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PREFÁCIO

Uma das apostas da Câmara Municipal de Almeida nos úl-
timos anos tem sido o estudo e valorização do património 
cultural do concelho. Por um lado, porque acreditamos que o 
legado do passado é um activo para o desenvolvimento pre-
sente e futuro, incrementando nomeadamente a oferta local 
no domínio do turismo cultural. Por outro, julgamos que este 
é um elemento fundamental da nossa identidade raiana, um 
bem herdado e que queremos deixar às gerações futuras 
como marca da nossa singularidade. Por isso, preocupámo-
-nos em fomentar a investigação, salvaguardar estruturas e 
criar equipamentos que promovam o património histórico de 
Almeida, destinados aos nossos munícipes e aos forasteiros 
que nos visitam, muitas vezes indo bem além das obrigações 
de um órgão autárquico.

O nosso maior empenho incidiu nos testemunhos de arqui-
tectura militar existentes na sede de concelho, dado o seu 
valor excepcional e o seu bom estado de conservação. Almei-
da possui, efectivamente, um verdadeiro património mundial 
relacionado com a manutenção da fronteira secular entre os 
reinos ibéricos, certamente uma das mais antigas do globo, 
importância que temos procurado fazer reconhecer nas ins-
tâncias internacionais. Para isso constituímos um estudo de 
fundo e de solidez inquestionável sobre a antiga praça-forte, 
na sequência do desenvolvimento de outros tantos projectos 
marcantes, como a requalificação do baluarte de São João de 
Deus, hoje Museu Histórico e Militar de Almeida, a reabilitação 
das Portas de Santo António, onde foi instalado o Centro de 

Estudos de Arquitectura Militar, ou o rearranjo da denomina-
da Porta Nova, que tinha uma configuração dissonante com a 
restante praça-forte.

A nossa atenção não se cingiu, contudo, ao património ar-
quitectónico, bem visível por todos, mas também àquele que 
permanece no subsolo, objecto do trabalho da arqueologia, 
visto tratar-se de um testemunho fundamental desse amplo 
e denso passado. Assim, além de pautarmos todas as obras 
municipais pelo acompanhamento arqueológico exigido por 
lei, desenvolvemos o primeiro projecto camarário neste domí-
nio nas ruínas do antigo castelo de Almeida. Este tem possi-
bilitado pôr em evidência os diversos momentos de ocupação 
daquele recinto militar que, por infortúnio, não chegaram aos 
nossos dias em bom estado de conservação. Todas as inter-
venções permitiram-nos acrescentar pequenos pedaços à 
história da nossa terra, aumentando o nosso conhecimento e 
enriquecendo o acervo municipal neste domínio. No que res-
peita ao castelo, esperamos agora que seja possível dar conti-
nuidade a este projecto, promovendo mais estudos sobre este 
monumento e procedendo à necessária requalificação desta 
parte alta da nossa vila histórica.

António Baptista Ribeiro

Presidente da Câmara Municipal de Almeida



O PROJECTO
ARQUEOLÓGICO



presente trabalho procura dar a conhecer 
os trabalhos arqueológicos realizados des-
de 2007 no castelo de Almeida. Nesse ano 
realizaram-se as primeiras sondagens de 

diagnóstico, destinadas a avaliar o potencial arqueológico 
do sítio. Seguiram-se mais quatro campanhas, entre 2009 e 
2012, no âmbito de um projecto integrado no Plano Nacional 
de Trabalhos Arqueológicos, intitulado “O Castelo de Almeida: 
origem medieval, reformas manuelinas e reutilização moder-
na. Projecto de investigação e valorização arqueológica”, inte-
gralmente financiado pela Câmara Municipal de Almeida.

O



O Castelo de Almeida
Arqueologia de um espaço de guerra multissecular

8 

O castelo de Almeida é um imóvel de grande importância, sendo 
classificado, a par das muralhas da praça-forte, como Monu-
mento Nacional (Dec. n.º 14985, DG28 de 03.02.1928; Dec. n.º 
28536, DG66 de 22.03.1938; ZEP, DG97 de 24.04.1962).

Por um lado, é uma das fontes mais relevantes para o conheci-
mento da história local. Terá sido muito provavelmente o espa-
ço fundador da própria vila, o local de assentamento do primei-
ro núcleo de povoadores e o centro do poder político-militar até 
à Idade Moderna, permanecendo como um elemento primordial 
do aglomerado urbano até inícios do século XIX, quando uma 
monumental explosão o deixou em ruínas. Essa centralidade 
histórica é reforçada pela presença em sítio próximo da igreja 
matriz, igualmente vítima deste nefasto acidente.

Por outro, tendo uma origem medieval, o castelo de Almeida é 
um dos melhores exemplares em Portugal continental de uma 
fortificação de finais do século XV e inícios da centúria seguin-
te, a dita “arquitectura militar de transição”. Foi uma época em 
que se procurou adaptar os velhos recintos defensivos aos no-
vos desafios da arte da guerra, com a crescente presença de 
artilharia no campo de batalha. Este processo está sobretudo 
documentado nas fortalezas ultramarinas, sendo este um caso 
singular de ampla renovação do dispositivo defensivo naquela 
época em território nacional. Tal será um indício do lugar que a 
vila já ocupava no âmbito da defesa da fronteira terrestre, papel 

claramente assumido pela praça de guerra erguida a partir de 
meados de Seiscentos, no contexto da guerra da Restauração.

Numa perspectiva mais contemporânea, o castelo revela-se 
como um dos espaços centrais do actual núcleo urbano, o lugar 
cimeiro, a referência na paisagem, o local para onde convergem 
algumas das principais ruas e a área de menor construção do 
espaço intra-muros.

Apesar destes factos, o castelo de Almeida e a sua envolvente 
têm estado votados a um grande abandono. As escassas e por 
vezes nefastas intervenções e a natureza dos estudos reali-
zados, em que a arqueologia esteve ausente, não permitiram 
que a fortificação se constituísse como uma mais-valia na di-
nâmica patrimonial e cultural da vila histórica. Referimo-nos, 
sobretudo, às obras a cargo da Direcção-Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais (DGEMN) de meados do século XX que, 
embora consolidando o remanescente da arquitectura do mo-
numento, foram lesivas para o seu património arqueológico, 
com amplas remoções de terras a serem realizadas sem qual-
quer preocupação estratigráfica. 

Assim, o monumento permaneceu em ruínas, coberto de ater-
ros e de alguma vegetação, num estado de conservação pre-
cário em sectores pontuais, com estruturas arqueológicas a 
descoberto sem qualquer protecção ou valorização e escassa 

1 | Aspectos dos trabalhos arqueológicos de escavação, desenho e crivagem de terras.
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informação disponível, não obstante o passadiço de visita que 
ali foi implantado mais recentemente (figs. 3 a 6). A envolvente, 
para além de aterros e coberto vegetal, fica marcada pela pre-
sença do velho cemitério oitocentista, espaço fechado e aban-
donado, cujo muro circunscreve parte do antigo recinto defen-
sivo. Da igreja matriz não subsistem senão escassos elementos 
arquitectónicos integrados em habitações particulares. 

Foi com desejo de pôr cobro a esta situação que a Câmara Mu-
nicipal de Almeida lançou estes trabalhos arqueológicos, em 
conjunto com o Centro de História de Além-Mar (CHAM), uni-
dade de investigação da Universidade Nova de Lisboa e da Uni-
versidade dos Açores. Todo o projecto deu prioridade à limpeza, 
registo e interpretação das estruturas a descoberto, deixadas 
pelas referidas intervenções da DGEMN, diligenciando também 
para a sua conservação, antes de abrir novas áreas de escava-
ção. Esta opção foi feita com a consciência de que trabalhar em 
áreas já comprovadamente violadas implicaria a obtenção de 
dados mais fracos em termos de descoberta de estruturas, re-
colha de materiais e definição de horizontes cronológicos. Mas 
ainda assim pareceu ser a postura eticamente mais correcta.

Em todo o caso, julgamos que o trabalho arqueológico realiza-
do no âmbito deste projecto, embora limitado, foi positivo do 
ponto de vista da salvaguarda patrimonial e do conhecimento 
científico. Acrescentaram-se dados importantes sobre este 

sítio arqueológico, embora circunscritos pelo facto da nossa 
opção ter recaído em reescavar sectores intervencionados 
aquando das obras da DGEMN. Assegurou-se, ainda, o registo 
de toda a informação disponível e garantiram-se as condi-
ções necessárias à sua correcta conservação. Diríamos que 
sem este passo teria sido impossível perspectivar um plano 
para a salvaguarda das estruturas deixadas à vista pelas in-
tervenções anteriores, trabalhos que podem a partir de agora 
ser gizados com maior conhecimento do sítio, a fim de alterar 
decisivamente o estado a que o monumento tem estado vota-
do nas últimas décadas.

Os trabalhos arqueológicos incidiram fundamentalmente na 
zona Norte / Este do castelo, precisamente aquela que fora 
objecto de intervenção pela DGEMN. Por um lado, fez-se a lim-
peza superficial e registo de todas as estruturas junto à torre 
ultra-semicircular Este, realizando-se três sondagens em es-
paços intersticiais, duas delas com profundidade assinalável. 
Tratam-se das sondagens 5/6 e 6/7, a primeira junto ao re-
manescente de uma torre quadrangular medieval, a segunda 
no interior da torre ultra-semicircular gizada primeiramente 
nos inícios do século XVI, mas profundamente remodelada 
nos começos de Setecentos. Por outro lado, fez-se a limpeza, 
registo e escavação superficial de todo o sector Norte, aquele 
que apresentava à superfície um grande conjunto de estru-
turas, efectuando-se também duas pequenas sondagens. 

2 | Aspectos dos trabalhos arqueológicos de desenho e escavação.
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3 a 6 | O castelo antes das intervenções arqueológicas de 2007-2012. 
3 – Área Norte e Este | 4 – Torre ultra-semicircular Este | 5 – Torre ultra-semicircular Norte | 6 – Área Norte
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No quadro deste projecto fez-se, igualmente, uma pequena 
sondagem no terreiro frontal ao cemitério velho, uma vez que 
se previa avaliar o potencial arqueológico do sítio, a fim de 
condicionar uma eventual reformulação do espaço.

Refira-se que estas escavações arqueológicas no castelo 
de Almeida foram um campo de experimentação e aprendi-
zagem para alunos universitários, o que, embora implicando 
maior morosidade no trabalho, teve inegável importância ao 
nível formativo. Passaram por estes trabalhos alunos de vá-
rias academias portuguesas, nomeadamente a Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra. Agradece-se, por isso, 
a todos os estudantes que deram corpo a este projecto, na 
mais das vezes de forma assaz entusiasta e levando consigo 
gratas e saudosas recordações de Almeida1. São eles os auto-
res de parte dos primeiros esboços dos desenhos aqui apre-
sentados. Uma palavra também devida a vários voluntários do 
concelho, jovens de outros mesteres, mas que quiseram dar o 
seu contributo, por simples dedicação e curiosidade relativa-
mente à história de Almeida2. Destaque aos colegas e amigos 
do CHAM, que deixaram momentaneamente os seus projec-
tos para dar uma ajuda desinteressada a estes trabalhos3. 

7 | Áreas do castelo onde se realizaram intervenções arqueológicas entre 2007 e 2012 (quadrículas de 4 x 4 m). Adaptado de levantamento da 
CMA, 1995.
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Referência especial ao nosso ex-aluno Tiago Curado, que nos 
deu uma preciosa ajuda na classificação do espólio numismá-
tico. Gratidão igualmente ao senhor Coelho, pela possibilidade 
de descer ao poço do castelo, pelas conversas trocadas sobre 
o património da região e por outras tantas aventuras à desco-
berta deste belo concelho. E uma menção ao senhor Pereira, 
que nos acolheu no Picadeiro del Rei, tornado em parte base 
de operações desta missão arqueológica.

Todas as campanhas de terreno foram seguidas de trabalho 
laboratorial, desenvolvido na Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Este implicou basi-
camente a lavagem, colagem, marcação, inventário e estudo do 
espólio arqueológico recolhido, além da conservação dos ma-
teriais mais frágeis, nomeadamente os metálicos. De facto, os 
artefactos arqueológicos, quando recuperados e trazidos para 
a superfície, transitam de um ambiente normalmente húmido 
para um ambiente seco e oxigenado. Se não forem tomadas me-
didas de minimização ocorrem alterações irreversíveis ao nível 
da sua estrutura física e composição química, que se traduzem, 
na maioria dos casos, na perda de informação e, até, na perda 
do próprio objecto. No caso dos materiais inorgânicos, nomea-
damente os metais, os fenómenos de degradação estão direc-
tamente relacionados com a acção de sais minerais existentes 
nos sedimentos. Assim, o tratamento destes materiais passa 
essencialmente pela sua estabilização, conseguida através da 
remoção dos referidos sais, fundamental antes da sua exposição 
à atmosfera. Todo este trabalho foi realizado pelo conservador-
-restaurador João Coelho, a quem se agradece a competência e 
empenho. O seu labor tornou possível o regresso do espólio ar-
queológico ao concelho, passando a integrar o Museu Histórico e 
Militar de Almeida.

Deve ainda mencionar-se que este projecto arqueológico do 
castelo foi acompanhado de uma série de outros trabalhos 
arqueológicos no interior e nas imediações da praça-forte, 

levados a efeito por esta equipa com o objectivo de minimizar 
impactes no subsolo de obras públicas e privadas. Deixam-
-se nesta publicação algumas notas sobre estas outras in-
tervenções, num capítulo final dedicado à arqueologia na vila 
de Almeida.

Para findar esta introdução, um reconhecimento à Câmara 
Municipal de Almeida, nomeadamente aos funcionários, que 
resolveram grandes e pequenos problemas do quotidiano. 
Uma menção especial ao António Almeida, engenheiro topó-
grafo da autarquia, que realizou anualmente os levantamen-
tos base de alguns dos desenhos aqui apresentados. Também 
a Paulo Amorim, responsável pelo Museu Histórico e Militar de 
Almeida, e a João Marujo, arquitecto da autarquia, com quem 
partilhámos pedaços da história da vila e outras tantas obras 
na sede do concelho. Uma calorosa e fraterna palavra para o 
Presidente da Câmara, o Prof. António Baptista Ribeiro, por ter 
apoiado desde o início estes trabalhos, com a máxima con-
fiança na equipa de arqueólogos e com toda a disponibilidade 
possível face aos meios existentes. Espera-se que projecto 
tenha sido pelo menos um pequeno contributo para as inú-
meras realizações no domínio da cultura e do património que 
têm sido levadas a efeito em Almeida.

...............................................

1. André Bargão, André Gomes, André Martinho, Ângela Loureiro, António Azevedo, 
António Caridad dos Santos, Bruno Costa, Carlos Vilela, Carlota Taveira, Catarina 
Cardoso, Cátia Charters, Cheila André, Cláudia Manso, Daniel Calado, Filipe Gar-
dete, Filipe Reis, Flávia Brito, Gonçalo Lopes, Ilda Rodrigues, Inês Oliveira, Isabel 
Gomes da Silva, Joana Baço, Joana Sarmento, João Garcia, João Hipólito, João 
Pedro Tavares, João Rodrigues Cavaco, Jorge Resende, Jorge Tavares, José Tiago 
Silva, Lara Brito, Laura Amado, Mafalda Brito, Márcio Antunes, Maria Watkins, Ma-
riana Mateus, Mariana Pereira, Marisa Barbosa, Martina Monteiro, Mónica Teixeira, 
Patrícia Fagulha, Paulo Cruz, Ramiro Santos, Rita Borralho, Rita Realinho, Roberto 
Rodrigues, Sara Ferreira, Sofia Pereira, Tiago Curado, Tiago Sérgio, Tiago Silva, 
Vanessa Pita, Vanessa Polido, Vasco Vieira e Virgínia Magro.

2. José Martinho, Marta Mesquita e Rodrigo Antunes.

3. José Bettencourt e Patrícia Carvalho.



ANTES DE 
ALMEIDA



O s trabalhos arqueológicos no castelo de 
Almeida revelaram elementos que podem 
testemunhar uma ocupação anterior à sua 
existência, quer na Pré-História, quer na 

Antiguidade Clássica. Embora o contexto de proveniência seja 
de difícil definição, exigindo alguma reserva na sua leitura, re-
colheram-se três artefactos atribuíveis a estas épocas mais 
remotas na torre ultra-semicircular Este (sondagem 6/7).

As evidências mais antigas são dois elementos em pedra poli-
da1. O primeiro corresponde a um machado (fig. 8), o segundo 
possivelmente a uma enxó, embora possa tratar-se também de 
um machado (fig. 9). Os dois tipos de utensílio têm afinidades 
funcionais, sendo utilizados em acções de “corte”, embora a 
enxó também tivesse a função de “cavar” (Gomes, 2002: 46).

O machado está incompleto, fracturado transversalmente 
num espaço aparentemente mesial. Esta fractura impossi-
bilita a visualização integral do seu comprimento, bem como 
a caracterização da extremidade proximal e do talão. Quanto 
à geometria dos bordos, estes apresentam-se rectangula-
res, embora com alguma irregularidade num deles, devido a 
uma ligeira fragmentação, presumivelmente antiga. O gume, 
intacto e com sinais de uso antigo, detém uma geometria 
assimétrica. O polimento, obtido por biselamento duplo a 
partir de ambas as faces, ocupa parcialmente o utensílio, 
embora a zona mais evidente seja a do gume. O artefacto 
apresenta, igualmente, uma secção transversal sub-rectan-
gular, sendo possível aferir, apesar do elevado grau de frag-
mentação, que se trata de uma peça volumosa e robusta. 
Ambas as faces apresentam picotados. Uma classificação 
macroscópica permitiu constatar que o machado terá sido 
produzido a partir de uma rocha anfibolítica cinzenta-escura 
esverdeada.

O segundo exemplar tem secção elipsoidal ou ligeiramente cir-
cular, encontrando-se completo. Relativamente à geometria dos 

bordos, estes apresentam-se convexos e planos, convergindo 
num talão, possivelmente arredondado. Uma pequena área junto 
ao talão está fracturada, possivelmente devido ao uso, poden-
do indiciar a sua multifuncionalidade. Esta fractura, juntamen-
te com algumas estrias e picotados existentes na extremidade 
proximal (talão), poderá corresponder a estigmas de percussão, 
conferindo também ao objecto o estatuto de percutor. Apesar da 
forte presença de picotado e estrias em ambas as faces, o poli-
mento ocupa parcialmente o utensílio no gume e na face supe-
rior até um espaço próximo do talão. O gume apresenta marcas 
de uso e parece ter sido obtido através de biselamento duplo, a 
partir de ambas as faces. Do ponto de vista petrográfico, a ob-
servação macroscópica aponta para a utilização de um seixo em 
quartzito para a produção deste instrumento. 

Quanto à funcionalidade deste segundo objecto, questiona-
-se se terá servido como enxó ou como machado. Sugere-se 
que tenha sido fabricado inicialmente como machado, com o 
artesão a aproveitar as características “polidas” destes seixos 
para polir somente a zona circunscrita ao gume, que assim se 
aproxima da simetria característica destes utensílios de “cor-
te”. Posteriormente, ter-se-á reaproveitado o objecto para 
produzir uma enxó, aplanando-se a face superior onde se evi-
dencia polimento; dotou-se assim o lítico do aspecto côncavo 
essencial neste tipo de objectos, permitindo que a posição do 
gume em relação ao eixo do cabo fique num plano perpendi-
cular, facilitando as acções de corte de mato rasteiro e de ca-
var (Gomes, 2002: 46). O volume largo e espesso do utensílio 
aproxima-o mais de um machado, onde estas características 
são importantes para a execução da sua função primordial, 
ao contrário da enxó, onde o importante é a habilidade de pe-
netrar no solo e, portanto, o seu comprimento. O reaproveita-
mento ou alteração propositada de objectos afigura-se como 
uma situação perfeitamente compreensível em contexto do-
méstico, numa lógica de uso intensivo dos instrumentos e de 
economia da matéria-prima. 
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9 | Machado / enxó (12,3 cm de comprimento, 4,5 cm de largura mesial e 3,9 cm de espessura mesial).

8 | Machado de pedra polida (6,8 cm de comprimento parcial, 4,9 cm de largura mesial e 2,6 cm de espessura mesial).

Estes utensílios em pedra polida são os únicos elementos re-
conhecidos no castelo de Almeida passíveis de serem enqua-
drados na Pré-História recente, período em que os principais 
artefactos, nomeadamente machados e enxós, se relacionam 
com as actividades económicas desenvolvidas no contexto dos 
novos sistemas produtivos introduzidos durante o processo de 
Neolitização. A presença destes artefactos no castelo não in-
dicia obrigatoriamente uma ocupação pré-histórica deste es-
paço. Além da fraca representatividade artefactual, os achados 
estão claramente descontextualizados, tendo sido recolhidos 
em associação com material da Idade Moderna. No entanto, a 
sua presença não deverá ser menosprezada. Poderão ser um 
indício da presença neste espaço, ou no território envolvente, 
de uma comunidade integrada na Pré-História, particularmen-
te nas antigas sociedades camponesas.

O facto de ambos utensílios apresentarem o gume com si-
nais de uso demonstra que terão sido utilizados num espaço 
relacionado com actividades económicas, obrigatoriamente 

doméstico ou funcionalmente específico. A hipótese de terem 
servido para fins simbólicos ou votivos será pouco provável, 
já que os objectos deste tipo recolhidos nos espaços da mor-
te não apresentam, normalmente, qualquer sinal de uso, pois 
detêm aí um significado ritual. Quanto à cronologia, a fraca 
representatividade e o grau de fragmentação dos exemplares 
não permite tirar grandes conclusões. No entanto, o facto de 
deterem dimensões reduzidas e, no caso da enxó, uma sec-
ção elipsoidal ou circular, poderá enquadrá-los nas primeiras 
fases da sua produção e utilização durante a Pré-História re-
cente.

Os testemunhos destas ocupações na região são muito es-
cassos. Os únicos vestígios relacionados com possíveis ocu-
pações pré-históricas na actual freguesia de Almeida repor-
tam-se a artefactos líticos recolhidos no estudo de impacte 
ambiental da barragem do Baixo Sabor, em 20012. No entan-
to, os sítios das recolhas, Monforte 61 e Monforte 69, deverão 
enquadrar-se crono-culturalmente no Paleolítico, não sendo 
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possível, desta forma, utilizá-los como paralelos dos utensí-
lios recuperados no castelo de Almeida.

O Casal da Pedra de Anta, que corresponderá a um monumen-
to megalítico funerário (anta), situado na freguesia de Malha-
da Sorda, é o único indício no concelho de Almeida de um sítio 
eventualmente paralelizável com os materiais pré-históricos 
abordados neste texto. No entanto, o desconhecimento de 
eventuais elementos da cultura material impede uma classifi-
cação segura, inserindo-se este tipo de estrutura num espa-
ço temporal muito amplo, entre o Neolítico e o Calcolítico. Na 
mesma freguesia, as pinturas rupestres do Ribeiro das Casas, 
uma pequena lapa que contém antropomorfos esquemáticos 
e uma figura zoomórfica, também estão associadas generi-
camente à arte rupestre das antigas sociedades camponesas.

Assim, o carácter singular dos artefactos analisados traduz 
bem a dificuldade em proceder a uma leitura científica di-
reccionada à compreensão das estratégias de povoamento e 
utilização deste território por parte das primeiras sociedades 
camponesas. Ainda assim, juntamente com o Casal da Pedra 
de Anta e com núcleo rupestre do Ribeiro das Casas, estes 
utensílios em pedra polida revelam que este espaço geográfi-
co foi, pelo menos, um local de passagem e de vivências, alvo 
de uma abordagem simbólica que carece de identificação e 
caracterização, e que só a continuação e desenvolvimento da 
investigação arqueológica poderá ajudar a esclarecer.

O outro elemento artefactual que importa destacar nesta abor-
dagem é um fragmento de tegula recolhido na intervenção 
arqueológica do castelo de Almeida. Proveniente também de 
um contexto estratigráfico de remeximento, trata-se de um 
vestígio de cerâmica de construção que terá tido uma funcio-
nalidade semelhante a uma telha. Corresponde a um exemplar 
incompleto, de reduzidas dimensões e muito erodido, dificul-
tando uma análise segura. No geral, as tegulae estão associa-
das à época romana, mas a sua utilização deverá ter tido con-
tinuidade nos primeiros momentos do período alto-medieval, 
sendo comum o seu registo em contextos deste período. Além 
do ambiente habitacional, este tipo de artefactos está associa-
do também a espaços funerários, fazendo parte integrante da 
estrutura de cobertura de alguns tipos de sepulturas. No pre-
sente contexto, em que mais nenhum objecto destas cronolo-
gias foi identificado nas escavações, qualquer hipótese sobre 
este tema seria meramente especulativa.

Apesar do panorama do povoamento romano na região estar 
melhor documentado do que para o período da Pré-História, 
os dados existentes são parcos em informação e em leituras 
crono-culturais. A descoberta de material romano na povoa-
ção de Almeida, e até no castelo, não é inédita, nomeadamen-
te este e outro tipo de cerâmica de construção, além de ob-
jectos de uso doméstico (Perestrelo, 2003: 30-31). Contudo, 
o sítio de Pedregais ou Enchido da Sarça, registado como uma 
possível villa ou granja romana, será aquele que reúne mais 
elementos eventualmente relacionados com a tegula identifi-
cada na escavação do castelo. Além da proximidade (a cerca 
de 1 km a Oeste), os artefactos que permitiram a sua iden-

tificação e caracterização correspondem, maioritariamente, 
a cerâmica de construção, onde se incluem as tegulae, es-
tando atestada uma concentração de achados arqueológicos 
dispersos à superfície numa área de cerca de dois hectares 
(Perestrelo, 2003: 31). Esta densidade de vestígios tem leva-
do, mesmo, a que tradicionalmente se considere aquele sítio 
como a origem da actual povoação de Almeida, considerando-
-se ou não um eventual hiato de ocupação do território (Car-
valho, 1988: 47-48). Em todo o caso, embora não haja evidên-
cia clara que fundamente esta leitura, não será de estranhar 
que o elemento aqui descrito possa provir do sítio de Pedre-
gais ou Enchido da Sarça.

Em suma, a escassez artefactual dificulta uma atribuição cro-
nológica estreita dos materiais arqueológicos abordados. Ape-
sar das limitações resultantes da proveniência estratigráfica, 
este conjunto sugere que o espaço onde se ergueu o castelo 
de Almeida poderá ter testemunhado a passagem de comuni-
dades e populações pré-medievais, sendo que, numa primeira 
fase, esses episódios terão ocorrido num período compreen-
dido entre o Neolítico e o Calcolítico final (as primeiras socie-
dades camponesas) e, numa outra fase, num espaço situado 
entre os primeiros testemunhos da ocupação romana e a An-
tiguidade Tardia.

...............................................

1. Para a amostra em análise, em termos metodológicos, a descrição da pedra 
polida seguiu, de forma genérica, os parâmetros enunciados por Victor Gonçal-
ves (1989: 122-123).

2. A base de informação mais completa disponível é a do Endovélico – Portal do 
Arqueólogo, a cargo da Direcção-Geral do Património Cultural (www.igespar.pt).

10 | Fragmento de cerâmica de construção (tegula), elemento da 
cobertura dos edifícios utilizado no período romano e Alta Idade 
Média. 
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s origens da actual povoação e castelo de 
Almeida são atribuídas tradicionalmente 
à época de domínio islâmico na Península 
Ibérica, quando o povoamento da região se 
teria deslocado do sítio de Pedregais para 

esta zona mais alta. Esta tese repousa fundamentalmente em 
vários excertos da Monarchia Lusitana de Frei Bernardo de 
Brito, ilustre almeidense do século XVI cronista-mor do Rei-
no, e na obra seiscentista de Miguel Ramon Zapater sobre a 
Ordem de Cister. Segundo estas fontes, o castelo teria sido 
tomado aos muçulmanos pelos cavaleiros de São Julião do 
Pereiro, ordem militar religiosa estabelecida em terras beirãs 
junto a Pinhel e antecessora da Ordem de Alcântara (Carvalho, 
1994: 18-20).

Contudo, a existência do povoado de Almeida poderá ser an-
terior, segundo as fontes árabes. É significativa a passagem 
da crónica anónima Akhbâr Majmû’a, do século X, relatando 
a conquista islâmica na Península Ibérica sob a liderança de 
Târiq Ibn Ziyâd, em 711. Após a tomada de Toledo, o general 
“dirigiu-se depois à montanha (…) e chegou a uma cidade que 
há na outra parte do monte, chamada Almeida (a Mesa), nome 
devido ao facto de se ter encontrado nela a mesa de Salomão, 
filho de David” (Rei, 2005: 86). Esta passagem controversa le-
vou a que se identificasse o sítio de passagem de Târik com 

A
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a actual povoação de Almeida, cujo nome derivaria do árabe, 
significando precisamente “a mesa”, em virtude deste epi-
sódio descrito num bom número de textos árabes medievais 
(Rei, 2005: 86). Note-se que, em todo o caso, o topónimo terá 
origem árabe, podendo referir-se à configuração do terreno, 
uma zona de planalto (Carvalho, 1988: 48-49).

Uma fonte árabe mais tardia, a obra geográfica do século XIII 
de Ibn Sa’id, situa nesta região a “fortaleza da mesa (hisn al-
-mâ’ida), assim chamada por a mesa de Salomão (…) nela ter 
sido guardada e dela ter sido tomada por Târiq na altura da 
conquista de Toledo” (Rei, 2005: 86). Assim, o general muçul-

mano Târik teria passado por Almeida em 711, evocando-se 
um eventual povoamento de ocupação anterior com o termo 
“cidade”, tendo o poder muçulmano construído aqui mais tar-
de um castelo (hisn), para assegurar o controlo do território 
(Rei, 2005: 86-90). Esta hipótese relativa à fortificação origi-
nal não foi, porém, confirmada nestas escavações arqueoló-
gicas, onde não se reconheceram depósitos relativos a este 
período.

Com o avanço da “Reconquista” cristã para Sul, mesmo que 
intermitente, a região de Riba-Côa tornou-se uma zona de 
fronteira entre os reinos de Leão e Portugal, estando ambos 
empenhados “em promover e organizar o seu povoamento, 
para poder controlá-la” (Gonçalves, 2009: 59). A ocupação 
do território teve incremento através da criação de duas no-
vas instituições religiosas, o mosteiro cistercience de Santa 
Maria de Aguiar e a referida Freiria de São Julião do Pereiro, 
a primeira de iniciativa portuguesa, a segunda um empreen-
dimento leonês. Almeida pertenceu aos domínios desta últi-
ma congregação, na segunda metade do século XII (Carvalho, 
1988: 54).

A disputa entre os dois reinos no Riba-Côa terá sido equili-
brada até 1169, ano do fracasso de D. Afonso Henriques na 
conquista de Badajoz, um infortúnio que o obrigou a ceder 
terras tomadas ao seu vizinho ibérico. Esta região passou, en-
tão, para mãos exclusivas de Leão, que se empenhou no seu 
povoamento a partir da recém fundada Ciudad Rodrigo, situ-
ada num cruzamento de importantes vias de comunicação, 
chave para a progressão leonesa em direcção ao centro e sul 
peninsular e “uma ponta de lança sobre Portugal” (Gonçal-
ves, 2009: 62-63). Seguiu-se a organização administrativa do 
território, já nos inícios do século XIII, com a atribuição de fo-
ros, inicialmente a Castelo Rodrigo (1209) e ao Sabugal (pela 
mesma época), controlando respectivamente a zona seten-
trional e meridional de Riba-Côa. Em 1217 foi a vez de Almeida 
se tornar concelho e, logo depois, também Alfaiates, a partir 
de espaços desanexados dos dois anteriores, consumando 
a ocupação leonesa da parte central da região. Uma década 
depois estes dois últimos territórios foram subdivididos, com 
a atribuição de foro a Castelo Bom e a Vilar Maior (Gonçalves, 
2009: 66-67).

Aquele processo de ocupação leonesa de Riba-Côa foi sendo 
acompanhado na margem esquerda do rio pelos portugue-
ses, primeiro com a fundação da Guarda em 1199, depois com 
a atribuição de foral a Pinhel e Penamacor e, já na década de 
1220, a Sortelha, Vila do Touro e Castelo Mendo (Gonçalves, 
2009: 66-67). Em alguns locais detecta-se uma oposição clara 
entre sistemas defensivos dos dois lados da fronteira, de que 
são exemplo Castelo Mendo e Castelo Bom (Barroca, 2000: 
222). Os recontros nesta área foram constantes ao longo do 
século XIII, tendo os monarcas portugueses se empenhado em 
conter o avanço leonês e, se possível, fazê-lo recuar para Este 
da fronteira fixada no rio Côa (Carvalho, 1988: 54-55).

A oportunidade acabou por sorrir a D. Dinis, que aproveitou 
um momento de fraqueza política de Leão e Castela para 

11 | A região de Riba-Côa, disputada pelos reinos de Portugal e de 
Leão e Castela. Adaptado de Gonçalves, 2009.

12 | A depressão do rio Côa, um dos poucos acidentes naturais 
significativos entre a fronteira e a cidade da Guarda. 
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13 | Planta do castelo de Almeida, in Livro das fortalezas situadas no extremo de Portugal e Castela por Duarte de Armas, Escudeiro da Casa 
do Rei D. Manuel I, fólio 128v (PT/TT/CF/159 – Imagem cedida pelo ANTT).

14 | Reconstituição da planta do castelo de Almeida de Duarte de Armas sobre o remanescente arquitectónico do monumento. Adaptado de 
levantamento da CMA, 1995.
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obter o domínio das terras de Riba-Côa, entre outras, atra-
vés do Tratado de Alcañices de 1297. Forçando uma reivin-
dicação a que não tinha manifestamente direito, o monarca 
português alargou a fronteira para os rios Águeda e Tourões 
(Gonçalves, 2009: 68-69). Aliás, no culminar de uma incursão 
em território vizinho, D. Dinis ocupara Almeida no ano anterior, 
confirmando-lhe de imediato os seus costumes (Carvalho, 
1988: 55-58). Efectivamente, se não houve reacções sociais 
às mudanças de jurisdição, tal facto terá ficado a dever-se ao 
reconhecimento da estrutura administrativa e de poder pre-
existente, como a irmandade dos concelhos de Riba-Côa, iné-
dita em Portugal, mas comum no reino vizinho (Moreno, 1986: 
27-32; Gonçalves, 2009: 69-70). É evidente o amplo grau de 
autonomia e autogoverno de que gozavam estas comunida-
des e o empenho dos monarcas em confirmá-lo como forma 
de garantir apoio militar e político (Gomes, 1996: 5-9).

A nova fronteira dos rios Águeda e Tourões era protegida na-
turalmente, não apenas pelos cursos fluviais, mas também 
por zonas de montanha. Deixava, contudo, “uma larga entra-

da entre Vilar Formoso e a foz do Tourões”, vasta zona plana 
que permitia a entrada dos inimigos no território português 
(Gonçalves, 2009: 59). Esta era, aliás, a grande via de penetra-
ção para os exércitos agressores na Beira interior, permitindo 
o acesso a Coimbra através da Guarda, de Celorico da Beira, 
seguindo daí pelo vale do Mondego até Tomar e Lisboa (Go-
mes, 1996: 21-25), como se comprovou ao longo da história 
portuguesa. Neste contexto, a importância militar de Almeida 
tornou-se vital como uma das principais fortificações de de-
fesa da fronteira terrestre portuguesa.

Segundo os dados das crónicas, o castelo de Almeida terá 
sido objecto de profundas obras de remodelação durante o 
reinado de D. Dinis. Estas inseriram-se numa das mais inten-
sas campanhas de fortificação do país, ocorrida sensivelmen-
te entre 1288 e 1315, e que teve particular expressão nas zo-
nas raianas, como as recém adquiridas terras de Riba-Côa. É 
patente o desígnio deste monarca na consolidação do espaço 
português, no reforço do seu poder em matérias militares e no 
controlo da fronteira (Barroca, 1998: 804-812).

15 | Muro remanescente da torre de menagem. 
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16 | Paramento exterior do remanescente da torre de menagem, sendo visíveis siglas de canteiro.

O castelo de Almeida do tempo de D. Dinis, incluindo em parte 
os seus antecedentes, corresponderá à parte central da forti-
ficação que Duarte de Armas representou dois séculos depois. 
Por um lado, não estão documentadas quaisquer obras entre 
meados do século XIV e durante todo o século XV (Montei-
ro, 1999: 124-160), sendo fugaz e incerta a referência a tra-
balhos de reparação durante o reinado de D. Fernando. Por 
outro, diversas características da estrutura ali desenhada 
podem integrar-se no chamado estilo gótico da arquitectu-
ra militar portuguesa, difundido precisamente a partir de fi-
nais do século XIII (Barroca, 1998: 812-822; Monteiro, 1999: 
33-100). Entre elas contam-se: a existência de uma torre de 
menagem adossada pelo exterior ao pano de muralha prote-
gendo a zona de mais difícil defesa, neste caso a própria porta 
do castelo; a colocação de torres quadrangulares em ângulos 
opostos, permitindo tiro flanqueado1; a utilização de balcões 
com matacães2, que faziam tiro vertical, mormente nas qua-
tro faces da torre de menagem e junto à porta; e a disposi-
ção das escadas de acesso aos adarves3, largas e adossadas 
interiormente às muralhas. A barbacã da porta4, denominada 
por Duarte de Armas de “baluarte”, poderá ser obra posterior.

O castelo seria, então, um recinto quadrangular com 20-25 m 
de lado, totalizando um dos mais diminutos perímetros forti-
ficados fronteiriços, com pouco mais de 100 m. A altura das 
suas muralhas rondava os 10 m, comum aos castelos por-
tugueses coevos. Já a torre de menagem era corpulenta, um 
quadrado com cerca de 13 m de lado, assente em espessos 
muros de quase 3 m. Elevava-se também consideravelmente, 
acima dos 23 m, abrindo-se no seu interior dois vãos aboba-
dados. Estas características dotavam-na de uma das maiores 

áreas em fortificações tardo-medievais da raia, fazendo pre-
sumir um carácter residencial ligado às funções cerimoniais 
do alcaide. O coroamento era semelhante às demais, com os 
referidos balcões com matacães em todas as faces. Acedia-
-se ao seu interior através do adarve, descendo próximo uma 
das escadas que comunicava com o pátio central.

Se a torre de menagem se encontrava junto ao ângulo Norte do 
castelo, outras duas torres quadrangulares mais pequenas es-
tavam posicionadas nos cantos Este e Oeste, cortando os res-
pectivos vértices, como se observa em exemplares coetâneos. 
Tinham áreas idênticas, entre os 3 e os 4 m de lado, sendo que 
a primeira se elevava quase 16 m, assentando em muros de 
pouco mais de 2 m de espessura. Quanto à extremidade Sul, 
é difícil avaliar como seria nesta época, já que foi reformulada 
nos inícios do século XVI; hipoteticamente não seria guarnecida 
com qualquer torre, dada a exiguidade do perímetro.

Nas escavações arqueológicas realizadas no castelo identi-
ficaram-se dois elementos que podem, com bastante segu-
rança, ser relacionados a esta estrutura defensiva dos séculos 
XIV e XV. Por um lado, o paramento inferior da torre de me-
nagem, circunscrito a duas fiadas de blocos pétreos, sendo 
o superior recuado face ao inferior, permitindo antever uma 
base escalonada. Na face externa são ainda visíveis siglas de 
canteiro, uma prática comum nas construções tardo-medie-
vais. Não obstante o assinalável grau de destruição, que re-
duziu a centímetros os antigos 23 m de altura, a implantação 
da estrutura e as suas características construtivas permitem 
identificá-la com esta torre principal do castelo.
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18 | Sondagem 5/6, vendo-se o paramento Nordeste da torre 
medieval, de base escalonada.

17 | Reconstituição da torre medieval Este a partir das estruturas postas a descoberto.

Por outro lado, reconheceu-se a base da torre Este do cas-
telo, de forma quadrangular, disposta no terreno tal como foi 
figurado no desenho de Duarte de Armas. Conservam-se três 
paramentos, sobrepostos ou encostados ao afloramento ro-
choso, talhado propositadamente para a sua implantação e 
que preenche actualmente o interior do que resta da estrutura. 
As paredes estão bem aparelhadas e compõem-se de grandes 
blocos de pedra regulares bem talhados, unidos por escassa 
argamassa. Estes blocos estão pontualmente fracturados, re-
sultado provável de um dos acidentes militares posteriores à 
Idade Média. Um deles apresenta uma sigla de canteiro grava-
da. O perfil da torre foi revelado numa das sondagens realizadas 
(a 5/6), observando-se que as fiadas superiores estão suces-
sivamente recuadas face às inferiores cerca de 2 a 5 cm, con-
formando uma estrutura de base piramidal, certamente com 
semelhanças ao que se passaria na torre de menagem. O troço 
conservado da torre mede 8 x 5 m, representando dimensões 
consideravelmente maiores que as indicadas no referido dese-
nho quinhentista. Este levantamento deverá, contudo, ter sido 
efectuado bem acima do paramento que hoje subsiste, que 
corresponde ao alicerce, necessariamente mais largo.

Nesta sondagem 5/6 obteve-se, igualmente, a maioria do es-
casso espólio arqueológico medieval detectado, nomeadamen-
te nas camadas 3 e 4. Este caracteriza-se essencialmente por 



O Castelo de Almeida
Arqueologia de um espaço de guerra multissecular

25 

21 | Perfil estratigráfico Oeste da sondagem 5/6.20 | Paramento Nordeste da torre medieval, sendo visível sigla de 
canteiro.

19 | Torre medieval Este, a partir de Noroeste, sobre o afloramento rochoso.
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23 |  Alm5/6-011: panela (18 cm de 0 do bordo; 1,2 cm espessura máxima da parede).

22 | Alm5/6-009: panela (12 cm de O do bordo; 0,6 cm de espessura máxima da parede). Alm5/6-007: panela (13 cm de 0 do bordo; 0,6 cm de 
espessura máxima da parede). 
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cerâmicas de pasta cinzenta escura com abundantes desen-
gordurantes calcários e micáceos e raros quartzíticos de grão 
fino a grosso, com superfícies rudemente alisadas. Correspon-
de maioritariamente a recipientes de média a grande dimen-
são, parte deles com vestígios de ampla utilização ao fogo. Di-
zem, pois, respeito a panelas de perfil em S, com bordo esverti-
do e lábio em bisel, colo curto e corpo globular, enquadrável nas 
tipologias de objectos encontrados no nordeste português e na 
meseta espanhola (figs. 22 e 24). No conjunto de espólio reco-
lhido foram também identificados fragmentos de cerâmicas de 
pasta vermelha, com idênticos tipos de desengordurantes, com 
as superfícies alisadas ou brunidas, entre os quais se destacam 
jarros, alguidares e cântaros, integráveis no mesmo contexto 
cultural (figs. 24 e 25).

Quanto ao material não-cerâmico, devem mencionar-se fun-
damentalmente as moedas recolhidas nos mesmos estratos 
da sondagem 5/6, bons indicadores cronológicos para esta 
ocupação medieval (fig. 26). Tratam-se de dois dinheiros, um 
cunhado no reinado de D. Sancho II, entre 1223 e 1248 (69), 
outro no de D. Dinis, entre 1279 e 1325 (70). Este mesmo tipo 
de numismas de monarcas da primeira dinastia foi encontra-
do noutras áreas da escavação do castelo, especialmente na 
torre ultra-semicircular Este, onde se fez a sondagem 6/7. Os 
achados provêm tanto dos seus níveis inferiores, onde se re-

colheu um dinheiro de D. Afonso III batido entre 1248 e 1279 
(41), como de estratos de claro revolvimento contemporâneo, 
onde se identificaram dinheiros de D. Afonso III (64) e D. Afon-
so IV, 1325-1357 (15), mas também um dinero noven de Al-
fonso X de Castela, que reinou entre 1252-1284 (19).

Todos aqueles materiais das camadas 3 e 4 da sondagem 5/6 
são testemunho da ocupação medieval do castelo ou até das 
habitações que existiam em seu redor, dado que esta área de 
escavação se localizaria fora do recinto medievo. Contudo, es-
tamos em crer que estes depósitos são, precisamente, o re-
manescente das obras de reconstrução do castelo em finais 
do século XIII e inícios da centúria seguinte, constituindo os 
dejectos das populações que até essa data habitaram aquela 
área. O facto das moedas encontradas datarem de períodos 
diversos não o contradiz, atendendo à utilização duradoura 
dos numismas nesta época, ultrapassando os períodos de 
governo dos soberanos que as mandavam bater. Refira-se 
que as escavações possibilitaram a identificação da vala de 
fundação da referida torre, a camada 5 da sondagem 5/6; po-
rém, esta estava vazia de espólio arqueológico, pelo que ficou 
inconclusiva a data precisa de fundação desta estrutura.

Quanto à compartimentação interna do castelo figurada no 
desenho de Duarte de Armas (fig. 13), desconhece-se a sua 

24 | Alm5/6-022: cântaro (13 cm de 0 do bordo; 0,8 cm de espessura máxima da parede). Alm5/6-010: possível panela (7,7 cm de 0 de 
fundo; 0,8 cm de espessura máxima da parede).
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25 | Alm5/6-013: alguidar (36 cm de 0 do bordo; 1,4 cm de espessura máxima da parede).

cronologia, que tanto pode remontar às obras de D. Dinis, 
como ser já dos inícios do século XVI. Assim, entrando-se no 
pátio central por uma porta a Norte, junto à torre de mena-
gem, vislumbravam-se edifícios nas demais faces do castelo. 
Na fachada Sul existiam construções sobradadas, portanto 
com um piso térreo e outro superior, a que se acedia por uma 
escada. O mesmo sucedia com um compartimento a Este. O 
edifício Oeste tinha apenas um piso, ligeiramente sobrelevado 
face ao pátio. O acesso ao adarve fazia-se pela referida es-
cada que, a partir da porta do castelo, subia para Oeste até 
junto da entrada da torre de menagem, mas também por uma 
escada existente no paramento Este. Finalmente, Duarte de 
Armas figurou um poço, descaído para Nascente do pátio, 
com cerca de 10,5 m de profundidade.

O poço é, justamente, outro dos elementos reconhecíveis nas 
ruínas do castelo de Almeida, embora com uma localização 
um pouco diferente da indicada naquela representação qui-
nhentista, mais ao centro do pátio. Apesar disso, trata-se in-
dubitavelmente da estrutura medieval, dada a característica 
de talhe dos blocos pétreos que o constituem, idêntica à das 
referidas torres, e a profusa marcação com siglas de canteiro 
até à base, tal como verificado nos outros exemplares coevos. 
O poço mede actualmente 2 x 2,3 m, sendo a sua profundida-
de de 11 m, ligeiramente superior ao indicado no desenho de 
Duarte de Armas.

Quanto à povoação de Almeida herdada por D. Dinis em 1296, 
localizava-se na zona mais alta da vila actual. Organizava-se 
num conjunto de ruas com alguma regularidade, a partir de 
um largo mais ou menos central conformado pela fachada 
Norte do castelo e pela antiga igreja matriz, estendendo-se 
sobretudo para Norte a partir da Rua do Touro, atravessada 
pela Rua da Igreja, hoje truncada. O espaço era delimitado por 
uma cerca de forma ovalada, inexistente já nos inícios do sé-
culo XVI, mas que se reconhece ainda no traçado da Rua Di-
reita e da Rua do Jardim. As dimensões e as características do 
núcleo fazem radicar a sua origem nas congéneres leonesas 
de Riba-Côa, afastando-a dos burgos portuguesas coevos na 
margem esquerda do rio (Conceição, 2002: 33-34, 123-125).

D. Dinis recebeu um núcleo de povoamento ocupado pelas 
gentes que aí tinham habitado desde sempre, acrescida de 
portugueses, leoneses das regiões vizinhas, mas também 
galegos, asturianos, francos, mouriscos e moçárabes, de-
pendentes de uma economia assente fundamentalmente na 
criação de gado (Gonçalves, 2009: 69-71). Almeida não teve 
feira durante os séculos XIV e XV, já que estas se localizavam 
sobretudo nas povoações da margem esquerda do Côa, mas 
era um dos portos secos da região, situando-se o entreposto 
“para lá da aldeia da Malpartida”, onde se chegou a registar 
o maior volume de comércio têxtil de Portugal com Castela 
(Gonçalves, 2009: 79-80).
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27 | Parede Este do poço, sendo visíveis siglas de canteiro.

26 | N.º 69: Dinheiro de D. Sancho II (1223-1248), bolhão. N.º 41 e N.º 64: Dinheiros de D. Afonso III (1248-1279), bolhão. N.º 19: Dinero Noven 
de Alfonso X de Castela (1252-1284), bolhão. N.º 70: Dinheiro de D. Dinis (1279-1325), bolhão. N.º 15: Dinheiro de Afonso IV (1325-1357), 
bolhão. 
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28 | Traçado hipotético da muralha do núcleo medieval de Almeida, em torno do castelo. Adaptado de Conceição, 2002.
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bastantes para evitar a mudança de campo em várias oca-
siões (Carvalho, 2006: 25-27). O facto de ter sido chamado 
a desempenhar funções militares é, contudo, a prova da sua 
crucial importância estratégica na consolidação da fronteira e 
na manutenção da integridade territorial do Reino.

...............................................

1. Tiro que cruzava as diversas componentes da fortificação, para que todas as 
partes da estrutura fossem defendidas umas pelas outras. Para um glossário 
dos termos militares veja-se Moreira, 1989: 325-330; Nunes, 1991; Amorim, 
2009: 9-22.

2.  Varandins em pedra com aberturas no pavimento para lançamento de pro-
jécteis e outras substâncias ofensivas no sentido vertical.

3. Corredor de circulação no topo e ao longo das muralhas.

4. Com a mesma característica da barbacã, mas protegendo apenas a porta.

Os dados conhecidos sobre as rendas eclesiásticas do ano de 
1320 demonstram, no Riba-Côa, a existência de um número 
considerável de população mas com recursos muito escas-
sos, e evidenciam que, apesar de diminuto, o concelho de Al-
meida teria gentes com rendimentos superiores aos seus vizi-
nhos, ainda assim bem abaixo do que se verificava em outras 
partes da Beira interior (Gonçalves, 2009: 73-78). A verdade 
é que nunca existiu aqui um couto de homiziados, mecanis-
mo da Coroa que comutava penas de prisão pela obrigação de 
residência em regiões despovoadas. Estes foram abundantes 
nas terras vizinhas (Moreno, 1986: 93-138).

O sistema defensivo de Almeida foi posto à prova nestes sé-
culos, mormente nos confrontos entre Portugal e Castela 
das décadas de 1370 e 1380, não tendo os seus muros sido 
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século XV foi tranquilo no que toca às rela-
ções entre Portugal e o seu vizinho ibérico. 
Após a paz de 1411 não se registaram actos 
de guerra no castelo de Almeida, não obs-

tante a passagem da hoste de D. Afonso V, aquando da sua in-
terferência na sucessão dinástica castelhana (Carvalho, 1988: 
81). Apesar desta situação pacífica, nos finais desta centúria e 
inícios da seguinte, houve uma intensa campanha de constru-
ção e sobretudo de reconstrução de castelos raianos. D. João II 
e, sobretudo, D. Manuel I procuraram consolidar o sistema de-
fensivo português, precavendo-se face à eventualidade de um 
conflito. Esse movimento teve expressão na Beira interior, so-
bretudo através da remodelação de antigas fortificações, não 
obstante datarem também desta época alguns abandonos de 
povoações muradas entretanto abandonadas (Gomes, 1996: 
68-71; Barroca, 2000: 238).

As fortificações desta época em Portugal têm sido considera-
das como arcaicas, no contexto da arquitectura militar do seu 
tempo, uma época em que se generalizava o uso de armas de 
fogo em combate. Estas mutações na arte da guerra tinham le-
vado à construção ou adaptação de antigas fortificações, a fim 
de as dotar de capacidade ofensiva e defensiva em recontros 
assentes essencialmente no poder da artilharia. A transforma-
ção dos antigos castelos não foi imediata, antes gerou um tipo 
de arquitectura militar híbrida, normalmente denominada de 
transição, balizada em Portugal entre meados do século XV e 
meados da centúria seguinte. 

Contudo, no território continental, a grande maioria das obras 
então realizadas revelam um grande apego às formas medie-
vais, ao contrário do que sucedeu no Oriente e, sobretudo, no 
Norte de África sob domínio português. A mencionada situa-
ção político-militar estável na Península Ibérica terá estado 

na origem desta inércia técnica. Os trabalhos terão ficado ge-
ralmente circunscritos à reconstrução de muros derrubados, 
ao melhoramento de torres, à construção de barbacãs1 e à 
abertura de troneiras2. Por vezes chega a ser difícil distinguir 
os resultados destas campanhas das realizadas mais de um 
século antes, tal o seu carácter arcaizante (Dias, 1988: 236-
238; Moreira, 1989: 115-118).

O mesmo não se poderá afirmar relativamente ao castelo de 
Almeida, que representa um dos exemplares mais importan-
tes no território português da arquitectura militar de tran-
sição. Está comprovada documentalmente uma profunda 
campanha de obras aqui entre 1508 e 1509, sob a liderança 
do biscainho Francisco Danzilho (Francisco de Arcillo), que 
tomou em mãos este desígnio real através de um contrato 
de empreitada. A obra foi, assim, assumida pela Coroa, não 
obstante Almeida estar integrada desde meados do século XV 
na órbita do marquesado de Vila Real, uma das linhagens mais 
proeminentes da alta nobreza portuguesa. Para fazer face às 
despesas, bem como outras em fortificações da região, o rei 
lançou um tributo sobre as populações da comarca da Beira. 
É manifesta a prioridade do monarca na obra de Almeida, pelo 
cuidado no acompanhamento dos trabalhos através do en-
vio de mestres experimentados nos seus principais estaleiros 
para as acompanhar (Conceição, 2002: 45; Carvalho, 2006: 
28-30). Almeida é, mesmo, um dos dois únicos casos de for-
tificações desenhadas por Duarte de Armas que ostenta o es-
tandarte pessoal de D. Manuel I com a esfera armilar, talvez 
um sinal da sua importância (Barroca, 2003: 100).

O
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29 | Vista Sul do castelo de Almeida, in Livro das fortalezas situadas no extremo de Portugal e Castela por Duarte de Armas, Escudeiro da Casa 
do Rei D. Manuel I, fólios 72v-73 (PT/TT/CF/159 – Imagem cedida pelo ANTT).
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30 | Vista Nordeste do castelo de Almeida, in Livro das fortalezas situadas no extremo de Portugal e Castela por Duarte de Armas, Escudeiro 
da Casa do Rei D. Manuel I, fólios 73v-74(PT/TT/CF/159 – Imagem cedida pelo ANTT).
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A documentação coeva e o próprio Duarte de Armas registam 
a principal obra realizada nesta época: “esta barreira e cubelos 
se fizeram novos”. O essencial da renovação manuelina passou 
pela construção de uma barbacã rodeando o castelo medieval 
a toda a volta, acentuadamente mais baixa que a cortina prin-
cipal, erguendo-se torres de formato ultra-semicircular nos 
quatro vértices3, também com uma marcada contenção volu-
métrica em altura, mas com uma largura apreciável. Embora 
o desenho destas últimas possa já ter sido feito após a visita 
ao local (Conceição, 2002: 53-54), é claro que elas foram co-
locadas no espaço imediatamente frontal às suas congéneres 
medievais quadrangulares. Tanto a muralha da barbacã como 
as torres foram dotadas de dispositivos para disparo de artilha-
ria, no primeiro caso eventualmente rentes ao solo, no segundo 
também nos balcões que as coroavam a toda a volta. 

Estas características remetem para as principais tendências 
da arquitectura militar de transição em Portugal, tais como: a 
construção de estruturas contidas em altura, mas significati-
vamente alargadas, mais eficazes na protecção face a dispa-
ros de artilharia; a preferência pelas torres redondas, também 
consideradas mais robustas e permitindo ofensiva através 
de mais ângulos; o desenho mais uniforme da fortificação, a 
fim de favorecer o flanqueamento e a defesa mútua das suas 
diversas componentes; a multiplicação dos dispositivos para 
disparo de artilharia em diversos níveis (Moreira, 1989: 93).

A planta levantada por Duarte de Armas revela mais alguns por-
menores da nova estrutura manuelina de Almeida, parte deles 
confirmados pelas fontes escritas coevas (fig. 13). Em torno da 
mencionada barbacã foi rasgado um fosso, mais um elemento 
retardador de uma eventual aproximação inimiga. Este deve-

ria ser escavado no subsolo ou no próprio substrato geológico, 
não sendo crível que fosse estruturado em pedra, como hoje se 
apresenta, dada a análise comparativa com outros desenhos 
da mesma obra. A sua transposição fazia-se através de uma 
ponte de madeira, implantada próximo da porta do recinto prin-
cipal, defendida com guaritas artilhadas. Para a concepção do 
fosso foram adquiridas e derrubadas casas que existiam junto 
ao antigo perímetro medieval (Gomes, 1996:70).

São relativamente reduzidos os vestígios materiais que che-
garam aos nossos dias resultantes desta campanha de obras. 
É evidente que a barbacã e o fosso referidos estão na base 
de idênticas estruturas visíveis actualmente (fig. 31). Porém, 
estas resultam de reconstrução posterior, como veremos, so-
brepondo-se às mais antigas, de que não encontrámos claros 
indícios nas intervenções arqueológicas realizadas. Parte dos 
escassos troços originais de paredes na vertical poderão datar 
da época manuelina (Barroca, 2000: 227).

Ainda assim, detectaram-se vestígios relacionados com a 
campanha de obras manuelina na base da torre ultra-semi-
circular Este do castelo, a denominada sondagem 6/7. Em 
primeiro lugar, registou-se uma fiada de pedras de um muro 
rectilíneo orientado no sentido Este-Oeste, portanto com uma 
lógica de implantação totalmente incompatível com aquela 
torre, que se lhe sobrepôs. O muro está firmado em sedimen-
to argiloso muito compacto, que não foi objecto de escava-
ção. Não surge na representação de Duarte de Armas, pelo 
que será anterior. Será, porventura, um vestígio de uma das 
habitações arrasadas junto ao antigo castelo medieval para 
construção do fosso e levantamento da referida barbacã e 
seus cubelos, nos inícios de Quinhentos.

31 | Primeiros trabalhos arqueológicos na torre ultra-semicircular Este, em 2007, um vestígio da barbacã e fosso que se fizeram em torno da 
cortina principal do castelo.
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32 | Troço de muro na base da torre ultra-semicurcular Este, provavelmente pertencente aos vestígios de uma habitação que se encontrava 
junto à muralha do castelo e que terá sido destruída aquando da construção do fosso e barbacã, em 1508-1509.
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Em segundo lugar, foi recolhido um espólio referente a este 
período nos estratos inferiores da sondagem 6/7, embora em 
escasso número e muito fragmentado. Destaquem-se dois 
interessantes elementos pertencentes a uma das armas por-
táteis mais utilizadas nesta época, a besta. O seu uso genera-
lizou-se no século XII, mantendo-se no registo arqueológico 
até ao século XVI, sendo utilizado essencialmente por com-
batentes apeados, os besteiros (Barroca e Monteiro, 2000: 
383-407). Por um lado, recolheram-se exemplares de projéc-
til disparados por esta arma, os virotes de besta (fig. 35), pe-
quenas setas com ponta maciça e alvado para encabamento, 
particularmente destrutivas quando perfuravam o inimigo. 
Por outro, um raro exemplar de noz de besta (fig. 36), o me-
canismo dentado cilíndrico que permitia segurar a corda até 
ao momento do disparo, quando se premia o gatilho; trata-se 
de um objecto relativamente bem preservado, conservando o 
corpo em osso e a fixação metálica à arma.

Sobressai, igualmente, um grupo numeroso de moedas atribuível 
a monarcas da segunda dinastia (fig. 37), composto fundamen-
talmente por ceitis, o espécime mais corrente à época. Nos es-
tratos inferiores da sondagem 6/7 recolheram-se destes numis-
mas, cunhados nos reinados de D. Afonso V, entre 1438 e 1481 
(n.º 63), e de D. Manuel I, de 1495 a 1521 (n.º 46.2). Nestes níveis 
arqueológicos detectou-se também outro tipo de moedas com 
cronologia semelhante, partindo da ideia de que estes numismas 
podem circular em reinados posteriores àqueles em que foram 
batidos: um real preto de D. João I, cunhado entre 1385 e 1433 
(n.º 46.1) e meio real preto D. Afonso V (n.º 10).

Muitos outros ceitis dos monarcas da dinastia de Avis foram 
exumados em níveis superiores desta torre, já em contexto de 

34 | Trabalhos arqueológicos no interior da torre ultra-semicircular 
Este, em 2011.

33 | Perfil estratigráfico Este da sondagem 6/7.
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35 | Virotes de besta em ferro (A: 6,7 cm de comprimento; 0,7 cm de 0 do alvado; cabeça piramidal com 1,8 x 1,2 cm de largura).

36 | Noz de besta em osso (3 cm de 0; 2,1 cm de largura; orifício com 0,6 cm de diâmetro; fixação metálica à arma com cabeça rectangular de 
1,4 x 1 cm).

A

B
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pleno revolvimento durante a época moderna e contemporâ-
nea. São espécimes batidos sob D. Afonso V (n.os 29, 50 e 55) 
ou sob D. Manuel I (n.os 19 e 51), este último com a curiosidade 
de ter sido cunhada duas vezes, por defeito. Refira-se tam-
bém um meio real branco de D. João I (n.º 42).

Também a esta época deverá pertencer uma lombada de livro 
em liga de cobre, reforço metálico que assegurava a integrida-
de dos espécimes mais preciosos, por exemplo de carácter reli-
gioso. Num registo diverso assinale-se um elemento de mó em 
calcário, recolhida em estrato de revolvimento da sondagem 
6/7 (C1D), indispensável à farinação dos habitantes da vila.

Por fim, embora não seja patente nos trabalhos arqueológi-
cos, a obra manuelina no castelo de Almeida implicou também 
a reconstrução de partes do antigo recinto medieval, como se 
pode percepcionar na citada obra de Duarte de Armas: a tor-

re quadrangular Oeste foi refeita, abrindo-se troneiras no seu 
corpo e coroando-se a estrutura com balcão circular, também 
com dispositivos de fogo; o vértice Sul foi dotado de um balcão 
duplo, com troneiras no topo; e o topo das cortinas terá sido re-
formulado com a construção de ameias de corpo largo, que se 
distinguem claramente das existentes na menagem e na torre 
Este. Como referido, é mais problemática a atribuição cronoló-
gica ao “baluarte” da porta e aos edifícios interiores.

Assim, a presença de um mestre-de-obras estrangeiro, que 
pouco tempo depois foi agraciado com um cargo no Norte de 
África, estará na génese da originalidade das soluções arqui-
tectónicas empregues em Almeida. Esta terá sido, aliás, uma 
época charneira da arquitectura militar manuelina, quando se 
assumiu de forma mais clara a necessidade de repensar a for-
ma das fortificações, a fim de as adaptar aos progressos da 
artilharia, um processo desencadeado pelo levantamento de 

37 | N.º 42: Meio Real Branco de D. João I (1385-1433), bolhão; N.º 46.1: Real Preto de D. João I (1385-1433), bolhão; N.º 10: Meio Real Preto 
de D. Afonso V (1438-1481), cobre; N.º 29, 50, 55, 63: Ceitis de D. Afonso V (1438-1481), cobre; N.º 19, 46.2, 51: Ceitis de D. Manuel I (1495-
1521), cobre.



O Castelo de Almeida
Arqueologia de um espaço de guerra multissecular

43 

38 | Elemento de mó em calcário.

39 | Lombada de livro em liga de cobre.
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Duarte de Armas (Barroca, 2003: 97-99). Francisco Danzilho er-
gueu em Almeida uma estrutura com apreciáveis semelhanças 
face às que então se construíam no actual território espanhol, 
nomeadamente em Castela e na Andaluzia, bem como no centro 
de França (Dias, 1988: 244).

Com efeito, entre as principais novidades das fortificações de 
transição castelhanas, erguidas a partir de 1470, estão as barrei-
ras artilhadas circundadas por fosso, com torres de formato cir-
cular nas esquinas, denominadas de baluartes por serem avan-
çadas face à estrutura militar e possuírem artilharia em casama-
tas, dispostas na diagonal da esquina mais exposta aos ataques 
inimigos (Cobos Guerra, 2002: 678-682). Todos estes elementos 
parecem ter estado presentes na obra manuelina do castelo de 
Almeida, embora a uma escala reduzida face a alguns exemplares 
castelhanos de excepção, como a imponente fortificação da Mota 
de Medina del Campo, erguida precisamente aquando da referida 
ingerência de D. Afonso V na sucessão de Castela.

Neste sentido, quando a Coroa realizou em 1537 um inquérito 
sobre o estado das demarcações da fronteira, bem como das 
respectivas fortificações, considerou-se que “a fortaleza [de Al-
meida] é a melhor de Riba-Côa”. A linha de Alcañices essa manti-
nha-se estável, “sempre por uma ribeira de Tourões abaixo”, não 
havendo aliás memória de que alguma vez isso tivesse sido posto 
em causa: “e que nunca esta vila teve nenhuma diferença com 

Castela nem debate sobre o partir dos termos pela dita ribeira” 
(Carvalho, 1988: 117-120). 

A ausência de guerra convidava, claro, ao crescimento económi-
co e, com este, ao aumento populacional. No numeramento de 
1496, o concelho de Almeida era um dos que tinha menor núme-
ro de casas no Riba-Côa, apenas 185 fogos. Concelhos vizinhos, 
como Castelo Bom e Castelo Mendo, tinham mais habitações. 
Estes números não são, porém, indicativos das povoações, já 
que incluíam as áreas rurais, com dimensões muito variáveis. 
No numeramento de 1527-32, Almeida surgia já na quarta po-
sição entre os concelhos de Riba-Côa, com 412 fogos. O cres-
cimento fora de 127%, a segunda maior marca da região, bem 
acima da média do Riba-Côa (93%) e de toda a Beira interior 
(107%)4. Considerando apenas os números relativos às sedes 
de concelho, Almeida era então o núcleo mais povoado de Riba-
-Côa, com 264 fogos, um pouco acima de Escalhão, Vermiosa, 
Almendra, Escarigo e Sabugal, factor que se poderá relacionar 
com a inexistência dos “constrangimentos que em outros locais 
o abrupto do terreno provocava” (Gonçalves, 2009: 89-103).

De facto, era evidente o crescimento da povoação de Almeida 
nesta época pela suave encosta Sul do castelo, transpondo cla-
ramente o antigo recinto medieval, que nesta época já não era 
limitado pela muralha. As novas casas dispunham-se num tra-
çado de tendência rectilínea, com fachadas alinhadas ao longo 

40 | Castelo da Mota de Medina del Campo.
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das ruas, esboçando-se os terreiros das Freiras e de São João, 
dois dos principais espaços públicos da vila moderna (Concei-
ção, 2002: 56-58).

Enfim, a paz estreitava as relações inter-fronteiriças, na maior 
parte das vezes amigáveis. Os terrenos podiam ser agricultados 
em conjunto e o comércio era intenso, muitas vezes através dos 
portos de Sabugal, Alfaiates e Almeida, amiúde também ilicita-
mente, por exemplo através da aldeia da Malpartida (Gonçalves, 
2009: 105-107). Foi esta a situação até à guerra da Restaura-
ção, quando a oposição entre reinos ibéricos voltou a obrigar 
esta região a assumir o seu papel militar secular, aliás numa 
dimensão nunca antes experimentada.

...............................................

1. Segunda linha de muralha, colocada no exterior mas junto à cortina principal, 
mais baixa que esta, que reforçava a defesa do recinto defensivo.

2. Dispositivos abertos nas muralhas para colocação de peças de artilharia.

3. Forma redonda que excede o semi-círculo, também denominada cubo ou cubelo.

4. Deve ter-se em consideração que nesta data Vale da Coelha também constituía 
um município autónomo, embora apenas com sete fogos.



REUTILIZAÇÕES 
MODERNAS



fortaleza abaluartada de Almeida, começa-
da a erguer logo em 1641, mas sucessiva-
mente reforçada ao longo de mais de um 
século, foi indubitavelmente a maior obra de 

fortificação na raia beirã durante a Idade Moderna. Ao contrá-
rio do que sucedeu por exemplo no Alentejo, onde se apostou 
na defesa de vários povoados, nesta região grande parte do 
esforço defensivo concentrou-se nesta vila, tornada sede de 
armas da respectiva província. Em virtude da sua implantação 
geográfica, Almeida era, efectivamente, uma das vias mais 
fáceis de penetração no Reino. O sucesso no cerco de 1663 
selou a participação vitoriosa da vila na guerra da Restaura-
ção, plena de recontros e escaramuças constantes (Carvalho, 
1988: 146-149). A verdade é que nos anos seguintes assistiu-
-se a uma progressiva transformação urbana, que implicou a 
metamorfose do burgo numa verdadeira praça de guerra, com 
a implantação de novos equipamentos destinados a suprir as 
necessidades da função cada vez mais primordial da vila, a 
militar (Conceição, 2002: 73).

A
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42 | Revelim do Paiol ou de Santa Bárbara, parte do sistema defensivo erguido em Almeida durante a Idade Moderna.

41 | Coroamento da porta interior de São Francisco, um dos principais acessos à praça-forte abaluartada.
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Passado quase um século e meio das obras manuelinas, o 
castelo de Almeida não fazia obviamente parte destes pla-
nos defensivos, ultrapassada que estava a sua estrutura face 
à guerra moderna. Foi utilizado como armazém de pólvora e 
munições, certamente pelo facto de ser um recinto fechado e 
robusto. Há ainda informação de que se guardavam aqui ou-
tro tipo de bens, nomeadamente o “azeite de sua Majestade”, 
depositado em grandes talhas (Carvalho, 1988: 138-139). 
Esta função logística fora complementada pela construção 
de atafonas durante a guerra da Restauração, para suprir as 
necessidades de farinação na praça de guerra (Conceição, 
2002: 80). Esta estrutura foi erguida no lado exterior do fos-
so, correspondendo às ruínas que são hoje visíveis a Oeste do 
castelo, compreendendo quatro zonas de moagem separadas 
por pequenos muros, parte delas conservando ainda as res-
pectivas mós (fig. 43). A área não foi objecto de intervenção 
arqueológica, pelo que não se conhece o funcionamento do 
engenho. Além deste novo anexo, o castelo deveria manter 
sensivelmente a mesma fisionomia dos inícios do século XVI.

A história do castelo ficou, porém, marcada por um aconte-
cimento nefasto, ocorrido na noite de 23 de Agosto de 1695: 
“hás oito horas da noite começou a ameaçar tempestade; 
esta foi em aumento com grandíssimo vento, trovões, relâm-
pagos, até hás onze para a meia-noite, em que soando três 
espantosos e tremendos trovões em continente com o raio 
ou raios, que se presume lançaram voo o armazém da pól-
vora que estava numa das torres do castelo, tendo abóbadas 
dobradas, com 18 palmos de entulho entre uma e outra e 16 
de grosso. Todo o castelo em que estavam os armazéns dos 
demais apetrechos ficou raso”1. A deflagração de um ou mais 
raios numa das torres medievais, provavelmente a menagem 
ou a localizada no canto Este, segundo se depreende da des-

43 | Antigas atafonas implantadas junto à cortina Oeste do castelo.

crição, levou à destruição maciça do castelo. O documento 
transcrito refere adiante que “duas horas depois do primeiro 
sucesso, por entre as ruínas do castelo se devia comunicar o 
fogo à parte onde estavam as bombas, granadas, alcanzias, 
lanças, petardos e outros apetrechos de fogo, ainda carre-
gados do tempo da guerra, e todos rebentaram mas sem ne-
nhum dano, porque estavam já sufocados debaixo da imensa 
quantidade de pedra que lhe tinha caído em cima”. A descri-
ção é por demais elucidativa e verosímil, confirmando uma 
destruição muito profunda da velha fortificação. É, aliás, in-
teressante sublinhar a enorme repercussão que este acidente 
teve, tal foi a sua monstruosidade, chegando a ser falado e 
lamentado no Novo Mundo (Robles, 1946: III, 46)2. De facto, 
os estragos na vila foram avultadíssimos, dando oportunidade 
a uma profunda renovação urbana (Conceição, 2002: 81-83).

Poucas notícias nos chegaram sobre a evolução do castelo de 
Almeida após este acidente. As informações mais detalhadas 
remontam à época da tomada da praça-forte pelos exércitos 
espanhóis, em Agosto 1762, na denominada Guerra Fantás-
tica. Na Guerra dos Sete Anos entre britânicos e franceses, 
Portugal e Espanha adoptaram partidos opostos, pelo que o 
território nacional foi invadido em Maio deste ano. As perdas 
sofridas nos meses seguintes acabaram por ser restituídas, 
na sequência do Tratado de Paris de Fevereiro de 1763 (Bar-
rento e Carvalho, 2006).

Durante o período de ocupação de Almeida, os espanhóis rea-
lizaram minuciosos levantamentos das estruturas militares, 
destacando-se a planta de José Hermosilla, particularmente 
detalhada no que se refere ao velho recinto medieval (Carvalho, 
2006: 93). O desenho mostra que, na sequência da destruição 
de 1695, tinha sido eliminada a cortina interior do castelo com 
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44 | Plano del castillo de la plaza de Almeyda, de José Hermosilla (1762-1763). Biblioteca Nacional de Madrid, MR/43/68.
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as respectivas torres, isto é, o perímetro defensivo medieval. 
Sendo as estruturas que até então tinham maior verticalida-
de e encontrando-se nelas o epicentro da explosão, foram 
naturalmente sacrificadas na reconstrução, pelo que não se 
registou qualquer vestígio da sua previvência. Este aconteci-
mento foi, pois, o responsável pela destruição maciça da torre 
de menagem e da torre quadrangular Este do castelo, atrás 
referidas, deixando-as na ruína documentada pelas escava-
ções arqueológicas.

Já a barbacã manuelina e os seus cubelos, sendo estruturas 
mais contidas em altura e periféricas face ao cerne do arma-
zenamento de pólvora, terão ficado menos danificadas. Proce-
deu-se, assim, à sua reconstrução, mantendo as quatro torres 
com formato ultra-semicircular nos ângulos, realizando tam-
bém um espessamento da estrutura junto aos vértices Este e 
Norte. Nesta data ter-se-á também revestido o fosso com pe-
dra, tanto a escarpa, como a contra-escarpa. A porta do recinto 
manteve-se a Norte, mas foi ligeiramente deslocada para Este 
em relação à posição nos inícios do século XVI, fazendo-se uma 
ponte para atravessamento do fosso.

Quanto ao interior, é evidente que os edifícios figurados por 
Duarte de Armas desapareceram, sendo erguidos novas cons-
truções encostadas à cortina. No canto Noroeste foi levantada 
uma casa com duas divisões e dois pisos para servir de arma-

ria. No vértice Sudoeste, figuram-se dois compartimentos de 
paredes particularmente espessas para armazenamento da 
pólvora, dando a entender que seriam à prova de bomba, sendo 
este o novo edifício mais alto. Finalmente, no canto Sueste e ao 
longo da parede Este elevaram-se quatro cómodos para os de-
mais apetrechos de guerra, pelo menos em parte também com 
dois pisos. Ao centro do pátio permaneceu o poço medieval, 
eventualmente com um bocal de configuração alterada, tendo 
sido colocados três lanços de escadas para acesso ao adarve 
nos ângulos Nordeste e Noroeste e a meio da parede Sul. 

Em suma, o castelo destruído em 1695 e que foi reconstruído 
entre este ano e o de 1762, hipoteticamente durante a cam-
panha de obras impulsionadas por Manuel de Azevedo Fortes 
nos primeiros decénios do século XVIII (Conceição, 2002: 85-
89), retomou a sua função de área logística da praça-forte, 
guardando o material militar das suas guarnições. A estrutura 
reduzira-se, contudo, enormemente em termos volumétricos, 
já que os dispositivos defensivos medievais tinham sido remo-
vidos, pelo que se destacava menos na paisagem, como aliás 
convinha à protecção de tão importantes provimentos.

São desta época as estruturas mais significativas identifica-
das nas escavações arqueológicas do castelo de Almeida. A 
Nascente detectou-se um muro com orientação Sudoeste-
-Nordeste, inflectindo depois para Noroeste. O primeiro troço 

45 | Muro dos armazéns de apetrechos militares que existiam no lado Este do interior do castelo, sobre a torre medieval.



46 | Muro dos armazéns de apetrechos militares que existiam no lado Este do interior do castelo (a azul), sobre a torre medieval (a amarelo).
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é medianamente aparelhado, com 90 cm de espessura média, 
limitado e sustentado por alguns blocos de pedra de grande 
dimensão, relativamente talhados nas extremidades, interli-
gados no seu interior por pequenas pedras e argamassa. Do 
segundo troço resta apenas a fiada de base, bem aparelhada, 
com grandes blocos de pedra a servir de paramento e peque-
nas pedras de enchimento, com 120 cm de espessura média. 
A estrutura assenta parcialmente no afloramento rochoso, 
sobrepondo-se noutra parte à torre quadrangular medieval, 
que estava então colapsada. As escavações revelaram que, 
após a destruição das estruturas medievais, estas foram re-
cobertas com um sedimento avermelhado muito compacto, 
sendo posteriormente erguidos estes muros sobre ele.

Já a Norte foi reconhecido um muro com idêntica estrutura-
ção, com cerca de 90 cm de espessura, sobrepondo uma boa 
parte do paramento da torre de menagem. Um primeiro tro-
ço arranca da muralha do castelo, estendendo-se por cerca 
de 7 m com orientação Noroeste-Sueste; um segundo seg-
mento inflecte para Sudoeste, alongando-se uns 14 m. Este 
último sobrepõe a referida estrutura medieval, ao passo que 
o primeiro assenta em sedimento rosado, colocado propo-
sitadamente para colmatação e nivelamento da área após a 
destruição de 1695. Conformou-se, assim, um compartimen-
to quadrangular encostado à cortina Oeste do castelo, mui-

to próximo do local onde esta entroncava com a torre ultra-
-semicircular Norte.

Confrontando os dados da escavação com a mencionada 
planta de José Hermosilla torna-se evidente que aquelas 
estruturas detectadas a Nascente correspondem aos alicer-
ces dos mencionados armazéns de apetrechos militares e as 
identificadas a Norte à base da casa da armaria, edifícios er-
guidos após a referida destruição geral do castelo e represen-
tados na mencionada planta de Hermosilla.

O cerco de 1762 deixou marcas no castelo de Almeida. Na 
eminência da ocupação da vila, o comandante do 2.º batalhão 
do regimento de infantaria, Francis McLean, cogitou construir 
“fornos a prova de bomba no fosso do castelo”, mas estes 
não devem ter sido erguidos, visto que escassos dias antes 
da queda da praça-forte ainda estavam por fazer, convo-
cando-se todos os padeiros para abastecimento ao exército 
e registando-se grande carestia entre os sitiados (Carvalho, 
1988: 214-221). Os ataques do exército espanhol danifica-
ram, contudo, “os três armazéns que estavam dentro do cas-
telo e casa forte do mesmo”, prejuízos que foram reparados 
nos dois anos seguintes. Nas obras ordenadas pelo marquês 
de Pombal “os armazéns de munições de guerra do castelo se 
forraram de novo e soalharam alguns e a todos se fez telha-
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47 | Muros da casa da armaria que existia no lado Norte do interior do castelo, sobre o troço da torre de menagem medieval.
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48 | Muros existentes junto à antiga cortina Nordeste.

49 | Muros existentes junto à antiga cortina Nordeste, interpretados como pertencentes a um edifício de armazém (a azul).
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do mourisco sentado em cal e se rebocaram em parte o que 
lhe faltava e caiaram”. Já “o telhado do armazém grande e de 
prova de bomba, que é de forte lajeado, também se reedificou” 
(Carvalho, 1988: 283 e 296-297).

É crível que por estes anos tenha sido construído outro ar-
mazém no castelo, a fim de obviar a sua fraca capacidade de 
armazenamento, denunciada pelo coronel Jacques Funckem, 
em 1766 (Carvalho, 1988: 321); o novo edifício foi encostado 
à cortina Nordeste, ladeando a porta, como testemunham os 
desenhos coevos. Os trabalhos arqueológicas realizados nes-
ta área permitiram registar um grande emaranhado de muros 
de difícil interpretação, dado que não se fez mais que uma 
simples limpeza e uma pequena sondagem. Os níveis arqueo-
lógicos e as próprias estruturas foram muito perturbadas por 
uma tentativa de reconstituição deste sector em meados do 
século XX . Ainda assim, parece evidente que o alicerce de muro 
rectilíneo paralelo àquela muralha, com cerca de 2 m de largu-
ra, corresponderá à fachada interior do citado compartimento, 
podendo um pequeno muro perpendicular a Este corresponder 
a uma segmentação interna (fig. 49). É também curioso assi-
nalar que, na construção deste edifício, foi reaproveitada uma 
antiga lagareta, de cronologia incerta (fig. 50).

50 | Lagareta reutilizada na construção de um edifício de armazém.

Um novo evento bélico haveria, porém, de arrasar as constru-
ções setecentistas de Almeida, sendo responsável pela ruína 
das estruturas que temos vindo a descrever. Em 1807 Portugal 
fora arrastado para as Guerras Napoleónicas, com a invasão de 
Portugal pelas tropas francesas, represália pelo alinhamento 
de Portugal com a Grã-Bretanha. A Guerra Peninsular durou 
até 1814, mas as forças conjuntas luso-britânicas acabaram 
por expulsar os invasores, não obstante a devastação geral do 
país. Na tarde do dia 26 de Agosto de 1810, aquando do cerco 
à praça de Almeida pelas tropas de Massena, na chamada 3.ª 
invasão francesa, foram lançadas duas bombas sobre o cen-
tro do castelo, caindo sobre uma porção de pólvora que aí es-
tava depositada fora do paiol. Esta foi rastilho para a enorme 
explosão, que destruiu por completo o velho recinto, além de 
uma boa parte da vila, matando muitos dos sitiados e alguns 
atacantes. O sucedido levou à rendição da praça, permitindo às 
tropas francesas seguir caminho na direcção do centro do país.

Em termos arqueológicos, o malogro de 1810 é detectável 
através de uma grande quantidade de material disperso à su-
perfície. É evidente que estes artefactos não se encontram na 
sua posição original resultante da explosão, mas antes são 
fruto de revolvimentos realizados no século XX, como veremos. 
Em todo o caso retratam o municionamento do castelo naquele 
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51 | Projecteis de artilharia em ferro, bombas de morteiro (A), balas de armas portáteis (B) e balas de canhão (C).

C

A

fatídico dia, sendo os projécteis de artilharia o achado mais fre-
quente. O espólio mais numeroso, ultrapassando uma centena 
de exemplares, diz respeito a balas de pequeno calibre perten-
centes a armas individuais portáteis, com 1,5 a 2,1 cm de diâ-
metro, embora a maior incidência se situe entre os 1,7 e os 1,9 
cm; boa parte destes projécteis apresenta marcas de impacto, 
detectando-se escassos exemplares agregados por fundição. 
Outras esferas de ferro fundido maciças com 13 cm de diâme-
tro foram utilizadas como balas em peças de artilharia grossa, 
canhões como os que defendiam a praça forte, encontrando-se 
parte delas fragmentadas. Finalmente, contaram-se também 
pedaços de bombas, com 24 a 29 cm de diâmetro, disparadas 
a partir de obuses ou morteiros (Amorim, 2009: 14)3.

Foi, simultaneamente, exumado material respeitante às 
guarnições estacionadas no castelo até 1810, recolhido es-
sencialmente nos estratos superficiais da torre ultra-semici-
ruclar Este, a sondagem 6/7 (C1 e C2), e nos sedimentos de 
superfície das limpezas efectuadas em todo o sector Norte 
do castelo. Desde logo as cerâmicas utilizadas no quotidia-
no, nomeadamente os pratos esmaltados a branco, como o 
Alm6/7-121, ou as tigelas malagueiras com a mesma deco-
ração, como o Alm6/7-073 ou o Alm6/7-124; pelo menos a 
primeira deverá tratar-se de produção originária das ofici-
nas de Vila Nova, dadas as duas marcas de tom avermelhado 
deixadas pelo trempe no vidrado da peça (Sebastian, 2011: 
501). Ainda no que se refere à mesa dos soldados adstritos ao 
castelo de Almeida, refira-se o fragmento de púcaro de pas-
ta vermelha, brunido e com decoração estampilhada, excisa 
e incisa, destinado à ingestão de líquidos. Corresponde a um 
fabrico com larga difusão durante a Idade Moderna em Portu-

gal, sendo particularmente afamados os barros alto-alente-
janos, de onde serão provenientes também dois fragmentos 
com decoração formada por pequenas pedras de quartzo in-
crustadas (Sardinha, 2002: 789-796). 

Outras cerâmicas dizem respeito a outras actividades diárias 
dos militares. Refira-se o fragmento de bispote, vulgo penico, 
revestido por esmalte branco com decoração a verde sobre 
cordão plástico. A grande talha Alm6/7-054, de pasta clara, 
com bordo com decoração digitada e finas incisões oblíquas 
na superfície externa, serviria para guardar as provisões ali-
mentares dos soldados.

Foram também encontrados no castelo de Almeida artefac-
tos não-cerâmicos, nomeadamente  relacionados com o ves-
tuário dos militares. Entre eles destaquem-se: um pequeno 
botão em osso de três furos (n.º 58), provavelmente utilizado 
como abotoadura de camisa; um botão de argola em liga de 
cobre (n.º 17), provavelmente para casaca ou sobrecasaca, 
apresentando no reverso a inscrição “PLA…”; e um botão em 
cerâmica de quatro furos (n.º 14). Refiram-se também uma 
grande fivela em liga de cobre (n.º 83) e um fragmento de fi-
vela decorada com incisões no mesmo material (n.º 20), ser-
vindo respectivamente para cinturão e casaco, embora seja 
difícil atribuir cronologia e funcionalidade precisa a este tipo 
de objectos.

O jogo era também uma das actividades dos soldados estacio-
nados em Almeida, certamente uma forma de passar os tem-
pos de ócio, entre os turnos de ronda ou os demais afazeres 
militares  da praça. Os vestígios mais evidentes desta prática 

B
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Alm6/7-64

Alm6/7-124

Alm6/7-055

Alm6/7-121

Alm6/7-121

Alm6/7-106

Alm6/7-200

52 | Alm6/7-64: talha (32 cm de 0 de bordo; 1 cm de espessura máxima da parede. Alm6/7-124: tigela (7 cm de 0 do fundo; 1,3 cm de 
espessura máxima da parede). Alm6/7-055: forma aberta com fundo em pé anelar destacado, com decoração pedrada (10,4 cm de 0 do 
fundo; 1,2 cm de espessura máxima da parede). Alm6/7-121: prato esmaltado a branco (7 cm de 0 do fundo; 0,8 cm de espessura máxima da 
parede). Alm6/7-121: bispote (?) esmaltado a branco com decoração a verde (1,6 cm de espessura máxima da parede). Alm6/7-106: púcaro 
com decoração estampilhada, excisa e incisa (12 cm de 0 do bordo; 0,8 cm de espessura máxima da parede). Alm6/7-200: bordo de cerâmica 
brunido e com decoração pedrada (13,6 cm de 0 do bordo; 0,5 cm de espessura máxima da parede).
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54 | Fivelas. N.º 83: em liga de cobre, com fragmento de fuzilhão em ferro (5,2 cm de comprimento, 4,2 cm de largura e 0,4 cm de espessura). 
N.º 20: em liga de cobre (3,1 cm de comprimento e 0,1 cm de espessura). 

53 | Botões. N.º 14: em cerâmica (4 cm de 0 e 0,9 cm de espessura). N.º 17: em liga de cobre (1,6 cm de 0 e 0,1 cm de espessura, argola com 
0,4 cm de 0). N.º 58: em osso (1,4 cm de 0 e 0,2 cm de espessura).

14 17 58

2083
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são as peças utilizadas nos jogos de azar, como os dados em 
osso e as malhas de jogo em cerâmica afeiçoada. Estas foram 
recolhidas em grande quantidade, sendo usadas para os di-
versos jogos de tabuleiro da época, nomeadamente o jogo do 
moinho ou do gamão.

Por outro lado, surgem alguns objectos mais comummente 
ligados ao universo feminino, tais como as pulseiras de vidro, 
os alfinetes, as agulhas e os dedais  em liga de cobre. Em todo 
o caso, relativamente a estes três últimos grupos de objectos 
não é certo que se enquadrem nesta esfera, uma vez que as 
tarefas de cozer e cerzir seriam obrigatórias ao contexto mili-
tar, de modo a manter as fardas no seu melhor estado.

55 | Dado em osso e malhas de jogo fabricadas a partir do reaproveitamento de fragmentos de cerâmica.

Curiosamente, foi achado apenas um numisma enquadrável 
neste período dos séculos XVII e XVIII, uma moeda espanhola 
cunhada por Carlos IV, datada de 1797, recolhida à superfície. 
É um vestígio evidente da circulação monetária no tempo da 
terceira invasão francesa.

De níveis superiores do castelo são também uma faca em fer-
ro, a que falta o respectivo cabo, e uma chave, elementos que 
também deverão ser atribuídos a este horizonte cronológico 
de ocupação do castelo.

Enfim, todos estes objectos ficaram preservados nos escom-
bros do castelo após a sua explosão, como testemunho não 

56 | Fragmentos de pulseira em vidro negro (0,4 cm de espessura). 
N.º 186: fragmento de pulseira em vidro negro (0,3 cm de 
espessura).

57 | Alfinetes em liga de cobre com cabeça retorcida. N.º 98: 5,6 
cm de altura e 0,3 cm de espessura da cabeça. N.º 105: 2,4 cm 
de altura e 0,15 cm espessura da cabeça. N.º 106: 4,4 cm de 
altura e 0,2 cm de espessura da cabeça. N.º 60: 3 cm de altura e 
0,2 cm de espessura da cabeça. N.º 66: 3,1 cm de altura e 0,15 
cm de espessura da cabeça. N.º 37: 3,5 cm de altura e 0,3 cm 
de espessura da cabeça. N.º 53: 4,7 cm de altura e 0,2 cm de 
espessura da cabeça.

186
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58 | Dedais. N.º 05: em liga de cobre (1,3 cm de 0 do bordo; 1,6 cm de 0 do fundo; 1,6 cm de altura; 0,1 cm de espessura). N.º 36: em liga de 
cobre (1 cm de 0 do bordo; 1,3-1,8 cm de 0 do fundo; 1,7 cm de altura; 0,05 cm de espessura).

59 | Faca em ferro.
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61 | Oito reales de Carlos IV de Espanha (1748-1819), liga de cobre. 60 | Chave em ferro.

só das vivências da arte da guerra, mas também do normal 
quotidiano dos habitantes da praça de guerra de Almeida na 
Idade Moderna. 

...............................................

1. ”Relação da fatal ruína que sucedeu na praça de Almeida na noite de terça-feira 
23 de Agosto de 1695“, documento da Biblioteca da Ajuda (Lisboa), manuscri-
to 50-V-34, fólios 415-416v), identificado por Margarida Tavares da Conceição 
2002: 81 e integralmente publicado por Vilhena de Carvalho, com actualização 
ortográfica (2006: 96-104), como aqui fazemos.

2. No seu diário escrito na cidade do México, onde vivia, o sacerdote Antonio de 
Robles refere, embora trocando o ano do acontecimento, que a comunicação 
chegada da Europa informara que nas “vísperas de San Bartolomé, del año pas-

sado, cayó un rayo o centella en el almacén de la pólvora de la villa de Almeida 
en Portugal, y se volaron elcastillo y murallas y se arruinó todo el lugar, en que 
perecieron más de trescientas personas, y que en un convento de religiosas nin-
guna quedó viva”.

3. Os projécteis recolhidos em Almeida entre 2009 e 2011 foram objecto de um 
trabalho académico na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universi-
dade Nova de Lisboa de André Bargão e Ângela Loureiro, cujas informações aqui 
utilizamos, com reconhecimento aos autores, também eles voluntários nestes 
trabalhos arqueológicos.



NA 
CONTEMPORANEIDADE



epois da destruição de 1810 o castelo de Al-
meida permaneceu em ruínas. Os inúmeros 
relatos coevos evidenciam esta situação, 
nomeadamente o do próprio governador 
Cox, que resume o estado do velho recinto 

a “uma imensa massa de cantaria” (Carvalho, 1988: 452). As 
fotos de meados do século XX ainda mostram um grande ter-
reiro salpicado por árvores no sítio da antiga fortificação, não 
se vislumbrando qualquer vestígio de muralha, torre ou outra 
estrutura, nem sequer do fosso. Todos os testemunhos histó-
ricos ficaram, pois, enterrados depois do aterro e nivelamento 
da área em 1819 (Conceição, 2002: 115).

D
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Aquando daquele evento bélico da Guerra Peninsular foi tam-
bém totalmente arrasada a igreja matriz da vila, que se loca-
lizava a Norte do recinto militar desde a Idade Média, confor-
mando um dos espaços públicos da vila. A completa destrui-
ção do edifício religioso levou a que, na década de 1830, fosse 
implantado no local um cemitério, cujos muros sobrepuseram 
parcialmente o troço Norte do fosso do castelo (Conceição, 
2002: 115). O espaço de enterramento foi culminado por uma 
torre de campanário, evocadora da antiga matriz, cujo portal 
ostenta aquela data. A recolha de uma moeda de D. Carlos I 
nas escavações arqueológicas do castelo, datada de 1892, 
é um testemunho destes decénios em que o castelo serviu 
como terreiro de passagem aos moradores da vila.

Todo o espaço permaneceu com esta configuração até mea-
dos do século XX. Nessa altura iniciaram-se as intervenções 
da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
(DGEMN) no castelo de Almeida, integradas numa política na-
cional de restauro do património arquitectónico, verdadeiro 
suporte do discurso ideológico do Estado Novo. Muitos cas-
telos foram objecto de profunda remodelação, sempre com 
um programa de reposição dos edifícios à sua suposta traça 
primitiva, visando a exaltação dos valores da nacionalidade. 
Os castelos eram, então, vistos como testemunhos de uma 
ancestral luta pela independência, da precocidade do reino 
português e da sua definição territorial, sendo os principais 
monumentos associados a figuras heróicas da história por-
tuguesa. Refira-se a prática de realização de escavações nas 

62 | Terreiro do castelo em 1953. 

62 | Vinte reis de D. Carlos I (1892), liga de cobre. 
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antigas fortificações, não com um carácter científico, mas a 
fim de encontrar estruturas enterradas que credibilizassem a 
reconstituição e de recolher antigos silhares desmontados a 
utilizar no trabalhos (Correia, 2010).

A primeira destas grandes obras no castelo de Almeida a car-
go da DGEMN ocorreu entre 1943 e 1947. Os trabalhos consis-
tiram basicamente na reconstrução das muralhas do castelo, 
havendo também registos de escavações, com o intuito de 
detectar estruturas, que se encontravam, em grande medida, 
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63 | Terreiro do castelo em 1953.

É inimaginável proceder a tal remeximento do subsolo sem 
o devido acompanhamento arqueológico, disciplina que na-
quela época ainda se centrava no estudo do passado pré-his-
tórico e romano, ignorando os períodos medieval e moderno. 
Muita informação se perdeu irremediavelmente nestas inter-
venções do século XX, dificultando a tarefa de quem procura 
fazer a história do castelo de Almeida. Além disso, como se re-
feriu inicialmente, estes trabalhos não possibilitaram grande 
valorização dos vestígios e do antigo recinto militar, que assim 
permaneceu arruinado e abandonado.

As marcas destas intervenções contemporâneas foram, pois, 
bem profundas no registo arqueológico do castelo. Por um 
lado, as escavações então realizadas destruíram boa parte 
da deposição natural dos vestígios das várias fases de ocu-
pação da fortificação, pelo menos nos sectores Norte e Este. 
Por exemplo na sondagem 6/7, todos os estratos designados 
como camada 1 e camada 2 resultam do preenchimento de 
uma profunda perfuração realizada nesta estrutura por me-
ados do século XX, pelo que se recolheram materiais arqueo-
lógicos misturados de todas as épocas (fig. 33). Nos vários 
locais intervencionados, pelo menos as camadas superficiais 
mostraram-se revolvidas por estas obras da DGEMN, verifi-
cando-se também uma colmatação com parte dos sedimen-
tos do fosso, que foi desentulhado nesta data.

Por outro lado, tal como figurado em planta coeva e em fo-
tografias, o coroamento e parte do paramento das torres 

ocultadas. Entre os anos de 1964 e 1966 deu-se uma segunda 
grande campanha de obras, a cargo da mesma instituição es-
tatal. Procedeu-se, então, a “escavações e sondagens estra-
tigráficas”, à abertura de profundas trincheiras, à construção 
de dreno para escoamento de águas pluviais, à reconstrução 
de panos de muralha através de assentamento de cantaria e 
à remoção de terras para desobstrução do fosso. Escassos 
registos subsistem destes importantes trabalhos, nomeada-
mente em termos da sucessão estratigráfica e dos espólios 
exumados pela remoção de elevado volume de terras1, em-
bora a intervenção sobre as estruturas2 esteja relativamente 
bem documentada fotograficamente.

Na sequência destas obras realizaram-se novos desaterros e 
reconstruções de panos de muralha, bem como o arranque 
de ervas no interior do castelo, entre 1969 e 1971, tendo-se 
igualmente procedido a escavações no espaço envolvente ao 
monumento, consolidando-se os muros postos a descoberto. 
Os registos resultantes destas intervenções são igualmente 
escassos e insuficientes, muito embora uma planta de 1969 
mostre algumas estruturas postas a descoberto no sector 
Norte do castelo e outras no exterior a Oeste.

Estas obras da DGEMN fizeram-se segundo princípios de in-
tervenção no património hoje inaceitáveis. É actualmente im-
pensável uma acção que procure devolver aos edifícios his-
tóricos a sua forma original, apagando precisamente toda a 
evolução a que ele esteve sujeito, que é parte do seu passado. 
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64 | Desentulhamento e reconstrução das escarpas do fosso junto à torre ultra-semicircular Este, durante os trabalhos dos anos de 1960.

65 | Desentulhamento e reconstrução das escarpas do fosso junto à torre ultra-semicircular Este, durante os trabalhos dos anos de 1960. 
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67 | Desentulhamento e reconstrução das escarpas do fosso junto à torre ultra-semicircular Sul e paramento Este, durante os trabalhos dos 
anos de 1960. 

66 | Desentulhamento e reconstrução das escarpas do fosso junto à torre ultra-semicircular Norte e paramento Oeste, durante os trabalhos 
dos anos de 1960.

SI
PA

/IH
RU

 F
OT

O.
00

08
78

00
 

SI
PA

/IH
RU

 F
OT

O.
00

08
78

33



O Castelo de Almeida
Arqueologia de um espaço de guerra multissecular

68 

ultra-semicirculares Norte e Este do monumento foram to-
talmente refeitos, verificando-se aliás a utilização de cimento 
nas respectivas juntas. Também o tramo de muralha que unia 
estas duas torres foi remontado com as cantarias preexisten-
tes, à semelhança do que sucedeu a Sudeste e, sobretudo, a 
Noroeste, onde imagens coevas documentam a extensão da 
reconstrução. A verdade é que, após o desentulhamento do 
fosso do castelo realizado à época, observou-se que os panos 
de muralha e das torres se encontravam consideravelmente 
arruinados, pelo que se optou por uma reconstrução, presu-
mivelmente sobre as primitivas fiadas inferiores que ainda se 
conservavam. Se esta opção apagou e, eventualmente, adul-
terou as estruturas primitivas, possibilitou evidentemente a 
preservação arquitectónica do monumento, uma vez que se 
havia optado por o desentulhar.

Durante as nossas intervenções no castelo encontraram-se 
nas camadas superficiais objectos do quotidiano, testemu-
nhando o uso deste espaço durante o século XX, como local 
de despejo dos moradores vizinhos ou das brincadeiras dos 
gaiatos mais afoitos, que ali descobriam coisas antigas em 

pequenas covas que faziam. Dos resíduos da actividade do-
méstica destaquem-se os pratos de louça produzida na fábri-
ca de Sacavém, junto a Lisboa, com ampla difusão por todo o 
território nacional. Os exemplares apresentados foram produ-
zidos entre 1905 e 1973. Recolheu-se ainda uma tigela pro-
duzida na Fábrica das Devesas, em Vila Nova de Gaia, que la-
borou entre 1860 e 1980, prova da difusão destas produções 
para a região da Beira interior. Também do século XX datam 
os fragmentos de copos e garrafas de vidro detectados nos 
níveis superficiais do castelo.

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no castelo durante 
os últimos anos poderão ter sido uma primeira etapa para pôr 
termo a dois séculos de abandono desta área da vila de Al-
meida, após o malogro de 1810. Deverão também corrigir in-
tervenções globalmente infelizes realizadas durante o século 
XX, devolvendo o monumento à fruição dos seus habitantes e 
dos forasteiros, em correctas condições de conservação. Es-
peramos que seja possível levar a bom porto um projecto de 
requalificação de toda a área, reintegrando-a neste conjunto 
de património militar excepcional!

68 | Cerâmica da fábrica de louça de Sacavém. Alm27-03: prato (22,6 cm de 0 do bordo; 8,6 cm de 0 do fundo; 3,6 cm de altura; 0,6 cm de 
espessura máxima da parede). Alm27-02: prato (18 cm de 0 do bordo; 7,1 cm de 0 do fundo; 2,7 cm de altura; 0,4 cm de espessura máxima da 
parede). Alm27-01: prato (25,4 cm de 0 do bordo; 11,2 cm de 0 do fundo; 3,9 cm de altura; 0,7 cm de espessura máxima da parede).
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69 | Cerâmica da fábrica de louça das Devesas. Alm25-01: tigela (12,6 cm de 0 do bordo; 6,3 cm de 0 do fundo; 7.6 cm de altura; 0,7 cm de 
espessura máxima da parede).

70 | Vidros transparentes. Alm27-04: Garrafa (4,3 cm 0 de fundo; 0,3 cm de espessura máxima da parede). Alm27-06: copo (5,9 cm de 0 de 
fundo; 0,7 cm de espessura máxima da parede). Alm27-06: copo (3,2 cm de 0 do fundo; 0,5 cm de espessura máxima da parede).

...............................................

1. Uma parte dos projécteis de artilharia que se encontram na colecção do Mu-
seu Histórico e Militar de Almeida provém destes trabalhos da DGEMN.

2. Veja-se a ficha de inventário sobre as Muralhas da praça-forte de Almeida, 
da autoria de Paula Noé, do Inventário do Património Arquitectónico da DGEMN, 
bem como as fontes documentais, desenhos e fotografias depositados no Forte 
de Sacavém.



ARQUEOLOGIA 
NA VILA DE 

ALMEIDA



aralelamente ao projecto do castelo, de-
correram outras intervenções na vila de 
Almeida entre 2007 e 2012, sob a respon-
sabilidade da mesma equipa1, incidindo no 
interior ou nas imediações próximas da pra-

ça-forte. Ao contrário daqueles trabalhos, estes destinaram-
-se fundamentalmente a minimizar impactos no património 
arqueológico de obras públicas ou privadas, as primeiras da 
Câmara Municipal de Almeida, as segundas requeridas por 
particulares no âmbito da reabilitação das suas habitações. 
Foram, pois, prospecções, acompanhamentos, sondagens e 
escavações que se desenvolveram em função destas obras, 
nos termos exigidos pela legislação em zonas de centro his-

tórico classificado, não de interesses de investigação ou valo-
rização da equipa de arqueologia. Este facto limitou, necessa-
riamente, os resultados dos trabalhos, visto que as áreas de 
intervenção se confinaram ao estrito espaço onde se fizeram 
revolvimentos no subsolo no âmbito daqueles projectos.

Ainda assim, todas estas intervenções arqueológicas permi-
tiram obter novos dados sobre a história de Almeida na Idade 
Moderna, nomeadamente acerca da sua estrutura militar, do 
convento das freiras de Nossa Senhora do Loreto, de contex-
tos habitacionais e do saneamento público da vila. Este facto 
leva-nos a sintetizar aqui os seus resultados, em complemen-
to àqueles que se desenvolveram no castelo.

P
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TERREIRO FRONTAL 
À PORTA DO CEMITÉRIO VELHO

A sondagem realizada no terreiro a Nordeste do castelo junto à 
porta do cemitério velho, denominada sondagem 100 e abran-
gendo uma área de 4 x 4 m, destinou-se a obter uma leitura 
do potencial arqueológico deste local, no âmbito de um plano 
de requalificação da área esboçado pela Câmara Municipal de 
Almeida. Pretendia-se avaliar da existência e o grau de preser-
vação de contextos arqueológicos nesta área sensível da vila. 
Recorde-se que, segundo a cartografia e os relatos históricos, 
junto a este espaço ergueu-se até 1810 a antiga igreja matriz 
da vila. No século XVI era um edifício de três naves e onze al-
tares, portanto destacado na paisagem pela sua volumetria e 
altura. Era limitado a Norte e a Sul por dois terreiros de formato 
triangular e a nascente, para onde daria a fachada, por uma rua 
bordejada de casas (Conceição, 2002: 58-59).

A sucessão estratigráfica desta sondagem, já abordada nou-
tro local (Teixeira, 2008: 44-55), compreende vários estratos 
de entulhos recentes (camadas 1 a 3), incluindo o atraves-
samento por cabos de época contemporânea, mas também 

um nível arqueológico com estruturas e materiais associados 
(camada 4) e os indícios de um outro mais antigo (camada 5). 
Com efeito, a escavação desta área não foi terminada, tendo 
sido suspensa a pouco menos de 2 m de profundidade, o que 
permite antever a existência de importante informação histó-
rica enterrada.

Os dados mais antigos de ocupação deste espaço remontam 
aos finais do século XV ou inícios do século XVI, resumindo-
-se a moedas desta cronologia. Inclui-se também um virote 
de besta, em tudo idêntico ao referido achado do castelo. O 
estrato foi apenas iniciado, pelo que é impossível caracterizar 
esta fase de vivência no local.

A ocupação seguinte, bastante mais bem documentada, per-
mitiu identificar dois muros formando ângulo recto, definindo 
portanto um compartimento quadrangular: um com orienta-
ção Nordeste-Sudoeste, com 100 cm de comprimento e 50 
cm de espessura média, com três fiadas de pedras bem apa-
relhadas; outro orientado a Noroeste-Sueste, com cerca de 
200 cm de comprimento e 60 cm de espessura. Estavam en-
volvidos pela referida camada 4, registando-se um grande vo-
lume de pedras derrubadas, resultado do seu colapso. O piso 

71 | N.º 13: Virote de besta em ferro (7,5 cm de comprimento; 0,6 a 1,6 cm de 0 do alvado; cabeça piramidal com 0,8 x 1,6 cm). N.º 48: 1/2 Real 
Preto de D. Afonso V (1438-1481), cobre. N.º 75: Meio Vintém (10 Reais) de D. Manuel I, prata; N.º 76 e N.º 105: Ceitis.
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era composto por argamassa compacta com raros tijolos, 
erodido no extremo Oeste. Para Norte aflorou mais um muro 
com orientação Nordeste-Sudoeste, aparentemente em co-
nexão com estes dois, embora tal não tenha sido comprovado.

Os materiais recolhidos neste contexto eram relativamente 
abundantes. Entre eles contavam-se fragmentos de peças 
de cerâmica esmaltadas a branco, onde se destaca um pra-
to com decoração esponjada (Alm100-888), observando-se 
também peças com cobertura a azul claro, como o pé de um 
pequeno púcaro (Alm100-472) ou um curioso apito (Alm100-
369), tudo materiais passíveis de datação dos finais do século 
XVIII. Além destes objectos foram também encontradas mal-
gas, púcaros e panelas sem qualquer decoração e, por vezes 
com vestígios de fogo, correspondentes à louça comum de 
mesa ou para preparação de alimentos. Finalmente, refiram-
-se os fragmentos de contentores de armazenamento, cân-
taros para líquidos e vasos para outras provisões, por vezes 

72 | Aspecto final da intervenção arqueológica na sondagem 100.

73 | Estruturas identificadas na sondagem 100 (1.ª fase a castanho claro; 2.ª fase a castanho; 3.ª fase a laranja).
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decorados com cordões plásticos digitados. Um anel em liga 
de cobre (n.º 49.2) e alfinetes de cabelo no mesmo material 
(n.os 49.1, 78, 79, 80, 81) deverão relacionar-se com a pre-
sença feminina neste espaço. A conta poderá pertencer a um 
colar ou a um rosário (n.º 4), ao passo que o dado em osso (n.º 
45), semelhante ao recolhido no castelo, se relaciona com o 
ócio dos habitantes. Neste estrato exumaram-se igualmente 
vestígios de dejectos alimentares, incluindo ossos de macro-
-mamíferos domésticos, como bovinos, suínos e ovicapríde-
os, além de espinhas de peixe 2.

75 | Alm100-369: apito (4,5 cm de comprimento; 1,7 cm de espessura máxima).

76 | Alm100-472: púcaro (2,4 cm de 0 do fundo; 0,6 cm de espessura máxima da parede).

74 | Alm100-398: cântaro (13,6 cm de 0 do bordo; 0,6 cm de 
espessura máxima da parede).
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77 | Alm100-802: tigela (5,9 cm de 0 do fundo; 1 cm de espessura máxima da parede).

78 | Alm100-888: prato (20 cm de 0 do bordo; 0,6 cm de espessura máxima da parede).

79 | Alm100-797/854: púcaro (10 cm de 0; 9,6 cm de altura; 0,8 cm de espessura máxima da parede).



O Castelo de Almeida
Arqueologia de um espaço de guerra multissecular

76 

80 | Alm100-1014: taça (10 cm de 0; 6,9 cm de altura; 0,6 cm de espessura máxima da parede). 

81 | Alm100-49.2: anel em liga de cobre (1,9 cm de 0; 0,01 cm de 
espessura). Alm100-45: dado em osso (0,6x0,6 cm). Alm100-004: 
conta de cor castanha (0,9 cm de 0; 0,8 cm de espessura). 

Alm100-49.2 Alm100-004

Alm100-45

Assim, esta estrutura deverá tratar-se de uma habitação er-
guida durante a Idade Moderna e que foi derrubada em finais 
do século XVIII ou inícios da centúria seguinte, eventualmente 
aquando da explosão de 1810, embora não se registem ele-
mentos claros relacionados com destruição rápida e violenta. 
Deveria estar implantada na Rua da Igreja, hoje um beco, mas 
que em tempos conectava a Rua Direita com o Largo da Igreja 
(Conceição, 2002: pag.111).

Sobre esta estrutura e este estrato de época moderna foi en-
contrada uma camada de cal, como que selando estas ruínas, 
uma prática comum nestas épocas, aplicada para higienizar 
vestígios antigos de ocupação humana. Contudo, verificou-se 
numa área central que esta camada foi removida, tendo sido 
implantado novo muro mal aparelhado, com 70 cm de espes-
sura e orientação Norte-Sul, claramente assente no derrube 
daquelas estruturas mais antigas, hipoteticamente interpre-
tável como uma tentativa de reconstrução da habitação co-
lapsada. 82 | Rua da Igreja, que ligava a Rua Direita ao Largo da Igreja.
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DA PORTA NOVA ÀS PORTAS 
DE SÃO FRANCISCO: A BAIXA DE ALMEIDA

Incluem-se aqui duas intervenções arqueológicas, cujos resulta-
dos retomamos (Teixeira, Costa e Gil, 2013: 375-387). A primeira 
decorreu em 2007, circunscrevendo-se à Porta Nova, a abertura 
feita na muralha da praça-forte pela DGEMN nos inícios da dé-
cada de 1980. Teve como objectivo acompanhar a remoção da 
moldura em betão que ali existia e a abertura de uma vala para 
introdução de iluminação. A segunda intervenção integrou-se no 
amplo projecto camarário de renovação da zona baixa de Almei-
da, concretizado em 2011, compreendendo a reformulação das 
redes de média e baixa tensão e a execução das redes de gás, 
rega e telecomunicações. Consistiu no acompanhamento ar-
queológico da abertura de uma longa vala, desde a referida Porta 
Nova até ao terreiro junto à fachada Sul do Tribunal, a antiga casa 
dos governadores da praça (cerca de 510 m de extensão), pas-
sando pela rua circular interior Este das muralhas (Rua da Mura-
lha). Seguiu, assim, junto ao antigo convento de Nossa Senhora 
do Loreto, ao Quartel das Esquadras e ao Terreiro das Freiras 
(hoje jardim público), espaços marcantes da antiga praça-forte 
(Conceição, 2002)3.

Estas intervenções permitiram identificar diversos elementos 
que compunham a rede de saneamento da praça-forte, certa-
mente construída em época moderna, visto articular-se per-
feitamente com as estruturas defensivas e com o desenho de 
quarteirões da vila. As condutas foram localizadas junto à mu-
ralha Este da fortificação, no enfiamento das ruas aqui exis-
tentes, com orientação Oeste-Este, cuja formação se atribui 
ao período entre o século XVI e meados da centúria seguinte 
(Conceição, 2002: 69-71)4. Escoariam directamente para o 
fosso, a partir das canalizações que desciam por aquelas vias 
e depois percorriam um trajecto sob a cortina principal da for-
tificação. A rede servia certamente para a drenagem pluvial do 
espaço intra-muros, mas não se pode excluir que funcionas-
se também como colector dos dejectos urbanos. No final do 
século XVIII registou-se essa solução de associar os esgotos 
das latrinas às condutas das águas em “canos cobertos”, uma 
solução considerada inconveniente por causar entupimentos 
e a insalubridade do fosso (Quinta, 2008: 160).

As estruturas, descritas em detalhe noutra parte (Teixeira, 
Costa e Gil, 2013: 377-378), eram bastante simples, sendo 
constituídas por lajes paralelepipédicas de granito de dimen-
são variável e ligante de argamassa. Eram compostas por 
uma base onde escorreriam as águas ou saneamento, pa-
redes laterais formadas geralmente por duas fiadas de lajes 
verticais e cobertura com pedras do mesmo tipo dispostas 
na largura do colector com marcas do talhe nas arestas; as 
juntas eram preenchidas com pedras de pequena dimensão. 
Uma das condutas distinguia-se pela sua dimensão superior, 
composição mais sólida e pela orientação paralela à muralha, 
pensando-se que seria um colector de maiores dimensões, 
eventualmente ligado a uma rede de saneamento mais densa. 
Numa destas estruturas foi recolhido um fragmento de prato 
de faiança do século XVIII (fig. 89, D). 

83 | Intervenções arqueológicas na praça-forte de Almeida (a 
laranja).
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84 | Vala aberta junto do Quartel das Esquadras. 

85 | Condutas hidráulicas detectadas na parte Nordeste da Rua da 
Muralha (a verde).

86 | Conduta hidráulica detectada entre a Rua da Muralha e a Rua 
do Poço. 

O saneamento das vilas e cidades modernas é um tema pouco 
abordado pela história e pela arqueologia, dada a sua relativa 
invisibilidade nas fontes escritas e materiais. É sabido que a 
partir do século XV foi promulgada uma série de legislação vi-
sando incrementar a higiene e estética urbana, com o calceta-
mento de ruas e encanamento de esgotos. Após a Restauração, 
os engenheiros militares foram encarregues de redesenhar nu-
merosos aglomerados, incluindo a componente militar, o tra-
çado urbano, os equipamentos públicos e as obras hidráulicas, 
como as que aqui referimos (Rossa, 1995: 261, 273). No caso 
de Almeida procurava-se evitar que, em região de precipitação 
intensa, se acumulassem águas no interior da estrutura militar, 
eventualmente perturbadora das acções defensivas que cons-
tituíam o cerne das actividades desta vila fronteiriça.

Refira-se que outras estruturas de saneamento deste tipo po-
dem ser associadas ao antigo convento de Nossa Senhora do 
Loreto, das Freiras Terceiras Regulares de São Francisco, ergui-
do em meados do século XVI junto ao acesso Sul à vila. O con-
junto foi particularmente danificado em 1695, em virtude da re-
ferida tempestade que danificou também o castelo. Na sequên-
cia do cerco e assalto à praça de 1762, as freiras abandonaram 
o local cinco anos depois, tendo os edifícios sido aproveitados 
como hospital militar e quartel de infantaria, operando-se al-
gumas transformações no edificado (Carvalho, 1988: II, 291-
315; Conceição, 2002: 67-68, 190-191).Os achados, situados 
a Este da cabeceira da igreja e no enfiamento da Porta Falsa, 
revelam uma rede de saneamento relativamente complexa, vi-
sando proporcionar um quotidiano cómodo aos habitantes da 
maior área construída existente no interior da praça. Trata-se 
de uma realidade com amplo paralelo em Portugal e um pouco 
por toda a Europa, visto que, no caso dos conjuntos monásti-
cos, conhecem-se com algum detalhe sistemas de drenagem 
de águas limpas e sujas mais ou menos complexos, incluindo 
muitas vezes as próprias cercas e a respectiva componente de 
produção alimentar (Mascarenhas et al, 1996).

Esta intervenção arqueológica permitiu também reconhecer 
outras estruturas deste complexo religioso. Uma delas diz res-
peito ao limite Norte da cerca do convento, que unia a cabe-
ceira da Igreja à fortificação, testemunhada por blocos para-
lelepipédicos alinhados com as marcas de desmantelamento 
existentes no aparelho da muralha. Este elemento foi destruído 
aquando da abertura integral da actual Rua da Muralha, no iní-
cio do século XIX.

Outros vestígios evidenciados corresponderão já às constru-
ções existentes no interior da cerca. Por um lado, descobriu-se 
um pequeno troço de muro associado a uma área de pavimen-
to, no extremo Nordeste do actual jardim público. Pertencerá ao 
conjunto de celas desenhadas no levantamento do engenheiro 
Miguel Luís Jacob, de 1766-685, isoladas a Este do corpo prin-
cipal do conjunto monástico, que se desenvolve em torno do 
claustro. Recolheu-se em associação cerâmica muito frag-
mentada, além de faiança esmaltada a branco com decoração 
em azul, de que se destaca um fundo de tigela setecentista 
(fig.89, A). Nesta área foi ainda recuperado um elemento ar-
quitectónico de grande dimensão (0,94 m x 0,56 m x 0,37 cm), 
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87 | Estruturas detectadas no interior da cerca do Convento de Nossa Senhora do Loreto (a verde).
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88 | Planta Térrea do Rez da Calsada do Convento que foy das religiozas de Almeida em que vão notados os quarteis hospital e outros 
aposentos que pertencem à guarnição da praça, Miguel Luis Jacob (1766-1768). Gabinete de Estudos de Arqueologia e Engenharia Militar - 
550-10-2-2. Identificação das áreas detectadas na intervenção arqueológica (círculos brancos).

89 | Cerâmica. A: tigela (7,5 cm de 0 de fundo; 0,4 cm de espessura máxima da parede). B: jarra (3,7 cm de 0 de fundo; 1,2 cm de espessura 
máxima da parede). C: prato (20 cm de 0 do bordo; 0,6 cm de espessura máxima da parede). D: prato (10 cm de 0 de fundo; 0,6 cm de 
espessura máxima da parede).

A
B

C
D
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91 | Base de coluna do antigo Convento de Nossa Senhora do 
Loreto. 

90 | Vestígios da secção Sul do antigo Convento de Nossa Senhora 
do Loreto / Quartel de Infantaria, junto à portaria. 

92 | Vestígios da secção Sul do antigo Convento de Nossa Senhora do Loreto / Quartel de Infantaria, junto à portaria.

correspondente a uma base de coluna do complexo monástico, 
pela sua decoração e paralelo com idêntica peça da fachada da 
Igreja da Misericórdia desta vila, de finais de Seiscentos.

Já a Sueste do jardim público, na Rua da Muralha, detectaram-
-se duas estruturas: uma composta por um muro com 17 m de 
extensão, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste6, rematado 
a Sul por silhares transversais, um dos quais talhado para eixo 
de porta; outra formada por dois muros perpendiculares, um ali-
nhado com a estrutura anterior outro com orientação Noroeste-
-Sueste, limitados exteriormente por uma caleira, pertencentes 
a um canto de compartimento7. Estas estruturas deverão corres-
ponder à secção Sul do antigo complexo monástico, em torno da 
portaria, reaproveitada para quartel de infantaria em meados do 
século XVIII. Nos levantamentos coevos, como o citado de Miguel 
Luís Jacob, estas construções são designadas como casernas 
para alojamento da guarnição militar. As representações não 
são, porém, exactas e a área intervencionada arqueologicamen-
te foi assaz limitada.
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BALUARTE DE SÃO JOÃO DE DEUS

As questões do saneamento urbano evidenciaram-se também 
na intervenção arqueológica no Baluarte de São João de Deus, 
que decorreu nos meses de Novembro e Dezembro de 2008 e 
consistiu no acompanhamento da abertura de valas para im-
plantação de infra-estruturas necessárias à sua adaptação a 
Museu Histórico e Militar de Almeida. Situado a Nordeste do 
sistema defensivo, este elemento da arquitectura militar terá 
sido um dos primeiros a ser erguido aquando da construção 
da cortina abaluartada principal da vila, a partir de meados 
do século XVII. Foi reforçado na campanha de 1736-49 com 
a construção no interior das denominadas “casamatas”, sa-
las subterrâneas abobadadas à prova de bomba dispostas em 
torno de um pátio central, para refúgio da população em caso 
de ataque. Esta obra decorreu simultaneamente ao reforço do 
sistema defensivo da praça, quando se ergueram as principais 
obras exteriores, concluído apenas no final desta centúria 
(Conceição, 2002: 87; Quinta, 2008: 71-78, 139).

Foram abertas quatro valas no pátio central, paralelas às respec-
tivas paredes, e uma vala longitudinal no corredor de acesso a 
partir da entrada do baluarte, notando-se em todas elas claros 
indícios de perturbações recentes no subsolo. Nas diversas salas 
que os rodeiam, as denominadas ”casamatas“, foram levantadas 
as lajes de granito que serviam de piso e escavadas valas longi-
tudinais, verificando-se genericamente a sua inviolabilidade ao 
longo dos séculos8. O acompanhamento arqueológico permitiu 
verificar que esta estrutura militar foi construída na sua maioria 
sobre o nível geológico, ora afeiçoado, ora parcialmente aterrado 
para nivelamento, em terreno aparentemente virgem, não se de-
tectando qualquer vestígio de ocupação preexistente.

93 | Baluarte de São João de Deus. 

Na denominada sala 13 identificou-se uma conduta hidráu-
lica, sobre a qual assentava o piso de lajes graníticas; tinha 
duas fiadas de pedras nas paredes, sendo coberta por lajes 
únicas com arestas denteadas. Na base da sala 13B detec-
tou-se um alinhamento de lajes, possivelmente relacionadas 
com a continuação daquela conduta de água. Esta estrutura 
hidráulica é a continuação subterrânea da existente à super-
fície no pátio central do baluarte, com o mesmo tipo de apare-
lho e método construtivo, partindo de um tanque que recolhe 
as águas das coberturas e do solo (Quinta, 2008: 71). Este 
canal de drenagem pluvial de grande dimensão prosseguia 
certamente para Nordeste, até uma abertura visível no vértice 
exterior do baluarte junto ao nível inferior do fosso.

Já na sala 15A detectou-se um canal constituído pelo afeiço-
amento do afloramento rochoso e estruturado por elemen-
tos pétreos, preenchido por terras queimadas, oblíquo face à 
planta da sala. Poderá também relacionar-se com esta fun-
cionalidade .

Finalmente, verificaram-se alterações arquitectónicas em al-
gumas salas do baluarte, certamente em época posterior à 
edificação primordial mas em data não alcançável, nomeada-
mente o alteamento dos pavimentos, de que são exemplo as 
salas 11, 13A e 13B. Refira-se que na sala 6, designada na 
tradição oral como “sala dos silos”, os trabalhos indicam uma 
eventual utilização como armazém de provisões alimentares 
a um nível térreo, não se vislumbrando as estruturas subter-
râneas com esta designação e uso, habituais em fortificações 
de épocas mais recuadas.
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95 | Conduta hidráulica detectada na sala 13 do Baluarte de São João de Deus.

94 | Valas e estruturas detectadas no Baluarte de São João de Deus (a verde).
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LARGO 25 DE ABRIL E 
PORTAS DE SÃO FRANCISCO

Os trabalhos arqueológicos, realizados em 2009, visaram acom-
panhar a abertura de valas para passagem de infra-estruturas 
de água e electricidade9 na praça exterior às Portas de São Fran-
cisco, prolongando-se para sul deste largo até afunilar na Estra-
da da Guerreira, que conduz ao rio Côa. Já em 2012, realizou-
-se o acompanhamento da execução de um troço da ciclovia de 
Almeida na parte do traçado entre as Portas interior e exterior 
de São Francisco. Este trajecto, enquadrado pelo fosso da forta-
leza junto à face Norte do revelim da Cruz, é parte integrante da 
segunda cortina que protege a praça-forte. Estas portas de São 
Francisco foram compostas entre 1661 e 1676 por Pierre Garsin, 
incluindo protecção externa e interna, ao tempo unidas através 
de uma ponte de madeira e outra levadiça, hoje substituídas por 
uma passagem em pedra (Campos, 2009: 226).

Também se identificou aqui uma estrutura hidráulica, com 
características idênticas às descobertas no interior da praça-
-forte. Muito embora se tenha registado apenas um pequeno 
troço no cruzamento da Estrada com a Travessa da Guerreira, 
verificou-se que servia para drenar as águas acumuladas no 
fosso para o exterior do sistema defensivo; o orifício interno 
localizava-se na extremidade do baluarte de São Pedro, ao 
passo que o externo permitia o escoamento para a encosta 
que desce para o Côa.

Já no Largo 25 de Abril puseram-se à vista, nas várias valas 
abertas, troços de calçada. Destaque-se particularmente um 

96 | Conduta hidráulica detectada na sala 15A do Baluarte de São João de Deus.

segmento em seixos de rio ladeado por blocos de granito, pre-
servado em 11,4 m de comprimento e 0,55 m de largura com 
orientação Nordeste-Sudoeste, com degrau e valeta para es-
corrimento das águas pluviais. Juntamente com lanços iden-
tificados mais a Sul, sob a Estrada da Guerreira, integrava o 
antigo “caminho da calçada”, desenhado já no século XVIII 
como principal acesso à primitiva ponte do Côa, que substi-
tuiu o velho atravessamento medieval com uma barca, ainda 
evocado na toponímia local. Note-se que passava então em 
Almeida uma importante via militar, capaz para o transporte 
de artilharia, um dos poucos eixos viários que permitia boa 
circulação entre as capitais ibéricas, passando também por 
Coimbra, Viseu e Ciudad Rodrigo (Quinta, 2008: 26, 91-98).
Nas imediações foi recolhido, em estrato superficial, um frag-
mento de bomba em ferro fundido, testemunho da última eta-
pa da história militar da praça-forte, em 1810 .

Finalmente, foi reconhecido um troço de calçada, sob a referida 
ponte de comunicação entre as portas interior e exterior de São 
Francisco. Era constituída por blocos irregulares de quartzo, 
delimitados lateralmente por lajes de granito, preservando-se 
integralmente numa extensão de 5 m para Nordeste no trajecto 
do fosso (num comprimento total de 36,2 m), em direcção à 
rampa de saída junto ao revelim da Cruz. Este achado pode-
rá interpretar-se como um vestígio do acesso à porta interior, 
estabelecido após a destruição da ponte de madeira aquando 
da terceira invasão francesa, que obrigou ao calcetamento de 
um caminho através do fosso e construção de uma rampa em 
alvenaria para acesso à porta interior, cujas marcas são ainda 
hoje visíveis (Quinta, 2008: 107; Campos, 2009: 228).
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98 |  Conduta hidráulica na Estrada da Guerreira.

97 | Ponte entre as Portas interior e exterior de São Francisco, vendo-se ainda o negativo da antiga rampa de acesso através do fosso.
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DUAS HABITAÇÕES NA PRAÇA-FORTE

No âmbito de duas intervenções requeridas por particulares, 
a equipa de arqueologia fez o acompanhamento arqueológi-
co de obras de remodelação de casas no interior da antiga 
praça-forte, uma na Rua da Pereira n.º 3, outras duas na Rua 
do Poço n.os 10 e 12.

A Rua da Pereira localiza-se no segundo anel da expansão ur-
bana a partir do núcleo medieval, edificado na transição para a 
Idade Moderna, seguindo uma tipologia de casa com empena 
virada para a rua (Conceição, 2002: 246, 254). Apesar das evi-

101 | Fachadas da habitação n.º3 da Rua da Pereira. 102 | Muro detectado no subsolo da habitação n.º 3 da Rua da 
Pereira.

99 | Fragmento de bomba em ferro fundido (40 cm de 0; 4 cm de 
espessura máxima)

100 | Calçada em pedras de quartzo e lajes de granito encontrada 
no fosso sob a ponte entre as Portas exterior e interior de São 
Francisco.

dentes descaracterizações que sofreu ao nível de portas e jane-
las abertas posteriormente e também do acrescento parcial do 
2.ºpiso e terraço, o imóvel ainda exibe elementos da sua traça 
original, tanto ao nível da funcionalidade dos espaços, como do 
aparelho construtivo, lintéis e ombreiras primárias da porta e de 
uma das janelas. Os trabalhos arqueológicos circunscreveram-
-se à minimização dos impactos da obra em curso, tendo sido 
identificado apenas um muro formando ângulo recto, destruído 
pela abertura de comunicação com a habitação a Este e por ca-
nalização contemporânea. Pertence a uma estrutura anterior à 
actual habitação, cuja cronologia é impossível determinar dada 
a inexistência de espólio arqueológico.
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Já os trabalhos arqueológicos efectuados na Rua do Poço 
n.os 10 e 12 pressupuseram a demolição dos edifícios para 
construção de uma habitação unifamiliar. Os imóveis estão 
inseridos numa zona de consolidação mais tardia do perí-
metro urbano relativamente ao Terreiro das Freiras, sendo a 
parede lateral da habitação n.º 12 confinante com o Largo do 
Poço, um pequeno recinto de traçado em L associado a um 
poço público, actualmente sob o alpendre de uma habitação. 
Integram-se na tipologia de lotes rectangulares, com maior 
ou menor profundidade e de pequenas dimensões, com o lado 
menor virado para o espaço público, sendo o n.º 10 enqua-
drável no esquema de composição das fachadas porta-janela 
(Conceição, 2002: 146, 149, 250).

A parede da fachada do n.º 10 continha no seu interior dois 
pedaços de bomba em ferro fundido e um fragmento de re-
lógio de sol, reutilizados na construção; da parede comum às 103 | Fachada da habitação n.º10 e 12 da Rua do Poço.

104 | Relógio de sol em granito encontrado na habitação n.os 10 e 12 da Rua do Poço.

duas habitações retirou-se a outra parte deste objecto. Na 
sondagem efectuada na habitação do n.º12 detectou-se uma 
calçada de quartzo e granito de pedra, sob o piso actual. De 
facto, esta casa foi construída já no século XX, sobrepondo 
antigo espaço público, estreitando assim o acesso ao Largo 
do Poço; esta cronologia é confirmada pelo aparelho da fa-
chada e pelo achado de um frasco de vidro de Xarope “Famel”, 
em uso na segunda década do século XX .

...............................................

1. A maior parte das intervenções foram dirigidas por André Teixeira e Teresa 
Costa, uma delas também por Luís Serrão Gil, tendo igualmente participado os 
arqueólogos Regis Barbosa e Ana Braz. Agradecemos a cedência das plantas ao 
Arquitecto João Marujo e a georreferenciação dos achados ao eng.º topógrafo 
António Almeida, ambos da Câmara Municipal de Almeida.

2. Agradecemos esta informação a Cláudia Costa, arqueozoóloga e arqueóloga 
que fez uma análise preliminar deste espólio.

3. A largura média das valas foi de 1,6 m e a profundidade de 1,5 m, sendo estas 
dimensões condicionadas pelos vestígios detectados.

4. São elas a Rua do Poço, a Rua Frei Bernardo de Brito e a Rua do Convento.

5. Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar.

6. Fabricados com silhares de granito, dispostos ora longitudinalmente ora trans-
versalmente, com uma largura média de 1 m.

7. Eram constituídos por paramentos de pedra afeiçoados apenas numa face, 
com os interstícios preenchidos por pedra miúda, atingindo o primeiro troço 
1,1 m e o segundo 0,7 m de largura. O ângulo interno estava revestido por uma 
calçada de pedra irregular de pequena dimensão ligada por argamassa certa-
mente pertencente ao piso do compartimento.

8. As valas do pátio central tinham um máximo de 1m de profundidade e largura 
oscilando entre 0,6 m e 2,8 m. A vala do corredor de acesso tinha cerca de 1 m 
de largura e profundidade. As valas das ”casamatas“ tinham cerca de 0,6 m de 
largura e 0,4 m a 1 m de profundidade.

9. Valas com 0,6 m a 3 m de largura e 0,4 m a 2,4 m de altura.
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106 | Frasco em vidro verde de xarope Famel (1,8 cm de 0 do bordo; 13 cm de altura; 0,3 cm de espessura máxima da parede).

105 | Vestígio de calçada encontrada no interior da habitação n.º 12 da Rua do Poço.
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