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Abstract: O sítio arqueológico da Senhora do Barrocal localiza-se no concelho de Sátão, ocupando um 
dos rebordos rochosos da ribeira da Coja, afluente norte do rio Dão. Este é um território montanhoso, 
no qual as formações rochosas graníticas dominam a paisagem. O sítio arqueológico é de pequena 
dimensão e implanta-se numa elevação de tors graníticos.  As primeiras escavações realizadas em 2014 
evidenciaram uma abundante coleção de sementes que, se encontravam armazenadas num 
compartimento de uso doméstico. As mesmas conservaram-se devido a terem sido carbonizadas na 
sequência de um incêndio ocorrido no final do século X ou inícios do século XI. As sementes evidenciam 
o cultivo de leguminosas e cereais, que certamente cresceriam nos terrenos de vale situados a cerca de 
1 km de distância do povoado. Aparentemente, apenas aí haveria condições para a prática agrícola, já 
que os terrenos mais próximos do povoado são esqueléticos ou inexistentes. Estes vestígios constituem 
uma das maiores coleções de sementes alto medievais o que vem permitir conhecer um pouco mais 
sobre as soluções económicas e as formas de exploração dos recursos das comunidades rurais desta 
época. Apresentam-se aqui os resultados do estudo das sementes recolhidas na campanha arqueológica 
realizada em 2014, esperando-se assim contribuir para caraterizar as práticas agrárias destas 
comunidades. 
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1. Notas introdutórias 

As primeiras referências arqueológicas ao sítio da Senhora do Barrocal datam de 1991, quando 
é referenciado como sendo um povoado fortificado de cronologia proto-histórica, com 
eventual ocupação medieval (Vaz, 1993). O sítio é descrito como ocupando um sítio de altura, 
de pequena dimensão, ostentando uma muralha de pedra seca. O topónimo do sítio advém da  
ermida dedicada à Senhora das Candeias e a S. Brás, que foi mandada ali construir pelo bispo 
de Viseu, D. João de Melo, nos inícios do séc. XVIII. Em 2009 foi dado a conhecer uma inscrição 
que teria sido encontrada no caminho que liga o sítio arqueológico à aldeia do Carvalhal 
(Estefânio, 2009).  

O sítio arqueológico só viria a ser intervencionado arqueologicamente em 2013, quando a 
comissão de festas da ermida decidiu realizar uma construção de apoio à romaria. Esta obra 
teve como medida peventiva imposta pela tutela do património a realização de sondagens 
arqueológicas reventivas no local a ser afectado pela construção. Estas foram realizadas por 
um dos signatários (HB). Não obstante as sondagens não terem dado resultados, o arqueólogo 
responsável, contactou a investigadora principal (CT) do projeto EICAM (Projecto 
Interdisciplinar de Comunidades Alto Medievais. O caso de Viseu), no sentido de avaliar a 
cronologia e importância do sítio. Deste contacto resultou a inclusão deste sítio arqueológico 
no projecto referido. Nesse âmbito foram realizadas duas campanhas de escavações (2014 e 
2015) dentro do recinto amuralhado. Os trabalhos foram financiadas pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, pela Câmara Municipal de Sátão e pela paróquia de Romãs. 

Os dados que aqui se apresentam resultam da intervenção arqueológica de 2014. Os dados 
obtidos na campanha de 2015, realizada em Julho, não puderam ainda ser processados e 
interpretados. 

2. O sítio arqueológico da Senhora do Barrocal (Sátão) 

O sítio da Senhora do Barrocal situa-se nas proximidades da aldeia do Carvalhal, união das 
freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa, concelho de Sátão, região de Viseu, centro de 
Portugal (coordenadas geográficas 40.73861/-7.643601). O sítio arqueológico foi implantado 
num tor granítico, a partir do qual se domina visualmente uma região ampla. Não obstante,  o 
território de domínio próximo é marcado pelo vale da Ribeira de Coja e o sítio não se destaca 
na paisagem de forma clara, havendo em seu redor pontos de maior altitude e notariedade. A 
estratégia para a implantação do sítio parece ter-se norteado por ver e dominar este vale e 
controlar os territórios que o rodeiam, sem que, contudo, pudesse ser visto facilmente fora do 
território que controlaria diretamente.  

O sítio encontra-se dotado de uma proteção natural, conferida pela altura dos penedos 
graníticos sobre os quais se implanta. O mesmo foi dotado de uma muralha que mistura pedra 
aparelhada (incluindo silhares almofadados alto medievais) e pedra não trabalhada. A muralha 
é constituída por dois paramentos (interno e externo) e preenchida por pedra miúda, 
chegando a atingir os 4 m de espessura. O recinto muralhado é restrito e a maior parte do 
interior encontra-se preenchido por afloramentos granítico e por um tor central, onde existe 
um abrigo natural. 

Em 2014 a campanha de escavações foi dirigida a dois sectores. O sector I localiza-se na única 
plataforma com sedimento existente no interior do sítio, e o sector II foi implantado numa 
área com acumulação de sedimento próximo do abrigo sob rocha existente no tor central. Em 
ambos os sectores foi possível identificar unidades domésticas. A do sector II aproveitava e 
integrava o abrigo referido, prolongando-o através de uma construção feita com materiais 
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perecíveis e telhada. A outra, identificada no sector I, encontrava no limite nordeste da 
plataforma do povoado. 

 As escavações arqueológicas permitiram ainda reconhecer em ambos os sectores um nível de 
destruiçãodecorrente de um incêndio. Este episódio dramático possibilitou a conservação 
extraordinária dos macrorrestos vegetais. Estes encontravam-se concentrados numa camada 
sedimentar de pouca espessura que correspondia ao nível de incêndio e resultou do colapso 
das estruturas do telhado da construção ali identificada. Percebeu-se com o alargamento da 
área de escavação realizada em 2015 que as sementes estariam guardadas em sacos ou cestos 
provavelmente pendurados nos travejamentos do telhado da cabana ali escavada. Foi a 
carbonização decorrente do incêndio que permitiu a conservação dos macrorrestos vegetais, 
vencendo desta forma a acidez dos solos graníticos, que de outra forma os teriam 
desagregado. O nível onde se recolheram a grande maioria das sementes (unidade 
estratigráfica [u.e.] 107) estava selado por fragmentos de telhas provenientes da cobertura da 
estrutura, o que ajudou a conservação que aquele nível manteve até à atualidade.  

 

 

Figura 1 – Aspeto da campanha de escavações de 2014 do Sector I do sítio arqueológico da Senhora do 
Barrocal, com demarcação da u.e.107, que corresponde ao nível com maior concentração de 
macrorrestos vegetais. 

3. Proveniência das amostras e metodologia de estudo 

Os macrorrestos vegetais provêm de cinco unidades estratigráficas identificadas no sector I 
(u.e.s 107, 108, 115 e 116) (Tabela 1).  

As primeiras sementes a serem detetadas ocorreram na definição da u.e 107, que era 
composta por terras de cor castanho-escuro, areno-argilosas, contendo algum material pétreo 
de pequena dimensão, fragmentos de telhas e visíveis macrorrestos vegetais. Este nível estava 
coberto por um nível de terras que continham muitos fragmentos de telhas que provêm do 
derrube do telhado da estrutura que ali existiria e que colapsou na sequência do incêndio (fig. 
1 e 2). Após o reconhecimento das primeiras sementes durante o processo de escavação, 
optou-se por efetuar uma crivagem sistemática realizada a seco de todo o sedimento 
utilizando para o efeito um crivo com malha de 2.5mm. Na U.E.107 foi ainda realizada recolha 
de sedimento integral no quadrado C4 que foi processada em laboratório (tabela 1).  



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

4
 4 

Foram ainda identificados macrorrestos na u.e.108 (que teve em campo uma outra 
denominação – u.e.114, mas que se percebeu posteriormente que se tratava da mesma 
unidade estratigráfica).Esta corresponde a uma camada de terras de cor castanho-escuro que 
continham algumas pedras pequenas e fragmentos de telhas. Esta camada era coberta 
parcialmente pelo derrube da muralha e difere da u.e.107 por conter menor densidade de 
carvões e sementes, tal como se pode observar na tabela 3.  

Na u.e.115 uma quantidade significativa de macrorrestos (tabela 3) que provêm de dois 
quadrados localizado no limite sul e sudeste da área intervencionada em 2014. Este nível era 
igualmente caracterizado por uma camada de terras castanho-escuras que continham 
matérias arqueológicos diversos, entre os quais uma conta de colar em pasta vítrea, uma 
missanga, cerâmicas comuns e elementos não identificados em ferro. A camada era pouco 
espessa e cobria o afloramento de base que terá servido de piso de circulação no momento 
anterior ao incêndio. 

Por fim foram ainda recolhidos, através da crivagem dos sedimentos, macrorrestos na u.e.116. 
Esta era constituída por terras compactadas de cor castanho-escura, mas de um tom mais 
claro que nas u.e’s. 107 e 115. Esta camada preenchia uma depressão natural do afloramento 
de base, de modo a nivelar o terreno. Estas terras foram compactadas antropicamente e 
constituíam, a par do afloramento, o piso de circulação da estrutura/cabana que foi destruída 
pelo incêndio. Aqui as sementes são meramente residuais, tal como se pode aprecisar na 
Tabela 3,  porque a origem das mesmas está no colpaso da estrutura de madeira da cabana, 
onde as mesmas estaria guardadas, tal como já referido, e por isso mesmo a principal camada 
de proveniência é a camada u.e.107. 

 

Tabela 1 – Relação das amostras por U.E., com indicação da sua proveniência. 

U.E. Quadrado 
Recolhas 

manuais 

Amostra 

Sedimentar 
Descrição Interpretação Fig. 

107 

C3 1   

Sedimento castanho-

escuro, areno-argiloso, 

com material pétreo de 

pequena dimensão, 

fragmentos de telhas e 

visíveis macrorrestos 

vegetais, coberto pelo 

derrube do telhado. 

Nível sedimentar resultante 

do colapso das estruturas 

de madeira resultante do 

incêndio. Este consumiu 

um compartimento 

habitação construído com 

paredes e travejamento de 

telhado de madeira. Dentro 

desta estrutura estavam 

guardados macrorrestos 

vegetais e espólio de 

caracter doméstico. Por 

essa razão, neste nível 

misturam-se e sobrepõe-se 

fragmentos de telhas  

1 

C4 1 1 

C5 1   

C6 1   

D3 3   

D4 1   

D5 1   

108=114 

D6 1   Sedimento castanho-

escuro, areno-argiloso, 

com material pétreo de 

pequena dimensão e 

alguns fragmentos de 

telhas, coberto pelo 

derrube da muralha. 

Nível sedimentar que 

resulta igualmente do 

colapso das estruturas após 

o incêndio, mas continha 

menores quantidades de 

carvão e sementes. 
  

F5 1   

G4 1   
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115 

C6 1   Sedimento castanho-

escuro, areno-argiloso, 

com material pétreo de 

pequena dimensão e 

materiais arqueológicos. 

Camada de terras cobriam 

o afloramento no interior 

da estrutura onde estavam 

guardadas as sementes e 

sob a qual terá caído os 

madeiramentos e telhado 

após o incêndio.    

D6 1   

116 

G4 1   Sedimento castanho-

escuro compacto e 

argiloso, o topo do qual 

corresponde à superfície 

de ocupação. 

Piso de circulação da 

estrutura destruída pelo 

incêndio. Estas terras 

preenchiam uma depressão 

no afloramento rochoso 

que constituía a maior 

parte o piso de circulação. 

2 

G5 1   

 

 

Figura 2 – Aspeto da campanha de escavações de 2014 do Sector I do sítio arqueológico da Senhora do 
Barrocal. A camada de terras compactas localizadas no centro da área intervencionada corresponde ao 
nível de circulação (u.e.116). Estas terras preenchiam uma depressão do afloramento rochoso que 
servia para nivelar o piso de circulação.  

 

O estudo carpológico foi realizado no laboratório do CIBIO e no Museu de História Natural da 
Universidade do Porto. A amostra sedimentar foi separada em quatro porções de dimensões 
distintas, com recurso a uma coluna de crivos de 4mm, 2mm, 1mm e 0,5mm. Devido ao grande 
volume das frações de 1mm e 0,5mm estas foram alvo de subamostragem com recurso a uma 
rifflebox. Foram triados 25% da fracção de 1mm e 24% da fracção de 0,5mm. A triagem e a 
observação dos vestígios carpológicos desta e das restantes amostras foram realizadas com 
recurso a uma lupa binocular. Para o diagnóstico taxonómico recorreu-se à colecção de 
referência do Herbário da Universidade do Porto (PO) e a atlas morfológicos (e.g. Berggren 
1981, Anderberg 1994, Jacomet 2006, Nesbit 2006, Bojnanský e Fargašová 2007). 

A interpretação do conteúdo das amostras tem em conta as diferentes estratégias de recolha. 
As amostras sedimentares têm um potencial informativo superior às manuais, possibilitando a 
recolha de vestígios arqueobotânicos de menor dimensão. Embora na Tabela 3 se tenha 
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optado por apresentar em conjunto os dados de todas as recolhas manuais de cada u.e., 
apresentam-se em separado também o conteúdo da amostra sedimentar da u.e.107 e as seis 
recolhas manuais do mesmo contexto. 

A opção de somar o conteúdo de todas as recolhas manuais de cada u.e., independentemente 
das suas quadrículas de proveniência deve-se exatamente à particularidade das recolhas 
manuais. Estando demasiado dependentes da subjectividade de cada operador, as eventuais 
diferenças entre quadrículas não devem ser sobrevalorizadas. Durante a campanha de 2015 foi 
estabelecida uma estratégia de recolha sistemática de sedimento que potenciará uma 
espacialização adequada dos resultados carpológicos.   

Uma semente de fava da u.e.107 foi enviada para datação por radiocarbono no Laboratório da 
Universidade de Waikato (Nova Zelândia), com o seguinte resultado: 

 

Tabela 2 – Datação de radiocarbono 

U.E Amostra Código de laboratório Datação BP 
Calibração cal AD (1) 

68,2% 95,4% 

107 Vicia faba WK40079 1040±21 BP 992-1017 974-1025 

(1) calibração efetuada segundo a curva terreste IntCal13 (Reimer et alii, 2013) com recurso ao 
programa OxCal 4.2 (Bronk-Ramsey, 2009) 

 

Tal análise serviU para datar o momento em que ocorreu o incêndio que destruiu o sitio e 
carbonizou os macrorrestos vegetais. Imediatamente após esta destruição foi erguida (ou 
reerguida, ainda não se sabe) no sítio a muralha que foi escavad no sector I. 

4. Resultados e discussão 

As amostras da Senhora do Barrocal recolhidas na campanha de escavação de 2014 
apresentam uma importante diversidade de elementos carpológicos, em especial de espécies 
edíveis (Tabela 3). Na verdade, a diversidade apresentada contrasta com a pequena área de 
escavação, o que permite evidenciar o seu elevado potencial científico. 

Distinguem-se quatro principais grupos de taxa: os cereais, as leguminosas domésticas, outras 
espécies edíveis e sementes/frutos de taxa silvestres aparentemente não edíveis. Temos 
consciência que a determinação do caráter edível ou não de uma planta silvestre, quando o 
seu consumo não é prejudicial à saúde humana, poderá depender de fatores culturais pelo que 
esta categoria padece de uma transposição para o passado de critérios atuais.  

Entre o primeiro grupo, o dos cereais, verifica-se um predomínio evidente do centeio (Secale 
cereale), seguido da aveia (Avena sp. e Avena sativa/strigosa) e da cevada de grão vestido 
(Hordeum vulgare) e só depois do trigo de grão nu (Triticum aestivum/durum). Fazemos notar 
que não é possível distinguir Triticum aestivum, Triticum turgidum e Triticum turgidum subsp. 
durum através da morfologia dos seus grãos pelo que o tipo morfológico nomeado inclui as 
três espécies. Não foram encontrados vestígios de partes florais que pudessem auxiliar na 
distinção entre as diferentes espécies. 

Os grãos de milho-miúdo são ocasionais, mas temos de ter em conta que a sua pequena 
dimensão torna difícil a sua detecção e recolha durante os trabalhos de escavação. Como tal, 
não é surpreendente que só surjam de forma significativa na amostra sedimentar da u.e.107. 
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Foi nesta unidade sedimentar – u.e.107 - que se centrou o maior esforço de amostragem, em 
virtude do seu grande potencial informativo e da visível presença de macrorrestos vegetais. Na 
amostra sedimentar estudada, a cevada é o cultivo mais abundante e a aveia é mais 
abundante que o centeio. Esta situação leva-nos a equacionar em que medida as recolhas 
manuais que usualmente privilegiam a recolha de elementos de maior dimensão poderão 
estar a condicionar a perspetiva que temos acerca da u.e.107. Por outro lado, a recolha 
sedimentar, embora seja mais adequada para caracterizar o conjunto carpológico, provém de 
uma área muito localizada que poderá não ser representativa de toda a área escavada. As 
recolhas manuais apresentam uma mais ampla distribuição espacial. Analisando esta questão: 

- os grãos de aveia são menores que os de centeio e surgem mais representados que 
estes na amostra sedimentar. Pelo contrário, o centeio é bastante mais abundante nas 
recolhas manuais. 

- os grãos de cevada são maiores que os de centeio e, ainda assim, são bastante menos 
abundantes que estes nas recolhas manuais. Isto sugere que, na realidade, a cevada 
seria efetivamente menos abundante que o centeio. 

- o milho-miúdo surge provavelmente sub-representado nas recolhas manuais. 

 

Alguns grãos de aveia e cevada da u.e.107 surgem ainda aderidos às suas espiguetas. O seu 
caráter ocasional, mesmo na amostra sedimentar, sugere que a sua presença efetiva no sítio 
era também fortuita, embora tenhamos de ter reservas em relação a esta questão 
considerando o problema de representatividade mencionado acima. A confirmar-se em 
futuros trabalhos, a escassez de partes florais de cereais poderá indicar que estes se 
encontravam maioritariamente processados e prontos para consumo humano. O seu cultivo 
como forragem dificilmente implicaria o processamento de forma a separar o grão das 
espiguetas. A escassa presença de daninhas (vide infra) poderá apontar no mesmo sentido. 

A presença de bases de espigueta de aveia é particularmente relevante. Estes elementos são 
cruciais para a identificação da aveia além do nível do género. Salientamos que o género inclui 
a espécie doméstica assim como espécies silvestres. Os espécimes estudados não apresentam 
na sua face ventral calos com a forma circular típica de Avena sterilis, Avena barbata e Avena 
fatua. A cicatriz de desarticulação assemelha-se à de Avena sativa e Avena strigosa, ambas 
aveias cultivadas. A largura de uma das bases sugere tratar-se de A. sativa. As restantes não 
são conclusivas, pelo que optámos por utilizar a designação A. sativa/strigosa enquanto 
tivermos tão poucos exemplares como base de análise.  

Nas restantes u.e. foram efectuadas recolhas manuais, sendo o centeio sempre o cereal mais 
abundante, seguido da aveia e depois da cevada e do trigo. 

 

 

Tabela 3 – Resultados do estudo carpológico 

Tipo de recolha Sedimento Recolhas Manuais 

U.E. 107 107 108=114 115 116 

Cereais (grãos) 

Avena 177 416 12 42 1 

Avena (frag.) 54 34   5   

Hordeum vulgare subsp. vulgare 201 206 7 22 2 
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Hordeum vulgare subsp. vulgare (frag.) 146 28   4   

Panicum miliaceum 115 1       

Secale cereale 125 1041 19 53 6 

Secale cereale (frag.) 28 136 7 11 1 

Triticum aestivum/durum 23 124 3 12 1 

Triticum aestivum/durum (frag.) 3 16       

Triticeae 3 3     2 

Triticeae (frag.) 502 87   12 5 

Cereals (partes florais) 

Avena sativa/strigosa (base de espigueta) 1 1       

Avena sativa/strigosa (espigueta com grão) 1 2       

Avena (gluma - frag.) 1         

Hordeum vulgare subsp. Vulgare (grão vestido) 2 1       

Gramineae - (gluma - frag. mesial) 1         

Leguminosae – cultivos 

Lathyrus cicera/sativus   3 1     

Pisum sativum 129 199 1 1   

Pisum sativum (frag.) 21 52       

Vicia faba 23 107   10   

Vicia faba (frag.) 14 23   5   

Leguminosae (frag.) 544 75       

Possíveis cultivos 

Pinus pinea     2     

Prunus avium   1       

Vitis   2   1   

Silvestres 

Compositae 4         

Leguminosae 5 2       

Malva 1         

Gramineae 30 6 1     

Gramineae (frag.) 332         

Gramineae - caule (frag.) 1         

Poeae  tipo Festuca/Lollium   2       

Indeterminado 1         

Indeterminado - frag. 146 2   5   

Total (unidades) 841 2116 46 141 12 

Total (fragmentos) 1793 454 7 42 6 
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Figura 3 – Exemplos de grãos de cereais detectados no estudo. Vistas dorsais, laterais e ventrais de 
Triticum aestivum/durum (A), Hordeum vulgare (B), Secale cereale (C) e vistas dorsais e ventrais de 
Avena. 
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Entre as leguminosas domésticas verifica-se na u.e.107 um predomínio da ervilha (Pisum 
sativum), seguido da fava (Vicia faba). As ervilhas surgem frequentemente segmentadas, 
destacando-se cada um dos cotilédones. Tal também se verifica com as favas, mas de forma 
menos frequente. Este padrão é comum e advém do processo de carbonização. Nesta camada 
foram identificadas ainda três sementes de chícharo. A distinção entre as sementes de 
Lathyrus cicera e Lathyrus sativus reside essencialmente na sua dimensão e mesmo este fator 
poderá variar pois existem diversas variedades cultivadas. Acresce que as dimensões atuais de 
L. sativus, usualmente superiores às de L. cicera, poderão não ser paralelizáveis com as 
dimensões que teriam em épocas mais antigas. Como tal, é comum a utilização da designação 
Lathyris cicera/sativus (Mahler-Slasky e Kislev, 2010). 

As leguminosas domésticas são raras nas amostras das restantes u.e., não surgindo qualquer 
espécie diferente. 

O terceiro grupo inclui vestígios de três taxa autóctones no atual território português que, a 
determinada altura, começaram a ser sistematicamente cultivadas: cascas de pinhão de 
pinheiro manso (Pinus pinea), caroço de cereja (Prunus avium) e grainhas de uva (Vitis 
vinifera). Permanece a dúvida acerca de se os exemplares destetados pertencem a indivíduos 
silvestres ou domésticos.  

Desconhecemos a distribuição original do pinheiro-manso no território português, embora seja 
usualmente assumido que, sendo evidentemente autóctone, a sua distribuição circunscrever-
se-ia às áreas meridionais onde poderia ser relativamente abundante, à semelhança do que se 
terá verificado em Espanha (Martínez e Montero 2004). Deste modo, consideramos provável 
que esta espécie fosse já cultivada na região Centro e Norte na época de ocupação da Senhora 
do Barrocal. Não se pode excluir a hipótese de o fruto ter sido introduzido no sítio por trocas 
ou comércio, no entanto, devemos salientar que existem evidências arqueobotânicas da 
presença de pinheiro-manso em áreas setentrionais do território português já em época 
romana. De facto, na cidade romana de Aqua Flaviae (Chaves) (Vaz et al., no prelo) foram 
identificadas pinhas inteiras de pinheiro-manso. Pedaços de casca de pinhão foram 
encontrados no Crasto de Palheiros (Murça) em níveis do século I d.C. (Figueiral 2008) e no 
poço de Idanha-a-Nova em níveis dos séculos I-II d.C. (Almeida e Ferreira 1967). É provável que 
o cultivo desta árvore ocorresse nesse período e possivelmente nos períodos posteriores bem 
longe da área de distribuição natural desta espécie. 

No que respeita às uvas, embora haja parâmetros morfológicos e biométricos para tentar 
distinguir variedades silvestres e domésticas através das suas sementes (Mangafa e Kotsakis, 
1996; Jacquat and Martinoli, 1999; Terral et al., 2010), a verdade é que deverão ser aplicados a 
conjuntos carpológicos mais amplos e mesmo assim devem ser utilizados com cautela. A 
continuação dos trabalhos poderá vir a permitir este tipo de abordagem. Para os caroços de 
cereja não existem critérios morfológicos ou biométricos que permitam distinguir entre 
variedades silvestres e domésticas. 

O quarto grupo inclui as espécies silvestres não edíveis e é composto por poucos exemplares, 
quase todos identificados na u.e.107. Não é surpreendente, considerando a pequena 
dimensão dos vestígios, mais difíceis de recuperar nas recolhas manuais. Predominam as 
cariopses de gramíneas silvestres. Duas cariopses pertencem à tribo Poeae, eventualmente ao 
género Lollium. Contam-se ainda escassos aquénios de Compositae, sementes de leguminosas 
silvestres e uma semente de Malva. O conjunto poderá corresponder a daninhas de cultivos 
cerealíferos, considerando a presença maioritária de gramíneas. 

Os sítios arqueológicos com estudos carpológicos mais próximos, quer cronológica (séculos 
IX/X) quer geograficamente, da Senhora do Barrocal são S. Gens (Celorico da Beira) e Penedo 
dos Mouros (Gouveia), intervencionados por uma das signatárias (CT). Um pouco mais 
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distante, para sul, existe a Quinta da Torrinha (séculos XI-XII) (Gois). Porém, com exceção de 
Penedo dos Mouros, os vestígios carpológicos são escassos, ainda que alguns sejam 
semelhantes àqueles descobertos na Senhora do Barrocal. No Penedo dos Mouros foram 
encontradas 720 favas, assim como um grão de trigo nu (T. aestivum/durum) e um mericarpo 
de coentros (Coriandrum sativum) (Leeuwardeen e Queiroz, 2003). Na Quinta da Torrinha 
foram identificados seis grãos de centeio e três de cereais indeterminados, além de uma 
semente de arando (Vaccinium) e três sementes de hipericão (Hypericum perfuratum) 
(Queiroz e Leeuwardeen 2004). Já em S. Gens, um estudo inicial logrou identificar um caroço 
de cereja (Queiroz 2009) mas em estudos presentemente a decorrer e ainda inéditos 
identificaram-se já cariopses de milho-miúdo. 

Alargando o patamar de comparação a outros sítios medievais, islâmicos e cristãos do atual 
território português, é possível compreender melhor o enquadramento dos vestígios 
carpológicos encontrados na Senhora do Barrocal, em especial os elementos edíveis, pois estes 
constituem os mais abundantes vestígios encontrados. 

Os dados carpológicos sugerem que o cultivo da aveia terá sido iniciado na Idade do Ferro, no 
atual território português (Tereso 2012). No Noroeste Peninsular terá acompanhado a cevada, 
o milho-míudo e os trigos vestidos (Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. 
dicoccum) como parte de uma estratégia de aproveitamento agrícola de terrenos pouco férteis 
numa fase uma pouco mais húmida e fria. No entanto, até este estudo da Senhora do Barrocal 
não se havia assinalado a presença de aveia em outros sítios medievais portugueses, ao 
contrário da cevada, encontrada, por exemplo, nos níveis islâmicos do Convento de S. 
Francisco (Santarém) (Queiroz 2001) e dos Paços do Concelho de Torres Vedras (Queiroz et al. 
2004).  

Os trigos vestidos não foram detetados em sítios medievais, embora sejam frequentes em 
sítios romanos, pelo menos no noroeste peninsular (Tereso et al. 2013). Porém, o leque de 
espécies da Senhora do Barrocal adaptadas a ambientes austeros inclui um outro cereal, o 
centeio. O centeio foi identificado em alguns sítios peninsulares romanos. Grãos de centeio 
foram também recuperados em níveis islâmicos do Castelo de Silves (Pais 1996) e do Convento 
de S. Francisco (Queiroz 2001), assim como nos já mencionados níveis do século XI-XII da 
Quinta da Torrinha (Gois) (Queiroz e Leeuwardeen 2004). 

No que respeita ao milho-miúdo, um cereal cultivado no ocidente peninsular pelo menos 
desde a Idade do Bronze (Tereso 2012), a sua presença em níveis medievais portugueses é 
rara, o que poderá dever-se à escassa incorporação de recolhas sedimentares sistemáticas 
como parte das estratégias de escavação. Foram recuperados poucos grãos numa sequência 
sedimentar medieval da Casa dos Bicos (Queiroz e Mateus 2011) e no Convento de S. Francisco 
(Queiroz 2001), embora seja uma dos cultivos mais comuns nas áreas setentrionais 
peninsulares desde o Bronze final, na Idade do Ferro e Época Romana (Tereso 2012). 

As leguminosas encontradas na Senhora do Barrocal fazem parte do conjunto de cultivos 
introduzidos na Península Ibérica durante o Neolítico (Buxó e Piqué 2008). O facto de serem 
frequentemente secundários nos conjuntos carpológicos poderá dever-se a uma preservação 
preferencial de elementos que contactam com o fogo em alguma fase do seu processamento. 
Foram encontradas ervilhas no Castelo de Silves (Pais 1996) e no Convento de S. Francisco 
(Queiroz 2001). Tal como mencionámos antes, as favas são abundantes no Penedo dos Mouros 
(Gouveia) (Leeuwardeen e Queiroz, 2003), surgindo também no Convento de S. Francisco 
(Queiroz 2001). Neste último sítio foram também encontrados chícharos, assim como nos 
níveis islâmicos do Castelo de Mértola e do Castelo de Silves (Pais 1996). 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
2
 

12 

Os caroços de cereja estão presentes noutros sítios medievais, tais como S. Gens (Queiroz 
2009), Casa dos Bicos (Queiroz e Mateus 2011) e no Castelo de Mértola (Leeuwardeen e 
Queiroz 2001). 

Em quase todas as jazidas medievais acima mencionadas foram detetadas grainhas de uva, às 
quais se acrescenta os níveis islâmicos da Rua dos Correeiros (Lisboa) (Bugalhão e Queiroz 
2005) e os níveis medievais cristãos (séc. XIII-XIV) da Travessa da Portuguesa (Setúbal) (Pais 
1996). As grainhas são comuns em sítios romanos e até anteriores, atestando que as uvas 
foram alvo de recoleção desde a Pré-História, sendo difícil identificar o início do seu cultivo 
assim como da sua utilização para produção vinícola.   

5. Conclusões 

As escavações arqueológicas realizadas no sítio da Senhora do Barrocal atestaram a presença 
de um povoado de fundação alto medieval, que terá sido dotado de uma muralha, erguida 
após a destruição por incêndio do sítio ocorrido em finais do século X ou inícios do XI. 

 Os níveis arqueológicos encontram-se bem preservados e possibilitaram a conservação de 
uma invulgar quantidade de macrorrestos vegetais que permitem a caracterização de algumas 
das práticas agrícolas alto medievais realizadas por estas populações rurais 

O estudo carpológico permitiu identificar abundantes cultivos, nomeadamente grãos de 
cereais e sementes de leguminosas domésticas. Estes testemunham a existência de uma 
agricultura variada e adaptada às condicionantes ambientais da localização desta antiga 
povoação medieval. De facto, os cereais mais abundantes – o centeio, a cevada e a aveia – são 
cultivos muito adequados a solos pobres, tolerando, inclusive, temperaturas relativamente 
baixas e até alguma geada. Desconhecemos, porém, a extensão das áreas cerealíferas. O 
mesmo acontece com as leguminosas identificadas, ainda que estas sejam adequadas a um 
cultivo de horta, podendo, no entanto, integrar, com os cereais, estratégias de rotatividade 
que permitem manter a produtividade dos solos, evitar a carestia alimentar e diversificar os 
recursos vegetais disponíveis. Nessa mesma estratégia de diversificação enquadra-se o 
consumo de frutos, cultivados ou silvestres, testemunhados pela presença de cascas de 
pinhão, um caroço de cereja e grainhas de uva. 

Os resultados das primeiras análises carpológicas da Senhora do Barrocal demonstram que o 
contexto arqueológico estudado, localizado abaixo da muralha, tem um grande potencial 
científico. A continuação dos trabalhos de campo, assim como do estudo carpológico 
permitirão alargar a compreensão desta área do povoado assim como das práticas agrícolas 
das comunidades que o habitaram no século X. A escassez de conjuntos carpológicos amplos 
de cronologia medieval salienta a relevância deste estudo e torna premente a sua 
continuação. 
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