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RESUMO  
A necrópole cristã de Cacela Velha foi escavada parcialmente durante as campanhas de 1998 e 2001. Nestes trabalhos, 
foram exumadas 56 sepulturas e 14 reduções, num total de 74 indivíduos. Datações de radiocarbono indiciam para uma 
cronologia da segunda metade do século XIII. A esta necrópole encontra-se associada uma construção, que poderá 
corresponder à primitiva igreja da Comenda de Cacela, doada em 1240 à Ordem de Santiago da Espada.  

 
PALAVRAS-CHAVE 

?????? 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

A necrópole cristã de Cacela Velha foi descoberta 
em 1998, durante os trabalhos arqueológicos 
efectuados no âmbito de uma colaboração científica 
estabelecida entre o Parque Natural da Ria Formosa e 
o Campo Arqueológico de Mértola. Na sequência da 
importância dos achados, revelando a necrópole cristã 
depositada sobre um bairro do período almóada, 
realizou-se ampla intervenção arqueológica em 2001, 
da qual se apresentam agora os resultados 
preliminares da análise do espólio funerário. 

O presente estudo aborda a formação de laços 
identitários numa região ancorada a uma grave 
situação disruptiva com os sistemas culturais, 
económicos e religiosos anteriores (período islâmico), 
através de acções de guerra e conquista com 
migrações populacionais associadas ao período de 
transição identificado pela Arqueologia em Cacela. 
Procede-se à análise dos remascentes dos indivíduos 
constituintes do microcosmos social de Cacela, 
procurando reconstituir a realidade social da Cacela 
dos séculos XIII e XIV.  

O fito deste exercício científico prende-se, ante 
omnia, com a reconstituição da história biológica e 
cultural da população medieval de Cacela Velha, 
representada pelos seus restos ósseos, testemunhos 
incontornáveis e reais daquela comunidade e que 
possibilitam um vislumbre esgarçado, mas 
extremamente útil, sobre o seu passado, visionando 
aquela população vanescida enquanto entidade vivente 
e funcional.  

A análise antropológica daquela comunidade, 
pressupõe um conjunto de apreciações e 
decomposições críticas das práticas funerárias 
(tipologias de inumação, simbolismo associado à 
morte, organização espacial das necrópoles, espólio 

funerário, etc.), partindo dos dados histórico-
arqueológicos recuperados durante a escavação da 
necrópole cristã e englobando-os em pressupostos 
teóricos acerca da realidade social do microcosmos 
constituído pela Cacela no conturbado período da 
conquista Cristã.  

O estudo dos resquícios esqueléticos desempenha 
um papel crucial na reconstrução paleodemográfica da 
população medieval de Cacela, com o desígnio de 
aceder a todo um conjunto de estatísticas vitais acerca 
dessa comunidade evanescida (esperança média de 
vida, estrutura etária, sexual e familiar, tamanho 
populacional, etc.), e que não podem, de modo geral, 
ser coligidas através das fontes historiográficas e 
arqueológicas ortodoxas. Considera-se de importância 
seminal na condução deste estudo a avalização do 
estado sanitário e da qualidade de vida da população 
passada daquela povoação, através do estudo 
paleopatológico e paleoepidemiológico dos seus 
remanescentes ósseos humanos, assim como a 
análise das paleodietas, dos padrões de actividade (ao 
nível individual e profissional) e outras formas de cariz 
cultural e social. 

O osso, dignificado na Idade Média como a fracção 
mais importante do corpo, porque a mais duradoura 
(Ariès, 1977), constitui-se como o tecido corporal que 
preserva o maior conteúdo de informação biológica 
relevante acerca de períodos transcorridos (Larsen, 
1997). Para além do estudo dos sistemas biológicos do 
passado, também uma pletora de aspectos culturais 
podem ser observados directamente no sistema 
esquelético, a partir dos efeitos por si provocados 
(Ubelaker, 1989). Exemplos bem conhecidos incluem 
as deformações cranianas, as posturas associadas a 
determinadas ocupações profissionais, a mutilação dos 
dentes, o canibalismo ritualizado ou o desgaste 
dentário provocado por dietas abrasivas.  



 

 

Os ossos e dentes assinalam e firmam múltiplos 
eventos que constrangeram os indivíduos no decorrer 
da sua vida, funcionando como um fecundo armazém 
de incidentes biográficos que amparam a 
reconstituição da história de vida dos indivíduos e 
populações do passado (Cunha, 1996; Larsen, 1997). 
O antropólogo, ao interpretar o manancial de 
informação que dimana dos remanescentes ósseos 
humanos, permite, não só rematar as informações 
arqueológicas e históricas (Cunha, 1996; Saunders et 
al., 1995), como também proporcionar informações 
inauditas acerca da história biológica das populações. 
Mas, para que isto suceda, relevamos a importância de 
uma cooperação frutífera e empenhada entre o 
antropólogo e o arqueólogo (Cunha, 1996), não só 
durante a escavação mas também durante o período 
que medeia o estudo e interpretação dos materiais.  

A reconstrução da vida a partir do esqueleto 
engloba a reconstrução morfológica dos indivíduos 
(e.g., estatura, caracteres osteométricos e discretos), a 
paleodemografia (e.g. repartição da população por 
sexo e classes etárias, esperança média de vida, etc.) 
e a paleopatologia (estudo das condições patológicas 
em populações do passado) (Cunha, 1996). Por outro 
lado, reconhece-se também que o corpo humano é um 
símbolo poderoso, que depois da morte é utilizado 
como um produto cultural em variados contextos 
mortuários (Harrington e Blakely, 1995). Dessa forma, 
é importante o conhecimento do tipo de sepulcro 
utilizado na inumação do cadáver, a organização 
espacial do cemitério, a frequência de indivíduos por 
sepultura, o espólio arqueológico que acompanha o 
indivíduo fenecido e o modo como ocorreu a 
decomposição do cadáver (Cunha, 1996), que 
providenciam dados importantes acerca do mundo dos 
mortos e das práticas funerárias e, através deles, 
acerca da sociedade e da estrutura sócio-económica 
dos vivos (Silva, 1996). 

 
O CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

 

A necrópole cristã localiza-se a nascente da aldeia 
de Cacela Velha, junto da foz da ribeira homónima, no 
sítio da “Várzea”. Encontra-se implantada na falésia 
Miocénica de “conglomerados e siltes de Cacela” 
(Oliveira, 1988), exposta a sul, entre as cotas 8’85 e 
13’91 metros acima do nível médio do mar. Os solos 
associados a esta formação miocénica são solos 
calcários pardos, formados a partir de rochas calcárias, 
com percentagem variável de carbonatados ao longo 
de todo o perfil, de cores pardacentas e sem as 
características próprias dos barros. A génese destes 
solos é também fortemente climática, uma vez que 
numa região de baixa pluviosidade e elevada 
temperatura, os solos apresentam escassa cobertura 
vegetal e rápida decomposição de matéria orgânica. 
Estes solos dispõem de uma moderada reserva 

mineral, constituída principalmente por feldspatos 
(Folha nº 50-D da Carta de Capacidade de Uso do solo 
editada pelo Ministério da Economia em 1959). 
Verifica-se uma acelerada diminuição desta formação, 
em virtude da intensa actividade antrópica – as fontes 
documentais referem que foi praticada neste espaço, 
pelo menos desde o séc. XVIII, uma intensa actividade 
agrícola – e escorrências superficiais após 
pluviosidades intensas, facilitadas, aliás, pela 
inclinação acentuada do terreno, entre 9 e 25%.  

A necrópole foi aberta numa deposição eólica de 
areias, que envolvia um conglomerado de habitações 
arruinadas, anteriormente ocupadas por populações 
islâmicas. 

Assim, as unidades estratigráficas identificadas, 
onde foram abertas as fossas de sepultura 
apresentavam, sinteticamente, as seguintes 
características: terras arenosas com muitos blocos, 
caliço e fragmentos de telhas; derrubes de alvenarias e 
coberturas de telha de canudo, correspondentes ao 
nível de abandono e destruição das habitações 
anteriormente existentes; areias soltas; areias 
consolidadas. 

As duas campanhas arqueológicas realizadas em 
1998 e 2001 possibilitaram a abertura de uma área de 
intervenção de 200 m2, onde foram descobertas 56 
sepulturas e 14 reduções, num total de 74 indivíduos. 
O conjunto exumado não corresponde ao total de 
inumações desta necrópole, desconhecendo-se a sua 
dimensão real. Foram detectados restos ósseos 
humanos a 16 metros a poente da área escavada, 
durante os trabalhos de colocação de uma vedação em 
torno da estação arqueológica. Por outro lado, verifica-
se que a necrópole estender-se-ía para norte e sul, 
tendo a sul o terreno sido amputado durante a abertura 
de um caminho de acesso ao rio.  

A densidade de sepulturas nesta necrópole é baixa 
comparativamente a outras necrópoles coevas (e.g., 
Necrópole da Quinta de S. Pedro, Seixal in Lopes e 
Cunha, 1998), sendo de 0,26 sepulturas por metro 
quadrado.  

 
TAFONOMIA 

 
A tafonomia é um mecanismo heurístico que visa a 

compreensão dos processos de transferência (em 
todos os seus detalhes) dos restos orgânicos da 
biosfera para a litosfera (Micozzi, 1991; Shipman, 
1993). Esta sub-disciplina da paleontologia ocupa-se 
da retrospecção e interpretação das sequências 
processuais que operam nos remanescentes orgânicos 
depois da sua morte (Garland, 1987 in Coimbra, 1991; 
Garland e Janaway, 1989; Micozzi, 1991), permitindo o 
reconhecimento de explicações alternativas a 
fenómenos observados (Nawrocki, 1995), tais como a 
preservação diferencial dos ossos ou a ubiquidade de 
fracturas em séries esqueléticas provindas de 



 

 

contextos arqueológicos, ocorrências frequentemente 
sujeitas a interpretações erróneas. 

O solo arenoso, de deposição eólica, que constitui 
grande parte do sítio arqueológico da Várzea em 
Cacela Velha, proporcionou uma preservação 
excelente dos remanescentes esqueléticos aí 
inumados desde o séc. XIII. O pH deste tipo de solo é 
alcalino, o que, associado a condições óptimas de 
drenagem das águas pluviais tornou este local propício 
ao resguardo dos ossos humanos aí depositados. 
Desse modo, foram pouco destruídos, sendo 
afectados, sobretudo, através da acção do homem. A 
destruição de alguns esqueletos, nomeadamente os 
que se situavam junto à superfície foi certamente 
provocada pela acção ossífraga do arado, num espaço 
em que a actividade agrícola era praticada 
continuamente, pelo menos, desde o século XVIII.  

Foram reconhecidas outras modificações nos 
ossos com explícita índole tafonómica, tais como 
marcas produzidas por raízes de plantas. Estas 
alterações estão, no entanto, infimamente 
representadas nesta amostra esquelética. As 
reutilizações sepulcrais, comuns na Idade Média, 
contribuíram também para a alteração do espaço 
funerário, afectando adversamente a preservação dos 
esqueletos. Acresce a elevada actividade sísmica a 
que esta região esteve sujeita nos sécs. XVI e XVIII, 
bem documentada pela historiografia, provocando 
alterações morfológicas significativas na necrópole. 
Refira-se a título de exemplo a sepultura 14, 
depositada sobre um pavimento lajeado que deslizou 
posteriormente para uma vala aberta possivelmente 
devido à acção sísmica. 

 
A ANTROPOLOGIA FUNERÁRIA 

A escavação arqueológica desta necrópole 
assentou na referência de que os mundos sociais são, 
em parte, constituídos pela sua cultura material que, 
enquanto depositária e produtora de sentido num 
determinado contexto social, permite uma visão e 
tradução eficazes de certos processos sociais (Miller, 
1998), inatingíveis através de outras conformações de 
demanda de conhecimento. A sepultura é, em 
concordância, um elemento assumptível na busca de 
informações paleoetnológicas relevantes para o 
conhecimento dos ritos fúnebres e das atitudes perante 
a morte com que uma sociedade particular procura 
regular o choque, sobretudo emocional, que a morte de 
um dos seus elementos provoca no seu seio. Como 
enuncia Coelho (1991: 2), “[…] o cemitério é um 
museu”. É, conjuntamente com a sepultura, um 
repositório de memórias e de homenagens que oferece 
uma panóplia de elementos relevantes sobre uma 
comunidade, elementos que são muitas vezes os 
sinais mais duradouros das atitudes e relações 
efémeras que existem no mundo dos vivos.  

Definindo a sepultura, Jean Leclerc (1990) outorga-
lhe um carácter deliberado de colocação no espaço, 

em que os restos humanos não são abandonados, mas 
sim depositados e acompanhados de um conjuntos de 
traços rituais que procuram cumprir um gesto funerário. 
As sepulturas carregam, do passado para o presente, 
um conjunto de vestígios do mundo simbólico 
associado à morte e, inerentemente, de uma série de 
eventos da vida de populações desaparecidas, que 
pode ser descodificado através de uma aproximação 
antropológica às construções culturais pretéritas.  

Neste caso, a escavação da necrópole em solo 
arenoso obedeceu a algumas especificidades, uma vez 
que, tratando-se, na maioria, de fossas simples, 
dificultou a sua individualização pela homogeneidade 
dos solos. Por vezes, ajudou na distinção das valas o 
grau de compactação do solo arenoso. 

Verificaram-se ainda repetidas reutilizações das 
sepulturas, pela congregação de reduções, 
normalmente juntos dos membros inferiores ou zonas 
de depósito de ossos, fruto da limpeza de uma 
determinada zona sepulcral, já sem qualquer 
preocupação em ritualizar aqueles conjuntos.  

As reduções correspondem, de acordo com Duday 
et al. (1990), a um reagrupamento intencional de todos 
os ossos de um indivíduo ou, pelo menos, de uma 
parte dos seus ossos, no interior do espaço adstrito ao 
depósito original. Relativamente à necrópole de Cacela 
Velha, as reduções correspondem genericamente aos 
conglomerados de ossos representando um ou mais 
indivíduos que se encontram associados a uma 
sepultura, sendo, portanto, deposições secundárias 
(i.e., que denunciam dois tempos de inumação) que 
permaneceram nos locais primordiais de inumação.  

O termo ossário refere-se a um depósito 
secundário intencional de material esquelético, 
representando indivíduos inicialmente depostos num 
outro local (Ubelaker, 1974), ou seja, neste caso esta 
designação refere aqueles aglomerados ósseos não 
adstritos a qualquer sepultura e que presumivelmente 
foram retirados dos seus locais originais de inumação 
(e.g., ossários 2 e 7). As reduções 2 e 14, por exemplo, 
parecem resultar de uma aglomeração acidental de 
material osteológico misturado com outros materiais, 
não correspondendo exactamente às definições 
inclusivas de redução e/ou ossário. Na redução 2, com 
25 cm de profundidade, misturam-se ossos humanos, 
telhas, cascalho e caliço, espólio cerâmico muito 
fragmentado com marcas de uso, datável dos séculos 
XI-XIV. Esta fossa aparentava ser uma deposição de 
materiais provenientes da limpeza de sepulturas e 
áreas envolventes, podendo os restos ósseos 
pertencer às sepulturas que lhes estavam sobrepostas.  

De facto, estes conglomerados de resquícios 
ósseos parecem ter sido fruto de uma conjunção de 
factores aleatórios e não de um agrupamento 
intencional: constituirão um depósito detrítico, efeito da 
limpeza e arrastamento de materiais da área 
envolvente. 



 

 

“O culto dos mortos pressupõe, antes de mais, que 
eles não são atingidos por um aniquilamento total: 
passam a fazer parte de um mundo invisível, regido por 
leis cuja compreensão escapa ao comum dos homens. 
O seu desaparecimento e a decomposição do seu 
cadáver não significam apenas a morte em si mesma, 
mas sobretudo a passagem a outra forma de 
existência” (Mattoso, 1997: 5). 

A morte era, geralmente, um acontecimento 
profundamente imbuído de sentimento religioso e as 
orientações das estruturas fúnebres fornecem 
elementos importantes no conhecimento da 
religiosidade de uma população (Borgoñoz, 1997). 
Desse modo, as orientações lobrigadas no cemitério da 
Várzea encontram-se obviamente relacionadas com os 
pressupostos da fé cristã. A orientação dos templos e 
sepulturas cristãs relativamente a Jerusalém recordam-
nos a importância do Oriente na liturgia cristã, já que a 
segunda vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento do 
seu reino teria ali a sua origem (Mateus 24, 17; Lucas 
1: 78-79).  

Na Necrópole Cristã de Cacela Velha todos os 
indivíduos exumados se encontravam orientados para 
nascente, depostos em posição de decúbito dorsal com 
os braços normalmente cruzados sobre o peito ou 
abdómen, observando-se variações mínimas entre os 
240º e 270º. A comprovar-se a eventual existência de 
uma igreja, verifica-se que a disposição das sepulturas 
no terreno obedece à orientação poente-nascente do 
templo. Não foram detectados outros padrões de 
organização do espaço sepulcral.  

Verifica-se uma homogeneidade do tipo de 
enterramento. As sepulturas escavadas caracterizam-
se por fossas simples abertas em solo arenoso, lixeiras 
domésticas e ruínas de habitações islâmicas. Assim, 
não se estranha que algumas sepulturas surjam 
parcialmente delimitadas por pedras de calcário, 
aproveitando os muros de antigas construções 
destruídas ou restos de telhados, acto consciente ou 
ocasional. De qualquer forma, há um acto intencional 
de compor a sepultura, dando especial atenção à zona 
da cabeceira. Das cinquenta e seis sepulturas alvo 
desta análise, quinze (37%) encontravam-se 
parcialmente delimitadas por pedras. Assim, 
poderemos particularizar as seguintes variações que 
parecem obedecer mais a acções ditadas no momento 
de escolha do local para a sepultura, do que 
obedecendo a critérios rígidos: valas simples, valas 
com aproveitando do alinhamento de muros, fossas 
com pedras colocadas estrategicamente nas extremas, 
protecção da zona da cabeceira e colocação de pedras 
a imobilizar a cabeça. 

Das 56 sepulturas, 12 (21%) apresentam indícios 
de enterramento em caixão, pela presença de pregos, 
tachas e cravos de ferro associados e, em 
concomitância, pela deslocação axiomática de certos 
ossos. Os caixões parecem ser de concepção simples, 
verificando-se apenas uma excepção na sepultura 49, 

cuja urna possuía um ferrolho e uma asa de ferro, 
elementos que desconhecemos se seriam extensíveis 
aos restantes féretros. A dispersão de pregos, tachas e 
cravos no terreno indicia uma percentagem mais 
elevada de caixões que, no entanto, é impossível de 
comprovar.  

Uma sepultura em caixão destaca-se no conjunto, 
a sepultura 31, pertencente a um indivíduo adulto do 
sexo feminino, que possivelmente teria um estatuto 
social mais elevado, no âmbito do grupo em estudo. 
Acrescendo à presença de pregos de ferro a ladear o 
corpo, a presença de várias rosetas em ferro e 
elementos decorativos que induzem na existência de 
um contentor sepulcral elaborado, o indivíduo exibia 
sobre o peito um pequeno pendente metálico 
representando uma concha marinha da classe dos 
bivalves, Pecten jacobeus (aka vieira), símbolo 
utilizado pelos peregrinos de Santiago de Compostela. 
Um dos pregos, inventariado em campo com o nº 34, 
encontrava-se ligado a um pequeno fragmento de 
tecido, encontrado junto dos ossos da bacia. Note-se o 
mau estado de preservação deste indivíduo, devido, 
possivelmente, a perturbações antrópicas relacionadas 
com as actividades agrícolas, que afectaram o crânio e 
os pés.  

Refira-se que a peregrinação a Santiago de 
Compostela seria um acto pessoal de devoção 
realizado com assiduidade, sendo até, a partir dos fins 
do século XII, correntemente imposta como penitência 
dos pecados, em toda a Europa ocidental (Gonçalves, 
1988). 

A sepultura 39 exibia um arranjo peculiar e 
singular, até ao momento, nesta necrópole. Assim, o 
pescoço do indivíduo – adulto, do sexo masculino – 
que nela jazia, estava rodeado por um círculo de 
pedras, encontrando-se uma outra pedra depositada 
sobre o crânio. Esta conformação das pedras pode 
revelar uma intenção de evitar que o defunto no 
momento da Ressurreição consiga orientar-se de 
forma a atingir o arrais do céu. José Mattoso (1997: 7) 
refere que “(o) medo dos mortos suscita também uma 
grande quantidade de rituais que consistem, de alguma 
maneira, em imobilizar o cadáver” e que “(só) os 
mortos em pecado são verdadeiramente 
ameaçadores”, concluindo que o “(…) ritual de 
imobilizar o cadáver é especialmente necessário, 
quando o falecido ou falecida tinha poderes especiais 
de carácter oculto, quando se tratava de uma bruxa ou 
feiticeiro, quando se tratava de um criminoso, de um 
suicida ou de alguém morto inesperadamente num 
acidente”. Os rituais fúnebres estavam, pois, 
inculcados pelo medo de contaminação da morte e 
pelo desejo de garantir a manutenção da vida na 
comunidade ameaçada pela morte de um dos seus 
elementos constituintes.  

“Em suma, os rituais das exéquias estão cheios de 
elementos que se destinam a evitar a contaminação da 
morte e a garantir a manutenção da vida da 



 

 

comunidade afectada pelo desaparecimento de um dos 
seus membros”. Os rituais procuram intervir no 
processo de passagem da vida para a morte e 
resultam da crença que interpreta essa passagem não 
como um processo imediato, mas gradual. “A 
passagem seria como uma viagem longa cheia de 
peripécias e de perigos”. Assim, “o espírito não 
abandona imediatamente o corpo depois da morte e o 
morto só o é verdadeiramente quando termina a 
decomposição do cadáver e se reduz a ossos. O 
perigo de perturbação dos vivos pelo morto torna-se, 
portanto, especialmente grande durante esse período 
de transição” (Mattoso, 1997: 8). 

Provavelmente, todos os corpos seriam envolvidos 
por mortalhas, as circunstâncias normais de 
enterramento nesta época, embora os vestígios da sua 
existência sejam ténues, mais não seja pelo carácter 
perecível dos materiais. No entanto, foi possível 
recolher um alfinete na sepultura 43, muito semelhante 
aos alfinetes recolhidos na necrópole da Ermida de 
São Saturnino em Sintra (Garcia, 1997) e fragmentos 
de tecido associados a um enterramento no interior da 
igreja. 

Praticamente não foram encontrados materiais 
associados aos defuntos. Com excepção do elemento 
feminino enterrado na sepultura 31, já referido, verifica-
se a existência de um pendente em bronze associado 
à criança da sepultura 16, 2 agulhas de cobre, um 
alfinete de cobre e uma conta de colar, materiais 
associados a indivíduos masculinos adultos. 

Importa, neste ponto, realçar a sepultura 19, de um 
indivíduo masculino adulto enterrado em caixão, em 
que foram recolhidas duas argolas de cobre e tecido de 
linho junto dos ossos da bacia, podendo interpretar-se 
como peças de um cinto que cingiria uma peça de 
roupa. A esta sepultura estavam adstritas duas 
crianças que feneceram na fase infantil (0-3 anos de 
idade).  

 
A IGREJA PRIMITIVA DA COMENDA DE CACELA 

 
O aparecimento de um conjunto de muros de 

alvenaria em clara conexão com a necrópole leva-nos 
a colocar a hipótese de estarmos perante a igreja 
primitiva da Comenda de Cacela.  

Os troços, bastante danificados, parecem 
corresponder ao alçado sul do templo, onde foi ainda 
assinalado um vão relevado por duas lajes. Na 
envolvente exterior da igreja foi identificado um nível de 
incêndio integrando areias, cinzas, grande quantidade 
de carvões e formas cerâmicas cristãs com 
abundantes marcas de uso. Acima deste nível 
sobrepunham-se amontoados de blocos 
correspondentes a derrubes de estruturas. 
Desconhece-se a data de edificação desta construção 
que sofreu incêndio e destruição. 

Verificou-se que alguns enterramentos são 
claramente anteriores a esta construção. Por exemplo, 

a sepultura 13 encontra-se depositada quase três 
metros abaixo da cota da soleira. A datação C14 
aplicada à tíbia direita do indivíduo exumado da 
sepultura 13 forneceu uma data calibrada 
correspondente à segunda metade do século XIII 
(Intercept of radiocarbon age with calibration curve: Cal 
AD 1240 (Cal BP 710); 1 Sigma calibrated result (68% 
probability): Cal AD 1180 to 1270 (Cal BP 760 to 680). 

Aparentemente, os enterramentos continuaram a 
ser efectuados no momento posterior ao incêndio, 
conforme testemunha a sepultura 46, depositada sobre 
aquela unidade estratigráfica. Algumas sepulturas, 
designadamente a sepultura 38, de uma criança, e as 
sepulturas 53, 55 e 56 – contendo adultos do sexo 
masculino – estavam encostadas à face norte do muro 
da capela. A datação de C14, neste caso aplicada à 
tíbia direita do indivíduo masculino da sep. 53, apontou 
igualmente para a segunda metade do séc. XIII 
(Intercept of radiocarbon age with calibration curve: Cal 
AD 1260 (Cal BP 690); 1 Sigma calibrated result (68% 
probability): Cal AD 1190 to 1280 (Cal BP 760 to 670). 

As fontes historiográficas referem a primitiva igreja 
da Comenda de Cacela, como pertencendo ao 
padroado da Nossa Senhora dos Mártires, que na 
segunda metade do século XVI ainda se encontrava 
em uso. A igreja vista pelos Visitadores da Ordem de 
Santiago pode reportar-se a uma outra construção 
naquela zona ainda não identificada. Só futuros 
trabalhos arqueológicos poderão permitir trazer dados 
sobre esta questão. 

 
CONCLUSÕES 

  
Numa tentativa de sistematização dos dados 

arqueológicos, historiográficos e paleobiológicos 
referentes à necrópole Cristã de Cacela agrupámos a 
informação a ser coligida em linhas de investigação e 
caracterização do sudoeste peninsular do século XIII, 
de que o presente texto representa a abordagem 
inicial: o esclarecimento da situação política no 
momento crucial de definição de fronteiras e territórios, 
a caracterização biocultural das populações 
estabelecidas em Cacela e a incursão pelos trilhos 
esgarçados das histórias de vida dos indivíduos. 

A necrópole localizada no sítio da Várzea em 
Cacela Velha aparenta ser um típico cemitério cristão 
extramuros da Baixa Idade Média, isto é, não seria um 
simples reservatório de sepulturas e mortos, mas antes 
um local em que os corpos dos fenecidos cristãos 
criavam um espaço, senão sagrado, pelo menos 
religioso (Ariès, 1977) e que seria, juntamente com a 
Igreja o foco da vida social daquele território. Note-se 
que esta necrópole está localizada sobre um bairro 
habitacional islâmico, o que poderá encontrar-se ligado 
a uma sublimação ou monumentalização da vitória dos 
cristãos sobre os muçulmanos. Situação semelhante 
ocorreu no cemitério da Alcáçova de Mértola, 



 

 

implantado sobre as ruínas do bairro almóada nos 
inícios do século XIV (Candón, 1999).  

 Da escavação arqueológica parcial da necrópole, 
foram analisados de forma exaustiva e completa 57 
indivíduos esqueléticos. Deste conjunto, 16 eram sub-
adultos (28%) e 41 eram adultos (72%). A distribuição 
sexual desta amostra resultou em 31 classificados 
como masculinos, 11 como femininos e 15 como 
indeterminados. Ou seja, verifica-se uma perspícua 
desproporção sexual em favor dos homens (sex-ratio 
de 3.2:1). O desequilíbrio na compartição dos sexos 
poderá ser a consequência de um período inicial de 
utilização da necrópole em que era inumada uma maior 
proporção de homens. 

Não obstante, a desproporção sexual poderá ser 
resultado de um erro de amostragem inerente ao 
carácter fraccionado dos indivíduos escavados – torna-
se necessário reconhecer que somente uma porção da 
necrópole foi escavada e que poderá haver uma 
distribuição diferencial de homens e mulheres nas 
diferentes zonas da necrópole. Desse modo, os 
resultados definitivos acerca da estrutura sexual só 
poderão ser aventados depois da ampliação da área 
de escavação deste cemitério. 

A população esquelética da necrópole cristã de 
Cacela, constituída maioritariamente por adultos do 
sexo masculino (31/57, 55%), é um conjunto marcado 
por uma elevada percentagem de fracturas que 
indiciam comportamentos de violência inter-pessoal. 
Embora a carta de foral de Cacela, tenha sido lavrado 
no ano de 1283 por Dom Dinis, as datações de 
radiocarbono efectuadas em restos esqueléticos de 
duas sepulturas escavadas em 2001 confirmam uma 
prévia colonização cristã, na segunda metade do 
século XIII.  

A Ordem de Santiago da Espada, estrutura 
religiosa e militar crucial no processo de conquista do 
Gharb al-Andalus, tinha as suas posições consolidadas 
no Alentejo até ao Guadiana, desde 1230, momento 
em que entabulam o avanço para o sul, ao longo da 
margem daquele rio (Garcia, 1986). 

A crónica da conquista do Algarve refere o ano de 
1238 como a data da conquista cristã de Cacela, 
expressamente atribuída à Ordem de Santiago, cujas 
forças eram comandadas por Paio Peres Correia. De 
facto, em 1240, Dom Sancho II fez carta de doação do 
Castelo de Cacela à Ordem de Santiago, acto que foi 
subsequentemente confirmado, em 1245, pelo papa 
Inocêncio IV e em 1248 por Dom Fernando III de 
Castela. Neste momento, os Espatários instalaram-se 
em Cacela, consolidando a sua posição militar na costa 
algarvia e isolando os centros urbanos a ocidente do 
Guadiana. Deste modo, os dados historiográficos 
indiciam que os monges guerreiros constituiriam 
possivelmente o núcleo central dos primeiros 
povoadores. O conjunto analisado constitui um 
argumento favorável à ideia de que um grupo de 
cavaleiros e combatentes da Ordem de Santiago se 

estabeleceu durante os reinados de Dom Sancho II ou 
Dom Afonso III em Cacela, correspondendo, deste 
modo, ao momento histórico de transição e definição 
de novas elites ligadas ao poder após a conquista 
cristã no sudoeste peninsular. 
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Figura.1 – Localização de Cacela Velha na Carta Militar de Portugal, folha 600, Instituto Geográfico do Exército, 1976. 
 

 
 

Figura.2 – Núcleo Histórico de Cacela Velha e localização da necrópole medieval. Fotografia de Lúcio Alves, 1998. 



 

 

 
 

Figura.3 – Planta da necrópole cristã de Cacela Velha (J. Veia). 
 
 

 
 

Figura.4 – Sepultura 39 (foto C. Garcia). 



 

 

 
 

Figura.5 – Restos metálicos de caixões: ferrolho, cravo, pregos, tacha e asa. 
 

 
 

Figura.6 – Sepulturas 53 e 54 depositadas provavelmente no interior de igreja (foto C. Garcia). 


