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Entre o dia 13 março de 1877 e os finais do outono de 1878, o ilustre pioneiro da investigação arqueológica algarvia,
de nome Sebastião Philippes Martins Estacio da Veiga, percorre a região de ‘lés-a-lés’, da margem direita do Guadiana
à finisterra de Sagres. A sua exemplar Carta Archeologica do Algarve implicou uma incansável empreitada cujos
subsídios são ainda hoje preciosos para os arqueólogos dedicados à região – «talvez, a mais notável iniciativa no
domínio da Arqueologia até hoje empreendida em Portugal (...). A desproporção da empresa e dos resultados obtidos,
face à fragilidade de recursos humanos e financeiros alocados, ainda mais releva o mérito da obra» (João Luís
Cardoso, 2006).
Os dados coligidos nos trabalhos de campo de Estacio da Veiga foram criteriosamente organizados e partilhados na sua
monumental obra Antiguidades Monumentaes do Algarve, publicada em IV volumes dedicados aos tempos
prehistoricos (1886, 1887, 1889 e 1891). O ‘V volume’, ainda incompleto à data da sua morte, desta feita relativo
aos tempos historicos, foi publicado postumamente em 3 frações nas páginas de O Archeologo Português (1904, 1905
e 1910), iniciativa editorial da responsabilidade de José Leite de Vasconcelos, fundador do Museu Nacional de
Arqueologia, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.
Sobre o Concelho de Vila do Bispo, Estacio da Veiga lega-nos 76 referências arqueológicas, relativas a 33 diferentes
sítios e monumentos, desde artefactos isolados, povoados, necrópoles, grutas, fortificações, entre outras expressões
culturais de época pré-histórica, proto-histórica, clássica, medieval e moderna.
Nas páginas do ‘3.º capítulo do V volume’ das Antiguidades Monumentaes do Algarve – tempos historicos (1910) surge
a referência a um sítio arqueológico de Época Romana, localizado 200 metros a SSO da Igreja Paroquial de Budens, no
lugar das Areias, então propriedade de Joaquim Leal e Vicente Correia. Segundo a descrição do autor, fundamentada
em sondagens realizadas no terreno, entre 1877 e 1878, naquele sítio existiam “uns tanques antigos destruidos”,
representados em planta pelo seu colaborador José Joaquim da Costa Macedo, conforme estampa anexa:

A área «A e B – Tanques arrasados e separados por muro de divisoria, sendo internamente revestidos de
cimento de cal, saibro e tijolo triturado.
C e D – Dois tanques, maiores que os antecedentes, parecendo terem-se communicado por um encanamento
visivel nos pontos c’ e d’.
E – Paredão de 0m,80 de grossura».
(legenda da Estampa N.º 2, Veiga, E., 1910)
Passados 140 anos este sítio foi novamente sondado numa perspetiva científica, após relocalização da referência
original no âmbito de prospeções promovidas no decurso do projeto municipal “Carta Arqueológica do Concelho de
Vila do Bispo”, encetado no ano de 2014.
Em 2015, as evidências arqueológicas visíveis na área resumiam-se a discretos afloramentos de arquiteturas com
superfícies interiores cobertas por depuradas argamassas romanas de tipo opus signinum, pedaços de estruturas
resultantes de destruição causada pela lavoura e abundantes fragmentos cerâmicos à superfície dos solos, sobretudo
de telhas (tegulae) e de outros materiais de construção.
Em março de 2018, procedeu-se a uma série de trabalhos no terreno envolvente às estruturas originalmente descritas
nos finais do século XIX. A campanha foi desenvolvida por uma equipa de investigadores sedeados na Philipps
University Marburg, na Alemanha, sob a coordenação do Professor Felix Teichner e a direção do Professor João Pedro
Bernardes, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, associados em projeto plurianual
de investigação apoiado pelo Município de Vila do Bispo que, desde 2017, tem vindo a explorar a área arqueológica e
o passado romano da villa da Boca do Rio.
Todo o terreno atualmente disponível, livre de construção, que se desenvolve abaixo do moinho, entre a Rua da
Escola e a Estrada Nacional 125, foi alvo de sondagens não invasivas, com o recurso a um cruzamento de diferentes
métodos de prospeção geofísica, permitindo, assim, descortinar evidências de estruturas e de outras ‘anomalias’ de
origem humana ocultas no subsolo da área.
Após tratamento digital e interpretação dos dados geofísicos obtidos, equivalentes a uma verdadeira ‘radiografia’ do
sítio, algumas anomalias graficamente registadas foram alvo de escavações arqueológicas, duas sondagens que
permitiram confirmar a existência de restos de arquiteturas de Época Romana associadas aos quatro “tanques e
paredão” documentados por Estacio da Veiga.
Cruzando os dados geofísicos, a malha de dispersão de materiais arqueológicos à superfície do terreno atual e as
estruturas arquitetónicas já identificadas, presume-se que o sítio implantou-se tendencialmente na zona baixa do
terreno, junto à Estrada Nacional 125, provavelmente prolongando-se, já do outro lado da mesma estrada, até
topografias mais ‘hídricas’, na zona dos Morgados e perto da chamada “Fonte Milenar de Budens”. A própria Estrada
Nacional 125 deverá ter cortado uma zona central do sítio, possivelmente de vocação termal, associado a uma área
habitacional ainda desconhecida, eventualmente oculta sob a atual área urbana de Budens.
Em setembro de 2018 o sítio das Areias deverá ser alvo de novas sondagens arqueológicas, redescobrindo os tanques
romanos escavados por Estacio da Veiga há 140 anos, num verdadeiro processo de arqueologia da arqueologia,
averbando mais algumas peças de um imenso puzzle do passado humano local, da nossa remota herança coletiva.
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