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Projeção 
do filme

“Nos campos 
em volta”

PISO TÉRREO

Vaso campaniforme liso (cerâmica)
Calcolítico, finais do III milénio a.C.
Centirã 2 (Serpa, Brinches)

Tranchet (bronze) 
Bronze Final
Santa Margarida 1 
(Serpa, Salvador e Santa Maria)

Peso de tear/crescente
Neolítico Final / Calcolítico
Torre Velha 12 (Serpa, Brinches)

A EXPOSIÇÃO
Nesta primeira sala expõem-se objetos cuja cronologia se estende desde a Pré-Histó-
ria até à Idade do Ferro. As coleções são provenientes de locais de habitação,   exibindo 
objetos de uso quotidiano, ou de necrópoles, cujos artefactos possuem aspetos com 
evidentes relações simbólicas com os cultos religiosos então praticados.

A exposição é, aqui, constituída por dois módulos documentais (apresentados ao longo 
das paredes laterais) e dizem respeito, um, ao povoamento, recursos naturais e vida 
comunitária, e, outro, aos aspetos relacionados com as dimensões funerária e sagrada. 
Uma barra cronológica destaca o tempo histórico, servindo de referência permanente.

No espaço central, os expositores apresentam os materiais arqueológicos de suporte 
aos temas tratados nos painéis documentais, na sua grande maioria com uma disposi-
ção coincidente com estes.               

Na sala do fundo é exibido o filme «Nos campos em volta», do cineasta João Botelho, 
que visa mostrar o enquadramento geográfico na sua relação com estes contextos 
históricos, bem como dar a conhecer muitos destes locais arqueológicos.

DA PRÉ-HISTÓRIA À IDADE DO FERRO
O território de Serpa dispunha de boas condições naturais em favor de um intenso 
processo de fixação das comunidades nómadas ao longo da Pré-história, com vastos 
recursos alimentares e o suporte de uma importante bacia hidrográfica.

Recintos de fossos, menires, antas, sepulturas escavadas no subsolo (hipogeus ou 
fossas), monumentos funerários de falsa cúpula (tholoi), pedras gravadas - todos es-
tes vestígios marcam aqui presença, isolados ou coexistindo num mesmo espaço e 
possuindo, alguns deles, cronologias semelhantes. A diferença de rituais funerários 
e o polimorfismo da arquitetura permitem imaginar a existência de diferentes comu-
nidades.

A pastorícia e a agricultura trazem novas formas de encarar o espaço que se habita, 
com uma progressiva ligação à terra. Culminando todo este percurso, as populações 
vão aprender a explorar os recursos mineiros existentes na região e a transformá-los, 
através da metalurgia do cobre, em novos utensílios mais duradouros e eficazes.

Com estes primeiros metalurgistas, novas estratégias de povoamento do território 
ocorrem ao longo do 4.º e 3º milénios a.C., gerando uma diversificação dos recursos ali-
mentares e a emergência de novos ofícios, acompanhada da especialização dos artífices.

Em virtude da riqueza mineira do território, e da intensificação das rotas de comércio 
destes metais e de outros produtos, consolida-se, ao longo do 2º milénio a.C., uma 
elite política e guerreira. Nesta etapa, a cerâmica e os ornatos brunidos assumem um 
original papel simbólico, e nas novas modalidades de enterramento, agora individual 
(em cista, fossa ou hipogeu), as armas e adornos expressam esse seu poder.

Socialmente, dá-se início à estratificação da sociedade em diferentes grupos, que ago-
ra habitam em locais cada vez mais diversos, sejam os tradicionais povoados abertos 
ou aqueles que resguardam os cursos de água e os terrenos férteis que junto a eles 
se encontram.

O rio Guadiana e os seus afluentes, aliados às vastas áreas de grande fertilidade agrícola 
da sua bacia e acrescidos pela riqueza mineira da Faixa Piritosa Ibérica, terão cons-
tituído fatores importantes para a fixação das comunidades agro-pastoris da Idade 
do Bronze que, no seu período final, entre os séculos XII e VIII a.C., originaram vastos 
povoados fortificados, locais de onde muitos destes objetos foram recolhidos.
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Ponta de seta de tipo Palmela 
(cobre ou liga de cobre)
Calcolítico, finais do III milénio a.C. 
Centirã 2 (Serpa, Brinches)

Ponta de seta com aletas 
(cobre ou liga de cobre)
Idade do Bronze
Centirã 2 (Serpa, Brinches)

Espada de folha triangular, 
com empunhamento de rebites 
(liga de cobre) 
Bronze Pleno
Horta do Folgão 
(Serpa, Brinches)

TORRE 
DA HORTA

A TORRE DA HORTA, a que se acede pela passarela à direita 
da porta d’armas do castelo, é uma das estruturas do com-
plexo defensivo edificado no período islâmico que chegou aos 
nossos dias. O reforço da fortificação, a mando e expensas de 
D. Dinis em finais do século XIII, deu-lhe a feição gótica que 
atualmente apresenta, apesar de, nessa reconstrução, terem 
sido reaproveitados alguns troços, mais arcaicos, em taipa 
militar.



Molde de fundição (ardósia)
Período califal (sécs. X-XI)

Zambujeiro 1 (proximidades)
(Serpa, Pias)

 

Pé de altar decorado 
(mármore branco)

Final século VII
Herdade da Abóbada 

(Serpa, Vila Nova de São Bento)

Tijolos com decoração de concha
Encosto de crânio, sepultura de inumação

Romano. Cidade das Rosas
(Serpa, Salvador e Santa Maria)

Pega (?) de recipiente 
 em forma de touro (bronze)
 Romano
 Torre Velha (Serpa, Pias)

A EXPOSIÇÃO
Este espaço é dedicado à Época Romana, à Antiguidade Tardia e ao Período Islâ-
mico. O enfoque do discurso expositivo incide sobre a apropriação, organização e 
exploração do território nas épocas consideradas, cruzando-o com as manifestações 
relacionadas com o sagrado e o simbólico, destacando, para o Período Romano, a 
epigrafia funerária (que retrata o culto dos mortos e a sociedade que o pratica), para 
a Antiguidade Tardia, os elementos arquitetónicos basilicais (que ilustram o advento 
do Cristianismo) e, para a etapa muçulmana, a islamização  (expressão de um novo 
modo de vida).

O piso é apresentado como um espaço-aberto, num percurso a efetuar no sentido 
dos ponteiros do relógio que, começando (pela esquerda) junto à escada de acesso, 
percorrerá toda a exposição, terminando junto à saída para o espaço exterior. Esse 
percurso será complementado com módulos explicativos que contextualizam os ma-
teriais apresentados.

DO DOMÍNIO IMPERIAL ROMANO À ISLAMIZAÇÃO
A região de Serpa, durante o domínio romano, integrava a província da Lusitânia e o 
termo da civitas augustana de Pax Iulia, fundada no séc. I a.C., e era um território de 
vasta riqueza metalífera e agrícola. 

O processo de colonização que aí se desenvolve não é conhecido em detalhe, mas 
seguirá certamente o modelo das estruturas funcionais romanas que organizam 
todo o Conventus Pacensis, no qual as villae agrícolas (antepassadas das herdades 
e montes atuais) são a rede fundamental da sua exploração. Estradas pavimentadas 
ligavam os lugares e facilitavam a circulação de pessoas e bens, assim como dos no-
vos deuses e cultos. Mas mesmo no quadro dessa intensa migração de povoadores, 
foi possível alguma miscigenação com as devoções mais antigas dos autóctones, 
que as inscrições funerárias gravadas nos registos epigráficos nos permitem, agora, 
conhecer.

O enfraquecimento do domínio imperial e a ascensão do cristianismo permitem, a 
partir do séc. IV, o surgimento de novos espaços e iconografias. Basílicas e mostei-
ros, construídos por todo o território, são centros de difusão da liturgia da Igreja de 
Roma, e os vestígios (principalmente) epigráficos e decorativos - que neste museu 
se podem também contemplar - testemunham a aliança que se estabeleceu, durante 
a Antiguidade Tardia, entre os ricos proprietários locais e a hierarquia eclesiástica, 
quer na ascensão da «boa nova» apostólica como na inerente partilha do poder po-
lítico sobre o antigo conventus e as pequenas comunidades de aldeia que por todo 
ele se constituem. 

Quatro séculos depois, novos senhores, vindos da Arábia pelo norte de África, regem 
agora todo o Sul de Portugal. Para Serpa, não são muitos os detalhes conhecidos da 
islamização. A cidade, agora um hisn (urbe fortificada), permanece na esfera de Beja 
e um ponto de escala cada vez mais relevante na via que liga esta com Sevilha. Dessa 
época, sabemos que a cidade era já rodeada por uma forte muralha, parcialmente 
em taipa militar, e continuava a exercer o seu mandato sobre as antigas explora-
ções romanas, os estabelecimentos mineiros e as rotas pastoris, cujos membros 
se foram gradualmente convertendo à revelação de Maomé - a placa de fundição 
conhecida como «molde de Pias» (aqui exposta), com a qual se fabricava um amuleto 
protetor, expressa essa influência do novo profeta.

ESPAÇO 
EXTERIOR

No ESPAÇO EXTERIOR, que corresponde à Praça de Armas 
e zonas fortificadas envolventes, destacam-se: a muralha 
de taipa islâmica e a Torre da Horta, a este; a muralha 
pétrea dionisina a sul; e o circuito que se delimita pela 
parede lateral da Casa do Governador, a oeste. Na Pra-
ça, diversos elementos arquitetónicos, com destaque 
para a Antiguidade Tardia, complementam aqueles que 
o visitante pode observar neste piso.
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epigrafadas

IslâmicoRomano Antiguidade tardia
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PISO SUPERIOR


