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EDITORIAL
As aves: evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes

Este número da Evolução. Revista de Geistória e Pré-História, constitui-se como uma
edição especial dedicada à publicação dos resumos do II Congresso Internacional as Aves:
evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes, constituídos por pequenos artigos
científicos das comunicações propostas ao congresso, organizado pelo Centro Português de GeoHistória e Pré-História, na Biblioteca Nacional de Portugal entre os dias 28 de maio e 1 de junho
de 2018. O congresso pretende reunir, com a finalidade de troca de conhecimentos, investigadores
que têm trabalhado sobre a origem, evolução e utilização das aves pelo homem. Dirige-se
sobretudo a paleontólogos, pré-historiadores, arqueólogos, biólogos e a historiadores.
As aves, com mais de 9000 espécies vivas, são o grupo de vertebrados voadores mais
bem-sucedido, superando qualquer outro grupo de vertebrados voadores, pela sua abundância e
diversidade, quer no presente quer no passado. As aves são animais espantosos, quer pela sua
fisionomia, pela cor das suas penas, por voarem, mas também pela sua história evolutiva. De
facto, as aves são na realidade dinossáurios, pois na moderna organização taxonómica, aves e
dinossáurios partilham o mesmo ramo da evolução: o ramo dos dinossauria.
As aves aparecem representadas nas artes de culturas e civilizações diversas, desde a PréHistória até aos dias de hoje, na arte rupestre, na cerâmica, na escultura, nos mosaicos e na pintura.
Por outro lado, as penas das aves foram usadas também desde a pré-história como adorno:
recentes estudos demonstram que já os neandertais usavam penas de corvídeos para adornarem o
corpo. Tal como outros animais, também as aves aparecem associadas a mitologias diversas,
surgindo até com características divinas no seio de alguns povos, como é o caso do Antigo Egipto,
em que o íbis-branco era considerado como encarnação do deus Thoth.
As línguas oficiais do Congresso são o português, o castelhano e o inglês, sendo ainda
aceites comunicações em francês e em italiano desde que apresentem textos numa das línguas
oficiais.

O Concelho Editorial
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A NECRÓPOLE ROMANA DO BATUM (BALEIZÃO, BEJA): MATERIAIS
ARQUEOLÓGICOS E ARQUEOZOOLÓGICOS, INCLUÍDO VESTÍGIOS DE AVES
José Filipe dos Reis Carvalho1
1

Omniknos, Lda. Porto. Portugal. josecarvalho@omniknos.pt

RESUMO
Os trabalhos arqueológicos, sondagens de diagnóstico, foram promovidos pela E.D.I.A. e concretizadas no âmbito das
medidas de minimização, fase de obra, por uma equipa da Omniknos, Lda. no Circuito Hidráulico de São PedroBaleizão (Beja). No caso da necrópole do Batum, identificaram-se e caracterizaram-se 71 sepulturas que integravam
um espaço funerário utilizado no decurso do período romano. A sua dimensão e número de finados presentes no espaço
funerário encontra poucos paralelos (ao nível do mundo rural romano no atual Baixo Alentejo)
Palavras-chave: medidas de minimização; Necrópole; aves
ABSTRACT
The archaeological works were promoted by E.D.I.A. and were implemented by a team of Omniknos, Lda., in the
Hydraulic Circuit of São Pedro-Baleizão (Beja). In the case of the necropolis of Batum, the 71 graves identified
integrate a funeral space used during the roman period. Its size and number of burials finds few parallels of the roman
rural world in the territory under study.
Key-words: mitigation measures; Necropolis; birds

INTRODUÇÃO
A presente comunicação sobre a necrópole do Batum é o natural corolário dos trabalhos
de campo desenvolvidos pela empresa Omniknos, Lda., no âmbito dos trabalhos de minimização
de impactes, fase de obra, no Circuito Hidráulico de São Pedro-Baleizão e respetivo Bloco de
Rega, promovidos pela E.D.I.A.
Devido aos inúmeros vestígios arqueológicos presentes na necrópole, a intervenção
arqueológica decorreu em várias fases (entre setembro de 2013 a março de 2014) consoante a
necessidade imposta pela empreitada. Desta forma, pretende-se apresentar os resultados das
sondagens arqueológicas no sítio mencionado e com isso contribuir para um melhor
conhecimento da arqueologia da morte do período romano no atual território do Baixo Alentejo.
Para esse efeito, após o devido contexto geográfico, proceder-se-á uma descrição
individualizada no que se refere aos ritos predominantes, ao mobiliário fúnebre, bem como às
características das sepulturas do espaço funerário referenciado.
A NECRÓPOLE DO BATUM
O sítio do “Batum” localiza-se administrativamente na freguesia de Baleizão, concelho
de Beja, distrito de Beja. Na cartografia militar portuguesa, à escala 1:25000, a área
intervencionada encontra-se na carta n.º522, com as seguintes coordenadas militares, sistema
HGM: X = 236442.90; Y = 116673.27. O sítio denominado como Batum implanta-se e
desenvolve-se na encosta (posicionada a SE da povoação de Baleizão) de um pequena elevação
geomorfológica (colina) localizada nas imediações da localidade já mencionada, numa zona
próxima de uma linha de água de regime marcadamente torrencial. As cotas médias rodam os 160
metros. Do ponto de vista paisagístico, a área de estudo é ainda constituída essencialmente por
povoamentos de pinheiro manso (no setor oeste) e por culturas de sequeiro (setor Este).
Em termos geológicos, a área abrangida pelo projeto integra-se, nos terrenos de natureza
ígnea e metamórfica que caracterizam o Maciço Antigo da Zona da Ossa Morena (ZOM).
Os trabalhos de minimização operados pela equipa de minimizações da OMNIKNOS,
Lda (388,65 metros quadrados distribuídos por 70 sondagens manuais), permitiram identificar e
caracterizar fundamentalmente 75 sepulturas de inumação, das quais 64 acolhiam esqueletos e 11
1
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encontravam-se vazias, compondo na totalidade uma amostra de 77 esqueletos in situ. De
salientar, que nesta necrópole foram detetados dois contextos funerários distintos que se
intercetavam na extremidade Oeste, um correspondente a uma necrópole romana, na qual se
inserem a grande maioria dos enterramentos (73) e outro, de dimensão reduzida (4 enterramentos),
que vai de encontro aos princípios adjacentes a uma necrópole islâmica.
Na amostra romana 75% dos indivíduos foram inumados com a cabeça para Este e os pés
para Oeste, tendo sido a menor parte (15 indivíduos) orientada segundo o eixo Oeste – Este.
Segundo Lourenço (2014, p.148) a maioria dos indivíduos foi depositado em decúbito dorsal
(91,7%), somente 4,2% se encontravam em decúbito lateral ou numa posição intermédia entre o
decúbito dorsal e o lateral. A posição do crânio, segundo os dados antropológicos (Lourenço,
2014, p.148), variava entre a norma anterior, a norma lateral direita e esquerda, relativamente aos
membros superiores, verificou-se alguma diversidade, sendo as posições mais comuns, fletidos
ou semifletidos, com as mãos sobre o tórax, abdómen ou cintura pélvica.
A arquitetura funerária da necrópole romana (71 sepulturas) demonstra distintas
tipologias, no entanto, predomina, a inumação em fossa simples com cobertura de tégulas
(dispostas grosso modo na horizontal ou, em alguns casos, utilizando o formato de duas águas),
com ou sem caixão de madeira, o facto comum a todas as sepulturas é a sua escavação direta no
substrato geológico e a existência, em muitas situações, de um degrau onde assentavam as tégulas
ou os lateres de cobertura. Verificou-se ainda (Lourenço, 2014) a prática de reutilização das
sepulturas em 29,2% dos indivíduos, e duas inumações duplas, cujos indivíduos foram sepultados
no mesmo momento.
O espólio arqueológico recuperado logra de uma especial relevância, quer pela
quantidade e bom estado de conservação. Com isto se quer dizer que 75,0% dos indivíduos
estavam acompanhados de espólio que se associam aos rituais romanos realizados junto à
sepultura. Os depósitos votivos estavam normalmente localizados em registo estratigráfico
similar aos enterramentos, ou seja, em locais próximos da zona dos pés, salvo raras exceções de
peças colocados junto ao crânio ou sobre o tórax.
A esmagadora maioria dos objetos recolhidos nas sepulturas romanas escavadas
constituem objetos funerários pré-deposicionais (moedas, garrafas, entre outros), bem como
objetos deposicionais (lucernas, loiça, restos de objetos de uso pessoal, prendas, etc.). Não foram
detetados objetos pós-deposicionais na área intervencionada (ex.: aras e estelas).
No que se refere à cerâmica comum (presente na esmagadora maioria das sepulturas com
espólio votivo), utilizada nos característicos rituais funerários romanos realizados à volta do
defunto e da sepultura com o objetivo de os familiares controlarem o medo que tinham dos
espíritos dos mortos – os Manes -, constata-se tendo como base os estudos de Inês Vaz Pinto
(2003) e de Jeannette Nolen (1995-1997, p.374-383; 1985, p.122-125) a presença de várias
tipologias em cerâmica comum (púcaros, pratos, pratéis, taças, tijelas e jarros) com várias
prevalências temporais.
No que se refere aos objetos numismáticos, os dezasseis numismas identificados no
decorrer da intervenção, ainda que bastante deteriorados, enquadram-se em tipos do século I ao
século IV d.C. Relativamente ao elemento mais numismático aparentemente mais tardio, destacase um tipo AE3, cuja entidade emissora foi Constantino I, sendo a sua cronologia situável entre
330-336 d.C.
Paralelamente aos numismas salienta-se a presença de outros metais de tipologias
diferenciadas, em bronze ou em ferro (a única exceção foi um brinco em prata), localizados em
várias sepulturas. Tratam-se, portanto, de objetos de uso pessoal dos defuntos (anéis, braceletes,
pulseiras, brincos, alfinetes), bem como utensílios utilizados pelos indivíduos inumados nas
respetivas profissões (cossoiros, lança, escopros/formões, entre outros). A presença de pregos
(com uma distribuição ordenada) foi também evidenciada em várias sepulturas indiciando a
presença de possíveis estruturas perecíveis, como por exemplo caixões ou simples leitos
utilizados para o transporte dos cadáveres. A presença de caixões está evidenciada em outras
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necrópoles de cronologia romana, como por exemplo, na Lage do Ouro (Crato), Achada de São
Sebastião (Mértola), entre outros.
Passando-se à análise das lucernas (associadas normalmente à iluminação dos cortejos
fúnebres), convém mencionar que a categoria em análise provem unicamente das sepulturas
intervencionadas. Dos 18 exemplares recolhidos a esmagadora maioria são tecnologicamente
lucernas de disco com bicos redondos e com a presença de uma asa (muito comuns no séc. II e
III), denotando-se, porém, a ausência de lucernas cuja produção é precedente à forma tecnológica
mencionada, designadamente as lucernas com volutas (presentes fundamentalmente no séc. d.C.).
Neste seguimento, para a confirmação dos dados mencionados, salienta-se a presença de
dois exemplares de lucernas de disco com bico redondo, decoradas nas orlas com pérolas em
fiadas, Dressel 30 (Sepulturas 42 e 44), bem como mais duas lucernas de disco de tipologia
Dressel/Lamb. 28, datáveis segundo Morin (2002, p.36) entre os inícios e finais dos séculos II e
III, recolhidas nas sepulturas 58 e 49 cujas orlas, neste caso preciso, apresentam uma decoração
com cachos de uvas e rosetas. Os motivos iconográficos que decoram as lucernas são variáveis e
resumem-se a personagens mitológicas (Júpiter, Hélios, Vitória, entre outros), temas vegetais
(existência de floreados), temas geométricos (rosáceas), animais (cão, galo), vida quotidiana (um
tema erótico) e sem decorações.
Contudo, paralelamente às lucernas de disco verificou-se a presença de outros tipos
tecnológicos, como dois exemplares (sep. 50 e 68) de lucernas com canais abertos de tipologia
Menzel 390, variante Loeschcke com asa, cuja produção, segundo Martin (2002, p.38) se insere
entre os finais do séc. I e a primeira metade do séc. II. Para além das tipologias mencionadas,
salienta-se igualmente a presença de formas/tipologias regionais como é o caso de duas lucernas
derivada de disco/atípica de aspeto relativamente ovulado e datável, segundo Morillo Cerdan
(1999, p.125), de finais do séc. III inícios do IV. A terra sigillata, embora muito residual, foi
detetada apenas e aparentemente no espólio votivo da sepultura n.º 5 sob a forma de um prato
com um pequeno sulco/anular na sua base.
Em relação ao material em vidro, convém mencionar que se encontravam em várias
sepulturas (14), todavia, os índices de fracturação muito elevados dificultou as respetivas
inserções em categorias tecno morfológicas (referimo-nos à análise superficial realizada).
Os ecofatos registados resumem-se a fragmentos de fauna registada na sepultura 63, bem
como as denominadas vieiras (elemento presente em vários contextos da Época Romana) que
foram recuperadas em quatro sepulturas. De salientar um pequeno elemento faunístico perfurado
detetado na sondagem 58, bem como na sepultura 72, a presença de um raro vestígio de ave,
nomeadamente dois pequenos ovos colocados estrategicamente junto aos pés de um individuo
juvenil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No âmbito da intervenção arqueológica realizada na necrópole do Batum, tendo como
base as características das sepulturas e a análise do abundante espólio arqueológico, foi possível
constatar que estamos perante um espaço funerário com uma utilização em período claramente
romano, entre os séculos I e IV d.C. O espaço da morte em análise localiza-se a cerca de 100m
de uma mancha de ocupação (de dimensões consideráveis) com vários materiais romanos
(mancha caracterizada com a provável Villa do Batum, CNS:7107).
Este tipo de contextos são, em termos gerais, exemplo das realidades que têm vindo a ser
sucessivamente identificadas no Alentejo (necrópole do Corte do Monte Piorno, necrópole do
Torrejão, necrópole do Monte do Moinho, entre outras) no âmbito da minimização de impactes
realizadas no âmbito do empreendimento do Alqueva, salientando-se, no entanto, a necrópole de
inumação do Batum pelas suas dimensões e número de finados presentes no espaço funerário que
encontra apenas paralelos (ao nível do mundo rural romano no atual Baixo Alentejo) na necrópole
do Monte do Arcediago (São Brissos) onde foram caracterizadas 90 sepulturas de inumação (por
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uma equipa da ERA/Omniknos em 2011) no âmbito das minimizações de impactes relativo à
construção da subconcessão da auto estrada do Alentejo.
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