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O sítio do Magra 3 corresponde a um vasto complexo industrial de 
produção de cal, de cronologia romana (século I d.C.). Este local 
foi intervencionado pela equipa da Era – Arqueologia no âmbito 
do projecto de Minimização da Barragem da Magra (Baleizão), no 
decorrer das obras de implementação do sistema de Rega de S. Pedro 
– Baleizão, promovidas pela empresa EDIA, SA.

Estudo de caso

  o decorrer desta intervenção fo-
ram identificados nove fornos de produção 
de cal, associados a zonas de extracção de 
pedra e a áreas de despejo dos detritos pro-
venientes dos fornos, tornando, desta forma, 
este local no único sítio identificado que se 
centraria exclusivamente na produção de cal 
numa escala industrial, de época romana. 

associados a estes contextos foram também 
encontrados restos orgânicos de folhas de 
oliveira/zambujo, matéria-prima utilizada para 
a queima da fornada, como também a pre-
sença de uma fornada que terá sido interrom-
pida devido ao abatimento do forno, muito 
provavelmente devido às altas temperaturas 
a que esta estrutura foi sujeita, permitindo, 
desta forma, a percepção de como a maté-
ria-prima seria colocada no interior do forno 
durante o processo da “enforna”.
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N  o estudo deste sítio arqueológico contribuiu 
em grande medida para o conhecimento da 
dinâmica de construção e edificação da ci-
dade romana de Beja (Pax lulia), mas revelou 
também que as técnicas utilizadas para a pro-
dução de cal se assemelham muito às actuais, 
desde a arquitectura dos fornos, ao processo 
da “enforna” e à matéria-prima utilizada para 
a queima da fornada, evidenciando, assim, a 
existência de uma longa perduração no tempo 
das técnicas artesanais de produção de cal.
 

Magra 3 - os contextos 
intervencionados

este sítio desenvolve-se ao longo de uma 
vertente suave na margem direita do Barran-
co de D. Pedro, numa zona onde são ainda 
visíveis à superfície afloramentos de calcário. 

a proximidade da matéria-prima parece ter 
sido um dos critérios utilizados para o esta-
belecimento deste local. as pedreiras seriam 
exploradas a céu aberto e, para a extracção 
dos blocos, procedia-se previamente a uma 
limpeza da superfície da pedra através da uti-
lização do fogo. a utilização deste procedi-
mento foi confirmada no registo arqueológico 
através da presença constante de pequenos 
focos de combustão em redor dos afloramen-
tos explorados. Para a extracção dos blocos, 
seriam utilizadas as linhas naturais da fractura 
das pedras, que se abriam mediante o uso de 
cunhas (Carretero León, 1998).

os recursos explorados corresponderiam 
a calcários dolomíticos cristalinos (CaMg{-
CO3}2 ou CaCO3•MgCO3) e de diferentes 
tipos de brechas, constituindo um importante 
núcleo de rochas carbonatadas. 
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os fornos foram directamente escavados no 
substrato rochoso e apresentavam uma for-
ma cilíndrica, com uma média de 3 m de diâ-
metro de 2 m de profundidade. 

a identificação de restos de galhos e folhas de 
oliveira/zambujo, tanto nos acessos aos fornos 
como no interior dos mesmos, evidencia que 
seria este o tipo de combustível utilizado para 
a realização das fornadas. este tipo de lenha 
ofereceria uma combustão gradual, evitando 
a produção excessiva de calor e, consequen-
temente, o excesso de cozedura das pedras.

técnicas de produção 
de cal no período romano

os fornos de produção de cal de cronologia 
romana do sítio do Magra seguem as reco-
mendações feitas pelos autores clássicos, co-
mo é o caso de Catão.

a solução adaptada no caso do Magra 3 
parece ter correspondido a um tipo de labo-
ração intermitente, na qual a divisão entre a 
pedra e o combustível se faria através da es-
truturação das pedras no interior do forno até 
formar uma falsa cúpula, com a colocação da 
lenha na depressão existente na base (Mar-
tins, 2012). 

É possível encontrar exemplares deste tipo 
de actividade em todos os pontos do antigo 
império romano, associados sempre a gran-
des cidades ou villae. 

não obstante, até ao momento não foi ainda 
identificado nenhum paralelo para o tipo de 
ocupação identificada no sítio do Magra, no 
qual os fornos não estão associados a nenhu-
ma ocupação em concreto, mas sim inseridos 
numa vasta área dedicada exclusivamente à 
produção de cal que abasteceria não uma ci-
dade ou villa, mas sim todo um território em 
expansão.

A cal e a sua utilização 
durante o período romano

a utilização da cal e das suas propriedades
durante o período romano é um assunto am-
plamente desenvolvido por Vitruvio. o estudo 
das obras deste autor clássico tem permitido 
aos investigadores o conhecimento sobre o ti-
po de mistura a ser usada e quais as propor-
ções de cal indicadas para cada tipo de opus
consoante a sua finalidade. este autor mencio-
na, ainda, o tipo de aditivos a serem utilizados 
para aumentar a resistência das argamassas, 
tais como, argila cozida triturada ou mesmo 
cinza vulcânica (Álvarez Galindo et al, 1995).

1 | Vista geral dos contextos 
intervencionados.
2 | Pormenor de afloramento explorado.
3 | Cunha identificada no decorrer dos 
trabalhos.
4 | Vista geral do forno 2.
5 | Pormenor do acesso ao forno 2.
6 | Pormenor do acesso ao forno 2.
7 | Pormenor de vestígios de oliveira/
zambujo junto à entrada do forno 1.
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em Beja, são vários os exemplos que revelam 
a importância de um sítio como o Magra 3 na 
edificação da cidade romana. os vestígios 
associados a este período correspondem não 
só ao espaço urbano em si, como é o caso 
do arco existente num dos troços da muralha 
romana, no qual é ainda visível a utilização 
de argamassas de cal como ligante nos pa-
ramentos exteriores (opus), mas também nas 
villas que circundavam esta Urbe, nas quais, 
para além da sua utilização como elemento 
ligante, foi registada a utilização da cal para a 
construção de pavimentos e, inclusive, para o 
revestimento de paredes.

no momento de pleno funcionamento des-
ta área industrial, Pax Iulia estaria a ser alvo 
de uma série de reformulações urbanísticas 
impulsionadas pela sediação do Convento 
Pacense nesta cidade, o que implicou neces-
sariamente a construção de equipamentos 
públicos, civis e religiosos, inerentes a qual-
quer capital de Convento. 

tal desenvolvimento urbano teria de estar 
apoiado num vasto programa de exploração e 
transformação de matérias-primas, tais como 
a cal, para a edificação da cidade romana en-
quanto tal. o facto de a ocupação identificada 
se centrar nos meados do século i, sugere que 
a sua utilização teria servido o propósito de 
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edificar esta cidade nos primeiros momentos 
após a reformulação administrativa da Penín-
sula ibérica, iniciada por augusto e desenvol-
vida por Cláudio.

Considerações finais

Parece evidente que a construção de edi-
fícios numa cidade de importância capital 
como Pax iulia necessitava de uma quantida-
de significativa de matérias-primas. este sítio 
arqueológico reveste-se, assim, de uma im-
portância ímpar reforçada pelo facto de ser o 
primeiro sítio arqueológico de cariz industrial, 
dedicado à produção de cal intervencionado 
em todo o império romano. 

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo 
ortográfico.
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