
A abordagem que aqui propomos 
não respeita uma sequência crono-
lógica, que nos parece desadequada 
face à persistência de diversas solu-
ções para além dos limites mais ou 
menos arbitrários da periodização de 
base cronológico-cultural utilizada 
pela ciência arqueológica, mas, sim, 
um esquema tecnológico que anali-
se a aplicação daquelas soluções ao 
longo do tempo e nas diferentes regi-
ões que hoje constituem o território 
português. Deste modo, dividimos 
os modos de construção em cinco 
grupos, que apresentamos nas próxi-
mas linhas.
Do ponto de vista exclusivamente 
técnico, o modo mais simples é o da 
construção que utiliza apenas mate-
riais vegetais alicerçados, ou não, em 
socos pétreos. Não nos referimos a 
“edificações em madeira”, que cons-
tituem um outro universo técnico, 
ausente da nossa Pré-História, mas 
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tão só a construções do tipo “abrigo”, 
“tenda” ou “cabana”, erguidos com 
recurso a ramos e folhagem (talvez, 
também, couro ou peles de animais), 
quando muito acompanhados por 
alguns pequenos troncos colocados 
a modo de postes de sustentação. 
Esta solução representa a que mais 
dificilmente se pode detectar no 
registo arqueológico e a que ofere-
ce maiores problemas de reconsti-
tuição, pois os vestígios que deixa 
não são normalmente muito claros: 
reduzem-se, com frequência, a uma 
série de “estruturas em negativo”, 
que marcam o local de implantação 
dos postes das cabanas mais estrutu-
radas, ou a um conjunto de pequenos 
blocos pétreos, que teriam servido 
de sistema de escoramento de pare-
des que não seriam muito mais do 
que simples sebes. Nem sempre é 
possível determinar com segurança 
absoluta a planta das estruturas nem 

o tipo de revestimento das paredes, 
mas os poucos exemplos escavados 
até hoje sugerem a limitação desta 
solução a construções de reduzidas 
dimensões, quer em planta, quer em 
alçado, com frequência simples abri-
gos ou estruturas de protecção de 
áreas funcionais e habitacionais em 
locais de povoamento com uma ocu-
pação relativamente efémera, com 
plantas que variam entre o segmento 
de círculo e o quadrilátero de cantos 
arredondados. O exemplo mais anti-
go em território nacional data de há 
cerca de 50 mil anos — dois “para-
ventos” de protecção de lareiras num 
“work camp” do Paleolítico médio, em 
Vilas Ruivas (Vila Velha de Ródão) 
— e prolonga-se no tempo atraves-
sando toda a Pré-História.
O revestimento das estruturas vege-
tais com barro amassado parece ter 
sido um desenvolvimento natural do 
modo anterior, sobretudo quando os 
grupos humanos começam a fixar-se 
de forma mais duradoura num deter-
minado território. O aumento do in-
vestimento na construção e manu-
tenção de estruturas domésticas só 
tem sentido num contexto socio-
económico que imponha a redução 
da mobilidade residencial, que é o 
que acontece quando a agricultura 
se assume decididamente como a 
principal actividade económica da 
sociedade. No ocidente da Península 
Ibérica, com algumas variações re-
gionais, este processo está em plena 
marcha na transição entre o IV e o III 
milénio a. C.. As construções domés-
ticas dos povoados de agricultores 
sedentários são agora constituídas 
fundamentalmente por cabanas de 
planta circular ou ovalada (predomi-
nando esta forma), com  tamanhos 

Arquitectura doméstica da Pré e 
Proto-História em território português
No âmbito deste número sobre as casas antigas portuguesas, o artigo que aqui se apresenta procura 
mostrar, de uma forma necessariamente sintética, a evolução da arquitectura doméstica durante a 
Pré e a Proto-História em território português, reportando as soluções técnicas utilizadas nas diversas 
etapas, os tipos de materiais colocados à disposição dessas soluções e a gestão dos espaços associados.
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Vista dos restos da cabana de planta oval do Bronze Final da Tapada da Ajuda (Lisboa), com soco de pedra 
não argamassada sobre o qual se elevariam as paredes de materiais vegetais com revestimento a barro. 



Tema de Capa
EM ANÁLISE

variados: 4 a 5 metros de diâmetro 
para as circulares, de 5 a 10 metros 
de eixo maior para as ovaladas e 
similares. Encontram-se assinaladas 
no registo arqueológico por “buracos 
de poste”, socos de pedra ou ambos 
associados e, o que define especifi-
camente esta modalidade, restos do 
revestimento argiloso, às vezes con-
tabilizando centenas de fragmentos 
que se conservaram graças a uma 
acção calorífica providenciada pelo 
incêndio da cabana ou pela realiza-
ção reiterada de fogo junto de uma 
secção da parede. Estas casas teriam 
tido uma cobertura cónica, no caso 
das de planta circular, ou a uma 
água (mais raramente duas águas), 
feita com materiais vegetais (colmo). 
São bastantes os casos conhecidos 
em Portugal que datam de um perío-
do compreendido, grosso modo, entre 
os finais do IV milénio (Neolítico 
Final) e os inícios do I milénio a. C. 
(Bronze Final/Ferro Antigo), consti-
tuindo este o modo construtivo mais 
comum para este lapso temporal.
Com uma repartição não tão generali-
zada como a anterior, a construção de 
alvenaria irregular sem argamassa — 
vulgarmente dita de “pedra seca” — 
é, contudo, uma das mais importantes 
em alguns períodos na nossa Pré e 
Proto-História: aparece associada a 
uma verdadeira arquitectura domés-
tica da pedra que surge na transição 
entre o Neolítico e o Calcolítico no 

Centro e Sul de Portugal (se bem que 
predomine a alvenaria com argamas-
sa) e tem o seu apogeu no âmbito 
da denominada Cultura Castreja do 
Noroeste, mas sem qualquer tipo 
de relação histórica e cultural com a 
primeira. Não podemos abster-nos 
de dar a devida atenção às constru-
ções castrejas, sem qualquer dúvida 
as mais conhecidas do público não 
especializado. Tal deve-se não só a 
uma aparente melhor taxa de preser-
vação relativamente a outros modos 
construtivos aqui abordados, mas, 
sobretudo, às vicissitudes próprias 
da história da investigação arqueo-
lógica em Portugal que fizeram com 
que já desde a segunda metade do 
séc. XIX algumas das mais importan-
tes estações castrejas tivessem sido 
alvo da curiosidade tanto de leigos 
como de especialistas. Esta arquitec-
tura teve a sua origem nos primei-
ros momentos deste âmbito cultural, 
no Bronze Final (sécs. XI-VII a. C.), 
registando-se em vários povoados 
casas de planta circular com paredes 
cujo alçado teria sido, pelo menos 
parcialmente, realizado em alvenaria 
sem argamassa de qualquer tipo. A 
evolução desta modalidade constru-
tiva ao longo de todo o I milénio a. 
C. trouxe consigo a formação daquilo 
que alguns investigadores apelida-
ram de “civilização do granito”, já 
que, na verdade, se assiste ao rápido 
abandono da construção de alçados 

em materiais vegetais, com ou sem 
revestimento argiloso, e se estabe-
lece como técnica exclusiva a edifi-
cação com recurso ao aparelho de 
alvenaria irregular sem argamassa, 
bastas vezes transformado em apare-
lho mais ou menos ciclópico na fase 
avançada da Cultura Castreja e nos 
grandes povoados centrais.
A “casa castreja” é uma construção 
muito elementar, de planta circu-
lar e um diâmetro médio da ordem 
dos cinco metros, que possui com 
frequência um “avançado” configu-
rado por dois muros que se abrem 
em forma de pinça na zona da 
entrada; esta é bastante estreita, de 
pouco mais de um metro de largura. 
Não se sabe ao certo se existiriam 
mais aberturas na parede, haven-
do reconstituições que as possuem 
e outras que prescindem delas. A 
cobertura é cónica, sustentada por 
um poste central e revestida a colmo 
ou material vegetal com idênticas 
propriedades impermeabilizantes. A 
construção circular e autónoma cons-
titui o modelo clássico de reconsti-
tuição da “casa castreja”, tal como é 
possível observar-se, por exemplo, 
na Citânia de Briteiros (Guimarães) 
ou em outros castros do Noroeste. 
Contudo, estas unidades surgem, na 
maior parte dos casos, integradas em 
espaços estruturalmente mais com-
plexos, em conjunto com outras uni-
dades de planta circular e dentro de 
áreas poligonais aparentemente limi-
tadas por paredes que as fechariam 
por completo. Apesar das críticas a 
que têm sido sujeitos, um grupo de 
investigadores da Universidade do 
Porto defende um modelo de organi-
zação funcional alternativo e pôs em 
prática uma experiência de recons-
tituição de um “núcleo familiar” na 
Citânia de Sanfins (Paços de Ferreira) 
que parece estar mais de acordo com 
a natureza do registo arqueológico. 
Por conseguinte, se, nos momentos 
mais antigos da Cultura Castreja, o 
modelo recorrente de organização 
intramuros se deveria ter aproxima-
do de um espaço pejado de pequenas 
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Vista do exterior do “núcleo familiar” reconstituído na Citânia de Sanfins (Paços de Ferreira). Em primei-
ro plano, os restos arqueológicos de outro núcleo. 
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construções circulares distribuídas 
de forma mais ou menos caótica, 
com as transformações territoriais e 
urbanas que acompanham o proces-
so de incorporação deste âmbito cul-
tural no mundo romano, assiste-se à 
recomposição da estrutura de orde-
namento espacial em unidades maio-
res e dispostas em “quarteirões”, 
mormente nos grandes castros.
Como foi atrás referido, desenvolve-
-se, a partir dos inícios do Calcolítico, 
uma arquitectura doméstica que cons-
trói em alvenaria irregular reforçada 
com argamassa, neste caso uma arga-
massa de aglutinante argiloso. Este 
modo de construção de estruturas 
domésticas faz parte de um contexto 
mais amplo de desenvolvimentos na 
tecnologia de edificação em pedra 
com especificidades muito próprias. 
Uma destas especificidades assenta 
na utilização reiterada de pequenos 
blocos ou lajes paralelepipédicas de 
calcário ou rochas xistóides, dispos-
tas em fiadas mais ou menos regu-
lares (embora também se fizesse uso 
de um aparelho claramente irregular 
que comportava blocos de maiores 
dimensões), unidas com uma arga-
massa expedita à base de argila. Esta 
técnica aplica-se tanto às constru-
ções domésticas como às obras de 
arquitectura militar (estes povoados 
são normalmente circunscritos por 
espessas muralhas) e a alguns ele-
mentos da arquitectura funerária (as 
sepulturas com cobertura em falsa 

cúpula). Existem, aliás, semelhan-
ças evidentes entre estas construções 
sepulcrais e algumas das edificações 
de âmbito doméstico identificadas, 
por exemplo, no povoado da Penha
Verde (Sintra). Noutros locais de po-
voamento do centro e Sul de Portu-
gal — Castro de Santiago (Fornos 
de Algodres), Castro do Zambujal 
(Torres Vedras), Leceia (Oeiras),  
Santa Justa (Alcoutim), entre outros 
—, foram escavadas casas igualmen-
te de planta circular ou ovalada, 
com tamanhos relativamente peque-
nos, em que se conservavam alguns 
centímetros do alçado das paredes, 
não sendo totalmente seguro que 
o restante teria sido também edifi-
cado com a mesma técnica ou com 
materiais vegetais revestidos a barro 
ou, ainda, recorrendo a adobes. As 
mesmas dúvidas subsistem para o 
tipo de cobertura destas construções: 
em falsa cúpula, como as sepultu-
ras, ou em colmo? Provavelmente 
ambas, dependendo das circunstân-
cias... Este modo construtivo teve o 
seu auge durante o III milénio a. C. 
mas prolongou-se até aos nossos dias 
naquelas regiões em que as rochas 
xistóides constituem a matéria-pri-
ma mais facilmente disponível, ten-
do sido igualmente importante na 
edificação de estruturas de vários 
tipos durante a Idade do Bronze 
(veja-se os caso do Castelo Velho de 
Freixo de Numão e do Castanheiro 
do Vento, no concelho de Vila Nova 
de Foz Côa) e a Idade do Ferro 
(povoados fortificados do vale do 
Guadiana ou Mesas do Castelinho, 
em Almodôvar).
Finalmente, resta-nos o último modo 
de construir, que utiliza tijolos de ar-
gila seca ou terra comprimida entre 
caixotões para a estruturação das pa-
redes. Embora se refira a possibilida-
de de se terem usado adobes e/ou 
taipa em construções do Calcolítico, é 
muito provável que estas técnicas 
não se tenham vulgarizado antes da 
Idade do Ferro e restritas às regiões a 
sul do rio Tejo. Ao que parece, trata-
-se de uma novidade introduzida em 

território nacional com a expansão 
das influências de origem mediter-
rânica ocorrida a partir dos sécs. VII-
VI a. C.. As construções domésticas 
(ou de funcionalidade combinada, 
nalguns casos, como em Fernão Vaz, 
concelho de Ourique, ou Neves II, 
concelho de Castro Verde), são aqui 
de planta poligonal com esquinas 
em ângulo, integram espaços com-
partimentados e utilizam um sistema 
construtivo misto: socos de alvenaria 
irregular com argamassa de argi-
la e superstruturas feitas de tijolos 
de adobe, provavelmente também 
unidos com argamassa argilosa. As 
coberturas devem ter sido a duas/
quatro águas, recorrendo a materiais 
vegetais. É bem possível que alguns 
exemplares de construções domésti-
cas possuíssem paredes de taipa, mas 
é muito difícil confirmá-lo no registo 
arqueológico.
Com esta breve resenha procurá-
mos dar uma ideia da diversidade 
de soluções construtivas aplicadas 
à arquitectura doméstica durante os 
tempos pré e proto-históricos no que 
é, hoje em dia, o território português 
continental. Trata-se de uma sínte-
se muito superficial, com lacunas 
evidentes, pois não é possível resu-
mir toda a complexidade existente 
em tão poucas linhas. No entanto, 
esperamos ter conseguido fazê-lo de 
forma consistente e clara, contribuin-
do para que a generalidade dos leito-
res possa sentir-se, a partir de agora, 
melhor informada sobre um tema 
tão interessante, quanto praticamen-
te desconhecido fora dos meios espe-
cializados. 

Vista da reconstituição parcial de uma cabana de 
planta circular do povoado fortificado de Leceia 
(Oeiras), construída com soco de alvenaria irregu-
lar com argamassa de argila e prováveis paredes de 
materiais vegetais revestidas a barro.


