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a igreja de são lourenço (mouraria, 
lisboa): um conjunto de silos  
e de cerâmica medieval islâmica
Andreia Filipa Moreira Rodrigues1

RESUMO

A realidade arqueológica colocada a descoberto, em 1992 e 1993, na igreja de São Lourenço, situada Mouraria, 

em Lisboa, revelou uma ampla diacronia de ocupação, que se traduz numa sequência de enterramentos atri-

buíveis à idade média e moderna, associados ao espaço de culto; mas também, num conjunto de quinze silos 

que, de acordo com o espólio exumado do seu interior, se enquadram no período medieval islâmico, sendo 

anteriores à edificação da igreja.

Desta feita, pretende-se dar a conhecer a componente artefactual cerâmica que foi exumada do interior das 

estruturas de armazenamento, o seu significado e que relação possui este contexto com a realidade associada 

ao espaço de culto religioso, que se lhe sobrepõe.

Palavras-chave: Arqueologia, Lisboa, Silos, Cerâmica medieval islâmica.

ABSTRACT

The archaeological context uncovered, in 1992 and 1993, in the church of São Lourenço, located in Mouraria, in 

Lisbon, revealed a wide diachrony of occupation, which translates into a sequence of burials attributable to the 

middle and modern age, related to the church; but also, in a set of fifteen silos that, according to the exhumed 

materials of its interior, fit into the medieval islamic period, being prior to the building of the church.

This time, it is intended to make known the ceramic artefactual component that was exhumed from the in-

terior of the storage structures, its meaning and what relationship this context has with the reality associated 

with the religious cult space, which overlaps it.

Keywords: Archaeology, Lisboa, Silos, Medieval islamic ceramics.
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1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

A igreja de São Lourenço está localizada na junção 
entre a Rua do Marquês de Ponte de Lima, situada 
a Oeste, e o Largo da Rosa, que está a Sul; a Norte e 
Oeste está delimitada pelo Palácio da Rosa. Admi-
nistrativamente, a igreja de São Lourenço começou 
por estar enquadrada da freguesia de São Lourenço, 
que seria substituída em 1886 pela freguesia de São 
Cristóvão e São Lourenço, para actualmente inte-
grar a freguesia de Santa Maria Maior (SILVA, 1968, 
p. 186, 205, 240).
Os contextos colocados a descoberto com a inter-
venção arqueológica remetem para a Lisboa islâmica, 
sendo possível verificar a existência de duas reali-

dades definidas pela muralha. De facto, no interior 
do perímetro muralhado desenvolveu-se a Medina, 
marcada pela Alcáçova, que surgia no ponto mais ele-
vado. Fora de portas, surgiram os Arrabaldes Orien-
tal e Ocidental, sendo neste último que se enquadra 
o sítio arqueológico da igreja de São Lourenço, mais 
concretamente no extremo Noroeste (SILVA, 1987a, 
p. 64, 183; SILVA, 2008, p. 79, 80, 85; BUGALHÃO, 
2009, p. 384, 385, 388; SILVA, 2017, p. 234, 272; RO-
DRIGUES, 2019, p. 6).
A conquista da cidade em 1147 provocou uma alte-
ração de poderes e agentes políticos, que deixaram 
a sua marca ao restabelecerem a diocese, sacraliza-
rem o espaço de culto e nomearem um novo bispo, 
Gilberto de Hastings. É ainda nesta altura que é 
fundado o espaço monástico de São Vicente de Fora  
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(BRANCO, 1996, p. 124, 125, 129; BRANCO, 1998, 
p. 57; RODRIGUES, 2019, p. 6). A par de todas estas 
transformações dá-se o movimento muito rápido de 
criação de freguesias associadas a espaços de culto 
cristão, que com o desenrolar do tempo vai perden-
do força. De facto, é sabido que até 1191 eram 23 as 
igrejas paroquiais e que esta realidade não vai sofrer 
alterações até bem próximo da segunda metade do 
século XVI, que é quando se cria uma nova paróquia 
(SILVA, 1968, p. 189, 190; SILVA, 2012, p. 13; RO-
DRIGUES, 2019, p. 7).
É, pois neste movimento que pode ser inserida a 
igreja de São Lourenço, ainda que existam algumas 
dúvidas acerca da sua data de fundação entre os in-
vestigadores (ARAÚJO, s.d., p. 64; ANDRADE, 
1950, p. 181, 182; CASTRO, 1763, p. 329; MATOS, 
PORTUGAL, 1974, p. 145; GONÇALVES, SEGU-
RADO, 1984, p. 37; SILVA, 1968; p. 186; BARRO-
CA, 2000, p. 970; BOISSELLIER, 2002, p. 100; SIL-
VA, 2008, p. 68, 253; RODRIGUES, 2019, p. 8).
Recentemente, surgiu uma hipótese que defen-
de que quer a igreja, quer a freguesia, tenham sido 
criadas no ocaso do século XII, previamente a 1191 
(FARELO, 2008, p. 249; SILVA, 2012, p. 13, 16). Esta 
datação alicerça-se numa fonte documental de 1346, 
que mais não é do que uma cópia de um documen-
to na qual se define “a divisão das igrejas da diocese 
entre o bispo e o Cabido de Lisboa em 1191, surgindo 
aí menção à igreja de São Lourenço já consagrada ao 
culto” (RODRIGUES, 2019, p. 8). 
A igreja de São Lourenço teria tido um primeiro edi-
fício do qual não se preservaram vestígios. Sabe-se de 
igual modo que foram sendo feitas modificações es-
truturais, que se traduziram na construção de 5 cape-
las góticas, fortemente afectadas durante os sismos 
de 1531 e 1755 (COELHO, 1998, p. 38; GONÇALVES, 
SEGURADO, 1984, p. 41-44; SILVA, 1995, p. 3). 
Os danos provocados pelo sismo de 1531 foram de tal 
ordem que foi necessário instituir um imposto por 
forma a custear a reconstrução da igreja, que viria a 
ser reconstruída apenas no século seguinte. A par da 
reconstrução da igreja foi ainda construído o Palá-
cio da Rosa que foi edificado no local onde outrora 
existiram as capelas góticas e ainda parte do local por 
onde passava a cerca Nova, que foi destruída. O ter-
ramoto de 1775 deixou também a sua marca e é refe-
rido inclusivamente a “queda de metade do tecto e 
de todo o coro” (GONÇALVES, SEGURADO, 1984, 
 p. 41-44; COELHO, 1998, p. 38; AMARO, 2000, p. 2,  
9; SILVA, 1995, p. 3; RODRIGUES, 2019, p. 9).

O dealbar do século XX traz consigo alterações no 
que ao urbanismo é referente, constatando-se, jun-
to à igreja de São Lourenço, a abertura da Rua do 
Marquês de Ponte de Lima. Por fim, nos anos 70 da 
passada centúria os sinais de degradação da igreja e 
do palácio eram claros e tal facto levou a que a edi-
lidade lisboeta se tornasse proprietária de ambos os 
edifícios (AMARO, 2000, p. 2; SILVA & alli, 2014, 
p. 8; RODRIGUES, 2019, p. 9).

2. A ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA

A intervenção arqueológica realizada na igreja de 
São Lourenço enquadrava-se no âmbito de um pro-
jecto de requalificação do monumento, cujo intuito 
era consolidar a estrutura do edifício, desentulhar 
uma das capelas góticas e ainda alvitrar e efectuar o 
registo dos diversos enterramentos que existiam na 
igreja (AMARO, 2000a, p. 2).
Deste modo, definiram-se doze sondagens das quais 
apenas se escavaram oito. As áreas intervencionadas 
foram distribuídas pelas várias zonas da igreja, ten-
do sido implantadas sondagens na nave central (son-
dagens 1 e 2), na primeira capela gótica (sondagens 3 
a 6), num compartimento anexo à igreja (sondagem 
7) e na segunda capela gótica (sondagem 8) (Figura 
1) (AMARO, 2000a, p. 4-9; AMARO, 2000b, p. 1; 
RODRIGUES,  2019, p. 10).
A estratigrafia detectada na Sondagem 1 corresponde 
a níveis de entulho e enterramentos. Esta realidade 
associada aos materiais recolhidos, como as moedas, 
e às estruturas colocadas a descoberto, como os mu-
retes e o pavimento, permitiu antever a existência 
de várias fases da necrópole, cronologicamente bali-
zada entre a idade moderna e a contemporaneidade 
(COELHO & alii, 1999, p. 4, 5; AMARO, 2000a, p. 
5-10; AMARO, 2000b, p. 2-6; Informações de Tiago 
Curado; RODRIGUES, 2019, p. 11, 12).
A escavação da Sondagem 2 revelou uma sequência 
de inumações, cronologicamente enquadrados entre 
a idade média e a idade contemporânea. Para além 
disso, colocaram-se a descoberto, estruturas como 
muretes de compartimentação da necrópole, um ní-
vel de pavimento e um conjunto de silos, os silos 1 a 
4. Nos níveis de ocupação mais recentes foram reco-
lhidas moedas. Relativamente aos silos, na sua gran-
de maioria, os materiais exumados do seu interior 
remetem para o período medieval islâmico, excep-
ção feita a uma destas estruturas onde para além de 
espólio desta cronologia surgiram igualmente ma-
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teriais atribuíveis aos séculos XV e XVI (AMARO, 
2000a, p. 5-7; AMARO, 2000b, p. 2-6, 10; COELHO 
& alii, 1999, p. 2, 11, 12; Informações de Tiago Cura-
do; RODRIGUES, 2019, p. 12-15).
Nas Sondagens 3, 4 e 5 a estratigrafia observada é se-
melhante, tendo sido escavados níveis de entulho 
ulteriores ao terramoto de 1755, que cobriam uma 
camada cronologicamente enquadrada entre a idade 
média e a modernidade. Nesta última camada, nas 
Sondagens 3 e 5, as realidades mais recentes corres-
pondem a enterramentos, de época moderna, e as 
mais antigas a silos, que integram o período medie-
val islâmico, de acordo com o espólio exumado. Na 
Sondagem 4, a realidade mais recente desta segunda 
camada é referente a um nível de entulho enquanto a 
baliza cronológica mais recuada é atribuída a um con-
junto de silos (COELHO & alii, 1999, p. 13, 14; AMA-
RO, 2000a, p. 7, 8; AMARO, 2000b, 7-11; Informa-
ção de Tiago Curado; RODRIGUES, 2019, p. 15-18). 
Quanto à Sondagem 6, a primeira camada detectada 
é referente a níveis de entulho resultantes do terra-
moto de 1755, conforme atestam os azulejos e moe-
das recolhidos. Num segundo momento colocaram-
-se a descoberto um ossário e enterramentos que são 
datados como sendo posteriores à segunda metade 
do século XVIII. Cronologicamente mais antigo, e 
atribuível à necrópole da idade média surge uma ou-
tra inumação feita no substrato rochoso (AMARO, 
2000a, p. 7; AMARO, 2000b, 7, 8; Informação de 
Tiago Curado; RODRIGUES, 2019, p. 18). 
Os trabalhos realizados na Sondagem 7 revelaram 
uma estratigrafia composta por uma camada de en-
tulho posterior ao terramoto de 1755, um conjunto 
de enterramentos associados a muretes de compar-
timentação da necrópole, cuja cronologia remonta à 
idade média, e quatro silos. Nos níveis mais recentes 
o espólio recolhido é composto por azulejos, moe-
das, faiança espanhola, parte de um pente em osso, 
medalhas em bronze ou um tubo de cachimbo. Já 
o enchimento dos silos forneceu materiais que po-
dem ser enquadrados no período medieval islâmico  
(COELHO & alii, 1999, p. 17-19; AMARO, 2000a, p. 
8, 9; AMARO, 2000b, 13-16; Informação de Tiago 
Curado; RODRIGUES, 2019, p. 18-19).
A escavação encetada na Sondagem 8 forneceu pou-
cas informações, sabendo-se apenas da existência de 
uma inumação, que foi escavada em parte, e de um 
silo cujo enchimento continha espólio atribuível ao 
período medieval islâmico (AMARO, 2000a, p. 9; 
AMARO, 2000b, p. 16; RODRIGUES, 2019, p. 21).

3. AS CERÂMICAS MEDIEVAIS ISLÂMICAS

O estudo da componente artefactual exumada foi 
feito através da análise macroscópica dos materiais 
e das suas características que permitiram efectuar  
uma descrição pormenorizada, e posteriormente 
definir tipologias, 19 grupos de fabrico distintos 
e ainda identificar proveniências (RODRIGUES, 
2019, p. 22).
O estabelecimento de uma tipologia e das formas 
que a integram teve em conta os diversos contributos 
que diversos autores aportaram ao longo dos anos 
(ROSSELLÓ-BORDOY, 1991; CATARINO, 1997/ 
1998; GOMES, 2002; TORRES & alii, 2003; GÓ-
MEZ MARTINEZ, 2014; BUGALHÃO & alii, 2010).  
Neste sentido, a tipologia definida é constituída pe-
los grupos da louça de mesa; louça de cozinha; va-
silhames de armazenamento e transporte; materiais 
de construção; objectos lúdicos; contentores de fogo 
ou objectos de iluminação e os utensílios artesanais 
e agrícolas (Figura 2) (RODRIGUES, 2019, p. 28).
No grupo da louça de mesa cuja finalidade é a de 
servir alimentos para serem consumidos poste-
riormente, identificaram-se taças hemisféricas e 
carenadas, bilhas, jarras ou jarrinhas e jarros ou jar-
rinhos. De entre todas as formas detectadas as que 
têm maior expressão percentual são as jarras ou jar-
rinhas e as taças hemisféricas, por oposição às taças 
carenadas, aos jarros ou às bilhas que não são tão 
frequentes (RODRIGUES, 2019, p. 75, 76).
A aferição de paralelos nem sempre foi possível de 
ser efetuada para a totalidade do espólio exumado. 
As jarras provenientes da igreja de São Lourenço 
encontram paralelos em contextos de Lisboa, San-
tarém, Tavira ou Silves, e podem ser balizadas cro-
nologicamente entre os séculos XI/XII e em alguns 
casos são idênticos a exemplares do século XIII (RO-
DRIGUES, 2019, p. 41, 42, 63). 
Para as taças hemisféricas existem semelhanças com 
peças de Lisboa, Santarém ou Palmela que podem 
ser enquadradas entre os séculos XI e XIII (RODRI-
GUES, 2019, p. 35-37, 63, 65, 68).
Já as taças carenadas encontram similitudes em con-
textos de Lisboa de cronologia compreendida entre 
os séculos XI e XII (RODRIGUES, 2019, p. 37-40, 
63, 65, 67, 68).
Para os jarros e as bilhas não foi possível proceder à 
sua integração cultural (RODRIGUES, 2019, p. 46).
Dentro dos utensílios da louça de cozinha, que 
se destinam a confecionar os alimentos é possível 



1562

encontrar panelas, tampas e alguidares. Neste con-
junto é a panela a forma que está mais representa-
da, contrastando com as tampas e os alguidares que 
estão presentes de forma menos significativa (RO-
DRIGUES, 2019, p. 31, 75).
Algumas das panelas que foram exumadas dos silos 
da igreja de São Lourenço são em tudo idênticas a 
outros exemplares provenientes de Lisboa, Santa-
rém, Palmela, Almada, Mértola ou Alcoutim e são 
atribuíveis cronologicamente aos séculos XI/XII, e 
XII/XIII (RODRIGUES, 2019, p. 32, 33).
Nos alguidares uma das peças recolhidas é seme-
lhante a um exemplar oriundo do Núcleo Arqueo-
lógico da Rua dos Correeiros, cuja datação corres-
ponde à segunda metade do século XII. Tal facto 
contrasta com outra das peças deste grupo que se in-
sere num espectro cronológico mais lato compreen-
dido entre os séculos VIII e XII (RODRIGUES, 
2019, p. 32, 33, 63, 66, 68).
No caso das tampas não foram detectados paralelos 
formais ou cronológicos (RODRIGUES, 2019, p. 23, 
24, 26, 33).
Em termos de espólio exumado que pode ser enqua-
drado na categoria dos vasilhames de armazena-
mento e transporte apenas se identificaram formas 
como os cântaros e as talhas, cujo intuito é o trans-
porte e o armazenamento quer de líquidos, quer de 
sólidos (RODRIGUES, 2019, p. 29-31, 75).
Os cântaros são a forma que ocorre mais no registo 
arqueológico por oposição às talhas. Relativamente 
à existência de paralelos apenas os cântaros permiti-
ram efectuar uma integração cultural. De facto, foi 
possível encontrar cântaros muito parecidos a algu-
mas das peças da igreja de São Lourenço no Núcleo 
Arqueológico da Rua dos Correeiros inseridos do 
ponto de vista cronológico no século XI (RODRI-
GUES, 2019, p. 30, 31, 75). 
Nos materiais de construção é possível englobar 
formas que têm como intuito a sua utilização no 
processo construtivo. Para os materiais da igreja de 
São Lourenço apenas se percepcionou a existência 
de telhas, que na ausência de elementos que as di-
ferenciassem, não permitiu aferir cronologias (RO-
DRIGUES, 2019, p. 46, 75).
Os utensílios que se enquadram na categoria dos 
contentores de fogo têm como objectivo a conten-
ção do fogo, por forma a permitir a iluminação e ou 
o aquecimento. Dentro do contexto arqueológico 
estudado apenas se detectaram formas como o fo-
gareiro ou o candil, não sendo possível estabelecer 

datações ou cronologias (RODRIGUES, 2019, p. 23, 
46, 47, 75).
Na série de objectos lúdicos surgem utensílios uti-
lizados em actividades lúdicas ou rituais que no caso 
dos materiais estudados encontram repercussão em 
formas como as peças de jogo ou o tambor (RODRI-
GUES, 2019, p. 51, 52, 75).
Da totalidade das peças de jogo apenas duas forne-
ceram algumas pistas em termos de datação, estan-
do inseridas de uma forma genérica no século XI. 
De facto, estas formas resultam de reaproveitamen-
tos de outras peças, que deixaram de desempenhar a 
sua função principal, e como se tratam de reutiliza-
ções afigurou-se difícil encontrar exemplares seme-
lhantes (RODRIGUES, 2019, p. 52).
Quanto ao tambor não foi possível estabelecer cro-
nologias ou até mesmo encontrar peças idênticas, 
devido as características do fragmento recolhido 
(RODRIGUES, 2019, p. 52).
Dentro da categoria dos utensílios ou instrumen-
tos artesanais e agrícolas podem ser englobados 
objectos que servem para serem utilizados em traba-
lhos de cariz agrícola ou artesanal, tendo repercus-
são em formas como o cossoiro ou o bocal de poço 
(RODRIGUES: 2019, p. 48-51, 75, 76).
O cossoiro identificado é idêntico a um outro en-
contrado em Tavira que pode ser atribuído crono-
logicamente aos séculos XI e XII (RODRIGUES, 
2019, p. 49).
O bocal de poço da igreja de São Lourenço encontra 
similitudes com uma peça proveniente de Beja, que 
tem uma gramática decorativa mais vasta. Para além 
disso, possui uma decoração que se repercute em 
fragmentos de talhas exumados em Tavira. Tendo 
em conta tudo isto, é possível defender que a crono-
logia desta peça se enquadra entre a segunda metade 
do século XII e a centúria seguinte (RODRIGUES, 
2019, p. 51, 63).
De uma forma genérica o conjunto referente à louça 
de mesa é o que possui maior expressividade (58%), 
por oposição ao grupo dos instrumentos artesanais 
ou agrícolas que é o menos representado (0,2%) (Fi-
gura 3) (RODRIGUES, 2019, p. 71, 72).
Atentando na questão dos grupos de fabrico, foi pos-
sível dividir os fabricos em três grandes grupos: os 
fabricos 1, 10 e 6; os fabricos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 a 13 e 
os fabricos 14 a 19 (RODRIGUES (2019, p. 22-25, 58).
No primeiro conjunto, a dissonância reside essen-
cialmente no ambiente de cozedura das peças. De 
facto, no fabrico 1 surgem peças onde é visível uma 
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cozedura oxidante, no fabrico 10 uma cozedura re-
dutora-oxidante e no fabrico 6 onde se evidencia um 
ambiente redutor. A aproximá-los estão aspectos 
como a presença de inclusões (reduzida a elevada), 
as pastas duras, que podem ser compactas a muito 
compactas, medianamente a muito homogéneas, a 
textura esponjosa e fractura irregular para além do 
torno rápido (RODRIGUES (2019, p. 22-25, 58).
O grupo composto pelos fabricos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 
11 a 13 apenas tem em comum as características da 
pasta que varia entre o pouco a muito homogéneo, 
pode ser compacta a muito compacta e tem inclu-
sões de tamanho variável. Como factor diferencia-
dor existe o ambiente de cozedura das peças que 
pode ser oxidante (fabrico 2 a 5), redutor, (fabricos 7 
e 8), redutor-oxidante (fabricos 11 a 13), ou oxidante-
-redutor (fabrico 9). O torno e a dureza das pastas 
também diferem verificando-se a associação torno 
rápido e pastas duras (fabricos 2, 9 e 11); torno rápi-
do e pastas brandas (fabricos 3, 8 e 12), torno lento e 
pastas brandas (fabrico 4) e torno lento e pastas du-
ras (fabrico 5, 7 e 13). Para além de tudo isto a maior 
parte dos fabricos (fabricos 3, 4, 5, 7 a 9 e 12) possui 
uma textura esponjosa e fractura irregular contras-
tando com os casos em que isso não se verifica (fa-
brico 2, 11 e 13) (RODRIGUES (2019, p. 22-25, 58).
O último grupo assume algumas especificidades. 
Os fabricos 14 a 16 e 19 têm como principal traço 
marcante o facto de serem constituídos por peças 
feitas a torno rápido em que as pastas são duras, me-
dianamente a muito homogéneas, medianamente a 
muito compactas, de textura esponjosa e fractura 
irregular, com grandes quantidades de elementos 
não plásticos e cozeduras oxidantes. Os fabricos 17 e 
18 são diferentes dos anteriores em termos dos am-
bientes de cozedura das peças e da homogeneidade 
das pastas. Assim, existem peças com cozedura re-
dutora-oxidante e pastas muito homogéneas, con-
trastando com peças de cozedura redutora e pastas 
medianamente homogéneas (RODRIGUES (2019, 
p. 22-25, 58).
Em termos de proveniências foi possível constatar 
a presença de dois grandes grupos, as produções lo-
cais ou regionais, conjunto mais expressivo (96%), e 
produções exógenas ou forâneas (4%). Consideran-
do os grupos de fabrico definidos e cruzando estes 
dados com as proveniências, foi possível alvitrar 
que as produções de cariz local ou regional se dis-
tribuem de uma forma esmagadora pelos grupos 1, 
10 e 6 (76%), por oposição aos  grupos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9 e 11 a 13, onde a sua presença não é tão significativa 
(20%) (RODRIGUES, 2019, p. 22-25, 58).
Nas produções de carácter local e regional identifi-
caram-se formas como a bilha, o cossoiro, o cântaro, 
o jarro, a jarra, a panela, a taça carenada, a taça he-
misférica, a tampa, a peça de jogo, o alguidar, as ta-
lhas ou as telhas. No que concerne à gramática deco-
rativa, este conjunto de peças pode ostentar pintura 
a branco, que é a mais representativa (conjuntos de 
3 ou 4 riscas), a pintura a preto, ou ser desprovida 
de qualquer pintura. Para além da pintura verifica-
-se a aplicação de vidrados, de incisões e excisões, 
ou da digitação. Relativamente ao acabamento pode 
existir a aplicação de brunido (RODRIGUES, 2019, 
p. 58).
Para as as produções exógenas é possível enquadrar 
peças como o bocal de poço, uma peça de jogo, tam-
pas e jarras, para além das panelas, que correspon-
dem aos fabricos 14 a 19. Neste conjunto de peças 
apenas o bocal de poço, a peça de jogo e as taças ca-
renadas e hemisféricas apresentam decoração. No 
bocal de poço está presente a combinação do vidra-
do e estampilhado, na peça de jogo é possível pers-
crutar a aplicação da corda seca, ao passo que nas 
taças hemisféricas e carenadas, que têm pastas de 
tonalidade laranja, foram pintados motivos a ver-
melho. As restantes formas identificadas não têm 
decoração, contudo fazem parte integrante deste 
grupo devido às suas pastas. Assim, tampas e as jar-
ras possuem pastas de cor creme ao passo que as pa-
nelas têm pastas alaranjadas (RODRIGUES, 2019, 
p. 25, 26, 28, 58, 59).

4. OS SILOS EM AL-UXBUNA

Um silo é por definição uma estrutura de armazena-
mento, construída em profundidade e coberta por 
uma pedra, onde poderiam ser guardados alimen-
tos secos que seriam posteriormente consumidos 
(RAMALHO & alii, 2001, p. 150, 151; MALALANA 
UREÑA, MORÍN DE PABLOS; BARROSO CA-
BRERA, 2013, p. 341).
Partindo deste prossuposto e tendo em conta in-
formações, os relatórios referentes aos trabalhos 
arqueológicos desenvolvidos e ainda artigos de sín-
tese acerca da prática arqueológica em Lisboa, onde 
para além de contextos de época islâmica se identi-
ficaram silos, foi possível aferir a existência de 116 
silos, distribuídos por 26 locais. De facto, constata-
-se a presença de estruturas de armazenamento no 
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espaço intra-muros, mas também no seu exterior 
(Figura 4) (BUGALHÃO, 2009, p. 388).
Dentro do perímetro muralhado foram detectados 
5 conjuntos de silos na Medina e 6 na Alcáçova, per-
fazendo um total de 11. De todas as evidências iden-
tificadas na Medina apenas se contabilizaram este 
tipo de estruturas negativas em 2 locais, na Rua da 
Saudade (PRATA, 2014, p. 30) e no Teatro Romano 
(FERNANDES, 2013, p. 767).
Já para a Alcáçova o número de silos, 63, correspon-
de a todos os registos existentes. Morfologicamente, 
este tipo de estruturas podem apresentar forma piri-
forme (GOMES, GASPAR, 2000, p. 10, foto 10 e 11; 
(GASPAR, GOMES; 2001, p. 4-16; GASPAR, GO-
MES, 2013, p. 6-22, fig. 8; MIRANDA, 2013, p. 20, 
des. 5); ou sub-circular (SOUTA, LIMA, SARRA-
ZOLA, 2012, p. 44, 50). Os dados existentes permi-
tiram perceber que os silos sub-circulares coexistem 
no mesmo local onde também foram encontrados 
silos piriformes (GOMES, GASPAR, 2000, p. 10, 
foto 10 e 11; GASPAR; GOMES, 2001, p. 6-22; GAS-
PAR, GOMES, 2013, p. 6-22, fig. 8; MIRANDA, 2013,  
p. 20) ou troncocónicos (FILIPE, 2011, p. 14-16). Ainda 
na alcáçova existiram silos para os quais não foi pos-
sível saber a morfologia (GASPAR, GOMES, 1997,  
p. 23; GASPAR, GOMES, 2001, p. 4-16).
No exterior do perímetro muralhado colocaram-se 
a descoberto 15 sítios com um total de 51 estruturas 
de armazenamento negativas. Destas, 5 estão situa-
das na parte ocidental da cidade e 5 em Alfama. 
No que é referente à forma, para além de estrutu-
ras de armazenamento sub-circulares (PEREIRA, 
1924, p. 172, 173; RAMOS, JORDÃO, 1996/1997, 
fig. 32; SILVA, VALONGO, 2016/2017, p. 121), piri-
formes (AMARO, 2000a, p. 7; RODRIGUES FER-
REIRA, 2001, p. 51-53) e troncocónicos (AMARO, 
2000a, p. 8, 9; RODRIGUES FERREIRA, 2001, p. 
50), detectaram-se ainda silos bitroncónicos (AMA-
RO, 2000a, p. 8, 9). Nestas três últimas morfologias 
é possível enquadrar os silos escavados na igreja de 
São Lourenço (AMARO, 2000a, p. 8, 9).
Ainda assim, importa mencionar os 37 silos para os 
quais a informação é escassa e que se distribuem pela 
alcáçova (GOMES, GASPAR, 2001, p. 8), medina 
(FERNANDES, 2013, p. 767; PRATA, 2014, p. 30); 
e arrabaldes (CALADO, LEITÃO, 2005, p. 462; RI-
BEIRO, 2012, p. 8; FERNANDES, 2009, p. 200; SIL-
VA, 2014, p. 181; GOMES, SEQUEIRA, 2001, p. 105;  
RAMOS, JORDÃO, 1996/1997, p. 110-113; SALO-
MÉ, CALADO, 2012, p. 25). 

Ainda nos arrabaldes existem sítios para os quais se 
sabe que existem silos mas não se sabe a sua quanti-
dades, informação oral de Rodrigo Banha da Silva, a 
quem se agradece).
As diversas ocorrências de silos apuradas permi-
tem perceber a sua dispersão quer dentro, quer fora 
do perímetro muralhado, sendo muito semelhante 
quer o número de núcleos de silos (11 zona intra-
-muros e 15 zona extra-muros), quer a quantidade 
de estruturas negativas identificadas (65 dentro do 
espaço muralhado e 51 no exterior da muralha). 
De facto, a diferença reside quando se observa a al-
cáçova, a medina e os arrabaldes individualmente. 
No caso da alcáçova para um espaço relativamente 
diminuto existem uma grande quantidade de silos, 
cujo objectivo era o de garantir a sobrevivência das 
elites que estavam estabelecidas na Alcáçova.
Este aspecto contrasta de sobremaneira com o que 
se verifica na medina, em que dos 5 locais com silos 
apenas foram contabilizadas duas destas estruturas, 
algo que não se coaduna com a dimensão deste espa-
ço e o número de pessoas que aqui residiam.
Fora de portas detectaram-se 15 sítios com um to-
tal de 51 silos. Destes, 36 estão disseminados por 
6 locais no arrabalde ocidental, 11 pelo arrabalde 
oriental, correspondendo a 3 sítios, e apartado dos 
arrabaldes foram colocados a descoberto mais qua-
tro silos. Tal como acontece na medina também nos 
arrabaldes existiram casos em que não se afigurou 
possível aferir o número de silos (2 no arrabalde 
oriental e 3 no arrabalde ocidental). 
A cultura material exumada do interior dos silos 
deixa antever a presença de formas que podem ser 
encontradas em contextos habitacionais, como pa-
nelas, tampas, e alguidares, usados para a confecção 
de alimentos; taças hemisféricas e carenadas, bilhas, 
jarras ou jarrinhas e os jarros ou jarrinhos, nos quais 
eram consumidos os alimentos previamente prepa-
rados; para além dos cântaros e das talhas, usados 
para armazenamento e transporte. Acresce a toda 
esta panóplia formal a presença, ainda que menos 
expressiva, de candis e fogareiros, que serviam para 
iluminação e para cozinhar; de cossoiros, destina-
dos às actividades de tecelagem; de tambores ou pe-
ças de jogo e do bocal de poço (RODRIGUES, 2019, 
p. 84, 85).
A alusão a silos, à sua existência, implantação, ca-
pacidade e funcionalidade, enquanto estruturas de 
armazenamento de alimentos para consumo da po-
pulação, feita em fontes históricas, como a Cróni-
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ca da conquista de Lisboa aos Mouros, de Osberno 
(OLIVEIRA, SILVA, 1936, p. 81, 108) é enfatizada e 
reforçada com os vestígios arqueológicos colocados 
descobertos. Considerando a descrição presente 
nesta fonte, é possível fazer corresponder um dos 
locais e o conjunto de silos ao sítio onde foi construí-
da a igreja de São Lourenço: “Encontraram-se depois 
no arrabalde, do nosso lado, e em cavernas abertas 
na encosta do monte, perto de cem mil cargas de tri-
go, cevada, milho e legumes, mantimentos da maior 
parte da cidade, porque ao sopé dos muros tinham 
grande extensão de espaço e a dureza da rocha forma 
para guardarem grande quantidade de objectos do-
mésticos, ao passo que em baixo, no vale, a abundân-
cia das águas não lhes permitia  abrir fossos” (OLI-
VEIRA, SILVA, 1936, p. 81). 
Primordialmente estas estruturas destinavam-se 
a armazenar alimentos, mas quando deixaram de 
cumprir a sua função foram desactivadas e entulha-
das com materiais e terra. Em Lisboa, através dos 
vestígios arqueológicos e nos casos em que foi pos-
sível perceber cronologias, verificou-se que a desac-
tivação dos silos ocorreu paulatinamente, existindo 
estruturas de armazenamento que foram colmata-
das mais tarde do que outras. 
De facto, a primeira desactivação de silos ocorreu 
por volta dos séculos IX/X na Encosta de Sant’Anna 
(CALADO, LEITÃO, 2005, p. 468) seguindo-se os 
silos que foram detectados no Mosteiro de São Vi-
cente de Fora que foram entulhados durante os X e 
XI (RODRIGUES FERREIRA, 2001, p. 49). Poste-
riormente no século XI dá-se a colmatação das es-
truturas presentes Fundação Ricardo Espírito Santo 
Silva (RAMOS, JORDÃO, 1996/1997, p. 110-112), 
tendo acontecido o mesmo no Largo das Portas do 
Sol (GOMES, SEQUEIRA, 2001, p. 105; SILVA, 
2014, p. 181) e na Encosta de Sant’Anna (CALADO, 
LEITÃO, 2005, p. 468) em meados deste século. 
Com a chegada do século XII mais um silo na En-
costa de Sant’Anna deixa de armazenar alimentos 
(CALADO, LEITÃO, 2005, p. 468), tal como os 
silos descobertos na igreja de São Lourenço (RO-
DRIGUES, 2019, p. 96) e no Palácio dos Condes de 
Penafiel, sítios inéditos, informação oral de Rodrigo 
Banha da Silva, a quem se agradece). Nas centúrias 
seguintes é no Palácio das Cozinhas do Castelo de S. 
Jorge, que são desactivados silos, 1, nos séculos XIII 
e XIV e mais 3 no século XV (FILIPE, 2011, p. 14-16).
Por vezes, nem sempre é possível ter tanta clareza 
no estabelecimento das cronologias de desactivação 

dos silos conforme é patente numa das estruturas 
de armazenamento do castelejo do castelo de S. Jor-
ge, em que apenas é mencionada uma datação pos-
terior ao século XI (GOMES, GASPAR, 2001, p. 10); 
em 3 silos existentes na Encosta de Sant’Anna, col-
matados em data anterior à edificação da Cerca Fer-
nandina (CALADO, LEITÃO, 2005, p. 462); e num 
silo no Palácio das Cozinhas que terá sido entulhado 
entre o período islâmico e até ao século XV. No Beco 
do Forno, lote 40, foi possível detectar silos que fo-
ram cheios em dois momentos diferentes, século XI 
e séculos XV e XVI (GOMES & alii, 2009, p. 957).

5. CONCLUSÃO

O sítio arqueológico da igreja de São Lourenço apre-
senta uma longa diacronia que vai desde o período 
medieval islâmico até à contemporaneidade. O es-
pólio exumado do interior das estruturas de arma-
zenamento permitiu aferir uma datação para a cons-
trução da igreja que se situa entre a segunda metade 
do século XI e a centúria seguinte, no máximo até 
pouco antes de 1191.
Relativamente aos silos são estruturas que ocorrem 
em diversas urbes do al-Ândalus e a sua desactiva-
ção é um fenómeno paulatino que ocorre quando 
este tipo de estruturas deixa de servir o seu propó-
sito inicial.
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Figura 1 – Planta Geral da Igreja de S. Lourenço (AMARO, 2000, Figura 3, adaptado). 

Figura 2 – Grupos formais da cerâmica medieval islâmica e a sua representatividade.
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Figura 3 – Categorias tipológicas e respetivos percentuais.

Figura 4 – Planta da cidade de Lisboa publicada em 1884 (SILVA, 1987b, adaptado) sobre a qual foram assinalados os locais que 
registaram a ocorrência de silos. (SILVA, 1987b, adaptado).
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