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O Castelo de Cacela foi uma estrutura portuária e de fronteira do Baixo Guadiana na época medieval.

Apresentam-se resultados relativos ao estudo histórico e arqueológico de algumas casas do bairro do

Poço Antigo, localizado na vertente nascente da alcáçova e junto da foz da ribeira das Hortas. O casario

estava abrigado dos ventos dominantes de oeste, confinava a sul e nascente com ambiente marinho e a

sua vertente nordeste pode ter sido protegida por fosso ( a confirmar com futuros trabalhos

arqueológicos).

As três casas postas a descoberto são de pequena ou média dimensão e correspondem a diferentes

tipologias das casas urbanas islâmicas. Foram estruturadas em forma de bairro, edificado mediante um

programa construtivo de época almóada (Torres, 1992), como tal, obedecendo a algumas regras de

organização do espaço, circulação pública e drenagem de águas pluviais.

Contudo, a ausência de evidências arqueológicas de um sistema de evacuação de águas usadas

argumentam em favor do carácter rural deste bairro (Acién Almansa, 2002; Navarro Palazón 2007).

As casas foram construídas em patamares, acompanhando a inclinação do terreno. Os pátios

destacam-se pelos seus lajeados policromáticos de xistos, grés e calcários. Por eles se acedia aos

diversos compartimentos. Nas paredes, a argamassa de cal cobria o exterior e os interiores eram

revestidos com fina camada de reboco de cal. Nos pavimentos de terra argamassada e na taipa,

predomina o amarelo da “formação de Cacela”.

O papel da mulher nesta sociedade manifesta-se claramente na organização dos espaços da cozinha,

assunto em que o projectista/construtor não interfere, deixando apenas quatro paredes de um espaço

minúsculo, não consentâneo com a importância da tarefa que desempenha. Assim, a mulher vê-se

obrigada a improvisar. “No chão da cozinha, de terra batida, apenas haveria espaço para uma pequena

molineta, para um ou dois alguidares e, naturalmente para a lareira (…) todos os objetos de trabalho

estão pousados no chão, onde são manipulados pelas mulheres sentadas sobre os calcanhares ou em

cima de simples esteiras de palmito” (Torres, 1992).

O vetusto banco marmóreo e a floreira existentes num dos pátios foram os únicos elementos de

mobiliário com carácter duradouro encontrados. O pátio terá sido espaço de convivialidade, pois ali

surgiram os objectos lúdicos (pedras de jogo, miniatura de bule).

Os raros testemunhos de objectos em osso, metal, pedra e vidro encontrados denotam a presença

feminina (elementos de adorno) e actividades de fiação, agricultura e pesca.

Dos cerca de 2.600 fragmentos e peças cerâmicas analisados verificou-se que o salão e o pátio

acolheram a maioria, predominando claramente a louça de cozinha e de mesa. Os fragmentos são de

pequena dimensão, com marcas de uso intensivo, como o desgaste da peça e abundantes marcas de

fogo, mesmo entre a louça de mesa.

Na cozinha abundam os cântaros e potes, evidenciando a função de despensa deste compartimento,

conjugada com a acção de preparação dos alimentos. Alguma louça de mesa participava nesta tarefa,

como as jarrinhas que apresentam marcas de fogo.

As actividades identificadas na cozinha encontram continuidade nos espaços do pátio e do salão. No

salão surgiu ainda uma lareira associada a elevada concentração dos diversos utensílios cerâmicos. Esta

“abundância” ocorreu igualmente no pátio, admitindo-se que a casa I teria sido abandonada durante o

período do Verão.

Nos recipientes de armazenamento e transporte, os cântaros dominam claramente, distribuídos por todos

os compartimentos analisados, com relevo para o salão e a cozinha.

A contrapor, foram registados reduzidos fragmentos de talha no salão e umas amostras no pátio.De

facto, a dimensão das habitações apenas permitia a existência de um contentor no salão ou no pátio. O

uso dos cântaros seria mais vantajoso, dada a proximidade da ribeira e de um poço, permitindo ter

sempre em casa água fresca para as actividades domésticas.

A louça de mesa apresentava pouca variedade, predominando as tigelas e tigelinhas, jarras e jarrinhas e

jarros, distribuídas pelo pátio e salão. Um fragmento de bilha encontrada no pátio da habitação, é

exemplar único do conjunto.

Do estudo realizado denota-se que o espaço da habitação era “pequeno” para o número de pessoas que

ali habitavam no final do período almóada, primeira metade do século XIII.

Relativamente à dieta alimentar deste grupo, predominou (na fase final de ocupação do bairro) o

consumo de ovi-capríneos e leporídeos. Esteve ainda presente a espécie Bos taurus, aves e cervídeos

adultos. Encontraram-se vestígios de bivalves em quantidades que atestam o seu elevado consumo por

esta comunidade. Os restos de conchas foram encontrados maioritariamente no salão e cozinha.

Verificou-se o predomínio de consumo das espécies Cerastoderma edule (berbigão), Donax trunculus

(conquilha), Ostrea edulis (ostra) e Pecten maximus (vieira). Estes bivalves podiam ser capturados em

habitat preferencialmente arenoso e afinidade tipicamente marinha, como é o caso da Ria e da orla

costeira entre o Guadiana e Tavira.

A heterogeneidade das construções e a distribuição e tipologia dos materiais encontrados no nível de

abandono na primeira metade do século XIII, permitem alargar as hipóteses interpretativas desta

comunidade. Estes espaços podem ter sido utilizados para actividades relacionadas com a vida portuária,

como armazéns, alfândega ou casa de comidas.
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