
211

Creiro (Arrábida): 
um estabelecimento de produção de preparados 
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O estabelecimento romano de produção de preparados piscícolas do Creiro, servido pelo fun-
deadouro da baía do Portinho da Arrábida, era constituído por diversas unidades fabris, das 

edifício provavelmente habitacional e balneário.

properties and bath houses. 
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1. Introdução

1, promovidas pelo Museu 

planta completa de uma fábrica de prepara-
-

conhecer em Tavares da Silva & Coelho-Soa-
-

ciado a ela, um recinto murado que integrava 
-

deste recinto, surgiram: um poço, aqueduto (?) 

1 

iniciativa do Parque 
Natural da Arrábida 

e foram coordena-
das por Carlos Tava-
res da Silva e Antó-
nia Coelho-Soares, 

-

Optou-se prioritaria-
mente pela escava-
ção em área, remo-

vendo a camada 

deste modo, pondo 
a descoberto o topo 

das principais estrutu-
ras arquitetónicas; em 
um segundo momento 
procedeu-se ao apro-

fundamento estrati-
-

tado, escavando-
-se integralmente a 

-

A2. A metodologia 

quadrícula adotada 

aquando da primeira 
campanha (Tavares 
da Silva & Coelho-

sítio arqueológico do 
Creiro na Carta Mili-

tar Portuguesa.

da baía do Portinho 
da Arrábida, indi-

-
ção do sítio arqueoló-
gico do Creiro (elipse 

de cor branca).

Carlos Tavares da Silva | Antónia Coelho-Soares

Revista Portuguesa de Arqueologia –  volume 19 | 2016 | pp. 211–234



213

e cisterna, e, contíguas ao muro sul do mesmo 

O arqueossítio do Creiro ocupa pequena rechã 

Carta 
Geológica de Portugal

-
ceira ao troço oriental da praia do Portinho; 

Época Romana, encontram-se muito erodidas e 
-

O estabelecimento da Época Romana abran-

muito provável que essa ocupação não se res-

-

-

Costa sobre o Creiro e na qual este arqueólogo 
-

nas, forrados de uma camada de argamassa 
signina, [visíveis] na margem esquerda de uma 
linha de água que desce da Serra da Arrábida 

-

somos levados a pensar que tais testemunhos 

daquela rechã, no ponto onde o vale que a 
limita a poente encontra a praia.

-
dinha, da costa meridional da Arrábida, as 

-
cia de nascente de água doce teriam represen-
tado os principais factores responsáveis pela 
escolha do Creiro para a implantação de um 
núcleo fabril de produção de preparados de 

e diversidade faunística em resultado princi-
palmente do seu fundo se encontrar revestido 
por Zoostera

a enguia (Anguilla anguilla), o bodião (Lobrus 
bergylta e Symphodus melops), e nela entravam 

Atherina presbyter) e de 
Scomber scombrus) e sardi-

nha (Sardina pilchardus)2.

 Estruturas arquitetónicas

A fábrica de produção de preparados piscíco-
-

-
suído planta retangular com a área estimada 

2. Era limitada a norte pelo muro 

construído o Edifício H, formado por comparti-
-

que dava acesso direto a um amplo pátio em 

2 

-
ques, coordenador do 

do Parque Natural 
da Arrábida, insta-

Santa Maria, Portinho 
da Arrábida.

da área escavada na 
plataforma do Creiro.
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Planta geral da área 
-

Planta esquemática 
da área escavada, 
com a designação 

das unidades e ele-
mentos arquitetónicos. 

Carlos Tavares da Silva | Antónia Coelho-Soares
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-

Em período indeterminado, o muro que, por hipó-

destruído em grande parte (resta-nos o m. 1 da 
-

da das unidades arquitetónicas atrás referidas.

-

m), rebocados com argamassa de cal e areia, 

principal, abria-se um vão com 1,2 m de largura 

em fase tardia. 

poço (a NE), um aqueduto (?) e uma cisterna 

estado da investigação sobre o Creiro, admitimos 
-

-

de um presumível aqueduto. 

publicada (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 

aspetos que consideramos mais relevantes.

Os tanques distribuem-se por dois grandes gru-
pos morfo-funcionais. O numericamente mais 

-

-

opus signinum
-

formam cantos arredondados, de tal modo que 

de meia-cana saliente. 
O outro grupo morfo-funcional está represen-

-

areia e cascalho anguloso, assentaram sobre o 

rebocada das paredes dos tanques de salga, 

-
quadrangular e o segundo sub-retangular, são 

de salga e o seu fundo menos impermeável que 
-
-

rios de sal.
O pátio apresentava inicialmente planta em S, 
mas, logo que na 1.ª fase de remodelação o 

-
mado por calhaus sub-rolados que chegam a 

mais raramente, de brecha da Arrábida, arga-

plano, a baía do Por-
tinho da Arrábida.
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-
metro, revestida por opus signinum rico em 

-
responde, por certo, a 2.ª fase de remodela- -

-

-

produção de prepa-

Carlos Tavares da Silva | Antónia Coelho-Soares
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tida por opus signinum -
-

baseia-se nos factos de ter assentado no 

-
bes do mesmo muro; e de ser revestida por 
opus signinum muito rico em fragmentos de 

-
fundidade, apresenta planta retangular, com 

-
pôs parcialmente ao presumível aqueduto a 

Planta do Edifício H e 
de troço de aqueduto 
(?) situado imediata-
mente a norte.
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que aludimos anteriormente; a nascente, pelo 

-
sura) foram construídos com blocos irregulares, 
em geral de calcário comum (raramente de cal-
carenito), não aparelhados e ligados por argila; 

-

Numa primeira fase construtiva, o Edifício H com-

-

-

-

-

-

-

-
-

dos muros do Edifício H e diferente do dos ms. 

são constituídos por blocos de maiores dimen-

mais pequenos entre eles.

-

-

de sudeste. 1 – 
Pátio central; 2 

poço e da área dos 

Carlos Tavares da Silva | Antónia Coelho-Soares
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o que resta das suas paredes conserva uma 

por camada (ca -
cos com ca -
dos por argila. 

-

escavada em área, e sem qualquer intervenção 
arqueológica em profundidade, integraria uma 
outra fábrica de produção de preparados de 

de sul: 1– Soleira; 

que suportariam um 

central.

área da entrada da 
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-

ambas as fábricas quando da construção da 

o muro sul não foi ainda posto a descoberto.

-
-

incompleta: encontra-se destruído a sul do hipo-
caustum, em resultado da erosão e da implan-

-
preende um vestíbulo/apodyterium 

igualmente como apodyterium; um frigidarium

aquecidos providos de hipocaustum

Os muros do balneário, incluindo os do hipo-
caustum

paramentos regulares e argamassa de cal e 
areia.

-

opus signinum pouco 

reboco de cal e areia.
-

-
opus 

signinum.
O vestíbulo comunica a NE com o Comparti-

apo-
dyterium -
gura, provido de soleira de calcário bem apa-

Carlos Tavares da Silva | Antónia Coelho-Soares
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formada por blocos de calcário mal aparelha-
dos ligados por argila e revestida internamente 

opus signinum
A partir do vestíbulo tem-se ainda acesso ao 
frigidarium

opus 
signinum -

saliente de opus signinum. No lado SE tinha-se 

revestida por placas de mármore assentes 

cobre um revestimento de opus signinum rico em 

duas fases de construção. Assim, os seus muros 

constituídos por blocos de calcário mal apare-
lhados ligados por argamassa de cal e areia; 

-
sura que revestia esses muros; blocos de calcá-
rio não aparelhados e ligados por argamassa 

opus signi-
num -

-
massa sobre a qual assentaram as placas de 
mármore que, na última fase, revestiram o inte-
rior da tina.
O frigidarium comunica, por dois vãos abertos 

-

2 hipocaustum
sus-

pensurae

-

-

praefur-
nium.

afeiçoada e encontra-se ao nível do pavimento 

Aspeto do hipo-
caustum (Comparti-

obtida de noroeste, 
a partir do interior 
do Compartimento 

fornalha).
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do hipocaustum

-

1,1m; conservou-se o degrau inferior, assente 
sobre um embasamento de planta retangular 

-

As paredes deste compartimento conservam a 

-

onde o ar quente do praefurnium passaria para 
o hipocaustum daquele compartimento.

-
mento do frigidarium
piso do hipocaustum
da fornalha, registou-se a base do que pode-
ria ter sido um reservatório de água; de planta 

opus signinum, contendo numerosos fragmentos 

camadas sobrepostas. 

(não escavado em profundidade), circular, com 

espessura) de blocos não aparelhados, de cal-
cário e biocalcarenito, ligados por argila. Ao 
lado oriental deste muro adossa-se uma estru-

escavada em superfície e profundidade, com 
-

gura, que pode ter sido um tanque ou a aber-
tura do acesso ao poço se este for de mergulho 

-

por muros de blocos de calcário e biocalcare-
nito unidos por cal e areia e de aparelho seme-

de berço construída com pequenos blocos liga-
dos por abundante argamassa; tem ca. 1m de 

continua para oeste. Estaremos perante o aque-
-

norte. É muito possível que este presumível aque-

Escavação na área 
do Compartimento 

 (1), 
cortada, em momento 

-
nada, pela Conduta  

.

1– Conduta , conser-
vando o arco da abó-

– Conduta . 
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-
-

-

-

opus signinum
-

ção do fundo com as paredes (Tavares da Silva 

-
-

-
-

lico a que teria pertencido a estrutura aboba-
dada anteriormente referida bem como a con-

-

por argamassa de cal e areia; o fundo, reves-
opus signinum -

-canas salientes na ligação das paredes com o 

frigidarium -
mente destruída). Esta conduta teria sido desati-
vada, se não antes, pelo menos quando da cons-
trução da Conduta , que a cortou transversal-

o fundo, as paredes e a cobertura. Obser-

A Conduta  tem, igualmente, secção interna 

O troço posto a descoberto, de orientação 

As Condutas  e  poderiam ter servido para 
escoar as águas do balneário.

A
Ofic. F14,Tanques 6 

(C.3) e 7 (C.3).

Nível de abandono 

anterior à queda do 

telhado.

Final da Fase I. 

Desactivação da Fábrica 

G12.

 sudgálica, Drag. 18B; 

hispânica, Drag. 15/17 e 27; 

ânfora Dressel 14.

Século II 

B "Armazém" 2 (C. 2B).
Nível de abandono, sob o 

derrube do telhado.

Final da Fase I. 

Desactivação da Fábrica 

G12.

 hispânica (f. ind.); ânfora 

Dressel 28.
Século II

C
Balneário, Comparts. B1 

(C. 6) e B3 (C. 4).

Coluvião anterior à 

construção de B1 e B3.

Fase I. Ocupação 

anterior ao Balneário.

 africana A, Hayes 14B; 

ânforas Beltran II (bética) e 

Dressel 14, vars. B e C.

Século II 

D
Ofic. F14, Tanques 1 

(C.2) e 3 (C.4).

Nível de derrube do 

telhado assente no fundo 

dos tanques.

Final da Fase IIA

 africana D, Hayes 73A; 

ânforas Almagro 51c, var. C, e 

Sado 2.

Final do século IV-

início do século V 

E
Ofic. F14, Tanques 2, 4 

e 5.

Nível sobre o fundo dos 

tanques de derrubes e 

lixos domésticos.

Fase IIB. Prolongamento 

da Fase II após o 

abandono da Ofic. F14.

. africana D, Hayes 61B, 76 e 

91B; ânforas Almagro 51c, var. 

C, Almagro 51a-b, Sado 1, var. B 

e Sado 2; ânforas africanas Keay 

XXVII B e Keay XXXV B.

Século V

F
Balneário, Comparts. 

B4, B5 e B6 (C.4).

Cinzas correspondentes 

aos últimos momentos de 

funcionamento.

Final da Fase II  africana Hayes 61 B. Século V

G

Balneário, Comparts. B1 

(Cs. 2 e 3), B2 (C. 2), B3 

(C. 2), B4 (Cs. 2 e 3), B5 

(Cs. 2 e 3), B6 (Cs. 2 e 3) 

e B7 (Cs. 2 e 3).

Derrubes com lixos 

domésticos.

Fase IIB. Prolongamento 

da Fase II após o 

abandono do Balneário

 africana Hayes 50A, 53B, 

61B, 64, 73 A, 80A, 91B; ânforas 

Almagro 51c e 51a-b, Sado 1, 

var. B.

Século V

arqueológicos consi-
derados no presente 
estudo.
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A cisterna situa-se imediatamente a sul do 

para a praia, a erosão que sobre ela tem 
atuado pôs parcialmente a descoberto os seus 
muros laterais Estes conservam ainda, nas suas 

-
opus 

signinum
sim com pequenos calhaus rolados (dimensão 

pleno. Em momento indeterminado deste 

-

agora integralmente escavado). Encerra-se, 
assim, a primeira fase do funcionamento da 

-

provavelmente voltado a funcionar durante 

opus signinum rico 

igualmente de opus signinum do mesmo tipo, 

então arruinado, bem como sobre parte dos 
derrubes do mesmo muro (Tavares da Silva 

-
-

nitivo encerramento teria ocorrido na pas-

esta cronologia para a presença em nível de 
abandono e derrube de telhado do Tanque 

tanques, ao mesmo tempo que entram em 

-

Contexto A

argilosa castanho-avermelhada, embalando, no 
primeiro, terra sigillata 

-
-

terra sigillata

terra sigillata -

-

os 1 e 2).
Sobre essa camada de abandono, repousava um 
nível com numerosos imbrices, correspondente ao 
derrube do telhado, sobreposto por blocos de 
calcário resultantes da queda da parte superior 

como C.2), era um 
nível de abandono e 

continha terra sigillata 
sudgálica, na forma 

nível de derrube de 
telhado de imbrices, 

continha terra sigillata 

Carlos Tavares da Silva | Antónia Coelho-Soares
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Contexto D -
suíam, assente no fundo (que se encontrava bem 
conservado), nível de derrube do telhado. Esta 
camada continha terra sigillata

e Sado 2 (C. 2 do Tanque 1), datadas na olaria 

terra sigillata

-
-
-

Contexto E 

conservado, nível formado por derrubes e pela 

seguintes materiais datantes: terra sigillata afri-
os 
-

os -
os

A terra sigillata africana representada nestas 
-

-

sua origem, na mesma olaria, as duas primeiras 

-

abandonada, transformou-se em depósito de 
-

modo, consideramos que com a desativação da 

-
ciada aos preparados piscícolas, mas o espaço 

-

Bos taurus, de acordo com estudo 

Contexto B

profundidade.

telhado, com numerosos fragmentos de imbri-
ces (C. 2A) e escassos artefactos datantes: 
terra sigillata

-
mento do compartimento, que continha terra 
sigillata

francamente micácea e acastanhada, não 

do enchimento. A C.2 
era um nível de der-

-
tendo terra sigillata 

variante C; Alma-

nível de derrube de 
paredes e telhado 
de imbrices, continha 

e assentava no pavi-
-

era uma formação 
coluvionar e continha 
terra sigillata africana 

-
-

C; repousava sobre 
o substrato geológico 
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alii, 

-

concha de Glycimeris glycimeris perfurada no 

-
nitivamente) em momento indeterminado do 

Contexto C
vestibulum/apodyterium) 

-
tar a vala aberta para receber a Conduta  

-

-
terra sigillata 

-
senta o terminus post quem para a construção 
daquele pavimento, de opus signinum com 

fri-
gidarium opus signinum, mas com 

-
-

necido igualmente artefactos pertencentes 
terra sigillata sudgá-

-

.
No estado atual da investigação sobre o 

construção destas salas, em particular, e do 
balneário, em geral. Este estaria em obras 

-

de opus signinum, que repousavam sobre os 

Contexto F -

espessura, de areia argilosa rosada/bege com 
-

hipocaustum, 
e que pode corresponder aos últimos momentos 
da atividade do balneário, continha terra sigi-
llata

Contexto G -

balneário; forneceram terra sigillata

-
-

ras, como atrás referimos, embora ocorram igual-

terra sigillata africana 
-

hipocaustum.
-
-

ponder aos últimos 
momentos de funcio-
namento do balneá-
rio; era sobreposta 

por níveis de derrube 

pavimento (C.2) do 

Carlos Tavares da Silva | Antónia Coelho-Soares
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Carenado I-A-7 II E 3 11; 85; 112

B. dobrado internamente I-B-9 II G 1 71

B. espessado e introv. - II G 1 69

Prato covo B. introvertido II-B II E, G 2 3; 80

Tigela Hemisférica, b. simples III-A-1 I A 4 12; 33; 42; 84

B. em aba V-A-1 II E, G 6 4; 91; 105; 170; 171; 188

B. introv. espessado externamente - II G 1 83

B. dobrado sobre o ombro VII-A-1 II D, G 3 84; 93; 547

B. em aba VII-B II E, G 8
70; 72; 81; 82; 83; 86; 

257; 873

B. introvertido - II E 1 89

B. introvertido, bojo subcilíndrico - II E 2 6*; 106*

B. dobrado sobre o ombro VIII-A-1 I B 1 90

B. subrectangular, extrovertido VIII-B-4 II E 1 75

B. em aba VIII-B-5/6 II E, G 4 64; 74; 95; 100

B. arqueado, extrovertido VIII-B-7 II E, G 6 64; 73; 92; 110; 174; 184 

B. almendrado VIII-B-8 II E 1 61

B. extrovertido, colo troncocónico VIII-B-9 II E 1 172

B. com garganta interna VIII-C-1 I A 1 55

Pote B. extrov., colo subcilíndrico - II D 1 45

B. em aba oblíqua - I B 1 94

B. em aba X-A-6 I B 1 97

B. com garganta interna X-B-2 I B 1 98

B. encurvado para o exterior XI-A-2 II G 1 209

B. extrovertido simples - II E 3 65; 66; 200

Bilha B. triangular - II E 1 208

B. horizontal XIII-A-1 I, II B, E 4 9; 10; 193; 197

B. oblíquo - I, II B, E, G 3 7; 68; 96

* Pasta micácea, cor negra e produção manual.

Talha

Prato

Alguidar 

Tacho

Panela

Potinho

Jarro

4. Conclusões

-

ção propriamente dita, mas integrando, para 

que entrariam na preparação das salgas e 

preparados piscícolas a aguardar embarque 
a partir da baía do Portinho da Arrábida...) 
quer com caráter habitacional e/ou adminis-
trativo (Edifício H). Pôs-se ainda a descoberto 
elementos de um sistema hidráulico (poço, 
condutas de água e cisterna) e um balneário. 

comum.
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A atividade produtiva do Creiro não se limi-

-
-

das pelo sistema hidráulico e pelo balneário 

-
nais em uma só unidade fabril parece con-
trastar com o observado em outros comple-

-

estariam concentrados em local separado da 
área produtiva. Esta diferenciação entre a 

-

Almuñecar datados da Época Púnica.
-

fase alto-imperial), prende-se com o regime 
de propriedade. Seria estatal ou privada? O 
facto de a fábrica se encontrar murada, con-

e possuir um edifício provavelmente com 

-
os

os

os 

Terra sigi-
llata

os 

Castela.
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parece sustentar a hipótese da propriedade 

escavação em profundidade do Edifício H, se 
-

nal, poderá fornecer-nos elementos que per-
mitam determinar o estatuto socioeconómico 
dos seus habitantes.

-

-

o qual funcionou plenamente, tendo utili-

A segunda fase teria começado, presumivel-

-

-
ção da área de funcionamento fabril, situa-

-
nuou a ser ocupado, pelo que alguns tanques 

A imagem que nos chega do ambiente edi-

-

(n.os

(n.os Terra 
sigillata

os 1 e 

-
ção estampada (n.os 

Castela.
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escavado em profundidade) encontrava-se 

no que respeita a essa imagem de degrada-

-
traria destelhada e, portanto, destinada a 
outros usos que não a sua primitiva função 

-

-
-

como em Tróia, onde estas formas representam 
& 

alii

terra sigillata africana.

-

E (n.os

Castela.
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O estabelecimento do Creiro integrava cer-
tamente o importante centro fabril de pre-

por Caetobriga (Setúbal e Tróia), onde, na 
-
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