
1. Introdução
AinvestigaçãorealizadapeloCampoArqueológicodeMér-

tola(CAM),emespecialnoâmbitodaarqueologiamastambém
daarquiteturatradicional,temreveladoinformaçãorelevante
emdiferentesdomíniosdahistóriadavila,entreosquaisse
contam os processos construtivos tradicionais.A instalação
depopulaçõesnoesporãorochosoondeseimplantouapovoa-
çãodeMértola,eondenaIdadeMédiaseconstruiuoCastelo,
iniciou-se ainda durante a Idade doBronze e permaneceu
comcontinuidadeatéaosnossosdias.Aníveldatopografia,a
zonadoesporãoéconstituídaporplataformascomdistintas
cotas,dispostasemsocalcos,ondeseimplantavamasestru-
turashabitacionaisedefensivasdacidade(Fig.1).

Comapresentecomunicação,pretende-serefletirsobre
alguns dos temas de continuidade e descontinuidade que
poderãomarcarorecursoaosmateriaisdisponíveisnolugar
ouaoutrosprovenientesdoexterioreadiversidadedetéc-
nicas construtivas tradicionais, compreendendo vários
momentosdahistóriadestelugar.

Destemodo,serãoconsideradasasdiferentestipologias
edificadas,desdeasestruturasmilitaresaosespaçosreligio-
sosouaosedifíciosdahabitação.Acaracterização,noâmbito
desteestudo,dastécnicasconstrutivasdeMértolacombina

osinstrumentosdaarqueologia,daarquiteturatradicionale
dasexperiênciasaplicadas,privilegiandoosaspetosrelacio-
nadoscomaexecuçãodasparedesmestraseconcluindo
comareferênciaaalgumasexperiênciasdereabilitaçãocom
recursoatécnicastradicionais.

Destemodo, considerar-se-á, num primeiromomento,
umaintervençãoarqueológicaespecíficarealizadanaárea
contíguaaoedifíciodaantigaprisão(atualBibliotecaMunici-
pal) com estruturas de diferentes períodos. Num segundo
momentoserãocaracterizadosalgunsaspetosparticulares
dasestruturasconstruídasdeMértolaedastécnicascons-
trutivasdosdeterminadosperíodos.Eporfim,serárevisitada
aexperiênciadereabilitaçãodoMosteironomontedoMos-
teiro,onde,entreoutrosprocessosconstrutivos,serecorreu
àexecuçãodeparedesdealvenariadexistoedetaipa.

2. A arqueologia das estruturas a Poente 
da antiga cadeia
Na intervenção arqueológica na área de expansão da

BibliotecaMunicipaldeMértolaverificou-seumasequência
estratigráficaque,emcertos locais,atingiumaisdequatro
metrosdealtura,aferindo-seaexistênciadediversasocu-
paçõesdosítio,desdeosbemconservadosníveisdaIdade

Fig. 1 - Vista do núcleo intramuros de Mértola a partir de sul
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Fig. 2 - troços de muralhas e outras estruturas na escavação
da área de ampliação da biblioteca Municipal 

doFerro,quepodemosdatargenericamenteentreoinício
doséculoVI/Va.C.eoséculoIIa.C.,aosníveisdeÉpoca
Romano-Republicana,algunsníveisdaAntiguidadeTardia,
deÉpocaIslâmica(Almóada)edeÉpocaModerna.

Nestearqueossítio,oprimeiromomentoconstrutivoiden-
tificadocorrespondeàprimeiraocupaçãodefensivadolocal
noséculoVI/Va.C..Afraçãodaestruturadefensivaidentifi-
cadaé considerável, tratando-sedeum troçodemuralha
comorientaçãoEste-Oeste, comcercade2mde largura,
construídocompequenasemédiaspedrasdexisto (mais
oumenosquadrangularesnasfaces),formandofiadasregu-
lares comargamassade barro e por vezes apenas terra.
EstetroçodemuralhadatadadaIdadedoFerrosofreutrans-
formações,namedidaemquesobreelaassentaamuralha
Romano-Republicanadoséculo IIa.C. (zonaOeste)ena
zonaSulfoidestruídaparasobreelaassentarosalicerces
dasconstruçõesdoperíodo Islâmico.Finalmente,sobreo
seutroçomaisaLesteassentaamuralhaMedievaldaVila,
queseapoianela,cortando-a,precisamente,nazonaonde
sobreela seestabelece.Estamuralhada IdadedoFerro
encontra-se sob os níveis Romano-Republicanos e está
associada a estratos bem selados, commuitosmateriais
pré-romanos,entreosquaisseencontramrelevantesimpor-
taçõesdediversospontosdoMediterrâneo.Talcomoacon-
tececomestetroçodemuralhadaIdadedoFerro,também
otorreãoRomano-Republicanoseencontrasobreoseixos
longitudinaisdamuralhaMedievaldaVila,aqualaaproveitou
emgrandemedidaparaassentarsobreasestruturaspre-
viamenteexistentesosseusalicerces,impossibilitandoassim
acompreensãototaldestestroçosdemuralhasmaisantigos.

Noentanto,aprimeiraocupaçãodosítio teráocorrido
emmomentosanteriores.Isto,porquenumaoutrazonada
escavaçãofoidetetadootopodeoutraestruturadegrande
envergadura,com2,20mdelargura,aqualseencontrasob
amuralhaRomano-Republicanaeporsuaveznumacota
abaixodotroçodemuralhadaIdadedoFerro.Porém,devido
àslimitaçõesimpostaspelasobrasdeconstruçãodoedifício
daBiblioteca,ficouporaveriguarasuadimensãoequala
funçãonesteimbricadodesobreposiçõesdediferentesestru-
turas.

Noquerespeitaàstécnicasconstrutivas,é importante
referir que se notam algumas diferenças entre os vários
momentosconstrutivosdasdiversasocupaçõesdoespaço,
istoé,registam-sealteraçõesnomodoconstrutivoentreos
diferentesperíodoshistóricosmasnãonosmateriaisutiliza-
dosnasuaconstrução.Osmurosconservadosdediferentes
épocaspossuemcaracterísticascomuns,asquaissedefi-
nem por paredes de alvenaria construídas por pedras de
xistodemédiaepequenadimensão,irregulares,ligadas,na
suamaioria, por terra, possuindo uma larguramédia de
0,50m.Osaparelhossãocuidadosnoexterior,apresentando
pedrascomfacesbemaparelhadas.Noentanto,nasmura-
lhas, a construção difere dosmuros das habitações e de
outrasconstruções,querdoperíodoIslâmico,querdosperío-
dos precedentes.Asmuralhas identificadas tinham como
elemento construtivo comum a pedra de xisto demédia
dimensão,bemtalhada,deformaquadrangularebemligada
com terra emuitas das vezes argila, formando assim um
aparelhobastanteconsistenteehomogéneo,resistindoao
passardosséculos.

Dereferirqueemmuitosdosmurosidentificadosseveri-
ficouaquasetotalausênciadevalasdefundação,sobretudo
nosmurosdeÉpocaIslâmicaqueassentavamquasetodos
sobreasestruturaspreexistentes,comoéocasodoscom-
partimentos do patamar inferior.A sustentação de alguns
dos muros mais consistentes, assim como da muralha
Romano-Republicana,eraconseguidaporumaseleçãodeli-
berada no tamanho das pedras que constituíam as suas
paredes,que,aoníveldabase,eramblocosdemaiordimen-
são,diminuindooseutamanhoàmedidaqueaparedesubia

emaltura(Palma,2009).Nota-seatotalausência,nascons-
truçõesdestesmurosemuralhas,demateriaismaisluxuosos
comoéocasodomármore,mesmoquefossereaproveitado.

Esta intervençãoencontra-senumponto-chaveparaa
compreensãodaestruturaçãodaentradanonúcleourbano
dacidade,compresençadeestruturasdefensivasdesdeos
primórdiosdaocupação,bemcomodeumadassuasprinci-
paisportas–PortadeBeja–doestabelecimentodetropas,
delocaisdecomércioedoeixodeligaçãocomorestoda
cidade intramuros.Noentanto,apesardapotênciaestrati-
gráficapostaadescoberto,asequênciacronológicaécom-
plexanãopermitindoumtotaldesvendamentodainterligação
degrandepartedestasestruturas.

As atuações em sítios urbanos proporcionam leituras
complexas das sucessões ocupacionais, sendo possível
documentar,nestecaso,cincofasesdiferentes.Aocupação
mais recente corresponde à zona que foi utilizada como
hortaagrícola,nopatamarsuperior.Depoistemos,nopata-
mar inferior, o forno de Época Moderna. Neste mesmo
momento,nopatamarsuperior,terásidopraticadooenter-
ramentodeumindivíduo,relacionadocomosenterramentos
juntodaIgrejaMatriz.EmÉpocaMedievaltemosumaocu-
paçãoqueabrangetantoopatamarsuperiorcomoinferior,
comníveishabitacionaisedetrabalhorelacionadoscomo
términus do bairro islâmico da alcáçova.A ocupação de
ÉpocaRomana-Republicanatraduz-se,sobretudo,nasestru-
turas defensivas damuralha e seu torreão. Finalmente,
quantoàIdadedoFerro,asunidadessãoestanquesetra-
duzem-senamaiorparteemníveisselados,associadosa
umtroçodemuralhadefensivo(Fig.2).

3. A Época Romana e a Antiguidade Tardia
A área intramuros daMértola atual deve corresponder

sensivelmente àmesma do período romano, ou seja, um
espaçourbanode50.000m2.Asmuralhasteriamcertamente
umtraçadomuito idênticoaoatuale,paraalémdocaráter
defensivo,eram,emúltima instância,oelementoestrutural
desustentaçãodaplataformaartificialvoltadaparaorioGua-
diana.Poroutrolado,sabemoshojequeoespaçoexterioràs
muralhas,paraoladoNorte,tambémseencontravaocupado
porarmazénseespaçosligadosaocomércioequeidênticas
infraestruturasexistiamnamargemesquerdadoGuadiana,
ondehojeselocalizaonúcleopopulacionaldeAlém-Rio.
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Fig. 3 - Pormenor do desenho com incisões do falso aparelho
construtivo em porta da mesquita de Mértola

No que concerne ao traçado das ruas, os dados
arqueológicossãoquaseinexistentes.Apenassãoconhe-
cidascomalgumasegurançaaportadoForum,quefaria
aligaçãodacidadecomaszonasaNorte,eaportada
Ribeira, que ligavaa cidadeao rio e à zonaportuária.
Paravencerodeclivenaturaldoterreno,entreascurvas
denívelmarcadaspelosarruamentos,foramcriadaspla-
taformas artificiais para assentamento das habitações.
Atopografiaadversanãopermitiaqualquerveleidadede
aplicaçãodosmodelostradicionaisdourbanismoromano,
obrigandoaaproveitarumpossíveltraçadoanteriorque,
porsuavez,nãodeviadiferirmuitodoseuaspetoatual:
ruasapertadasesinuosas,seguindogrosseiramenteas
curvasdenível,sãoligadastransversalmenteporesca-
dasevielas.

Para caracterizar a topografia histórica referente ao
períodoromanosãopoucososelementossegurosdeque
dispomos,oquesedevesobretudoaofactodesópontual-
menteteremsidoescavadosníveisromanos.Apesardisso,
têmsidorecolhidos,emdeposiçõessecundárias,materiais
arqueológicoscerâmicosqueapontamparaumaocupação
ininterruptadesdeaIdadedoFerroatéàatualidade.Noque
concerne aosmateriais romanos, estes revelam osmais
diversostiposeorigens.

NaAntiguidadeTardia,Myrtilismanteveasuaimportância
económica e vocaçãomercantil. Os dados arqueológicos
revelamqueaatividadedoportodeMértolanãodecaiue,a
atestá-lo, estãoasdiversas importaçõesde cerâmicasdo
Mediterrâneooriental.Acidade,emsimesma,eraaplaca
giratóriadasriquezascomerciaisemineraisqueatravessa-
vamo territórioemcarroçasounodorsodeanimaise, já
embarcadas,desciamatéaomaredaíaosportosmediter-
râneos.Nosentidoinversochegavammercadoriasexóticas,
múltiplosartigosprovenientesdeoutrasparagens,bemcomo
outrasgentes, comassuas linguagens, cultose culturas.
Esteconstantevaivémtrouxeosprimeirosevangelizadores
eanovamensagemcomeçouaflorescerentreospatrícios
eplebeusdaMyrtilisromana,numaépocaemqueoculto
seoficializavaeasváriascomunidades religiosaspodiam
conviversimultaneamente.

Do complexo sistemadeamuralhamentos doburgoé
derealçaraparedeexteriordocriptopórtico,troçoparadig-
máticodasconstruçõesdaAntiguidadeTardia.Nestecom-
plexosistemadefensivodestacam-se,pelasuamonumen-
talidade,asconstruçõessituadasnasimediaçõesdoporto,
ondeatorredoriofaziaaligaçãodamuralhaaocursofluvial,
eumatorresemicircular,situadaamontante,criandouma
forteestruturadedefesadeumadasprincipaisentradasea
grande razão da existência deMértola – o rio e o porto.
Acompletartodoosistemadefensivoestariaumafortemura-
lhaquecircundaacidadeemqueoslargospanosetorres,
comassuasrespetivasportas,proporcionavamsimultanea-

mente a defesa e a estruturação do urbanismo do casco
históricoqueenvolve.

Todoesteconjuntodefensivofoialvodeobrasqueincluíram
demolições,restauros,consolidações,capeamentose,nalguns
sítios,comonocastelo,seestenderamatéaosdiasdehoje.
Estasobrasmantiveramdepéamaiorpartedasmuralhase
docastelo,inviabilizando,noentanto,apossibilidadedeuma
análisemaiscuidadaaníveldaleituradosparamentos.Neste
contexto,oslocaismenosafetadosforamaparedeexteriordo
criptopórticoeatorredorioque,pelasuaconsistênciacons-
trutiva,apenaspontualmenteforamalvodepequenasconsoli-
daçõesfeitas,respetivamente,em1992e2005.

Areutilizaçãodosmateriaispétreosconstrutivosedeco-
rativosfoiumaconstantenaAntiguidadeTardia,ecomodiz
EstáciodaVeigaapropósitodaparedeexteriordocripto-
pórticoequesepodeadaptarparaasconstruçõescoetâ-
neas:“[...]começamamanifestar-senorevestimentoexterno
variaspedras,incluindobelosmármores,quebemsignificam
haverpertencidoanobresedifícios.Quase todaa cortina
adherente ao baluarte fronteiro à ermida daSenhora das
Neves é abundante d’estamescla, incluindo espaçosas
pedrasrectangularesdegranito,quenecessariamentevie-
ramdegrandedistanciaenãoparaconstrucçãodasmura-
lhas”(Veiga,1983:78).

NaAntiguidadeTardia,noqueconcerneàs técnicase
aosmateriaisconstrutivos, temosumacontinuidadecons-
trutivaquevemdoperíodoromano.Nãoseperdeuosaber-
fazerdasólidaconstruçãoemopus cæmenticium,quernas
construçõesestruturantes,comoaTorredoRio,ounaparede
exterior do criptopórtico, bem como oopus signinum que
deuformaaosbatistérioseserviudecoberturaàssepulturas
doRossiodoCarmo,daBasílicadoCineteatroedoMauso-
léu.Tambémasabóbadas construídas com lajesde xisto
sobreviveram no interior do criptopórtico e nos pilares da
torredo rio ou foramcomprovadasarqueologicamentena
cobertura dos batistérios. Ou ainda as apuradas técnicas
musivasquecobriamospavimentosdocomplexoreligioso.

Noqueconcerneaosmateriaisconstrutivostemos,em
primeiro lugar,oxisto local (decorcinzentaoucastanha),
formandoumpequenoaparelhodetaliscas,oublocosapa-
relhados,coma faceparaoexterior,dispostosem fiadas
regularesligadoporumaforteargamassadecalhidráulica,
apesardepontuaremehaveralgunspanosconstruídoscom
silharesdegranito,mármoreecalcárionasdiversascons-
truçõesdecaráctermilitarereligiosodesteperíodo.

4. O período islâmico
AstécnicasconstrutivasdocumentadasemMértolaem

ÉpocaIslâmicarevelam,emprimeirolugar,umafortedife-
renciaçãoentreconstruçõespúblicaseconstruçõespriva-
dasnoquedizrespeitoaosmateriaisetécnicasutilizadas.
Noâmbito doprivado, o usoda taipae daalvenaria de
pedraligadacombarroégeneralizado,enquantoosedifí-
ciospúblicosutilizamumamaiordiversidadedetécnicas,
aargamassadecalcomoelementoagregadoreumamaior
variabilidadedesoluçõesconstrutivasemvirtudedafunção
doedifício,doelementoestruturalemcausaedomomento
dasuaconstrução.

Otestemunhomaisantigodeconstruçõesdeépocaislâ-
micaquetemosemMértolarefere-seaoreforçodafortifica-
çãorealizadopor`Abdal-MālikAbīl-ĞawwādnoséculoIX.
Édifícilatribuiraestaépocatroçosespecíficosdafortificação
deMértola.Noentanto,asequênciaestratigráficadocumen-
tadanumasondagemrealizadanointeriordocastelopermite
atribuir uma cronologia emiral ao pano norte (Palma e
Gómez,2013).Trata-sedeumaalvenariairregulardexisto
assentecomargamassaecomalgunsblocosdemateriais
exógenos,comoogranitoeomármore,certamentereutili-
zados de construções daAntiguidade. Junto deste último
panodemuralha, no exterior do recinto, foi encontradoo
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embasamentodeumtorreãode3,10mpor2,10m(Macias,
2006:219)depedradexistoirregulardemedianadimensão
organizadaemfiadasregularizadascomrípioserematadas
comsilharesdegranitonoscunhais.Poderá tersidoesta
mesmatécnicaautilizadanaportaoriginaldocasteloque
propomosserdeacessodireitoflanqueadoporduastorres
quadrangulares(PalmaeGómez,2013:406).

UmanovacampanhadeobraséatribuídaaAbūya`qūb
yūsufqueteriareparadoafortificaçãoereconstruídoaporta
docasteloem566H./1171d.C.Destaépocadata,ajulgar
pelasfontesepelasondagemrealizadanaprópriatorre,a
entradaemcotovelo daporta principal.Emboraa técnica
construtivanãodifiranoessencialdautilizadanoperíodo
omíada,opontomaisnobredanovaestruturamereceuuma
cuidadafábricarealizadacompedratalhadaderaizparaa
construção.Éprecisamenteaconfiguraçãoedisposiçãodos
silharesdecalcárioqueconstituemaporta,oquepermitiua
SamuelMárquezePedroGurriarán(2011)atribuirumaauto-
riaalmóadaaestaconstruçãoqueconfigurariaumarcoaba-
tidosemelhanteaoutrosdocumentadosemNiebla.

Emcontraposição, as construçõesde carácter habita-
cionalparcialmenteescavadasnointeriordocastelo,datadas
dosséculosX-XI,revelamtécnicasconstrutivasmenoscui-
dadas:murosdealvenariadepedraassenteapenascom
barro, construídoscomblocosmais irregularesdoqueos
usadosnafortificação,queestariamrecrescidosemtaipa,
factoquenãofoipossívelconfirmararqueologicamente.

Amesquita (atual igrejamatriz) émuitomais rica em
diversidadedemateriaisesoluçõesconstrutivasdoqueos
restantesedifícios.Levantaalgumasdúvidasadataçãoda
estruturaquesuportaomihrab almóada.Assentesobreestru-
turasdaAntiguidadeTardiaconstruídasemopus africanum,
foi executado comgrandes silharesdegranito.Pensamos
queaargamassaquepreencheatualmenteasjuntasfoicolo-
cadaposteriormenteeque,originalmente,seriaummurode
pedraseca.Adisparidadedetécnicasemrelaçãoàconstru-
çãoalmóadaleva-nosainterpretarestealicercedomihrab
comoumaconstruçãoomíadacomamesmafunção.

Aconstruçãoalmóadadotemplopossuicaracterísticas
específicasdiferenciadastantodasconstruçõesdomésti-
cascomodasfortificaçõesdomesmoperíodo.Osmateriais
utilizadossãootijolo,apedradexistodeformasirregulares
eosilhardegranitoreutilizadodeconstruçõesanteriores.
A argamassa de cal é o elemento fixador, em todos os
casos.Otijolo foiutilizado,porexemplo,naabóbadade
quarto de esfera domihrab e nas portas e contrafortes,
ondeécomplementadocomsilharesdegranitoquerefor-
çamaparteinferior.Tambémsãoempedradegranitoas
impostasdosarcos.Asparedes foramconstruídasalter-
nandofiadasdepedraebandasdeduasoutrêsfiadasde
tijolo, comomostram os registos das obras da DGEMN
dosanos40doséculoXX.

Oacabamentoexteriordasparedesconsistenumreves-
timento de argamassa de cal, parcialmente conservado,
sobreoqualsedesenharamcomincisõesumfalsoaparelho
construtivoque,noentanto,respeitaasopçõesdedesenho
arquitetónico,porexemplo,notraçadodosarcosdeferradura
domuronortedamesquita(Fig.3).Esterevestimentoarga-
massadoexteriorémuitomenoscuidadodoqueoempregue
napartemaisnobredoedifício,omihrab,queconservauma
boapartedoestuqueoriginalcomcercade4cmdeespes-
sura.Nelefoitalhadaumaarcariacegaassentesobreuma
cornijaeencimadaporum“CordãodaEternidade”retilíneo
inciso.Asescavaçõesefetuadasnointeriordomihrab per-
mitiramidentificaropavimentooriginaldamesquitaqueesta-
ria construído com uma simples camada de argamassa
poucoricaemcal.

Estesmesmosmateriaisconstrutivospodemserencon-
trados nas construções domésticas do século XII e das
primeirasdécadasdoséculoXIII, sebemquecomuma

menordestrezanassoluçõesarquiteturaistantodearcos
e abóbadas como de revestimentos argamassados.As
paredesmestrasdasvivendaseramconstruídassobreali-
cercesdealvenariadepedrasirregularesdexistoassentes
combarroerecrescidascomtaipa.Areutilizaçãodesilha-
res de granito ou pedras demármore provenientes das
construçõesdaAntiguidadeTardiasubjacentesnãoérara,
masnãochegaasersistemática,nemacolocaçãodestes
materiais reutilizados respondea lógicasespecíficas.As
paredes revestiam-sedeumacamadadeargamassade
barro e cal que depois era caiada.A compartimentação
interiordosespaçosrecorriahabitualmenteatabiquesde
adobe.Ospavimentoserammuitomaisvariados:tijoleira,
argamassadecalpintadacomalmagre,lajesdexistoou
terrabatida.

5. Da época medieval cristã à contemporaneidade
Comachegadadosexércitoscristãos, fortes transfor-

mações vão ocorrer, tanto nas estruturas públicas como
domésticas,tantonotraçadodosedifícioscomonosestilos
arquitetónicos. No entanto, osmateriais e as técnicas de
construçãomanter-se-ãomuitosemelhantes.Nafortificação,
aprincipalobradosconquistadoresdaOrdemdeSantiago
foiaimponenteTorredeMenagem,quefoiconstruídatam-
bémcomalvenariadexistotravadacomargamassadecal
eelementosestruturais(cunhais,portas,arcoseabóbadas)
construídoscomsilharesbemlavrados,sebemquededis-
tintosmateriais(regrageral,arenitosecalcários).Estasmes-
mas opções confirmam-se nas obras de remodelação da
mesquitanoséculoXVI,sebemquenestecasotambémse
mimetizemsoluçõesensaiadasno temploalmóada, como
porexemplonasalvenarias formadaspor fiadasdepedra
alternandocomtijoloqueencontramosnoarcobotanteque
reforçaocantonordestedaIgrejaMatriz.

Pese embora as transformações significativas que, a
níveldaorganizaçãodahabitação,marcarãoatransiçãoda
ÉpocaMedievalIslâmicaparaasÉpocasMedievalCristãe
Moderna, a combinação da alvenaria de xisto e da taipa
continuaráamarcardecisivamenteaarquiteturadoméstica
davila(Barroset al.,1996).Oprocessodedensificaçãoque
ocorrenointeriordavilaintramurosemdiferentesperíodos
doAntigoRegimeteráreflexosaníveldaconsolidaçãode
umamorfologiaprofundamenteadaptadaàscircunstâncias
topológicas: com alguma frequência encontraremos os

Fig. 4 - obra de recuperação do mosteiro do monte Mosteiro
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diferentesespaçosdomésticosseparadosporlancesdetrês
ouquatrodegraus;asuperfíciedopisotérreoéquasesempre
menor quea dopiso superior; a presençadoafloramento
rochosopassafrequentementedoexteriorparaointeriorda
habitação,ondepoderáserdissimuladacomaconstrução
deumpoial.

Aníveldosprocessosconstrutivostradicionais,orecurso
à alvenaria de xisto não se restringe, assim, ao soco das
paredes de taipa, já que a implantação contra a encosta
resulta também na execução em pedra da parede tardoz
destasedificações.Nalgunscasos,oassentoearranqueda
alvenariaocorreaumacotasuperioraopavimentodopiso
térreo,resultando,umavezmais,napresençadarochano
interiordahabitação(nestecaso,noscompartimentospos-
terioresdopisotérreo).Aadaptação,emterraços,doconjunto
edificadoàvertentetraduzir-se-áfrequentementenasignifi-
cativa extensão da cobertura telhada que se prolonga, no
mesmoplano, sobrediversashabitaçõesvizinhas,abrindo
nalgunscasosespaçoàságuasfurtadas.

Seesteprocessodeintegraçãoparcimoniosasemanterá,
jáemépocacontemporânea,naconstruçãooutransformação
dasedificaçõesmaisoumenosmodestas,noutroscasos,e
jásobociclodaexploraçãodominérionasMinasdeSão
Domingos,assistir-se-áaoaparecimentodenovasedifica-
ções apalaçadas que afirmam uma organização espacial
maislibertadascircunstânciastopológicas(desbastesignifi-
cativodoafloramento)ouhistóricas(demoliçãodediversas
preexistências).Estedesprendimentorelativamenteaoscus-
tospoderáresultartambémnorecursomaisfácilàalvenaria
dexisto(deconstruçãomaislentaecustosaporcomparação
comataipa)enaintroduçãodenovassoluções,queranível
dosrevestimentoseelementosde fachada(característicos
daarquiteturaoitocentista,porvezes,tardia)edacobertura
(integraçãodeasnasetrapeiras).

Aconstruçãocorrentedasparedesdealvenariadexisto
nãoincluíaoaparelhamentodapedramasaescolhadamelhor
faceparaoexteriordecadaumdosparamentosem fiadas
executadasemsimultâneo,considerandodiferentestiposde
travamento: longitudinal, quando o assentamento da pedra
ocorriacomdescontinuidadedasjuntasverticaisentrefiadas
quepodeserverificadoemcadaumdospanosdaparede;
transversal, com recurso a blocos de diferentes dimensões
comsobreposiçãoalternadaemfiadassubsequentes;edos
cunhais, comamaior dimensão das pedras a ser disposta
alternadamentenosentidodasduasfachadas.Marcando,mais
umavez,acontinuidadecomaexecuçãodealvenariascor-
rentesdeperíodosanteriores,apedraeraassentecombarro
ecomrecursofrequenteaescassilhosdetaliscaentrefiadas.

Paraaexecuçãodasparedesdetaipaprivilegiavam-se
asterrascommuitapedratalisca,trazidasdelugaresmais
oumenospróximos,quefavoreciamasuaresistênciaedura-
bilidade,contrariavamoprocessodedesagregaçãoefacili-
tavamaaplicaçãodoreboco.Asdimensõesdosblocosque
foipossívelrecolhernasparedesdosedifíciosdavilaintra-
muros variavam entre os 164/180 centímetros namaior
dimensãoeos40/50centímetrosnamenor.Oguarnecimento
dosvãosaparecerecorrentementeassociadoaotijolomaciço
deobracozidanasgolasdasombreirasepadieiras.

6. Um caso de estudo: O mosteiro do monte Mosteiro 
OpequenotemplodomonteMosteirofoiidentificadopor

CláudioTorres,nosfinaisdosanos70doséculoXXe,em
1995,foialvodeumestudoespecíficoporpartedeJustino
MacieleJoãoP.Martins(1995:499-506).Noanode1999a
CâmaraMunicipaldeMértolaadquiriuoedifícioafimdese
proceder à sua recuperação e valorização e na primeira
décadadoséculoXXI foipossível reunirmeioseesforços
paradesenvolvereconcluiresteprojeto.Nos trabalhosde
escavaçãoarqueológica,recuperaçãoemusealizaçãoparti-
ciparam,paraalémdosinvestigadoresetécnicosdoCampo

ArqueológicodeMértola,osalunoseprofessoresdaEscola
Profissional Bento de JesusCaraça e, posteriormente, da
Escola ProfissionalAlsud.A recuperação e a intervenção
arqueológica,levadasacabonoedifícioenaáreaenvolvente,
constituíram-secomoumlaboratóriopráticodeaprendizagem
paraosalunosepermitiramavalorizaçãodomonumento.

O edifício foi alvo de um processo de conservação e
recuperação,noanode2006,levadoacabopelosalunose
professoresdocursodeTécnicodeRecuperaçãodoPatri-
mónio Edificado da Escola Profissional Bento de Jesus
Caraça,delegaçãodeMértola.Estaintervençãotevecomo
finalidadecorrigiraspatologiasexistentes,dadooestadode
abandonoederuínaemqueoedifícioseencontrava.Neste
processo foram empregues as tecnologias tradicionais de
construção,comoataipa,aalvenariadepedra(Fig.4)eo
telhadotradicionalcomtelhasdemeiacanaaplicadassobre
caniço.Semprequepossívelrecorreu-seaosmateriaiscons-
trutivosexistentes localmente:a terrapara fazera taipa,a
pedralocalparaaalvenaria,ospequenosseixosdequartzo
paraopavimento.Aelaboraçãodocaniçodacoberturaincluiu
acolheitaeapreparaçãodascanas.Porfim,foiusadacal
paracaiaroedifícioeparaapinturadasportasrecorreu-se
aumamisturadeproduçãotradicional.

Nodecorrerdaobrade recuperação foiensaiadauma
leituradaarqueologiadaarquitetura.Estaconsistiunareali-
zaçãodolevantamentointegraldomonumentoàescala1/20,
na leituradosparamentosenapropostade reconstituição
doprocessodeevoluçãoconstrutivadoedifíciodemodoa
perspetivarassoluçõesaaplicarnasuarecuperação.Aúnica
alteraçãopropostaconstounareposiçãodajanelaexistente
nocentrodaabside,queseencontravaparcialmenteentai-
pada, com recurso ao reaproveitamento de elementos
pétreos.Nofundo,tratou-sederestituiraformaoriginalda
janelado templo.Foisemprepropósitoda intervençãopôr
empráticaumprojetointegradoparaoedifícioqueincluísse
a escavação arqueológica, a recuperação do templo, a
musealizaçãodoespaçoeapublicaçãodos resultados.O
mosteirodomonteMosteiro,apardasintervençõesrealiza-
dasnaErmidadeS.SebastiãoemMértola(1999-99)eda
ermidadeS.Barão(2000-4),constituemtrêsexemplospara-
digmáticosderecuperaçõesedavalorizaçãofeitasnopatri-
mónioreligiosodoconcelhodeMértola.
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