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1. OBJECTIVOS DA INTERVENÇÃO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

A descoberta da sepultura medieval do Alto dos Moinhos terá ocorrido na segunda-feira, 

dia 6 de Abril de 1992, segundo a reconstituição que foi possível fazer, através de entrevista 

efectuada ao proprietário do terreno onde a mesma ocorreu. 

Assim, no dia 6, trabalhadores ao serviço do proprietário procediam à preparação do 

terreno e à plantação de pés de eucalipto, na sequência do abate de árvores adultas que havia 

sido feito há muito pouco tempo. O tractorista que lavrava o terreno terá dado conta de a máquina 

ter levantado e arrastado ao longo de uns metros uma laje de pedra, que se verificaria, mais tarde, 

ser a laje de cobertura contígua à da cabeceira. Constatando a existência de uma outra laje junto 

do local de onde tinha sido retirada a primeira, levantaram-na, verificando que, sob a mesma, 

existia um oco. Chamados ao local o proprietário e a esposa, para verem a ocorrência, a mesma 

pareceu-lhes poder ser um “aqueduto de águas”. A esposa do proprietário terá então introduzido 

uma enxada na cavidade, tendo arrastado uma mandíbula humana. 

 

Figs. 1-2 – Técnicos do museu, elementos da GNR e proprietário, no local da descoberta. 

 

Tão lúgubre achado, no meio de um eucaliptal e numa zona não habitada, preocupou 

deveras o proprietário, que entendeu dever dar conhecimento da ocorrência à autoridade policial. 

A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local, aonde chegou pelas 23h do mesmo dia, 

sem que tivesse sido possível vislumbrar o achado, atendendo ao adiantado da hora e à 
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escuridão que se fazia sentir. Uma nova tentativa de visualização da descoberta, na manhã 

seguinte, viria também a revelar-se infrutífera, uma vez que chovia copiosamente. Só 

imediatamente a seguir ao almoço os elementos da GNR conseguiram ter acesso ao achado. 

Levantaram a laje de cabeceira e remexeram a sepultura. Vendo a estrutura de pedra que 

envolvia a cavidade, aperceberam-se de que, eventualmente, poderiam estar antes perante um 

achado antigo e decidiram, então, contactar o Museu Municipal. 

Pelas 15h do dia 7 de Abril, três elementos do destacamento de Torres Vedras da Brigada 

Territorial n.º 2 da GNR, entre os quais o 1º Sargento Gonçalves, dirigiram-se ao Museu 

Municipal, onde apresentaram a mandíbula humana resgatada pela esposa do proprietário do 

terreno, que traziam embrulhada num papel, de modo a que alguém pudesse estabelecer a sua 

datação, com a finalidade de esclarecer se se trataria de um cadáver antigo ou de uma vítima de 

um recente acto criminoso. Tendo sido referido que só no local se poderia tentar compreender o 

enterramento, foi então solicitado a dois técnicos do museu que os acompanhassem ao local, de 

forma a esclarecer se se trataria de um enterramento antigo ou recente. 

No local constatou-se a existência de uma laje de cobertura, que foi (novamente) 

levantada, verificando-se que assentava sobre um conjunto de esteios de pedra. 

A presença de duas lajes de cobertura, de um conjunto de esteios limitadores, que 

indicavam uma cabeceira rectangular ou trapezoidal, e a orientação nascente/poente da sepultura, 

levaram-nos a concluir pela sua antiguidade, pelo que se entendeu contactar de imediato o então 

Instituto Português do Património Cultural e proceder a uma escavação de emergência. Isso 

mesmo foi comunicado à GNR, que deu então por concluída a sua intervenção, passando o 

processo para a responsabilidade da Câmara Municipal de Torres Vedras. 

 

 

1.2 – ENQUADRAMENTO CIENTÍFICO E REGULAMENTAR 

 

A descoberta de uma sepultura medieval no Maxial foi comunicada telefonicamente ao 

Departamento de Arqueologia do Instituto Português do Património Cultural, na pessoa do Dr. 

Clementino Amaro, Chefe da Divisão de Salvaguarda e Valorização, no dia 7 de Abril de 1992, 

tendo sido autorizada uma intervenção de emergência. 
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As informações sobre a descoberta e a respectiva intervenção arqueológica foram 

formalizadas por ofício do Vereador do Sector da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras, 

dirigido ao Director do referido departamento, com a referência MM/74/92, datado de 9 de Abril de 

1992. 

A realização dos trabalhos arqueológicos foi homologada por despacho superior do 

Instituto Português do Património Cultural de 20 de Agosto de 1992, transmitido à autarquia pelo 

ofício 2742, de 26 de Agosto. Naquele organismo, foi dada ao processo a numeração “DA 92/1 

(207). – Sepultura medieval junto do Maxial”. 

Os trabalhos arqueológicos, integrados na categoria de trabalhos de emergência, foram 

dirigidos por Isabel de Luna, licenciada em História, na variante de Arqueologia, que os realizou 

enquanto funcionária da Câmara Municipal de Torres Vedras/Museu Municipal de Torres Vedras, 

onde desempenhava as funções de Técnica Superior de Museografia. 

O espólio móvel recolhido durante a escavação foi depositado nas reservas do Museu 

Municipal Leonel Trindade, em Torres Vedras, enquanto o espólio lapidar mais volumoso (esteios 

e lajes) foi depositado em instalações municipais, no Castelo de Torres Vedras. 

 

 

1.3 – OBJECTIVOS DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 

 

Atendendo à forma como foi descoberta a sepultura, os objectivos da intervenção 

consistiram numa actuação de emergência, destinada a salvaguardar e recuperar a informação 

possível sobre o achado. 

Assim, propusemo-nos proceder ao registo completo das condições do achado e da 

estrutura edificada. Os trabalhos envolveriam um adequado levantamento da localização da 

sepultura, o seu registo em fotografia e desenho, a escavação do interior, o registo fotográfico dos 

achados e a remoção das ossadas presentes. 
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2. RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS 

 

Os trabalhos arqueológicos foram realizados pelos técnicos do Museu Municipal Leonel 

Trindade, com a colaboração dos formandos e de dois formadores do Curso de Formação de 
Técnicos de Conservação e Restauro de Azulejaria e Cerâmica, que decorria no Museu 

Municipal, no âmbito do programa Conservação do Património Cultural, do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional. 

Também o Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Torres Vedras deu 

o seu contributo para a intervenção, na remoção e transporte dos elementos lapidares 

constituintes da sepultura. 

O trabalho de campo contou ainda com a colaboração do Gabinete de Apoio Técnico de 

Torres Vedras, na dependência da Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 

que disponibilizou um técnico para a execução do levantamento topográfico. 

Realça-se, ainda, o apoio prestado pelo proprietário e por um seu trabalhador, durante a 

primeira visita efectuada ao local, bem como todas as facilidades que deu ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Relativamente ao trabalho de gabinete, o mesmo foi realizado pela directora científica, que 

contou com o apoio do Gabinete SIG da autarquia, na pessoa do Dr. Jorge Antunes. 

Foi ainda possível obter a colaboração das Dr.as Ana Maria Silva e Sónia Codinha, do 

Laboratório de Paleodemografia e Paleopatologia do Departamento de Antropologia da 

Universidade de Coimbra que, gentilmente e de forma graciosa, fizeram o estudo antropológico 

das ossadas exumadas. 
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2.1 CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA 

 

 

CAMPO 
______________________________________________________________________________ 

 Direcção Científica: Isabel de Luna CMTV/Museu Municipal Leonel Trindade 

 Escavação: Isabel de Luna 

  Leonel Joaquim Trindade Formador/Curso de Técnicos de Restauro 

  Carlos Anunciação CMTV/Museu Municipal Leonel Trindade 

 Crivagem de terras: Anabela Carvalho Formanda/Curso de Técnicos de Restauro 

  Berta Ferreira Formanda/Curso de Técnicos de Restauro 

 Topografia: Joaquim Augusto Antunes Gabinete de Apoio Técnico de T. Vedras 

 Fotografia: Isabel Luna 

  Leonel Joaquim Trindade 

  Carlos Anunciação 

 Desenho: Carlos Cunha Formador/ Curso de Técnicos de Restauro 

  Ana Maria Anacleto Formanda/Curso de Técnicos de Restauro 

  Teresa Meirelles Formanda/Curso de Técnicos de Restauro 

  Berta Ferreira Formanda/Curso de Técnicos de Restauro 



 
 

                          Sepultura do Alto dos Moinhos (Maxial, Torres Vedras): Relatório dos trabalhos arqueológicos 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 8

 Apoios diversos: Paula Martins CMTV/Museu Municipal Leonel Trindade 

  Alexandra Silva Formanda/Curso de Técnicos de Restauro 

  Maria da Graça Martins Formanda/Curso de Técnicos de Restauro 

  Maria Manuela Catarino Formanda/Curso de Técnicos de Restauro 

  Carlos Silvestre CMTV/ Serviços de Cultura e Turismo 

  Pessoal operário CMTV/ Serviços de Cultura e Turismo 

 

Fig. 3 – Parte da equipa de escavação, no Alto dos Moinhos. 

 

GABINETE 
______________________________________________________________________________ 

 Desenho assistido 

 por computador: Isabel de Luna 

 Georreferenciação: Jorge Antunes CMTV/Gabinete SIG 

Estudo antropológico: Ana Maria Silva Universidade de Coimbra/Dep. de Antropologia  

  Sónia Codinha Universidade de Coimbra/Dep. de Antropologia 

 Digitalização e 

tratamento de imagem: Isabel de Luna 

 Relatório: Isabel de Luna 
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2.2 – MEIOS UTILIZADOS 

 

Toda a logística necessária ao trabalho de campo esteve a cargo da Câmara Municipal de 

Torres Vedras, tanto no que respeita a equipamentos (máquina fotográfica e utensílios/materiais 

de escavação), como no que se refere ao transportes do pessoal e do espólio lapidar. 

O Gabinete de Apoio Técnico de Torres Vedras forneceu o equipamento de topografia. 

Também o Laboratório de Paleodemografia e Paleopatologia do Departamento de Antropologia da 

Universidade de Coimbra forneceu os meios e equipamentos necessários à elaboração do estudo 

antropológico. 

Para o trabalho de gabinete foram utilizados meios técnicos da autarquia (equipamentos 

informáticos, impressoras e fotocopiadoras de grande e pequeno formato). O trabalho de gabinete 

também só foi possível graças à disponibilização de recursos próprios da direcção científica, 

nomeadamente equipamento fotográfico, digitalizador A4, computador pessoal, discos externos e 

software informático. 

 

 

2.3 – CALENDARIZAÇÃO 

 

Os trabalhos arqueológicos tiveram início com a realização de uma primeira visita ao local, 

no dia 7 de Abril de 1992, tendo a escavação decorrido entre os dias 8 e 10 de Abril. 

No dia 14 de Abril foram removidos do local os elementos constituintes da estrutura. 

O estudo antropológico foi realizado em Junho de 2002. O tratamento do espólio, a 

digitalização das imagens, o tratamento final das diversas peças desenhadas e a redacção do 

relatório, tiveram lugar em Junho de 2008. 
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3. ENQUADRAMENTO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO 

 

3.1 – ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

O terreno onde foi encontrada a sepultura é propriedade de José Pereira dos Santos, 

morador na EN 115-2, Maxial, Torres Vedras. 

 

Fig. 4 - Localização da sepultura no extracto da Carta Cadastral, 1: 2.000. 

 

De acordo com o Plano Director Municipal de Torres Vedras, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 144/2007, de 26 de Setembro, o terreno em causa encontra-se 

integrado em solo urbano, de urbanização programável, correspondendo a uma zona de área 

industrial proposta. A Planta de condicionantes daquele Plano refere apenas, para o local, a 

presença de património natural a conservar, constituído por duas linhas de água, com as 

respectivas faixas de protecção. 
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Fig. 5 - Extracto da planta de ordenamento do PDMTV. 

 

Fig. 6 - Extracto da planta de condicionantes do PDMTV. 
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Fig. 7 - Extracto da planta da Reserva Ecológica Nacional. 
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3.2 – ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Designação: Sepultura do Alto dos Moinhos. 

 

Localização administrativa: 

 

 

País Portugal 

Região Centro 

Sub-região Oeste 

Distrito Lisboa 

Concelho Torres Vedras 

Freguesia Maxial 

Lugar Maxial 

Rua CM 1051-3 

Micro topónimo Alto dos Moinhos 

Registo cadastral Amoreira 
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3.3 – ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

 

 

Fig. 8 – Localização na Península Ibérica. 

 

 

Fig. 9 – Localização no mapa de Portugal. 
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Coordenadas geográficas do sítio arqueológico: 

Hayford-Gauss Datum 73 

 X Y 

Coordenadas Ponto Central -90417.06 -58898.20 

Coordenadas Geográficas -09º 10' 46.718'' 39º 07' 56.108'' 

Lisboa 

 X Y 

Coordenadas Militares 109582.84 24101.57 

Coordenadas Geográficas -09º 10' 39.162'' 39º 07' 53.348'' 

WGS84 

 X Y 

Coordenadas UTM (Fuso 29) 484546.64 4331557.30 

Coordenadas Geográficas -09º 10' 43.671'' 39º 07' 59.000'' 

ED50 

 X Y 

Coordenadas UTM (Fuso 29) 484667.29 4331770.03 

Coordenadas Geográficas -09º 10' 38.628'' 39º 08' 03.535'' 

 

A sepultura do Alto dos Moinhos situa-se no interior do concelho torriense, junto à 

localidade do Maxial, sede da freguesia com o mesmo nome, localizada a cerca de 10Km a 

nordeste da cidade de Torres Vedras. O sítio exacto onde foi identificada situa-se a Sul da aldeia 

do Maxial, da qual dista, em linha recta, aproximadamente 500m.  
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O acesso à jazida é feito, a partir de Torres Vedras, tomando a Estrada Nacional 115-2. 

Atingindo-se a localidade do Maxial, vira-se à direita, seguindo-se pelo Caminho Municipal 1051 – 

com a designação, no interior da povoação, de Rua Major Aurélio Ricardo Belo –, voltando-se 

depois novamente à direita e tomando-se o Caminho Municipal 1051-3 – com a designação, no 

seu troço inicial, no interior da povoação, de Azinhaga da Sociedade –, que faz a ligação ao Casal 

da Capela e que dá acesso, a cerca de 530m, ao sítio arqueológico. 

 

Fig. 10 – Localização na folha n.º 362 da Carta Militar de Portugal, à escala de 1: 25.000. 

 

 

Fig. 11 – Extracto da carta 1: 10.000. 
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Fig. 12 – Ortofotomapa da zona de enquadramento do sítio arqueológico. 

 

O sítio arqueológico situa-se na margem esquerda do rio Alcabrichel, sendo delimitado, a 

poente, pelo vasto vale daquele rio e, a nascente, pela cordilheira de elevações que prolonga, 

para sudoeste, o maciço calcário de Montejunto, até próximo da bacia hidrográfica do rio 

Sizandro. 
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Fig. 13 – Extracto da Carta Geológica do Quaternário de Portugal, à escala de 1: 1.000.000. 

 

Consequentemente, a jazida está delimitada, a Noroeste, pelos aluviões modernos, que 

caracterizam o vale do Alcabrichel, e pelos depósitos de terraços, constituídos por areias e 

cascalheiras, escalonadas entre cerca de 5 e 30m acima do rio (Zbyszewski et alii, 1966, p. 7). 

Estes terrenos sobrepõem-se a outros do Cretácico (Neocomiano, Aptiano e Albiano), 

denominados de “grés com vegetais fósseis, de Torres Vedras e de Cercal”, que se estendem por 

ambas as margens do Alcabrichel, espraiando-se especialmente pela margem direita, envolvendo 

a localidade do Ramalhal. Este “complexo coberto por grés porcelanóides”, constitui um “extenso 

afloramento, representado por grés grosseiros arcósicos, cauliníferos, esbranquiçados, 

amarelados, acinzentados, por vezes ferruginosos, com algumas intercalações de argilas e 

bancadas de conglomerados” (op. cit., p. 13), que se estendem entre o Ramalhal, Maxial, Aldeia 

Grande e Outeiro da Cabeça. Este sistema de areias sobrepostas a complexos de grés 

caracteriza, também, o Alto dos Moinhos, onde se localiza a jazida arqueológica. 

Já a Sudeste, a jazida encontra-se delimitada pelos terrenos do Jurássico, nomeadamente 

do Kimeridgiano – onde se encontram extensas zonas do complexo pteroceriano (incluindo as 

camadas com Lima pseudo-alternicosta, situadas numa estreita faixa do flanco Noroeste de 

Montejunto, que se estende entre o Maxial e o Vilar (op. cit., p. 17), as camadas da Abadia e os 
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calcários corálicos de Amaral –, alternados com pequenas manchas de terrenos do Portlandiano, 

formados pelas camadas de Freixial, na linha da Serra de Montejunto.  

 

 

Fig. 14 – Extracto da Carta Geológica de Portugal, à escala de 1: 50.000: folha 30-B, Bombarral. 

 

O sítio arqueológico constitui-se como uma elevação no terreno, com uma localização 

estratégica, sobranceira ao vale do Alcabrichel e ao vale da pequena ribeira que, a Norte, separa 

esta elevação daquela onde se situa a aldeia do Maxial. Este pequeno planalto atinge os 98m de 

altitude, situando-se o ponto mais alto desta zona no Casal da Capela, a Sudeste, com 125m. 

Junto da jazida, de acordo com o levantamento topográfico realizado, a altitude máxima é de 

97,56m. 

O planalto do Alto dos Moinhos é delimitado a Nordeste pelo Ribeiro da Advesa e, a 

Sudoeste, pelo Ribeiro da Bica, ambos afluentes do Alcabrichel. Entre o Alto dos Moinhos e a 

aldeia do Maxial, a cerca de 250m a Norte do sítio arqueológico, corre a pequena Regueira do 

Jardo (segundo o vulgo), que desagua no Alcabrichel, e cujo vale é vulgarmente referido por 

Regueiras. Junto ao local onde foi descoberta a sepultura está também assinalada, na cartografia 
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à escala 1: 10.000, a nascente de um pequeno curso de água, que se desloca para nordeste e 

alimenta a referida regueira. 

 

 

Fig. 15 – Extracto da Carta de Solos de Torres Vedras. 

 

O Alto dos Moinhos constitui uma zona de arvoredo denso, de copa esguia, caracterizado 

pelo florestamento de eucaliptos. O solo do planalto é litólico. Trata-se de um solo de charneca, 

formado por húmus, seixos e areias. 
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3.4 – ENQUADRAMENTO ARQUEOLÓGICO 

 

O povoado do Maxial terá sido fundado “por uns cavalleiros francezes que vieram ajudar a 

conquista de Lisboa” (Pereira e Rodrigues, 1909, p. 942), os quais terão sido recompensados por 

D. Afonso Henriques “com a doação do Maxial, onde logo construíram a sua igreja” (Lopes, 1997, 

p. 8). Em 1493 – altura em que já existia o priorado do Maxial –, a antiguidade da igreja de Santa 

Susana, situada cerca de 350m a Nordeste do actual núcleo urbano, era já considerável. Nos 

terrenos contíguos à igreja abundam, à superfície, vestígios de ocupação medieval, com 

abundantes fragmentos de cerâmica doméstica, sendo tradição entre a população que aí se 

localizaria, “antigamente”, a aldeia. No actual centro da povoação ficava o antigo hospital de João 

Gil Cuchifel, cuja fundação é anterior a 1470. Temos assim, identificados, dois núcleos de 

ocupação medieval no Maxial. O primitivo centro urbano, criado em redor da igreja de Santa 

Susana, ter-se-á deslocado definitivamente para a área envolvente do hospital de João Gil 

Cuchifel, quando a sua ermida, de invocação de Nossa Senhora da Piedade, passou a 

desempenhar as funções de igreja paroquial, na sequência da destruição da igreja de Santa 

Susana, com o terramoto de 1755.  

O levantamento das fontes bibliográficas mais comuns para a história e arqueologia de 

Torres Vedras, não revelou o registo de quaisquer vestígios arqueológicos na zona do Alto dos 

Moinhos ou em seu redor. Encontram-se referências a antigas instituições medievais do Maxial, a 

que corresponderiam estruturas físicas, mas cuja localização nunca foi possível identificar. Tal é o 

caso, por exemplo, do hospital pequeno do Maxial, também chamado de albergaria do Espírito 

Santo, que estava unido ao hospital grande do Maxial, de João Gil Cuchifel, cuja localização se 

desconhece. Sabe-se, apenas, que se situava no Maxial, que já existia em 1453, que era 

constituído por “três casas térreas, um alpendre e um curral, que é quintal, confrontando com rua 

pública” e que o quintal “confrontava com uma regueira e uma figueira” (Catarino, 2004, p. 77). 

A designação de Alto dos Moinhos não deixa de estranhar pois, actualmente, não existe no 

local qualquer moinho ou vestígio visível da sua presença, nem mesmo qualquer memória da sua 

existência, entre a população. Tal poderá ser, eventualmente, indício de uma grande antiguidade 

do topónimo. 

A proximidade do sítio arqueológico ao Casal da Capela, a cerca de 500m a Sudeste, não 

deixa também de ser curiosa. Uma sepultura de inumação como a do Alto dos Moinhos, que 

cumpre as regras canónicas de enterramento – como o tipo de sepultura e a orientação –, só 
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poderia ocorrer, salvo raríssimas excepções – alguns casos de heresia, excomunhão e morte 

violenta ou acidental –, num campo sagrado, nomeadamente próximo de um eremitério. No 

entanto, não nos foi possível obter qualquer informação histórica relativa ao Casal da Capela e à 

origem do seu topónimo. No local não existe nenhum templo e, em entrevista realizada aos seus 

habitantes, verificou-se também não persistir qualquer memória da existência remota de uma 

capela, ou mesmo de uma quinta, à qual poderia estar associada uma capela privada – isto 

apesar de a folha 30-B da Carta Geológica de Portugal referir o local como Quinta da Capela, 

desconhecendo-se com que fundamento. Veja-se, a título de comparação, o caso da vizinha 

Aldeia Grande, onde também não resta uma única pedra da Ermida de S. Martinho, erigida entre 

os séculos XII e XIII. Numa prospecção realizada no Casal da Capela no final dos anos 80, Leonel 

Joaquim Trindade e José Almendro recolheram cerca de uma dezena e meia de pequenos 

fragmentos de cerâmica de construção e de cerâmica comum, incaracterísticos e muito erodidos, 

que não forneceram qualquer informação cronológica sobre o local. 

 

Fig. 16 – Maxial: 
A – Sepultura do Alto dos Moinhos; 
B – Igreja de Santa Susana e achados medievais; 
C – Casal da Capela. 

 

Não obstante a falta de elementos bibliográficos, entrevistas efectuadas a diversos 

habitantes locais1 permitiram a obtenção de importantes dados, alguns dos quais foram já 

entretanto publicados (Cardoso e Luna, 2005 e 2006). 

No início dos anos 80 foi recolhido num terreno agrícola, a cerca de 200m a Norte do Alto 

dos Moinhos, na zona conhecida por Regueiras, um fragmento de uma cabeceira de sepultura 

                                                 
1 Entre os quais merecem especial relevo os contributos dados por Gil Franco e Alberto Correia. 



 
 

                          Sepultura do Alto dos Moinhos (Maxial, Torres Vedras): Relatório dos trabalhos arqueológicos 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 23

(fig. 16). A peça, que deverá datar de um período em torno do século XVI, encontra-se 

actualmente na posse de Gil Franco, do Maxial, sobrinho do achador. A proximidade entre este 

achado e a sepultura levou-nos a associá-lo, de certa forma, à jazida arqueológica.  

 

Fig. 17 – Cabeceira de sepultura das Regueiras. 

 

Nos anos 50 do século XX, Aurélio Ricardo Belo, arqueólogo, director do Museu Municipal 

de Torres Vedras e morador no Maxial, noticiou o achado de um médio bronze romano, que 

atribuiu a Caesar Augusta, “numa terra de Manuel Camarate, próximo dum forno de tijolo, a 

poente do Maxial, abundante em fragmentos de telha romana e pondus, pesos de tear” (Belo, 

1952-1959, XXXII, 01-10-1953). Mas a descrição do local do achado – mais tarde publicado por 

José Ruivo (1993-1997, p. 58; 1995, p. 159) – afasta-o ligeiramente do sítio do Alto dos Moinhos. 

 

Fig. 18 – Maxial: 
A – Local prospectado por Ricardo Belo; 
B – Regueiras: cabeceira de sepultura e achados romanos; 
C – Sepultura do Alto dos Moinhos. 
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No entanto, através do testemunho de Alberto Correia, foi possível identificar um outro 

local onde Aurélio Ricardo Belo terá efectuado prospecções e onde terá recolhido alguns 

exemplares de pesos de tear romanos (fig. 17-A), a poente da escola primária do Maxial. 

Muito próximo deste sítio, na mesma zona onde foi encontrado o fragmento de cabeceira 

de sepultura (fig. 17-B), observa-se, à superfície, uma grande dispersão de materiais de 

construção do período romano. Ao longo dos últimos anos têm vindo a ser aí recolhidos imbrices, 

tijolos, cerâmica comum, fragmentos de ânforas e pesos de tear. Há ainda notícia de, há poucos 

anos, na sequência de trabalhos agrícolas, aí terem sido descobertas lajes de pedra, “alicerces de 

construções” e cerâmica comum, nomeadamente “potes”. Na posse de um particular estão, entre 

outros, dois pesos de tear com grafitos, um com a letra D e outro com SII (SE) (fig. 18). 

 

 

Fig. 19 – Grafitos no topo de dois pondus das Regueiras. 

 

Note-se que a zona do Maxial, nomeadamente as franjas do território contíguas ao vale do 

Alcabrichel, tiveram uma significativa ocupação humana durante a época romana, devida à 

proximidade do rio, que não só deveria constituir uma importante via de comunicação, como o seu 

vale proporcionaria uma fértil actividade agrícola. Por aqui passava, vindo do Ramalhal, e 

segundo Mário Saa (1960, tomo III, p. 32), o ramal do Mar Oceano, da Estrada do Mar Oceano, 

importante via romana que ligava Olisipo a Conimbriga, opinião partilhada por Vasco Mantas 

(2000, p. 19).  
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4.1 – ESTRATÉGIA 

 

Atendendo às circunstâncias em que se deu a descoberta, a estratégia da intervenção 

passou por proceder, o mais rapidamente possível, à escavação da sepultura, ao registo das 

estruturas e ao levantamento das ossadas, com vista a salvaguardar o achado e a informação 

arqueológica que o mesmo poderia fornecer. Os trabalhos agrícolas, de plantação de eucaliptos, 

não foram interrompidos, mas o proprietário libertou a área em redor da sepultura e forneceu todo 

o apoio necessário ao desenvolvimento do trabalho dos técnicos do Museu. 

Uma vez que a descoberta começou por ser um caso policial, com a intervenção da 

Guarda Nacional Republicana, a informação foi rapidamente passada aos órgãos de comunicação 

social local, juntamente com a das restantes ocorrências diárias registadas pelo destacamento de 

Torres Vedras. A informação viria a ser largamente ampliada pela comunicação social. Assim, no 

segundo dia de intervenção, o sítio arqueológico transformou-se numa verdadeira romaria, com a 

presença de várias dezenas de pessoas, de entre os habitantes do Maxial e arredores. Ao ponto 

de até a escola primária ter encerrado e de professores e alunos se terem deslocado ao local para 

acompanharem os trabalhos. Tratou-se de uma ocorrência extraordinária para os habitantes e 

inesperada para os técnicos do Museu, que nunca tinham visto, nem voltariam a ver, um 

movimento como aquele. 

A presença de tantas pessoas, não só dificultou os trabalhos, como viria a provocar 

avultados danos ao proprietário, pelo esmagamento de uma vasta quantidade de pequenos pés 

de eucalipto já plantados. Por outro lado, começaram a circular rumores da organização informal 

de um grupo de habitantes, que pretendia levantar os esteios da sepultura, uma vez que corria já 

o boato de que, sob a sepultura, estaria um tesouro. A apreensão face a este propósito – que nos 

chegou mesmo a ser transmitido pelos próprios –, associada a uma desconfiança, que já 

possuíamos, da possível existência de outras sepulturas no local, levaram-nos a procurar uma 

solução que impedisse a escavação popular do local, evitando a descoberta fortuita de outras 

estruturas. Paralelamente, e atendendo aos prejuízos já infligidos ao proprietário, de que o mesmo 

se havia já queixado, sentimos o dever de lhe libertar definitivamente a propriedade, tendo em 

conta toda a disponibilidade manifestada e o apoio que nos havia prestado. 

4. ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DA INTERVENÇÃO 
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Assim, tomou-se a decisão de proceder ao levantamento completo da estrutura sepulcral e 

à sua remoção para instalações da autarquia, após a marcação de todos os esteios. As peças 

foram transportadas para o castelo de Torres Vedras, onde já se encontrava um considerável 

espólio lapidar funerário medieval, recolhido naquele monumento. A esta transferência não esteve 

subjacente qualquer projecto de futura reconstituição ou musealização, mas tão só desviar as 

atenções sobre o terreno onde ocorreu a descoberta e mostrar, pedagogicamente, a inexistência 

de quaisquer tesouros escondidos sob este tipo de estruturas.  

 

 

4.2 – METODOLOGIA 

 

Os trabalhos tiveram início com o levantamento topográfico da sepultura e da sua área 

envolvente próxima, à escala 1: 100 e 1: 200. Paralelamente, implantou-se uma linha sobre a 

sepultura, no sentido do comprimento, para permitir estabelecer um ponto de cota zero e obter os 

elementos altimétricos da estrutura. 

 

Fig. 20 – O topógrafo Joaquim Antunes (†) realizando o 
levantamento topográfico. 

 

Dada a dimensão da estrutura, a sepultura foi escavada como uma unidade operativa 

única, tendo-se considerado desnecessária a aplicação de uma quadrícula. A escavação foi 

realizada manualmente, tendo sido limpos e colocados à vista os vestígios osteológicos 

identificados, a fim de serem fotografados. 
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Todos os sedimentos levantados foram crivados. 

 

Fig. 21 – Crivagem dos sedimentos da sepultura. 

 

O desenvolvimento dos trabalhos teve particularmente em consideração as circunstâncias 

geográficas do achado, ocorrido num local ermo, no meio do campo, e sem qualquer segurança. 

Atendendo ao estado de conservação das ossadas e à necessidade de proceder rapidamente ao 

seu levantamento, de forma a não as deixar expostas nas circunstâncias referidas, optou-se por 

não efectuar o desenho do esqueleto, considerando-se suficiente o seu registo fotográfico. 

Após o completo levantamento do esqueleto e a escavação e limpeza da estrutura 

sepulcral, procedeu-se ao desenho rigoroso da estrutura, bem como das lajes de cobertura, à 

escala 1: 10. 

  

Figs. 22 e 23 – Desenho da laje de cobertura da cabeceira. 
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Figs. 24-25 – Desenho da sepultura e da segunda laje de cobertura. 

 

Os trabalhos foram sempre acompanhados pelo respectivo registo fotográfico. 

No dia 14 de Abril procedeu-se à marcação de todos os esteios e à remoção da sepultura 

do local, para o castelo de Torres Vedras. 

 

Fig. 26 – Levantamento final da sepultura. 

 

Todo o espólio arqueológico recolhido foi depositado na reserva arqueológica do Museu 

Municipal Leonel Trindade. 

Apesar de os trabalhos terem decorrido antes da publicação do Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos, e de não terem estado, por isso, sujeitos às normas impostas pelo seu artigo 8º, foi 

posteriormente solicitada, no entanto, a colaboração do Departamento de Antropologia da 

Universidade de Coimbra, para a realização do estudo antropológico do esqueleto exumado. 
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5. CONDIÇÃO DO SÍTIO ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS 

 

 

Quando os técnicos do Museu chegaram pela primeira vez ao local do achado, uma das 

lajes da sepultura jazia já a alguns metros de distância, arrastada pelo tractor que realizava os 

trabalhos agrícolas. A laje de cabeceira da sepultura tinha também sido levantada e, tanto o 

proprietário como os elementos da GNR que aí se haviam deslocado anteriormente, tinham já 

remexido o interior da sepultura, com recurso a enxadas. 

A mandíbula do esqueleto foi retirada da sepultura na sequência da sua descoberta e 

acreditamos que durante este processo se tenham produzido outros danos consideráveis na 

integridade das ossadas aí inumadas. 

 

 

Figs. 27-28 – A sepultura tal como foi encontrada pelos técnicos do museu. 
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6. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 

 

 

Os trabalhos tiveram início com a realização do levantamento topográfico do local. 

  

Figs. 29-30 – Vista do campo recém-lavrado, numa elevação do terreno. 

 

Logo que ficou implantada a linha-guia para a obtenção de cotas altimétricas, 

identificaram-se as lajes de cobertura e levantou-se a laje de cabeceira. As lajes que cobriam a 

sepultura eram apenas duas, de dimensões avantajadas, sendo a da cabeceira mais pequena e 

arredondada, enquanto a segunda era maior e genericamente paralelepipédica. Ambas as lajes 

foram talhadas num calcarenito castanho amarelado, muito brando, que se fragmenta em lâminas. 

A laje maior apresentava uma grande marca da acção do arado do tractor. 

 

  

Figs. 31-32 – A laje arrastada pela passagem do tractor. 
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De seguida iniciou-se a escavação das terras que cobriam a sepultura, até se atingir o topo 

dos esteios laterais. Esta primeira camada de terra era basicamente um saibro muito arenoso e 

argiloso, de tom cinzento-rosado, como é característico dos terrenos de aluvião da zona. 

Apresentava, também, muito húmus, uma grande concentração de raízes e uma consistência 

bastante solta. A sua espessura média era de 35cm. Do ponto de vista arqueológico, esta camada 

era absolutamente estéril. 

 

Fig. 33 – Perfil da camada que cobria a sepultura. 

 

  

Figs. 34-35 – Aspectos do sítio arqueológico e dos trabalhos. 

 

Retirada a primeira camada, foi então escavado o interior da sepultura. Aqui, os 

sedimentos de enchimento eram formados também por uma terra arenosa e argilosa, de tom 

castanho ligeiramente rosado, muito homogénea, mais compacta do que a camada anterior e com 

diversas intrusões de raízes. 
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Figs. 36-38 – Surgimento dos primeiros vestígios osteológicos. 

 

Na zona próxima da cabeceira da sepultura (metade poente), começaram então a surgir 

alguns fragmentos de ossos que, embora situados próximo da sua localização original, estavam 

soltos e se percebia terem sido desmembrados do esqueleto inumado, não se encontrando em 

articulação perfeita com os restantes ossos. 
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Fig. 39 – Reconstituição da localização da laje de cabeceira, durante os trabalhos. 

 

Na metade poente da sepultura, os ossos surgiam raros, soltos e desarticulados. Há 

medida que se foi escavando a metade nascente, pelo contrário, os ossos longos das pernas, 

mais bem conservados, começaram a surgir perfeitamente articulados. 

  

Figs. 40-41 – Aparecimento das ossadas correspondentes aos membros inferiores. 
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Na face interna norte, um dos esteios começou entretanto a ceder, devido ao peso da terra 

envolvente, propiciado pelo vazio resultante da escavação. Seguro por um pequeno tronco – na 

ausência de outro instrumento mais adequado – durante parte substancial dos trabalhos, viria a 

tombar definitivamente no final da escavação. 

Figs. 42-43 – Aspectos da escavação e do desmoronamento de um dos esteios. 

 

A sepultura era constituída por um conjunto de esteios laterais, ligados por terra e 

fragmentos de telha de canudo, formando uma tumba de forma trapezoidal – acompanhando, 

genericamente, a forma do corpo humano. Apresentava uma secção rectangular, com um fundo 

plano e os lados paralelos. Diferentemente das lajes de cobertura, os esteios eram talhados em 

calcário branco, muito homogéneo e relativamente duro. Cobriam esta sepultura duas lajes de 

pedra, de morfologia e dimensões diferentes. Na generalidade, encontrava-se num bom estado de 

conservação. 

Figs. 44-45 – Aspectos dos esteios que formavam a sepultura. 
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A sepultura estava orientada, genericamente, no sentido nascente-poente. A escavação 

permitiu concluir tratar-se de uma sepultura de inumação individual. Pelo posicionamento do 

esqueleto, fornecido pela análise dos membros inferiores, a cabeça estava orientada para poente, 

de acordo com o ritual cristão, que preconizava que o falecido deveria ficar a olhar na direcção da 

Terra Santa, mal se levantasse ao ressuscitar, no Dia do Juízo Final. A inumação foi feita com o 

cadáver em decúbito dorsal, com as pernas estendidas e paralelas. 

A análise antropológica permitiu concluir tratar-se de um indivíduo do sexo feminino, com 

cerca de 35 a 40 anos de idade. 

 

 

Figs. 46-47 – Medição da cabeceira e aspecto dos pés da sepultura. 

 

Embora as ossadas recolhidas pertencessem a um só esqueleto, não foram localizados 

todos os ossos que o constituíam, pelo que se encontra incompleto. É possível que alguns dos 

ossos correspondentes à parte superior do corpo, que não foram encontrados, tenham sido 

removidos aquando da descoberta da sepultura, quer por acção do tractor quer, posteriormente, 

pelo remeximento efectuado pelos proprietários e elementos da GNR que se deslocaram ao local. 

Isto apesar de não terem sido identificados, pela equipa técnica, fragmentos de ossos nas 

imediações. No entanto, muitos dos ossos mais pequenos poderão ter desaparecido por 

biodegradação, nomeadamente devido a condições químicas do terreno adversas à sua 

conservação. Em geral, os ossos encontravam-se muito fragilizados e apresentavam zonas de 

lacunas, por degradação óssea pós-deposicional. 
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Fig. 48 – Montagem fotográfica da fase final da escavação da sepultura. 
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No final dos trabalhos de escavação, procedeu-se à marcação dos esteios da sepultura. 

Posteriormente, procedeu-se ao levantamento da estrutura e ao seu transporte para o local de 

depósito. 

 

  

  

  

Figs. 49-54 – Remoção e transporte da estrutura sepulcral. 
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Fig. 55 – A marcação dos esteios. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 – ESPÓLIO CERÂMICO 

 

Não foi encontrado qualquer espólio pessoal ou funerário a acompanhar o cadáver 

inumado. O único espólio recolhido resume-se, para além das ossadas, aos fragmentos de telhas 

de canudo que se encontraram, quer no interior da sepultura (um exemplar), que a servir de 

ligante dos esteios, juntamente com a terra, que sob os esteios, aquando da sua remoção do 

local. 

Estes fragmentos de telha, no entanto, apresentam um fabrico característico de um 

período muito remoto, quer ao nível das formas, com dimensões e espessuras muito avantajadas, 

quer ao nível do tipo de pastas e de cozedura. Em dois deles figura uma dupla fiada de meandros 

obtidos por digitação sobre um engobe mais claro. Trata-se de um motivo decorativo intencional 

que tornam estas telhas semelhantes a outras identificadas para o período da ocupação 

muçulmana. 

Assim, apesar de pobre, estes vestígios podem dar-nos alguns elementos para a datação 

da sepultura. Por essa razão, foram salvaguardados e armazenados para que, eventualmente no 

futuro, possam ser sujeitos a análises que forneçam mais e melhores informações para a 

caracterização do sítio arqueológico. 

O espólio cerâmico foi lavado, identificado, acondicionado e armazenado na reserva do 

Museu Municipal Leonel Trindade. 

 

Fig. 56 – Embalagem do espólio cerâmico. 
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Fig. 57 – Localização do fragmento de telha encontrado no interior da sepultura. 
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Fig. 58 – Alguns dos fragmentos de telha recolhidos. 
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7.2 – ESPÓLIO OSTEOLÓGICO 

 

Levantado o esqueleto, as ossadas foram limpas, identificadas e devidamente embaladas 

para armazenamento. 

 

 

 

Figs. 59-62 – Embalagem e identificação do espólio osteológico. Conjunto do espólio proveniente 
do Alto dos Moinhos. 
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7.3 – RELATÓRIO ANTROPOLÓGICO 

 

O esqueleto recuperado em Abril de 1992 na freguesia do Maxial, em Torres Vedras, 

pertence a um indivíduo adulto. Ainda que incompleto, encontra-se relativamente bem preservado 

(fig. 63). 

Entre as regiões que não se recuperaram salienta-se o crânio (apenas se preservaram 8 

pequenos fragmentos) e os ossos coxais, que constituem elementos importantes na 

caracterização biológica de um esqueleto. 
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A gracilidade geral dos ossos, combinada com a análise métrica do talus esquerdo (osso 

do pé), permite diagnosticar o sexo feminino para estes restos ósseos (de acordo com a 

metodologia de Silva, 1995). Já a estimativa da idade à morte enfrentou maiores dificuldades, face 

à não preservação das regiões ósseas que constituem os melhores indicadores etários. Contudo, 

perante o desgaste dentário observado, a perda antemortem (ainda em vida do indivíduo) de 

vários dentes e algumas evidências de processos degenerativos, é possível avançar que se trata 

de um indivíduo com mais de 35/40 anos. 

 

Fig. 63 – Ossos do esqueleto recuperados. 

 

A estatura desta mulher rondaria os 159,68 ± 3,4cm (pela aplicação das fórmulas de 

Pearson, 1899 in Herrmann et al., 1990), determinada a partir da tíbia esquerda, que foi 

recuperada completa. Este osso revelou ainda uma robustez média (índice de robustez = 20,5) e 

ausência de achatamento transversal da diáfise ao nível do buraco nutritivo (índice de 

achatamento = 85,00) (Martin e Saller, 1959). Para além da análise métrica, a abordagem 

morfológica incluiu, também, a pesquisa de diversos caracteres morfológicos não métricos. Entre 

estes registou-se a ausência de tórus mandibular e de ponte mielohióide, na mandíbula. Nos 

ossos do esqueleto pós-craniano, ambos os fémures têm fossa hipotrocanteriana, enquanto as 

tíbias não apresentam facetas de agachamento. 

Em termos paleopatológicos observaram-se lesões de natureza infecciosa, degenerativa e 

oral.  
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Do maxilar superior apenas se recuperou a região anterior direita, onde o desgaste 

dentário dos incisivos e canino é médio a elevado (grau 4 em 8, na escala de Smith, 1984).  

No 1º pré-molar, o desgaste atingiu inclusivamente o grau máximo (8, na escala de Smith, 

1984), o que se traduz num desgaste até à raiz. O 2º pré-molar foi perdido ainda em vida do 

indivíduo (perda antemortem). Junto à raiz deste último foram ainda observados sinais de um 

abcesso.  

 

 

Fig. 64 – Fragmento de maxilar superior, onde é visível o elevado 
desgaste dentário do 1º molar direito (•) e uma fístula resultante 
provavelmente de um abcesso (•). 

 

Da mandíbula apenas não se preservou a região posterior esquerda (a partir do 3º molar 

inclusivamente). Neste maxilar registou-se a perda antemortem de 6 dentes (do 2º pré-molar ao 2º 

molar esquerdos e do 1º molar ao 3º molar direito). Os restantes dentes (anteriores) revelam um 

desgaste dentário médio (grau 4/8, escala de Smith, 1984). Estes últimos apresentam, ainda, 

grandes depósitos de tártaro nas suas superfícies linguais. Há também evidências de doença 

periodontal neste maxilar.  
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Fig. 65 – Mandíbula do indivíduo, onde se podem observar depósitos de tártaro (•), perda 
antemortem de dentes (•) e desgaste dentário. 

 

No esqueleto pós-craniano, em ambas as diáfises das tíbias foram observados sinais muito 

ténues de infecção perióstea. Estas lesões, muito remodeladas, traduzem eventos antigos e que 

se encontravam em avançado estado de cicatrização, na altura da morte do indivíduo. 

Nas poucas articulações do esqueleto apendicular deste esqueleto feminino, que se 

preservaram, não se observam sinais de patologia degenerativa. Nesta região do esqueleto 

também não foram observadas lesões degenerativas não articulares (entesopatias). Já na região 

axial, concretamente nos fragmentos de vértebras torácicas recuperados, observou-se o 

desenvolvimento de algumas espigas laminares (patologia degenerativa não articular ou 

entesopatias) e artrose (degenerativa articular), numa superfície articular inferior esquerda de uma 

vértebra torácica.  
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9. INTERPRETAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO 

 

 

A orientação da sepultura e do esqueleto indicam-nos tratar-se de uma sepultura cristã. A 

construção e a forma da tumba, por sua vez, são absolutamente condicentes com uma estrutura 

de cronologia medieval. 

Sepulturas semelhantes foram já encontradas em diversos locais do concelho de Torres 

Vedras. Exemplos mais recentes e divulgados são os das sepulturas do Castelo da cidade e dos 

adros das igrejas matrizes do Turcifal e da Carvoeira. Neste último, tivemos oportunidade de 

identificar uma sepultura in situ (Cardoso e Luna, 1997), com orientação idêntica – no que 

respeita, quer à sepultura, quer ao esqueleto – e coberta por três lajes de pedra. 

 

Fig. 66 – Sepultura identificada no adro da igreja de N. Sr.ª da Luz, Carvoeira. 

 

A ausência de espólio pessoal – nomeadamente relacionado com as vestes fúnebres (caso 

de alfinetes, etc.) –, ou de outro espólio fúnebre e religioso, associada às características do 

espólio cerâmico recolhido e ao tipo de cobertura da sepultura, levam-nos a apontar para uma 

inumação bastante recuada, da Alta Idade Média, provavelmente entre o final do período 

paleocristão e o início da ocupação árabe, ou seja, muito genericamente, entre os séculos V e 

VIII. No entanto, tal cronologia só poderá ser comprovada através de datações científicas, 

realizadas pelo método do Carbono 14. 
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No final dos trabalhos foi feita uma prospecção nos terrenos em redor da sepultura, tendo-

se constatado a presença, nas redondezas, de mais algumas lajes de pedra dispersas, tanto de 

calcário como de calcarenito. Tal facto levou-nos, logo de início, a sinalizar o local como uma 

provável necrópole. 

 

 

 

 

  

Fig. 67 – Lajes identificadas entre 1992 e 2005. 
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Também na zona das Regueiras (fig. 18-B), a cerca de 200m, há notícia de, há alguns 

anos, terem sido descobertas, durante a realização de trabalhos agrícolas, lajes de pedra, 

“alicerces de construções” e cerâmicas, nomeadamente potes. Estes dados, analisados em 

conjunto, remetem-nos para a eventualidade de estarmos perante uma necrópole e já não apenas 

de uma sepultura isolada, podendo os alicerces referirem-se a esteios e as lajes às tampas de 

cobertura. 

Apesar de não ser possível determinar a origem do fragmento de cabeceira de sepultura 

descoberto nas Regueiras, a presença de uma pequena necrópole nas proximidades faz supor a 

existência de alguma relação entre estes dois achados. Não é de todo descabido que a peça, 

supostamente originária da necrópole do Alto dos Moinhos2, pudesse ter sido levada ou arrastada 

para o local onde veio a ser descoberta − uma zona baixa, que bordeja uma regueira. Sobretudo 

se tivermos em conta que, entre os dois locais, o terreno apresenta uma forte pendente. 

Tal facto, bem como a presença próxima de achados romanos, faria alargar a época de 

ocupação da necrópole desde o final da ocupação romana até à Baixa Idade Média. No entanto, 

só a realização de investigações arqueológicas no local poderá esclarecer e caracterizar o tipo de 

sítio agora identificado. 

 

 

                                                 
2 Publicada como necrópole do Casal da Capela (Cardoso e Luna, 2006), pela relativa proximidade com o 
local. 
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10. PROPOSTAS DE SEGUIMENTO 

 

 

Para a conclusão da investigação arqueológica e para o cabal esclarecimento da estrutura 

agora descoberta, considera-se absolutamente necessária a realização de uma análise de 

Carbono 14 a um dos fragmentos ósseos recuperados do esqueleto. 

 

Por outro lado, atendendo à possibilidade de podermos estar perante uma necrópole 

medieval e ao facto de estar prevista para o local a implantação de uma área industrial, achamos 

que os terrenos do Alto dos Moinhos deverão ser sujeitos a sondagens arqueológicas prévias a 

qualquer construção. 

 

 

Nota: Após a redacção final deste relatório e na sequência da sugestão supra, a Câmara 

Municipal de Torres Vedras viria a solicitar a realização de uma datação do esqueleto exumado, 

pelo método do Carbono 14. Os resultados, conhecidos apenas em 2009, vieram datar o achado 

de entre os anos 715 e 785, ou seja, já durante a ocupação islâmica do território. As datas, 

calibradas a 1 sigma, situam-se entre os anos 779 e 874 e, a 2 sigma, apresentam um intervalo de 

confiança que vai dos anos 693 a 941. 

 

Alto dos Moinhos, 2008. 
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