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 Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa tem a honra de 

convidar V. Ex.ª e Exma. Família a assistirem ao Ciclo de Conferências 

Encontros ERA, promovido pela Secção de Arqueologia, que terá lugar no 

dia 20 de Abril de 2016 pelas 17h45, no Auditório Adriano Moreira, sobre 

o tema: 

“A necrópole romana do Batum (Baleizão, Beja) ” 

Serão oradores os Drs. José Carvalho (Omniknos Lda.) | Marina 

Lourenço (ERA Arqueologia S.A.). 
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«O presente trabalho pretende ser um contributo para o estudo e conhecimento da necrópole do 
Batum localizada nas proximidades da povoação de Baleizão, concelho de Beja. 
Esta necrópole de inumação foi escavada, em 2013, no âmbito das medidas de minimização, fase de 
obra, realizadas pela Omniknos/Era-arqueologia no Circuito Hidráulico de São Pedro-Baleizão 
(E.D.I.A.). 
Durante os trabalhos mencionados foram caracterizadas 75 sepulturas com  arquiteturas funerárias 
com distintas tipologias. O espólio arqueológico e antropológico recuperado, relativo à necrópole 
romana, logra de uma especial relevância, quer pela quantidade, diversidade e qualidade (bom 
estado de conservação). 
Em temos cronológicos a necrópole evidenciou dois momentos de utilização. O primeiro enquadra-
se pelo seu posicionamento geográfico, pelas práticas funerárias documentadas e pela sua diacronia 
de utilização no panorama arqueológico das necrópoles romanas (séc.I-IV) alentejanas. O segundo 
momento resume-se a um pequeno núcleo de 4 sepulturas enquadráveis já no período medieval 
islâmico constituídas por fossas simples, individuais, bastante alongadas e estreitas, duas das quais 
com cobertura. 
Neste âmbito, tendo como base os resultados da intervenção mencionada (no caso da necrópole 
romana), ainda que limitados (trata-se de uma amostra), analisando-se o mobiliário funerário 
(localização dos depósitos votivos, tipos de conjuntos funerários, as formas de deposição), as 
características das sepulturas (orientação, uso regular, forma, tipo de construção), os ritos 
predominantes, os gestos (associados aos enterramentos), bem como os dados da antropologia 
física, possibilitaram a obtenção de alguns dados (mas também novas questões) importantes para a 
reconstituição do espaço funerário do Batum e da população utilizadora do espaço mencionado, 
contribuindo de igual forma para o conhecimento da arqueologia e antropologia funerária romana 
do Baixo Alentejo.» 


