
Síntese 1 - Períodos de Ocupação do Espaço de Arrabalde – 
 

 

Período Califal 

� Construção da Casa 1 (zona 2) 

� Desactivação da Casa 1 (zona 2) 

 

Período Taifa 

� Construção do sistema defensivo (torre e tramos de muralha) (zonas 2,3,4) 

� Construção da casa 2 (zona 2) 

� Construção do complexo oficinal E5/E52 (zona 3) 

� Construção do complexo oficinal E22/E49 (zona 3) 

� Desactivação da casa 2 (zona 2) 

 

Período Almorávida 

� Remodelação do complexo oficinal E5/E52, passa a E3/E82 (zona 3) 

� Remodelação do complexo oficinal E22/E49 (zona 3) 

� Toda a zona 2 encontra-se desocupada, sobre ocupações califais foi nivelado o terreno e coberto 

por seixo rolado compactado, a zona da casa 2 manter-se-ia em ruínas 

 

Período Almóada – 1ª fase 

� Desactivação complexos oficinais (zona 3) 

� Construção de edifício sobre alicerce 47 – torre ou minarete? (zona 3) 

� Construção de sistema hidráulico (zonas 5, 6, 2) 

 

Conquista Cristã – 1189 

� Desactivação do sistema hidráulico (zonas 5, 6, 2) 

 

Período Almóada – 2ªfase 

� Aterro do sistema hidráulico (zonas 5, 6, 2) 

� Construção de muro de contenção de aterro 46A (zona 6) 

� Preenchimento de estrutura de canal com depósitos detríticos (zona 1,6) 

� Construção da casa 6 sobre aterro (zona 6) – ocupação desta zona externa 

� Desactivação casa 6, novos aterros e construção de forno de fundição (zona 6) 

� Desactivação forno e construção de complexo de tanques (zona 6) 

� Alteração da forma da torre quadrangular para poligonal (zonas 2,4) 

� Construção de novo arruamento em seixo rolado e lajeado junto à torre 

� Construção da casa 4 (zona 4) – reocupação desta zona externa 

� Construção da casa 5 (zona 3) – reocupação desta zona externa 

� Construção da casa 3 (zona 2) – reocupação desta zona externa 

� Construção de complexo de tanques (zona 2)  

� Construção de arruamento a servir tanques, casas 3, 4 e torre poligonal 

� Reforço do cunhal da torre (zona 2) 

� Reconstrução do tramo B da muralha (zona 4) 

 

Final do domínio Almóada/Reconquista Cristã 

� Desactivação da Casa 3 (zona 2) 

� Desactivação da Casa 4 (zona 4) 

� Desactivação da Casa 5 (zona 3) 

� Desactivação dos complexos de tanques (zonas 6, 2) 

� Vestígios de incêndio sobre arruamento (zona 2) 

� Desactivação edifício sobre estrutura 47 (zona 3) 

 

Século XV 

� Aterros (zonas 1, metade sul da 2, 4, 5 e 6) 

 

Entre os séculos XV e XVI 

� Espaço de enterramentos (zonas 6 e 4) 

 

Séc. XVII 

� Desactivação do sistema defensivo (em 1600 referem as fontes que a cerca do arrabalde não 

passava de muros caídos).  


