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Murtinhal - um importante centro oleiro na Lusitania Romana
Em Sagres, no extremo nascente da praia do Martinhal, local conhecido nos finais do século XIX
como “Murtinhal”, designação toponimicamente relacionada com a ocorrência florística de Murta
(Myrtus), ainda é possível observar alguns vestígios de um importante estabelecimento industrial
fundado em Época Romana. Tendo funcionado entre meados do século III e o século V d.C., tratase de um dos maiores centros oleiros de produção anfórica conhecidos na Lusitania, antiga
província romana com capital em Emerita Augusta, a atual Mérida, em Espanha.
Este significativo sítio arqueológico encontra-se referenciado desde finais do século XIX, em
notícia inaugural datada de 1874, da autoria de Francisco Xavier de Paiva, e descrição
pormenorizada produzida por Sebastião Philipes Martins Estacio da Veiga (1828-1891), em
1877, justamente incluída nas suas Antiguidades Monumentaes do Algarve - tempos
históricos, o 5.º e derradeiro capítulo de uma obra monumental, postumamente publicado no
Vol. XV da revista O Archeologo Português, editado pelo Museu Ethnographico Português, em
1910, por iniciativa do seu diretor fundador, José Leite de Vasconcelos (1858-1941).
Na época, Estacio da Veiga, profícuo pioneiro da investigação arqueológica algarvia, refere uma
enorme abundância de fragmentos cerâmicos na praia do Murtinhal, mencionando uma cisterna e
um provável edifício de banhos (Veiga, 1910, p. 211). Seguem-se as originais notas arqueológicas
dedicadas, por Estacio da Veiga, às construções romanas então assinaladas na praia do Murtinhal:

«Ao lado de leste da ponta de Sagres está o ilhéo da Baleeira com muitos vestigios de
construcções romanas arrasadas e numerosos fragmentos de louças. Não houve ali excavações.
Occorre que possa ter sido logar destinado a fundições.
Toda a praia do Murtinhal, outrora defendida pela famosa fortaleza da Baleeira, hoje
condemnada ao abandono, está cheia de construcções romanas. No flanco esquerdo da enseada
estão á vista notaveis restos de edificios destruidos. No córte propinquo ao mar mostra ali o
terreno camadas de entulho, mescladas de numerosos fragmentos de louças, e cinzeiros de uma
espessura que varia desde 0m,50 até dois metros. São abundantes os pedaços de material de
construcção de barro cozido, principalmente de tegulas, que cobrem todo o campo agricultado.
Um d’aquelles edificios está ainda bem conservado, não obstante estar quasi todo soterrado.
Nas suas duas paredes lateraes deixa perceber um começo de abobada semicylindrica, que
parece ter-lhe servido de cobertura. É possível que tivesse sido uma cisterna. Mede
internamente de comprimento 7m,75, e de largura 6m,20, tendo a sua entrada para SSO.,
fronteira á fortaleza destruida, e o fundo para NNE. A construcção e o material de argilla d’este
edificio são romanos.

A pouca distancia se acham visiveis restos de outros edificios arrasados, muitos pedaços
de tegulas e de louças grosseiras, sendo abundantes as extremidades ponteagudas das
amphoras. O meu antigo correspondente e amigo Francisco Xavier de Paiva me communicou,
em 12 de Fevereiro de 1874, ter ali visto ruinas de banhos e achado um fragmento de louça

vermelha com a figura da deusa Isis em relevo dentro de uma cercadura, e que entre a
Baleeira e o Zavial se acharam pedaços de dois caixões de chumbo, que foram vendiçdos em
Lagos.
É mui provavel que os edificios do Murtinhal representem uma fabrica de material de
construcção de barro cozido e ao mesmo tempo uma prospera colonia agricola.
Seria muito importante a exploração d’aquellas ruinas.»
(Veiga, 1910, pp. 210-211).
A esclarecida recomendação subscrita por Estacio da Veiga foi ignorada durante 92 anos. O sítio
arqueológico só volta a ganhar visibilidade bibliográfica quando, em 1969, Saavedra Machado
narra restos de mosaicos no Martinhal (Machado, 1969, p. 345).
Dois anos depois, em 1971, Fernando de Almeida, Georges Zbyszewski e Octávio da Veiga
Ferreira fixam a vocação industrial deste estabelecimento romano, descrevendo-o como
“centro oleiro” e indicando dois fornos em Sagres, precisando, pelo menos um deles, no
Martinhal, evidências que acabam por corroborar a prévia interpretação de Estacio da Veiga
(Almeida et al., 1971, p. 157, 159).
Em 1971, Maria Luísa Estácio da Veiga Afonso dos Santos, recuperando as originais

informações legadas pelo seu bisavô, Estácio da Veiga, visita o Martinhal e documenta, em
planta esquemática e fotografias, a estrutura da cisterna que ainda aflorava à superfície do
terreno (Santos, 1971–1972).
Multiplicam-se, então, as referências ao arqueossítio, ainda que desprovidas de quaisquer
novidades.
Só a partir de 1987, com a revelação de algumas estruturas arqueológicas, expostas na
sequência de derrocadas provocadas pela severa erosão das arribas, o entendimento sobre o
estabelecimento romano do Martinhal ganha novos desenvolvimentos. As destrutivas
ocorrências naturais acabam por promover uma intervenção de emergência coordenada por

Carlos Tavares da Silva e John Neville Ashworth (Ashworth, 1987).
No ano seguinte, em 1988, os trabalhos prosseguem sob a direção de Carlos Tavares da Silva e
com os novos contributos de Virgílio Hipólito Correia e Nicholas Whitehead. Destas duas
campanhas resulta um artigo dedicado à produção de ânforas no Martinhal, no qual são
descritos quatro associados fornos de produção anfórica. Destes fornos, dois foram escavados,
um parcialmente sondado e outro apenas registado (Silva et al., 1990).

Em 1989 uma 3.ª intervenção, desta feita coordenada por Nicholas Whitehead e Teresa
Júdice Gamito, com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos na arriba, na zona dos
fornos, e de alargar a investigação a outras áreas de ocupação com vista ao aprofundar do
conhecimento sobre o sítio. Foram então realizadas diversas sondagens distribuídas pela área
arqueológica, designadamente junto à cisterna. Dramaticamente, a campanha de 1989 teve um

desfecho infeliz. Terminada a intervenção arqueológica e em resultado da grande obra de
loteamento urbanístico que se encontrava em execução na área, um operador de máquina
recebeu ordens para soterrar as sondagens arqueológicas, tendo a operação sido concretizada
sem qualquer acompanhamento científico, o que resultou na irreparável destruição de muros e
de parte da abóbada da grande cisterna (Bernardes, 2008, p. 106).
Em 1990, Nicholas Whitehead, sob a subscrição de Teresa Gamito, realiza um trabalho de
investigação com o objetivo exclusivo de estudo de materiais exumados durante as três
campanhas realizadas entre 1987 e 1989, produzindo uma exaustiva monografia do sítio, que,
incompreensivelmente, acabou por não ganhar estampa (Whitehead, 1990; 1991; no prelo).
Com o fim destes trabalhos, realizados nos finais dos anos 80 do século passado, os materiais
arqueológicos, segundo os investigadores responsáveis, entendidos como refugo, ou seja,
desprovidos de significativo interesse científico ou museológico, foram “provisoriamente”
armazenados no 1.º piso do antigo depósito-de-água de Sagres, local onde ainda se encontram
atualmente.
Tratando-se de um problema “herdado”, estes materiais aguardam uma oportuna reavaliação à
luz dos atuais conhecimentos e subsequente transporte para condignas reservas arqueológicas
em adequadas instalações municipais. Considerando o imenso volume, peso e degradado estado

de conservação deste pacote artefactual, o seu estudo constituirá uma tarefa de grande
dificuldade e complexidade, uma verdadeira “escavação” de um secundário depósito
arqueológico. Falamos de uma enorme amálgama de grandes fragmentos cerâmicos, sobretudo
de ânforas, atualmente desorganizada, pois os sacos e etiquetas de identificação há muito que
pereceram ao tempo e às inadequadas condições ambientais do depósito.
Após um interregno de 16 anos, já em 2006, a Câmara Municipal de Vila do Bispo contacta o
extinto IPA (Instituto Português de Arqueologia), expressando preocupação pela exposição e
degradação de estruturas arqueológicas na praia do Martinhal, em consequência do galopante
processo abrasivo das arribas e associado recuo da linha de costa, manifestando disponibilidade

para apoiar uma intervenção no local. A diligência municipal resultou na primeira campanha
arqueológica da Universidade do Algarve no Martinhal, dirigida pelo Professor João Pedro
Bernardes, uma intervenção de emergência que teve lugar entre 17 de julho e 12 de agosto de
2006.
Depois das inaugurais referências nos finais do século XIX e das pioneiras intervenções dos anos
80 do século XX, a campanha de 2006, já no novo milénio, no século XXI, permitiu ampliar,
muito significativamente, o conhecimento sobre um dos maiores complexos oleiros conhecidos

na Lusitania Romana. Foram, então, descritos novos fornos de produção de ânforas e um de
telhas, enquanto a imponente cisterna, anteriormente registada superficialmente, foi objeto
de integral levantamento (Bernardes, 2008).
A grande novidade desta campanha residiu na identificação de uma inédita fase de ocupação,
anterior à instalação das olarias, balizada entre meados do século I e o século II d.C., que,
apesar dos escassos materiais associados, materializou-se pela ocorrência de fragmentos de
estuque pintado e de tesselas de pavimento de mosaicos, um conjunto provavelmente

correspondente a um edifício residencial ou termal do Alto Império.
O arrasamento para substituição deste sítio fundador impede o cabal entendimento da sua
natureza funcional, apenas resistindo a evidência de que ali terá existido uma domus
(residência) revestida de alguma nobreza, considerando a qualidade dos materiais construtivos
associados. Atendendo à escassa dispersão de materiais correspondentes a esta 1.ª fase e ao
facto de não existirem potenciais solos com capacidade agrícola na envolvente, não podemos
falar de uma villa de vocação rural, pelo que a referida domus poderia, sim, encontrar-se
relacionada com um prévio estabelecimento dedicado à produção conserveira de preparados
piscícolas, à semelhança dos que ocorrem nas enseadas próximas da Salema, da Boca do Rio ou
da Praia da Luz.
Nesta lógica, Estacio da Veiga atesta, nos finais do século XIX, a existência de diversas
estruturas romanas no mais próximo dos cénicos Ilhotes do Martinhal, uma pequena ínsula
rochosa localizada cerca de 600 metros em frente à praia. Interpretadas como fundições, mas
atendendo à sua quantidade, estas estruturas também poderão corresponder a cetárias (Veiga,
1910, p. 211).
Investigação posterior confirmou, em 2008, a poente da olaria, um edifício com dois tanques
destinados à preparação de pastas e molhos de peixe. No seu interior foram isolados restos de

peixe e fragmentos de ânforas realizadas localmente, destinadas a envasar esses produtos.
Porém, a área dedicada à produção de preparados de peixe, até ao momento assinalada no
Martinhal, não parece justificar, por si só, uma diretamente associada à expressiva dimensão
industrial de produção de ânforas.
Este grande complexo oleiro assumiria, assim, uma escala regional, garantindo uma subsidiária
missão de fornecimento de contentores anfóricos a diferentes estabelecimentos localizados nas
imediações, ao longo da costa, por sua vez especializados na confeção de preparados
conserveiros como pastas e molhos de peixe. Entre estes, destacar-se-ia, seguramente, a
vizinha villa da praia da Boca do Rio, na atual freguesia de Budens, até prova em contrário, o

maior centro algarvio produtor de iguarias conserveiras piscícolas e o segundo maior conhecido
em toda a geografia imperial romana, só superado, em área e capacidade produtiva, por Tróia,
na margem esquerda da foz do Sado.
As favoráveis condições da enseada do Martinhal-Baleeira, naturalmente protegida dos ventos e
maresias dos quadrantes Sul, Sudoeste e Oeste, terão decerto propiciado a necessária

implantação de um porto de abrigo, permitindo a estiva, fundeadouro e varadouro de
embarcações que dali seguiam ao longo da costa, de fábrica em fábrica, pela grande via
oceânica, recolhendo contentores anfóricos de garum e liquamen, passando as Colunas de
Hércules (Estreito de Gibraltar), penetrando no Mare Nostrum (Mar Mediterrânico) e entrando
no circuito de distribuição imperial das tão apreciadas iguarias oriundas da Lusitania... do

extremo Promontorium Sacrum.
Foi assim que, em meados do século III d.C., a primeira ocupação romana no sítio do Martinhal,
tendencialmente dedicada às conservas piscícolas, foi arrasada em favor das novas
necessidades funcionais, sendo substituída por um grande complexo industrial oleiro que terá
laborado até ao século V, especializado numa produção, de grande escala, de ânforas
destinadas ao armazenamento e transporte, para exportação marítima, de regionais preparados
de peixe.
De regresso aos trabalhos de campo, entre 2007 e 2009, no âmbito de projeto de construção
de uma moradia na zona nascente da praia do Martinhal, com impacto direto na área
arqueológica, são levados a cabo diversos trabalhos com vista ao registo e mitigação de danos
no património existente, então desenvolvidos sob a responsabilidade de Ana Cristina Antunes
Ramos e Nuno Miguel Lopes Ferreira, arqueólogos associados à empresa Palimpsesto,
contratada pelo dono de obra por imposição tutelar.
Em 2007 a intervenção teve por missão registar e interpretar os contextos arqueológicos
identificados na área abrangida pela obra, através da realização de escavações manuais, bem
como, determinar a existência e grau de conservação de contextos estratigráficos, sequências
de ocupação humana e estruturas conservadas in situ. Segundo os arqueólogos responsáveis, os

resultados obtidos permitiram verificar uma fraca potência estratigráfica nas sondagens
produzidas, com observação de substratos geológicos a pouca profundidade. Numa das
sondagens foi registada uma estratigrafia relacionada com a ocupação romana, com níveis de
lixeira formados por desperdícios de produção e limpeza dos fornos, designadamente alguns
fragmentos de cerâmica apresentando defeito de fabrico e/ou cozedura.
Em 2008, a intervenção procurou diagnosticar a área a afetar pela construção, através da
identificação e avaliação de impactes negativos, de forma a preconizar as devidas medidas de
mitigação de danos sobre o património arqueológico existente, conciliando, sempre que
possível, a vertente patrimonial com o projeto e execução da obra. Na verdade, este último

desígnio ficou irreparavelmente aquém de ser alcançado. Foram então documentados diversos
contextos preservados de Época Romana, designadamente uma fossa aberta no substrato
geológico, tendo sido escavados os respetivos entulhos de enchimento, além de um inédito
núcleo de processamento de preparados de peixe composto por duas cetárias (Ramos et al.,
2010).
Tragicamente, em 2009, a abordagem resumiu-se a uma avaliação do grau de destruição
provocado pela obra em curso, uma vez que esta se encontrava praticamente concluída,

situação mais que frequente em trabalhos de acompanhamento arqueológico de obras no nosso
Portugal.
Com a afetação de parte do estabelecimento Lusitano-Romano do Martinhal, com irremediável
destruição de diversas realidades arqueológicas, a área sobrevivente, na frente marinha,
também ela cronicamente ameaçada pelo gradual colapso da arriba e irrefreável recuo da linha

de costa, foi, desde então e até 2011, objeto de mais dois projetos de investigação promovidos
pela Universidade do Algarve.
Ainda em 2008, foi realizada uma Prospeção Geofísica, com sondagens não invasivas, sob a
coordenação do Professor João Pedro Bernardes.
Em 2010, o mesmo investigador regressou ao sítio para, com os seus alunos, avaliar e
interpretar a natureza de uma estrutura em tijolo que a queda de parte da falésia colocara à
vista. Tratava-se de mais um forno de ânforas localizado a oeste dos anteriormente conhecidos.
Em bom estado de conservação, este forno terá produzido ânforas do tipo almagro 51 C, bem
como alguma cerâmica doméstica de uso loco-regional.
No ano seguinte, em 2011, deu-se a última intervenção arqueológica a registar no Martinhal,
novamente coordenada por João Pedro Bernardes da UALg. A campanha incidiu na escavação
parcial do forno 10, que se encontrava em risco de colapso pela instabilidade da arriba, e do
novo forno assinalado no ano anterior, em 2010. Noutra frente, foi possível explorar a
compartimentação arquitetónica e funcional do espaço oficinal e as reais dimensões do seu
edifício, tendo ainda sido escavado parte do interior do grande compartimento retangular onde
se instalou a olaria, a cisterna e um forno de cerâmica de construção, o que permitiu fixar as
dimensões totais do edificado oficinal, medido em 42 metros de comprimento por cerca de 11

metros de largura.
Na verdade, as múltiplas estruturas oficinais, a grande cisterna, as duas cetárias (cetariae) e os
dez fornos até hoje identificados no Martinhal representam uma reduzida amostra de um todo
difícil de recuperar na sua plenitude.
A cisterna permitia coletar água da chuva, necessária ao trabalho dos oleiros. Tal como a
argila, recolhida em barreiros secundário nas proximidades, e a madeira disponível nas
envolventes paisagens naturais, a água armazenada na cisterna constituía um elemento
imprescindível à atividade oleira, uma vez que, nas imediações, não existiam permanentes
cursos de água. Parcialmente escavada na rocha calcária, a cisterna apresentava uma

cobertura abobadada e media, internamente, 7,2 metros de comprimento por 5,4 metros de
largura, com uma profundidade de 2,7 metros, ou seja, com a capacidade de conter cerca de
105.000 litros de água. As suas paredes internas eram rebocadas e o pavimento coberto de
tijoleira. Para o exterior, abriam-se orifícios que recebiam as águas da chuva coletadas por
telhados e pelo afloramento rochoso. Na sua zona frontal, foram registados fragmentos
cerâmicos cronoculturalmente integráveis no século XII, o que indicia que nos finais do Período
Islâmico esta arquitetura ainda cumpria a sua original função de recetáculo de água.

Os dez fornos encontravam-se dispostos em bateria na frente marítima, ao longo da arriba do
extremo nascente da atual praia. Um dos fornos, de planta retangular, era utilizado na
produção de cerâmica de construção, sobretudo de telhas (tegulae), os restantes nove eram
especializados na produção de ânforas. Estes apresentavam planta piriforme (em forma de

“pera”), com cerca de 3 metros de diâmetro máximo, com um canal central, um corredor em
arcatura que permitia o acesso à câmara de combustão parcialmente escavada na rocha, de
onde arrancavam 4 a 5 arcos paralelos que suportavam a grelha da câmara de cozedura.
À bateria de fornos, que apresentava uma fachada pétrea, acedia-se, ao nível do corredor,
por uma plataforma, hoje já desaparecida devido ao recuo da falésia.
Análises laboratoriais antracológicas, realizadas a carvões recolhidos no interior destes fornos,
permitiram determinar que a urze branca (Erica arborea), mas também a esteva (Cistus
ladanifer) e o medronheiro (Arbutus unedo), eram as madeiras mais utilizadas como
combustível na laboração dos fornos, ou seja, recursos arbustivos ainda hoje disponíveis nas
envolventes paisagens naturais.
A officina oleira encontrava-se localizada cerca de 15 metros para o interior, sobre a atual
arriba e por detrás dos fornos. Trata-se de um enorme espaço retangular, dividido internamente
por uma série de compartimentos: a cisterna, o forno de telhas e um extenso corredor. Parte
desses compartimentos seriam cobertos, enquanto o corredor se encontraria a céu-aberto.
Neste espaço cabiam ainda depósitos de argila, áreas de trabalho para os oleiros e áreas de
secagem, pré-cozedura, das peças por eles fabricadas. Foram identificados dois tipos de argila
recolhidos nas proximidades. Estas argilas eram misturadas, adicionando-se elementos

desengordurantes não plásticos, numa combinação adequada à manufatura das peças.
Entre as tipologias cerâmicas produzidas no centro oleiro do Martinhal, além das telhas cozidas
em forno específico, retangular, destaca-se a industria anfórica. Numa primeira fase, foi
documentada uma residual produção de ânforas de tipologia Dressel 14 tardio e Almagro 50,
gradualmente substituídas por formas Almagro 51 A-B e Almagro C, que representam a quase
totalidade da produção identificada. Os nove fornos de ânforas também serviram,
complementarmente, para cozer cerâmicas utilitárias de uso doméstico loco-regional,
designadamente copas, cântaros, bilhas e lucernas. Relativamente às lucernas, foram
identificados moldes para a sua produção. Foram ainda descobertas algumas curiosidades muito

especiais. Em causa, pequenas peças de terracota com a forma de infantis bonequinhos,
presumivelmente moldados pelas mãos de crianças das famílias oleiras.
Destaque, ainda, para a ocorrência de raríssimas colmeias de barro, uma tipologia com
escassos paralelos documentados pela investigação arqueológica, mas que ainda se encontra
em uso no Norte de África. Trata-se de algumas peças de morfologia tubular, com cerca de 20
cm de diâmetro e 40 cm de comprimento, abertas nas extremidades, rematadas com diferentes
tipos de bordos.

Presumivelmente, estas colmeias eram dispostas horizontalmente nas paredes de edifícios, com
aberturas para o interior e exterior das casas, sendo as extremidades, muito provavelmente,
fechadas com tampas de cortiça, de madeira, de argila ou de outros materiais vegetais como o
esparto, necessariamente com perfurações adequadas à entrada e saída das abelhas na

extremidade aberta ao exterior. As superfícies interiores apresentam-se estriadas ou
irregulares, para facilitar a aderência dos favos de mel.
Após a desativação e abandono do centro oleiro do Martinhal, a existência de olarias e de
fornos ativos na região de Sagres surge atestada em documentos datados dos séculos XV, XVI e
XVII. Estas referências textuais evocam uma expressiva continuidade, uma certa persistência,
uma remota vocação local, uma genuína tradição oleira, naturalmente explicáveis pela
disponibilidade e qualidade das argilas locais, mas também por um inexorável reflexo de
autossubsistência de gentes isoladas no extremo sudoeste do “Velho Continente”.
A atividade oleira na Vila de Sagres ainda é referida, com alguma relevância, por autores do
século XIX. Sinais dos novos tempos, em plena “Era do Plástico e do Alumínio”, a última família
de oleiros de Sagres terá abandonado a sua nobre atividade algures na década de 60, do século
passado, ou seja, cerca de 1700 anos depois dos antigos oleiros romanos se fixarem no
Martinhal. Após 70 gerações, os saudosos Manuel Oleiro e José Oleiro, pai e filho,
respetivamente, personificam os derradeiros alquimistas dos barros de Sagres. Exploravam os
barreiros secundários das vertentes da praia da Mareta e tinham a sua oficina e forno na Rua
Mestre António Galhardo, uma memória ainda bem presente entre a comunidade local.
A este propósito, uma última curiosidade. Sobranceira à praia da Mareta terá existido uma

Igreja dedicada ao culto de Santa Catarina, mandada erigir por ordem do Infante Dom Henrique
(1394-1460) para apoio espiritual e sepultura de marinheiros. Entretanto desaparecido, este
templo foi completamente arrasado, em 1587, na sequência das incursões do famoso corsário
inglês, Sir Francis Drake. Santa Catarina de Alexandria, mártir condenada à morte lenta na
roda, por ordem do Imperador Romano Maximino Daia, é tida com santa protetora dos “ofícios
de roda”, designadamente dos moleiros e dos oleiros – a roda de oleiro! Ora, como é sabido, a
extração de barro e a profissão oleira, em Sagres, encontra-se bem documentada até muito
recentemente... coincidência ou consequência?
Desde 2011 que o sítio arqueológico do Martinhal se encontra votado ao abandono,

completamente exposto à pressão urbanística e turística e ao consequente aumento na
circulação humana sobre as instáveis falésias. Em 2010 é inaugurando o Martinhal Beach
Resort, um grandioso empreendimento hoteleiro cujos anexos de lazer chegam à escarpa,
potenciando a pressão sobre a jazida arqueológica. Acrescem pontuais escavações clandestinas
e atos de pilhagem de materiais arqueológicos. Contudo, a maior causa de perda deve-se aos
naturais e irrefreáveis efeitos do galgamento oceânico e do galopante processo erosivo sobre a
geologia das arribas.

As invernias de fevereiro de 2018 foram particularmente nefastas. Vigorosas intempéries de
ventos fortes, combinados com poderosa ondulação de marés-vivas, resultaram num elevado
grau de destruição no sítio arqueológico, com total colapso de estruturas de fornos que ainda
se encontravam visíveis. Dois destes fornos, cujos arqueamentos de tijolo ainda resistiam,

ruíram por completo, arrastados por blocos geológicos até à praia. O resultante cone de
dejeção, na base da arriba, composto por blocos calcários e por sedimentos argilosos, agregava
um elevado número de materiais arqueológicos, em parte recolhidos, designadamente
fragmentos de cerâmica de construção, anfórica e comum. Nesta amalgama artefactual,
destaque para pedaços de placas de estuque decorado e inúmeras tesselas calcárias de cor
branca, escura e avermelhada, no todo, um pacote de enchimento correspondente à primeira
fase de ocupação do sítio romano.
Hoje, da maioria dos dez fornos do Martinhal, apenas restam os seus negativos esbatidos na
arriba. Ténues fantasmas de cinza e tijolo que resistiram ao longo de 1500 anos, sucumbindo,
finalmente, à incoerente incúria da mesma humanidade que os ergueu...
Texto e fotografia de Ricardo Soares
(arqueólogo, Câmara Municipal de Vila do Bispo)
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