dra. Conceição Lopes foram encontrados materiais que podem ampliar a
cronologia de ocupação do sítio.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, confirmou-se a existência do mesmo tipo de
materiais arqueológicos.
Classificação:
Descrição do espólio: Tijolos, um peso de tear, um tijolo de coluna em forma de quarto de círculo, T.S.S., T.S.H.,
T.S.Cl.D. e ânforas
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: MANTAS 1986; ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 152, n.º 42; LOPES, 2003, 94, n.º491
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Ficha de Sítio Nº10-VF

DESIGNAÇÃO: Canos de Baixo
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta dos Canos de Baixo

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 489
Altitude: 264m

Estado de conservação: Mau
Uso do solo: Montado
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Outros (Javalis)

Descrição:
No topo de uma pequena colina sobranceira à margem esquerda Ribeira de Mac Abraão, numa área de 100m2
de dispersão, apenas se encontram materiais de construção romanos (tegulae).
Na prospeção realizada em 2012 foram encontrados junto à Ribeira de Mac Abraão vestígios do que poderá ser
uma pequena represa romana. Realizou-se uma limpeza de superfície, constatando tratar-se de uma estrutura de
alvenaria de xisto, tijolo e argamassa, composta por dois muros, sendo o mais pequeno perpendicular ao de maior
dimensão. Apresenta as seguintes dimensões 3,58m de comprimento visível, 1,20m de largura máxima e 0,82m
de altura máxima. O muro que se encontra perpendicular tem uma saliência de 0,37m de comprimento e uma
largura de 0,52m, sendo visível na base, uma canalização circular de escoamento em barro com 0,11m de
diâmetro interior. Parte da estrutura ainda se encontra soterrada. Sítio de época romana?
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, no topo da colina foi identificado o mesmo
tipo de materiais arqueológicos anteriormente encontrados.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 154, n.º 5; LOPES, 2003, 95, n.º 495
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Ficha de Sítio Nº11-VF

DESIGNAÇÃO: Canos do Meio
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta dos Canos do Meio

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 489
Altitude: 270m

Estado de conservação: Mau
Uso do solo: Baldio
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Gado

Descrição:
Numa suave colina sobranceira à Ribeira de Mac Abraão, na margem esquerda, a cerca de 70m para sul da
habitação, numa área de dispersão de materiais de 200m2 apenas se encontram materiais de construção romanos
(tegulae).
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira foi confirmada a existência do mesmo tipo
de materiais arqueológicos.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 154, n.º 22; LOPES, 2003, 95, n.º 496
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Ficha de Sítio Nº12-VF

DESIGNAÇÃO: Capuchos I
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta da Vargem

Tipo de Sítio: Villa
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 220m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Assente numa suave encosta, na margem direita da Ribeira de Freixo, dispersos por uma área de cerca de
10.000m2 encontram-se tegulae, tijolos, pedras talhadas, T.S.H. e T.S.Cl.C e D. Com base nos materiais
arqueológicos encontrados à superfície numa prospeção realizada pela Dra. Conceição Lopes em Agosto de 1995,
não é possível confirmar a tipologia de villa.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foram identificados abundantes
fragmentos cerâmicos pertencentes à época romana.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos, pedras talhadas, T.S.H. e T.S.Cl.C e D
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 152, n. º 43; LOPES, 2003, 95, n.º497
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Ficha de Sítio Nº13-VF

DESIGNAÇÃO: Capuchos II
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta da Vargem

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 225m

Estado de conservação: Regular
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Situado numa suave encosta, na margem direita da Ribeira de Freixo, dispersos por uma área de cerca de 100m2
encontram-se apenas materiais de construção (tegulae).
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi identificado o que parece ser o
alinhamento de um muro e recolhidos materiais de construção à superfície.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 156, n. º 49; LOPES, 2003, 95, n. º 498
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Ficha de Sítio Nº14-VF

DESIGNAÇÃO: Castelo Velho
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Castelo Velho

Tipo de Sítio: Povoado
Período Cronológico: Pré-histórico
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 489
Altitude: 370m

Estado de conservação: Indeterminado /
Outros
Uso do solo: Montado
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Não tem / Outros

Descrição:
Sítio arqueológico identificado por Manuel Calado, no topo de uma grande elevação, junto ao marco geodésico,
denominado Castelo Velho. Em prospeção ao local pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foram
encontradas duas estruturas de alvenaria de pedra, dois fornos modernos e no terreno, escassos fragmentos de
escória junto às estruturas.
Dada a densa vegetação foi-nos impossível identificar a localização exata do sítio.

Classificação:
Descrição do espólio:
Local de depósito:
Bibliografia:
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Ficha de Sítio Nº15-VF

CNS-14196

DESIGNAÇÃO: Choupanas / Choupanas I
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Quinta das Choupanas

Tipo de Sítio: Casal Rústico
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 232m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura / Gado

Descrição:
Num pequeno planalto dominante sobre o regato das Choupanas, dispersos por uma área de 1.000m2 podem-se
encontrar à superfície tegulae e cerâmica comum. As duas sondagens retangulares abertas no local tinham
5x10m de dimensão, paralelas, e encontravam-se orientadas no sentido sudoeste/nordeste, afastadas por uma
faixa de terra de três metros. À sondagem a leste foi-lhe atribuída a sigla S1, e a oeste S2. Em S1 foram
identificados dois muros, um deles mais ou menos a meio da sondagem, orientado no sentido NW/SE, feito de
pedras médias e pequenas e alguns tijolos ligados por argamassa, com uma espessura de 0,60m encontrava-se
conservado em duas partes, uma com 3,20m e a outra com 0,60m; o outro muro encontrado era perpendicular ao
primeiro encontrando-se no ângulo N/W da sondagem. Apenas se conservava a base de fundação igualmente
constituída por pedras e tijolos ligados por argamassa. Foram ainda exumados abundantes fragmentos de
cerâmica comum, sigillata aretina e sigillata galaico-romana.
Na S2 não foram detetadas quaisquer estruturas, apenas três zonas de derrubes de forma irregular constituídos
por pedras de tamanho médio, tijolos e telhas. Foram também encontrados fragmentos de sigillata gálico-romana
e sigillata hispânica d'Andújar.
Face aos materiais descobertos na escavação pode-se dizer que o local foi ocupado humanamente a partir do
séc.I d.C. provavelmente durante a época do Imperador Tibério como indica a presença da sigillata aretina tardia.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi identificado o mesmo tipo de materiais, à
exceção de sigillata e recolhido um fragmento de fundo de ânfora, tegulae, dolia e cerâmica comum à superfície.

Classificação:
Descrição do espólio: Fragmentos de cerâmica comum, um fragmento de fundo de ânfora, tegulae, dolia, sigillata
aretina tardia, sigillata galaico-romana e sigillata hispânica d'Andújar
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 153, n.º 53; LOPES, 2003, 95/96, n.º499
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Ficha de Sítio Nº16-VF

DESIGNAÇÃO: Choupanas II
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Quinta das Choupanas

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio /Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 198m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Na orla do regato das Choupanas, dispersos por uma área de 100m2 encontram-se algumas tegulae.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi identificado o mesmo tipo de materiais
de construção e fragmentos de cerâmica comum.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, cerâmica comum
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 156, n. º 54; LOPES, 2003, 96, n. º 500
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Ficha de Sítio Nº17-VF

DESIGNAÇÃO: Freixo I
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Ribeira do Freixo

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 190m

Estado de conservação: Regular
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Na encosta suave da margem direita da Ribeira do Freixo, com uma área de dispersão de vestígios de 200m2, foram
encontrados, em prospeções anteriores, tegulae, tijolos, uma asa de ânfora Dr.14 e cerâmica comum.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi encontrado o mesmo tipo de materiais
arqueológicos.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos, uma asa de ânfora Dr.14 e cerâmica comum
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 155, n. º 40; LOPES, 2003, 96, n. º 503
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Ficha de Sítio Nº18-VF

DESIGNAÇÃO: Freixo II
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Ribeira do Freixo

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 196m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Na encosta suave da margem direita da Ribeira do Freixo, um pouco mais acima do Freixo I numa área de
dispersão de 100m2, encontraram-se materiais de construção romanos (tegulae e tijolos).
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, identificou-se o mesmo tipo de materiais
arqueológicos, além de cerâmica comum. Dada a sua escassez não foram efetuadas recolhas de superfície.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos e cerâmica comum
Local de depósito:
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 155, n. º 41; LOPES, 2003, 96, n. º 504

MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA . www.cm-vidigueira.pt

.

MUSEU MUNICIPAL . museu@cm-vidigueira.pt

// .

279

CARTA
ARQUEOLOGICA
VIDIGUEIRA

Ficha de Sítio Nº19-VF CNS-14213

DESIGNAÇÃO: Mac Abraão 2 / Mac Abraão IV
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta de Mac Abraão

Tipo de Sítio: Habitat
Período Cronológico: Romano /
Medieval Islâmico (?)
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 218m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Montado
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Numa pequena colina alongada implantada na orla esquerda da Ribeira de Mac Abraão, com uma dispersão de
cerca de 500m2,foram encontrados vestígios de tegulae e fragmentos de dolia. A sondagem realizada tinha uma
área de 48m2 (6x8m.) e foi efetuada numa zona onde era visível um muro à superfície, num terreno virgem de
saibro (areia granítica) compacto. Rapidamente se encontraram dois muros na parte norte e leste da sondagem,
separados por uma porta, perdurando ainda um resto do chão feito de tijolos de vários tipos e telhas romanas. Os
muros eram feitos de blocos de granito grosseiro e pedras de xisto ligadas por terra. É possível que grande parte
dos materiais tenham sido reutilizados, sendo disso exemplo um tijolo romano que foi reaproveitado para servir de
pivô da porta que separa os muros.
Segundo conclusões da equipa luso-francesa, grande parte dos vestígios encontrados poderão corresponder a
uma outra casa mais antiga, sendo que o material arqueológico recolhido será proveniente de uma outra época. Foi
realizada uma outra sondagem nesta mesma herdade, a escassos 200m a noroeste desta, já fora da área
administrativa do concelho da Vidigueira, onde foi encontrada uma moeda árabe juntamente com materiais
arqueológicos romanos reaproveitados, que segundo os especialistas terão proveniência da villa romana
localizada no sítio Pedras da Zorra. É possível que estejamos perante um sítio do período árabe, com
reaproveitamento de materiais.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi identificado o mesmo tipo de materiais
arqueológicos.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, dolia
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: MANTAS, 1986; ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 156, n.º 61; LOPES, 2003, 97, n.º509
(referenciado como Mac Abraão IV)
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Ficha de Sítio Nº20-VF

DESIGNAÇÃO: Mac Abraão V
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta de Mac Abraão

Tipo de Sítio: Necrópole
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 208m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Num planalto na margem esquerda da Ribeira de Mac Abraão, numa área de dispersão de cerca de 500m2, foram
encontrados abundantes fragmentos de tegulae e placas de mármore. A sondagem escavada foi instalada numa
área abundante em tegulae, com 3x8m no sentido SE/NO. Retirada a primeira camada vegetal de cerca de 0,20m, a
quantidade de tegulae tornou-se bastante volumosa, mas 0,10m mais abaixo são identificadas três sepulturas,
onde apareceu uma tíbia. Com estes dados a equipa achou suficiente atribuir uma tipologia ao sítio e sem meios
suficientes para escavar uma necrópole, a sondagem foi tapada voltando ao seu nível original.
Trata-se de uma necrópole de alguma importância dada a proximidade entre as sepulturas. A que habitat pode ela
corresponder? Provavelmente à grande villa de Pedras da Zorra que apenas dista 200m para oeste. As sepulturas
datam do Baixo-Império, mas algumas das placas de mármore encontradas indicam outro tipo de enterramento.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foram apenas identificados materiais de
construção romanos (tegulae), em pequenas quantidades.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: MANTAS, 1986; ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 156, n. º 62; LOPES, 2003, 97, n. º510
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Ficha de Sítio Nº21-VF

DESIGNAÇÃO: Mac Abraão VI
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta de Mac Abraão

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 215m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura/Gado

Descrição:
O pequeno planalto da margem esquerda da Ribeira de Mac Abraão apresenta uma dispersão de materiais com
300m2, onde apenas se encontram materiais de construção romanos (tegulae e tijolos).
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi identificado o mesmo tipo de materiais
arqueológicos.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: MANTAS, 1986; ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 157, n.º 63; LOPES, 2003, 97, n.º511
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Ficha de Sítio

Nº22-VF

CNS-553

DESIGNAÇÃO: Menir de Mac Abraão
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Monte de Mac Abraão

Tipo de Sítio: Menir
Período Cronológico: Neolítico / Calcolítico
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 225m

Estado de conservação: Regular
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Numa meia encosta ergue-se um monólito de granito porfiroide, de grão médio, com forma subelipsoidal
alongada. O menir encontra-se tombado e semienterrado, mede, na parte exposta, 2,75m de comprimento por
1,40m de largura máxima e julga-se tratar de um menir com cerca de 4m de altura. É ainda possível reconhecer
em algumas zonas, efeitos da bojardagem de regularização das superfícies, bem como, decorações com motivos
geometrizantes, gravadas por picotagem, particularmente um círculo e algumas linhas. Apesar do bom estado de
conservação que apresenta, junto ao vértice e no lado que está assente na terra encontram-se alguns
estalamentos e fissuras provocadas pelos trabalhos agrícolas e pela erosão do tempo. O granito usado,
provavelmente, terá sido proveniente de uma zona de afloramentos, de uma rocha parecida, situada a cerca de
1km a noroeste do local onde o monumento foi primitivamente erigido.

Classificação: Imóvel de Interesse Público 29/90
Decreto: DR 163, de 17-07-1990
Descrição do espólio:
Local de depósito:
Bibliografia: PALMA, 1994, 2º, 37,38; MARKS, 1975
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Ficha de Sítio Nº23-VF

DESIGNAÇÃO: Outeiro do Tijolo
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Mac Abraão

Tipo de Sítio: Povoado
Período Cronológico: Neolítico / Calcolítico
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 298m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Montado
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Não tem / Outros

Descrição:
No topo de uma elevação, encontram-se dispersos por uma área de 200m2, abundantes blocos de barro de
revestimento, provavelmente de cabanas habitacionais, com zonas alisadas e as outras com o negativo impresso
dos materiais usados, ramos secos e palha, na construção das mesmas. Identificaram-se também fragmentos de
cerâmica comum grosseira, de cozedura oxidante, apresentando uma coloração castanho acinzentada, podendo
ainda mostrar tonalidades mais alaranjadas ou acinzentadas, quase negras. Deveria tratar-se de um ponto de
atividade metalúrgica, dada a abundância de escórias encontradas, de grande e média dimensão.

Classificação:
Descrição do espólio: Fragmentos de cerâmica comum grosseira, blocos de barro de revestimento e escória
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia:
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Ficha de Sítio Nº24-VF

DESIGNAÇÃO: Outeiro João Ferreira
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta da Sovadeira

Tipo de Sítio: Villa
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 225m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
No topo de uma pequena colina abrangendo olival e vinha, dispersos por 1.000m2, encontram-se abundantes
materiais de construção (tegulae, tijolos), cerâmica comum, ânfora, dolia e sigillata.

Classificação:
Descrição do espólio: Materiais de construção (tegulae, tijolos), cerâmica comum, ânfora, dolia e sigillata
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia:
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Ficha de Sítio

CNS-19210

DESIGNAÇÃO: Pedras da Zorra
Distrito: Beja
Concelho: Cuba
Freguesia: Vila Alva
Lugar: Ribeiro de São Bartolomeu

Tipo de Sítio: Villa
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 489
Altitude: 222m

Estado de conservação: Indeterminado /
Outros
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Vestígio de uma villa romana dispersa por uma extensão de 15.000m2. Localiza-se numa área sobranceira à ribeira
de Mac Abraão, no fundo do vale.
O sítio encontra-se inventariado na base de dados do Endovélico e LOPES também o coloca como pertencente ao
Concelho de Vidigueira, freguesia de Vila de Frades, designando-o como Pedras da Zorra I, mas na verdade este
sítio pertence ao Concelho de Cuba, freguesia de Vila Alva. O local foi prospetado confirmando-se a existência da
villa e a abundância de materiais arqueológicos visíveis à superfície e confirmando a sua localização no concelho
vizinho.
Pelo exposto, na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, não foram efetuadas recolhas
de superfície.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, imbrices, blocos aparelhados, estuque, fragmentos de telhas, fragmentos de
mosaicos, materiais cerâmicos, sigillata galo-romana, africana clara (tipo A,C e D), hispânica, ânforas Dressel 14
e 20, numismática: moeda de Augusto, vidros, metais
Local de depósito:
Bibliografia: LOPES, 2003, n. º 515
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Ficha de Sítio Nº25-VF

DESIGNAÇÃO: Pedras da Zorra II
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Ribeira de Mac Abraão

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 225m

Estado de conservação: Razoável /
Regular
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Trata-se de um pequeno sítio com cerca de 50m2, onde apenas se encontram fragmentos de tegulae.
Sítio de época romana?
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi identificado o mesmo tipo de materiais
arqueológicos e a recente implantação de uma vinha no local.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: MANTAS, 1986; ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, n. º 64, LOPES, 2003, n. º 516
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Ficha de Sítio Nº26-VF

DESIGNAÇÃO: Picheleira
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta de Santo António

Tipo de Sítio: Casal Rústico
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 240m

Estado de conservação: Destruído
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
No cimo de uma pequena colina cortada por várias estradas modernas, dispersos por uma área de 15.000m2
encontram-se tegulae, tijolos e elementos de construção.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, que abrangeu uma área maior do que a
assinalada na vista aérea, foi identificado o mesmo tipo de materiais arqueológicos.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos e cerâmica comum
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: LOPES, 2003, 97, n.º 517
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Ficha de Sítio Nº27-VF

DESIGNAÇÃO: Ratoeiras
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Ermida de Santo António

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 285m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Montado
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Outros

Descrição:
Ao fundo de um pequeno vale, localiza-se um pequeno sítio, com uma dispersão de materiais arqueológicos de
50m2 onde se podem encontrar tegulae, tijolos, cerâmica comum e dolia.
O local foi prospetado pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira e nas coordenadas atribuídas por M.
Conceição Lopes (A) não foram encontrados materiais arqueológicos. A autora designa o sítio como Ratoeiras, o
que suscita dúvidas, uma vez que a Horta das Ratoeiras se localiza perto das ruinas romanas de S. Cucufate.
A cerca de 250m para nordeste da coordenada, na mesma encosta, foi identificado o mesmo tipo de materiais
arqueológicos descritos. A coordenada encontra-se aqui retificada (B).

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos, cerâmica comum e dolia
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 155, n. º 32; LOPES, 2003, 98, n.º518
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Ficha de Sítio Nº28-VF

CNS-8

DESIGNAÇÃO: S. Cucufate
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Ruínas Romanas de S. Cucufate

Tipo de Sítio: Villa
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 250m

Estado de conservação: Regular
Uso do solo: Turismo
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agentes climáticos

Descrição:
A equipa luso-francesa coordenada por Jorge Alarcão, Françoise Mayet e Robert Étienne que escavou a villa
romana de S. Cucufate, entre 1979 e 1984 chegou à conclusão que houve neste local não duas mas sim três villae
romanas que se entrelaçaram e sobrepuseram: a primeira (villa I) construída no séc. I tratava-se de uma villa
simples e apenas de carácter rústico; a segunda (villa II) com um imponente peristilo, provavelmente com 16
colunas feitas de tijolo rebocadas, erigida em meados do séc. II, e a terceira (villa III) a mais grandiosa, aquela
que se conservou durante muitos séculos e cujos restos ainda hoje se conservam, terá sido edificada em meados
do séc. IV em obediência a um novo modelo, o das villae áulicas,
Estava dividida em duas partes distintas; a parte urbana, instalada no piso superior, que constituía a habitação do
proprietário, e a parte rústica, no piso inferior, que abrangia a casa do feitor, as instalações dos criados da lavoura,
os lagares, os armazéns, etc. A villa tinha naturalmente as suas termas, mas, na villa III, a revolução
arquitetónica não se estendeu ao sector termal, tendo mesmo existido um projeto para a construção de umas
novas termas de acordo com o novo edifício, que por razões desconhecidas o novo proprietário utilizou em parte,
sendo as termas precedentes remodeladas, e equipadas com todas as comodidades da civilização.
Dignas de menção são as ruínas do templo de cella quadrado e abside, do qual se desconhece a divindade a que se
consagrava. Rodeava-o uma galeria, mais baixa que o seu telhado. O nártex de entrada tinha quatro colunas de
fachada. A semelhança deste edifício é grande com o templo da villa romana da Milreu (Estói, Faro).
Os proprietários da villa, certamente que se converteram ao Cristianismo, e o templo pagão transformou-se em
templo cristão, provavelmente consagrado a S. Cucufate. O Cristianismo, fez dos templos cemitérios e prova disso
são as inúmeras sepulturas descobertas no períbolo, uma delas contendo elementos decorativos
inquestionavelmente de época visigótica.
A villa foi abandonada em meados do séc. V, Frei Leão de S. Tomás e Jorge Cardoso, cronistas do séc. XVII,
afirmam que aqui se instalou, "em tempo de Godos", um mosteiro da ordem de S. Bento. Um autor moderno, G.A.
Perry, escrevendo nos fins do séc. XIX, dá mesmo uma data precisa para a instalação dos monges: 586. Os
investigadores julgam reconhecer a sua primeira igreja instalada num pequeno edifício ao lado do tablinum da
villa II. Tem cabeceira em arco ligeiramente peraltado, um degrau acima de um corpo, este mesmo dividido em
duas partes: um coro com dois bancos laterais onde se poderia sentar uma dezena de monges e uma nave que
acolheria, de pé, pouco mais de meia centena de fiéis. Em 1255 o espaço foi doado aos cónegos de S. Vicente de
Fora de Lisboa pelo bispo de Évora D. Martinho, a pedido de el-rei D. Afonso III. Os frades reinstalados fizeram a
sua nova igreja no interior do edifício, naquela grande quadra cuja parede em abside se rematava. Abriram-lhe
uma porta de arco ogival e na abside pintaram um mural com um Santo Bispo (S. Cucufate?) e duas Santas
Mártires. Do resto das pinturas que poderão ter coberto toda a igreja não permanece hoje mais que uma cabeça de
Virgem. Aqui viveram os frades até ao séc. XVI. Partidos os frades, a capela porém, manteve-se aberta ao culto,
com capelão que a Santa Casa da Misericórdia de Vila da Frades sustentava. S. Tiago foi novo orago: aí foi pintado
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um retábulo fingido nos últimos anos do séc. XVI ou nos primeiros do seguinte, da autoria de José Escovar. Mais
tarde, na segunda metade do séc. XVII, pintou-se um teto apainelado com anjos músicos e símbolos solares e nas
paredes representaram-se, à esquerda, S. Francisco, S. Bento e S. António, e à direita, S. Diogo, sendo todas estas
de autoria anónima. Com a morte do capelão no dia 21 de Novembro de 1723, o casarão ficou deserto e
abandonado.

Classificação: Monumento Nacional
Decreto: N.º 36383 de 28 de Junho de 1947
Descrição do espólio:
Local de depósito: Depósito de materiais arqueológicos da DRCALEN em Vila de Frades
Bibliografia: MANTAS, 1986; MOURA; CABRITA; SERRÃO, 1989; ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 15, n. º 1;
CAETANO, 1994; ALARCÃO, 1998, 11/55; LOPES, 2003, 98, n.º524
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Ficha de Sítio Nº29-VF CNS-11210

DESIGNAÇÃO: Santiago / Santiago II
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Ruínas Romanas de S. Cucufate

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano /
Idade Média (?)
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 250m

Estado de conservação: Destruído
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Local com uma área de dispersão de vestígios de cerca de 500m2, onde foram realizadas duas sondagens com
8x5m, uma delas marcada no caminho de terra batida com uma orientação nordeste / sudoeste, e a outra, a este do
caminho, foi orientada no sentido norte / sul. A do caminho permitiu pôr a descoberto dois muros com 0,60m de
largura feitos de pedra irregular e ligados por terra tendo sido descobertos fragmentos de tegulae, tijolos, T.S.H.,
T.S.C1.A. e um fragmento de ânfora de forma almagro 51c. A outra sondagem não revelou quaisquer estruturas e
os vestígios exumados eram modernos, tais como cerâmica vidrada e telhas.
Através do material encontrado pode-se afirmar que o espaço foi ocupado na mesma época da villa de S. Cucufate.
Nas duas sondagens foram ainda postas a descoberto algumas sepulturas, mas todas elas de época medieval ou
moderna. Seria possível considerar tratar-se da necrópole da villa de S. Cucufate, como é o caso do sítio de Pedras
da Zorra, que se encontra a 200m de distância?
Reocupado na época medieval ou moderna.
O local foi prospetado pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, confirmando-se a existência do alinhamento
de um dos muros junto ao caminho de terra batida. Apenas se encontraram dois fragmentos de tijolo moderno.
No local da segunda sondagem confirma-se e existência do mesmo tipo de materiais cerâmicos.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos, T.S.H., T.S.Cl.A. e um fragmento de ânfora de forma Almagro 51c
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 153, n. º 3; LOPES, 2003, n. º534
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Ficha de Sítio Nº30-VF

DESIGNAÇÃO: Santiago I
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Ruínas Romanas de S. Cucufate

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 250m

Estado de conservação: Mau
Uso do solo: Baldio
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Gado

Descrição:
Numa dispersão de vestígios arqueológicos de 100m2, apenas se encontraram materiais de construção romanos
(tegulae).
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foram encontrados materiais de
construção, cerâmica comum e um fragmento de mármore azulado.

Classificação:
Descrição do espólio: Materiais de construção, cerâmica comum, fragmento de mármore
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 153, n. º 2; LOPES, 2003, n. º 520
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Ficha de Sítio Nº31-VF

DESIGNAÇÃO: Santiago III
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Barranco de Santiago

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 245m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Num pequeno planalto sobre a margem esquerda do barranco de S. Tiago, numa área de dispersão de 200m2, são
visíveis à superfície materiais de construção (tegulae e tijolos).
O local foi prospetado pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, tendo sido identificado o mesmo tipo de
materiais arqueológicos.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae e tijolos
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 153, n. º 4; LOPES, 2003, 98, n. º521
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Ficha de Sítio Nº32-VF

DESIGNAÇÃO: Santo António
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Ermida de Santo António

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 315m

Estado de conservação: Mau
Uso do solo: Montado
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Gado

Descrição:
Quase ao cimo da colina, sobre a encosta setentrional, encontram-se dispersos por cerca de 50m2, tegulae e
telhas modernas.
Será um sítio romano reutilizado?
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi identificado o mesmo tipo de materiais
arqueológicos.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae e telhas modernas
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 155, n. º 31; LOPES, 2003, 98, n. º 522
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Ficha de Sítio Nº33-VF

CNS-14214

DESIGNAÇÃO: Sesmarias / Sesmarias I
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Monte das Sesmarias

Tipo de Sítio: Habitat
Período Cronológico: Romano / Idade Média (?)
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 489
Altitude: 310m

Estado de conservação: Mau
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Numa área de dispersão de materiais de 1.000m2, foram encontrados tegulae, dolia e telhas medievais.
A sondagem realizada no local apresentava uma área de 96m2, formando um retângulo de 8x12m., orientado no
sentido nordeste/sudoeste, no seu comprimento. Ao iniciar-se a escavação, no nível superficial que era composto
por telhas romanas e modernas rapidamente apareceram à superfície quatro muros de alvenaria de grandes
pedras de xisto, ligadas por terra e com 0,60m de largura. Foi encontrada também uma moeda de bronze romana
bastante usada nos finais do séc. IV que segundo os responsáveis pela escavação terá sido trazida de outro local,
dada a camada superficial a que se encontrava e também pela ausência de materiais datáveis, uma vez que não
foram encontrados fragmentos de vasos ou mesmo de cerâmica comum. Concluiu-se então que poderemos estar
perante uma granja de época medieval ou moderna.
O local foi prospetado pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira e confirmada a existência do mesmo tipo de
materiais arqueológicos à superfície.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, dolia, moeda de bronze e telhas medievais
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 153, n. º 33; LOPES, 2003, n.º525
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Ficha de Sítio Nº34-VF

DESIGNAÇÃO: Sesmarias III
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta do Covão

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 489
Altitude: 315m

Estado de conservação: Destruído
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Numa área de dispersão de 200m2, foram descobertos essencialmente materiais de construção (tegulae, tijolos e
telhas medievais ou modernas).
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, não foi encontrado qualquer tipo de
materiais cerâmicos à superfície. Foi implantada no local uma vinha, que provavelmente terá originado a sua
destruição.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos e telhas medievais ou modernas
Local de depósito:
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 155, n.º 34; LOPES, 2003, 99, n.º527
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Ficha de Sítio Nº35-VF

DESIGNAÇÃO: Sesmarias IV
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta do Covão

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 489
Altitude: 328m

Estado de conservação: Destruído
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Apresentando uma área de dispersão de materiais de 200m2, podem ser encontrados à superfície tegulae, tijolos e
fragmentos de dolia.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, não foram encontrados quaisquer tipos de
materiais cerâmicos à superfície. Provavelmente o sítio foi destruído com a implantação de uma vinha,
No corte do barranco que a atravessa foi identificada uma estrutura de alvenaria de xisto e argamassa.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos e fragmentos de dolia
Local de depósito:
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 155, n. º 35; LOPES, 2003, 99, n. º 528
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Ficha de Sítio Nº36-VF

CNS-14199

DESIGNAÇÃO: Vale da Morte
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta do Vale da Morte

Tipo de Sítio: Necrópole
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 229m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Não tem
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Num pequeno planalto sobre a zona plana da margem direita do regato da Aroeira, dispersos à superfície numa
área de cerca de 400m2, encontram-se fragmentos de tegulae, tijolos, cerâmica comum e ânfora Dr. 7/11.
Foram abertas duas sondagens, a primeira, instalada perto de uma grande oliveira que ocupa o centro do campo,
com 2x6m tornou-se uma desilusão visto que o potencial estratigráfico era bastante reduzido, não indicando
quaisquer traços de ocupação humana. A segunda, instalada a 6m a noroeste da oliveira, sobre um amontoado de
tegulae, com 4x4m, tornou-se bastante proveitosa. Sobre o amontoado encontrou-se uma sepultura romana de
forma retangular com 1,90m x 1,20m, constituída por um murete periférico de tijolos grossos com 0,15m de
largura. As paredes interiores tal como o fundo estavam parcialmente revestidas por bocados de argamassa
rosada. O interior encontrava-se repleto de tijolos e tegulae fragmentados. No fundo uma série de fragmentos de
cerâmica comum com uma patine quase escura proveniente do mesmo vaso, e restos de uma ânfora, sendo este o
único elemento que permite datar a sepultura da primeira metade do séc. II.
A cobertura provavelmente seria de tegulae dada a quantidade de fragmentos que se encontravam em redor da
tumba.
É possível que não se trate de um caso isolado visto que se encontram bastantes vestígios espalhados por várias
centenas de metros. Poderá tratar-se de uma necrópole associada a qualquer villa vizinha, mas os sítios em redor
são raros à exceção da Picheleira que se encontra sobre a colina vizinha.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foi identificado o mesmo tipo de materiais
arqueológicos.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos, cerâmica comum e ânfora hispânicas (Beltran 2B)
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, n. º 15; LOPES, 2003, n. º 529
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Ficha de Sítio Nº37-VF

DESIGNAÇÃO: Vargem I
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta da Vargem

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano / Moderno
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 210m

Estado de conservação: Mau
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Pequeno sítio com uma área de dispersão de materiais de 200m2, onde se podem encontrar fragmentos de tegulae,
tijolos e cerâmica comum.
O local foi prospetado pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira e confirmada a existência do mesmo tipo de
materiais à superfície.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, tijolos e cerâmica comum
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 155, n. º 38; LOPES, 2003, 99, n. º 530
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Ficha de Sítio Nº38-VF

DESIGNAÇÃO: Vargem II
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta da Vargem

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 228m

Estado de conservação: Razoável /
Regular
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Sítio de pequenas dimensões com 150m2 de dispersão de achados.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foram apenas identificados materiais de
construção romanos (tegulae, tijolos) e cerâmica comum.
No local foi implantada uma vinha.

Classificação:
Descrição do espólio: Materiais de construção (tegulae e tijolos)
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 155, N. º 39; LOPES, 2003, 99, N.º 531
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Ficha de Sítio Nº39-VF

DESIGNAÇÃO: Vila de Frades I
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Escola Básica de Vila de Frades
(EB1/JI)

Tipo de Sítio: Villa
Período Cronológico: Romano-Alto e
Baixo-Império
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 217m

Estado de conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Localizada nas traseiras da Escola Primária, apresenta uma área de dispersão de materiais com cerca de 3.000m2.
Foi realizada uma sondagem coordenada pela equipa luso-francesa orientada por Jorge de Alarcão, Robert
Étienne e Françoise Mayet, com 4x12 orientada no sentido norte/sul, donde foram exumados fragmentos de
sigillata hispânica, sigillata africana, tegulae, imbrices, cerâmica comum, ânfora de forma Almagro 51c e ainda
uma moeda do Imperador Antonino da Gália. Foi ainda detetado um muro que infelizmente se encontrava bastante
arrasado. Concluiu-se que poderia tratar-se de uma pequena villa ou de um casal que teve a sua primeira
ocupação no séc. II, e o seu abandono por volta de meados do séc. IV.
Na prospeção realizada pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira, foram identificados materiais de
construção e cerâmica comum em abundância.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, cerâmica comum
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ÉTIENNE; MAYET, 1990, 152, n. º 52; LOPES, 2003, 99, n. º 532
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Ficha de Sítio Nº40-VF

DESIGNAÇÃO: Vila de Frades II
Distrito: Beja
Concelho: Vidigueira
Freguesia: Vila de Frades
Lugar: Horta da Apariça

Tipo de Sítio: Pequeno Sítio / Habitat
Período Cronológico: Romano / Medieval
C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 499
Altitude: 198m

Estado de conservação: Destruído
Uso do solo: Agrícola
Proteção/Vigilância: Vedação
Ameaças: Agricultura

Descrição:
Pequeno cabeço sobre a suave encosta da margem direita da Ribeira de Freixo. Dispersão dos vestígios: 200m2
(tegulae, tijolos e fragmentos de dolia). Realizou-se uma sondagem.
O local foi prospetado pela equipa do Museu Municipal de Vidigueira e além dos materiais anteriormente
encontrados, foram ainda identificados fragmentos de cerâmica comum, imbrices e telha moderna. Os materiais
encontram-se localizados na barreira da estrada de terra batida que liga Vidigueira a Vila de Frades, do lado
direito. É provável que o sítio tenha sido parcialmente destruído aquando da construção da mesma.

Classificação:
Descrição do espólio: Tegulae, imbrices, tijolos, fragmentos de dolia, cerâmica comum e telha medieval
Local de depósito: Museu Municipal de Vidigueira
Bibliografia: ALARCÃO; ETIENNE; MAYET, 1990, 155, n. º37; LOPES, 2003,n.º 533
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NOTA FINAL
O presente trabalho reúne os registos arqueológicos do concelho de Vidigueira, sítios e achados isolados,
identificados e referenciados até ao ano de 2016.
Os trabalhos desenvolvidos pelas equipas ao serviço da EDIA, cujos relatórios já se conhecem, as
comunicações apresentadas em Encontros de Arqueologia e as recentes publicações, muito contribuíram
para o estudo dos períodos Paleolítico, Neolítico, Pré- História Recente e Proto- História nas margens do
Guadiana e em zonas do concelho afetadas pelas obras da Barragem de Alqueva, dando-nos conta de
valiosos testemunhos da ocupação humana anteriormente desconhecidos.
O período romano e seguintes, com trabalhos já editados, indicia um nível de ocupação bastante intenso,
testemunhado pela implantação de numerosas villae, casais e pequenos sítios, alguns de grande riqueza
patrimonial, distribuídos pelas zonas mais propícias às culturas agrícolas, com destaque para a da vinha e
oliveira.
Nem sempre nas coordenadas apresentadas pelos arqueólogos foi possível identificar os vestígios
indicados, talvez fruto de prováveis destruições ou de desvios de materiais para coordenadas próximas,
motivados por obras de construção nas propriedades agrícolas.
Como referimos de início, pretendemos através do registo de dados em Carta Arqueológica, contribuir para a
sensibilização da população para a importância da sua história patrimonial, através do conhecimento dos
diversos e sucessivos padrões de ocupação e para a harmonização de estratégias que visem a sua proteção,
suscetíveis de influenciar as opções de ordenamento territorial.
Dado que uma Carta Arqueológica não pode nunca considerar-se definitivamente concluída, propomo-nos
efetuar a sua revisão e atualização constante, através da incorporação dos novos registos a ocorrer no
espaço territorial do concelho de Vidigueira.
Que o presente trabalho constitua um legado a todos quantos manifestem interesse pela sua história e pelas
questões patrimoniais e sobretudo, um apelo aos mais jovens para a preservação da memória de todos
quantos nos antecederam.
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