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Resumo

Os exemplares de safras em osso para “picar” foicinhas de gume serrilhado, recuperados de uma 

zona de arrabalde islâmico em Silves, constituem o conjunto mais antigo conhecido até à data em 

Portugal. Estes utensílios caracterizam-se por apresentarem sequências de linhas paralelas formadas 

por pequenas incisões triangulares, dispostas no eixo transversal da diá(se do osso. A diversidade de 

elementos esqueléticos utilizados assim como as espécies representadas (vaca/boi, cavalo e asno) rev-

ela que aquela prática dos ferreiros estaria ainda distante da normalização evidenciada em períodos 

posteriores. A subtileza de algumas das marcas levanta pela primeira vez a possibilidade de naquela 

época, ser uma operação aplicada a outros objectos de corte com serrilha que não apenas foicinhas 

usadas na agricultura.

Abstract

The sample of bone anvils recovered from excavations in an Islamic arrabalde in Silves constitutes 

so far the oldest assemblage recorded in Portugal. They were used to cut the teeth of serrated edge 

sickles. These objects present sequences of parallel lines of V-shaped incisions across the longitudinal 

edge of the diaphysis of the bones. The diversity of skeletal elements as well as the number of species 

represented (cattle, horse and ass) suggests that this practice was not standardised among black-

smiths as it would be for later periods. The care and regularity that some rows of indentations display 

make us question if all these bone anvils were not used to cut the teeth of other serrated tools than 

sickles.
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1.  Introdução

Em meados dos anos 70 do século XX a Etnogra-

(a portuguesa recolheu detalhadamente a utilização 

de safras em osso para “picar” os dentes no gume das 

foicinhas1 serrilhadas: “Quando a serrilha se desgasta, a 

foicinha é levada ao ferreiro a picar de novo. Sujeita ao 

fogo da forja, a lâmina é seguidamente batida de ma-

neira a adelgaçar o gume, e picada a cinzel sobre uma 

safra, por vezes feita de um fémur de bovídeo, ou praça 

de ferro – Cachopo, Tavira – montada sobre aquela safra 

por intermédio de correias que se esticam com os pés” 

(Veiga de Oliveira et al., 1976). 

Por outro lado, a Arqueologia não reconheceu até 

data recente (Esteban Nadal, 2000; Aguirre et al., 2004; 

Esteban Nadal e Carbonell Roure, 2004; Moreno-García 

et al., 2005) a verdadeira funcionalidade desses ossos 

que apresentavam sequências de linhas paralelas com 

incisões, correspondentes aos sucessivos impactos pro-

duzidos pelo punção com que os ferreiros avivavam os 

dentes daquelas pequenas alfaias ((g.1). 

Até 1996 a bibliogra(a portuguesa mencionava a 

existência de 5 exemplares provenientes de Sesimbra, 

“Idanha” (Serrão, 1978), Freixo de Numão (2 exemplares; 

Sá Coixão, 1996) e Silves (Cardoso e Varela Gomes, 1996), 

interpretados como amuletos em osso, polidores, limas 

ou alisadores. Com a excepção do exemplar de Silves, 

recuperado de sedimentos depositados nos séculos XV-

XVI num poço cisterna datado do período Almoada, os 

outros provinham de contextos de cronologia duvidosa. 

A partir dos contactos estabelecidos entre dois de 

nós (M.M-G e C.P) e a comunidade arqueológica no de-

correr dos últimos dois anos, não só foi possível ampliar 

o número destes objectos a algumas dezenas distribuí-

dos por diferentes regiões do território nacional, como 

alargar o espectro cronológico da sua ocorrência ao 

período Almoada (séculos XII-XIII), com o conjunto recu-

perado nas escavações arqueológicas realizadas para a 

implantação do novo edifício da Biblioteca Municipal de 

Silves, da responsabilidade de um de nós (M.J.G.) (More-

no-García et al., 2005; Moreno-García et al., 2006a).  

No inventário publicado em (nais de 2005 (More-

no-García et al., 2005) mencionávamos a existência de 

9 safras procedentes daquele contexto. Como resultado 

do tratamento laboratorial do espólio arqueofaunístico, 

realizado no Gabinete de Arqueologia da Câmara Mu-

nicipal de Silves, o conjunto estende-se presentemente 

a 27 exemplares (Quadro 1), veri(cando-se a presença 

de elementos esqueléticos até agora não referenciados, 

como o úmero e a tíbia, assim como o primeiro registo 

de Equus asinus, o asno ((g.9). 

O objectivo deste trabalho visa dar a conhecer o 

mais amplo e antigo conjunto de safras em osso identi-

(cado em Portugal e contribuir para o aprofundamento 

da caracterização desta prática que aqui perdurou até 

meados do século passado (Tibério Delgado, ferreiro de 

Genísio, Miranda do Douro, com. pessoal, Setembro 2005).

1 Na Alfaia Agrícola Portuguesa (1983, 2ª ed.), p. 259, Ernesto Veiga de Oliveira propõe a designação de foicinha para “instrumentos de lâmina estreita e mais ou 
menos encurvada, de gume serrilhado ou liso, com pequeno cabo de madeira que se maneja sempre com uma mão, utilizada no corte de cereais e ervas”.

Fig.1 – Ferreiro sentado no banco de picar foices. Desenho: 
J.Martí e R. Sala. Detalhe do gume serrilhado da foice, onde pode 
observar-se claramente como cada dente coincide com uma 
incisão na safra. Imagem obtida do vídeo “Huesos milenarios” 
(Monesma 2002)
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Quadro 1 
Relação das safras em osso recuperadas num arrabalde islâmico de Silves (intervenção arqueológica da Biblioteca Municipal)

 ESPECIE OSSO LADO PARTE FACES EXEMPLAR
     TRABALHADAS

BIB 03, M7 (10) BOS MAN E - labial SILV 001

BIB 04, N7 (22) e EQC RAD E PE+D P e A SILV 002
M7 (23)    D  

BIB 02, L2 (5D) e
BIB 04, Sapata 19 IND IND - D P SILV 003

BIB 02, J2 (2) BOS MTT D PE+D 4 faces SILV 004

BIB 02, K3 (4) IND IND - D 1 SILV 005

BIB 02, N6 (2) IND IND - D 1 SILV 006

BIB 01, N6 (C.S.) BOS MTC - D P SILV 007

BIB 03, J2 (3A) BOS MTC D PE+D P SILV 008
BIB 04, I2 (4)    D+DE P

BIB 04, J5/J6 (15/27) BOS MTC - D+DE A e P SILV 009

BIB 04, K7/L7 (27/22) BOS HU E D L e M SILV 010

BIB 04, K7/L7 (27/22) EQC TIB D D+DE A e P SILV 011

BIB 04, P7/O7 (18/20) EQC RAD D D A e P SILV 012

BIB 04, I2 (Limpeza) EQA MTC D PE+D A e P SILV 013

BIB 03, Sapata 20 BOS MTC E D+DE P SILV 014

BIB 04, Terras caídas BOS MTC - D P SILV 015

BIB 04, Sapata23 (17) IND IND - D 2 SILV 016

BIB 04, G4 BOS MTC - D P SILV 017

BIB 04, J7 (30,32) EQC RAD D D+DE A e P SILV 018

BIB 04, Sapata23 (12) BOS RAD E PE+D A SILV 019

BIB 03, S20 (9) IND IND - D 1 SILV 020

BIB 03, S20 (16) EQC MTT E PE+D P SILV 021

BIB 04, I2 (15) BOS MTC E D+DE P SILV 022

BIB 03, I2 (9) BOS TIB E D P e A SILV 023

BIB 02, J2 (5) IND IND - D P SILV 024

BIB 03, M7 (10) IND IND -  D P e A SILV 025

BIB 04, Estrutura 58 EQC MTT? E D P SILV 026

BIB 04, I2 (13) EQC TIB D D P SILV 027

BOS= bovídeo; EQC= cavalo; EQA= asno; MAN= mandíbula; HU= úmero; RAD= rádio; MTC= metacarpo; TIB= tíbia; 
MTT= metatatarso; IND= indeterminado; P= face posterior; A= face anterior; D= direito; E= esquerdo; PE+D= epí(sis 
proximal+diá(se; D+DE= diá(se+ epí(sis distal; D= diá(se
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Fig. 2 – Planta da escavação arqueológica com indicação dos locais aproximados de exumação das safras
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2.  Contextualização arqueológica

 O conjunto das safras aqui apresentadas pro-

vém de um importante contexto arqueológico, esca-

vado na sequência das obras de construção da nova 

Biblioteca Municipal, que se situa na zona sudoeste da 

cidade de Silves, a cerca de 50m da margem direita do 

Rio Arade (coordenadas geográ(cas N- 37º 11’ 3’’; W- 8º 

26’ 13,5’).

O sítio, com cerca de 700m2, ofereceu um impor-

tante conjunto arquitectónico, no qual se destacam 

dois tramos de muralha e uma torre de ângulo, que 

encerrariam o arrabalde Sudeste da Xilb islâmica. Para 

além destes testemunhos do sistema defensivo, exuma-

ram-se mais de 80 estruturas arqueológicas, a maioria 

habitacionais em conexão, con(gurando habitações ou 

apenas compartimentos. Foram, de igual modo, identi-

(cados vários silos/fossas, canalizações  e parte de um 

Qanat – sistema de captação e condução de água.

Especial referência merecem dois conjuntos de 

tanques e parte de uma estrutura circular contendo 

grande quantidade de restos de escória, parecendo tra-

tar-se de forja, aspectos que colocam em evidência a na-

tural vocação industrial desta zona ribeirinha da cidade.

As safras em estudo encontraram-se dispersas 

por quase toda a área da escavação ((g.2), mas têm ori-

gem, quase sempre, em contextos de aterro ou de lixei-

ra, mostrando tratar-se de utensílios não associados ao 

seu local de utilização – a o(cina do ferreiro.

3.  Elementos osteológicos utilizados e espécies 

representadas

A relação desta pratica com a actividade agrícola 

implicou que os suportes em osso utilizados pelos fer-

reiros fossem encontrados nos animais domésticos de 

maiores dimensões. 

Como evidencia o Quadro 2, observa-se a predo-

minância da utilização de ossos de bovídeo (Bos taurus), 

situação também veri(cada nos conjuntos até à data 

estudados em Portugal, Espanha (Moreno-García et al., 

2006a), Sul de França (Briois et al., 1995; Rodet-Belarbi 

et al., 2002) e Marrocos (Benco et al., 2002), reZectindo a 

maior disponibilidade de acesso a elementos esquelé-

ticos desta espécie. Em segundo lugar aparece o cavalo 

(Equus caballus) e por último, pela primeira vez o asno 

(Equus asinus). 

No que diz respeito aos elementos osteológicos 

OSSO B. taurus E. caballus E. asinus Não determinado TOTAL

Mandíbula 1    1  

Úmero 1    1

Rádio 1 3   4

Metacarpo 7  1  8

Tíbia 1 2   3

Metatarso 1 2   3

Não determinado    7 7

TOTAL 12 7 1 7 27

Quadro 2
Identi(cação osteológica e taxonómica das safras recuperadas num arrabalde islâmico de Silves (intervenção arqueológica 
da Biblioteca Municipal)
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utilizados, o conjunto de Silves contempla uma grande 

diversidade, onde já predominam os metápodos (me-

tacarpos e metatarsos, ossos inferiores das patas) que 

com o desenrolar do tempo vêm a bene(ciar da prefe-

rência para aquela função. De acordo com as informa-

ções etnográ(cas referidas na literatura (Esteban Nadal, 

2000; Aguirre et al., 2004; Esteban Nadal e Carbonell 

Roure, 2004; Etxeberria et al., 2004) e por nós directa-

mente, aqueles ossos possuem superfícies susceptíveis 

de serem facilmente afeiçoadas (duas faces no caso dos 

metacarpos e quatro no caso dos metatarsos) e supor-

tarem sucessivas vezes a mesma operação. Nesta pers-

pectiva, interrogamo-nos se a utilização de “um fémur 

de bovídeo” mencionado por Veiga de Oliveira para a 

povoação de Cachopo, Tavira (Veiga de Oliveira et al., 

1976) não será uma confusão osteológica, uma vez que 

se trata igualmente de um osso presente na pata dos 

animais. 

De forma resumida o processo seguido pelos 

ferreiros consiste em alisar com uma lima as faces do 

osso para criar um plano sobre o qual é assente o gume 

serrilhado da foice previamente destemperada. Uti-

lizando um punção batido por um martelo, o ferreiro 

vai avivando um a um os dentes da serrilha desgastada, 

produzindo na superfície linhas paralelas de marcas em 

“V” que, à medida que secções da lâmina da foice vão 

sendo trabalhadas, acabam por cobrir toda a diá(se do 

osso ((g.1). Para voltar a utilizar essa superfície torna-

se necessário alisá-la, provocando o desaparecimento 

parcial das incisões anteriores.

Na amostra de Silves, para além dos metápodos, os 

outros elementos ósseos que existem são os seguintes:

SILV 001 – Fragmento de mandíbula esquerda de 

bovídeo. Na face bucal apresenta 15 linhas paralelas de 

incisões milimétricas, localizadas na parte central, por 

baixo do M2 e M3. Nesta zona veri(ca-se igualmente um 

afeiçoamento prévio por raspagem (na perpendicular 

ao ramo da mandíbula (apenas visível com lupa bino-

Fig. 3 – Exemplar SILV 010. Úmero esquerdo de bovídeo. Vistas das faces lateral (à esquerda) e medial (à direita), com pormenores das 
respectivas incisões
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cular; (Moreno-García et al., 2005: 577).

SILV 002 – Fragmento proximal de rádio esquer-

do de cavalo. Em ambas as faces da diá(se apresenta 

sequências de linhas paralelas com incisões, sendo que 

as presentes na face anterior são de maior dimensão e 

mais irregulares que as da face posterior. Este exemplar 

resulta da união de vários fragmentos recuperados em 

diferentes estratos e quadrados (Quadro 1; Moreno-

García et al., 2005: 578).

SILV 010 – Diá(se de úmero esquerdo de boví-

deo. Nas faces lateral e medial apresenta respectiva-

mente 10 e 5 linhas compostas por escasso número de 

incisões dispostas aleatoriamente. Não se observam 

vestígios de preparação daquelas superfícies ((g.3).

SILV 011 -  Fragmento distal de tíbia direita de 

cavalo que apresenta na face anterior 7 linhas de (nas 

incisões. Nota-se que a superfície foi objecto de acen-

tuada raspagem, sendo parcialmente visíveis estrias 

transversais ao eixo longitudinal da diá(se. A face pos-

terior encontra-se afeiçoada sendo possível observar 

vestígios das incisões anteriores ((g.4).

Fig. 5 – Exemplar SILV 012. Fragmento de diá(se de rádio direito 
de cavalo nas vistas anterior e posterior. Salientam-se marcas de 
raspagem anteriores às “picadas” do punção

Fig. 6 – Exemplar SILV 018. Fragmento distal de rádio direito de 
cavalo. À esquerda detalhe das linhas de incisões na parte distal 
posterior da diá(se. No centro, observar, assinalada pela seta, o 
afeiçoamento sofrido pela ulna. À direita, vista da face anterior 
alisada, onde contudo podem observar-se vestígios de linhas mais 
antigas

Fig. 4 – Exemplar SILV 011. Tíbia direita de cavalo. Vista das linhas 
de incisões na zona distal da diá(se
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SILV 012 – Fragmento central de diá(se de rádio 

direito de cavalo. As faces anterior e posterior apresen-

tam-se exaustivamente afeiçoadas. Na face posterior 

podem observar-se profundas estrias de alisamento 

sobre as quais foram picados os dentes da lâmina. A co-

loração deste exemplar indicia ter estado em contacto 

com uma fonte de calor ((g.5).

 SILV 018 – Fragmento distal de rádio direi-

to de cavalo. As faces anterior e posterior apresentam 

afeiçoamento, podendo observar-se que nesta última a 

própria ulna se encontra rebaixada. As linhas paralelas 

observadas na região distal do osso evidenciam a cur-

vatura do gume da foice sobre ele picada ((g.6).

SILV 019 – Fragmento proximal de rádio esquer-

do de bovídeo. O alisamento de preparação encontra-

se presente apenas na face anterior onde são visíveis 

cerca de 20 linhas de incisões grosseiras, que nalguns 

pontos se sobrepõem ((g.7). 

SILV 023 – Fragmento proximal de tíbia esquerda 

de bovídeo que apresenta na face posterior 8 linhas de 

incisões irregulares sobre a superfície que não foi ob-

jecto de afeiçoamento prévio. Na face anterior são visí-

veis 7 sequências de linhas distribuídas aleatoriamente 

((g.8).

4.  Comentário geral

 

 A variedade de elementos ósseos que os fer-

reiros na Silves islâmica utilizaram para esta operação 

encontra paralelos nos conjuntos arqueológicos mais 

antigos estudados até ao presente em Espanha e no 

sul de França (Rodet-Belarbi et al., 2002; Moreno-García 

et al., 2006a; Moreno-García et al., no prelo). É curioso 

que o exemplar mais antigo conhecido, datado do sé-

culo V-VI (período Hispano-Visigótico), recuperado em 

Buzanca, San Martín de la Vega, Madrid, Espanha, se 

trate de uma tíbia direita de bovídeo, com característi-

cas semelhantes ao exemplar SILV 023 ((g.8). Por outro 

lado, Rodet Belarbi et al. (2002) na jazida de Paulhan,

L’ Ermitage, Hérault, França, registam a utilização de 

dois ossos ilíacos direitos da pélvis de cavalo, no século 

VII-VIII. Estes exemplares parecem evidenciar que numa 

fase inicial não existiria a preocupação ou preferência 

pela utilização de um tipo de osso em particular, apenas 

Fig. 7 – Exemplar SILV 019. Fragmento proximal de rádio esquerdo 
de bovídeo. Observar no pormenor a sobreposição de várias 
linhas de incisões

Fig. 8 – Exemplar SILV 023. Diá(se de tíbia esquerda de bovídeo. 
À esquerda, vista da parte externa da face anterior que apresenta 
linhas de incisões grosseiras, dispostas de forma aleatória. À direita, 
vista da face dorsal, com algumas linhas paralelas de incisões
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haveria interesse em explorar as boas qualidades que 

esta matéria-prima oferece para esta função frente a 

materiais mais rígidos como o metal ou mais macios 

como a madeira.  

Embora não sejam conhecidos conjuntos de cro-

nologia anterior ao período islâmico em Portugal é de 

supor que aqui existisse esse conhecimento anterior-

mente. Por essa razão, não nos parece aceitável que 

a variedade de elementos ósseos (mandíbula, úmero, 

rádio, tíbia e metápodos) evidenciados pela amostra 

de Silves possa ser exclusivamente associada aos es-

tádios mais precoces desta prática agro-metalúrgica. 

É importante referir que a utilização do osso como 

matéria-prima para manufactura de objectos variados 

(torres de roca, arquetas, placas, embutidos, pentes, 

al(netes, etc.) durante aquele período, pressupõe num 

ambiente urbano como o de Silves, uma grande pro-

cura e selecção dos elementos mais apropriados para 

aquelas (nalidades. Neste sentido, os metápodos, 

pelas suas características (dimensões, regularidade e 

robustez) assumiriam particular importância. Como 

consequência, perante a carência daqueles, os ferrei-

ros recorreriam a outros ossos menos procurados para 

(nalidades “mais nobres”.

Uma observação atenta das incisões presen-

tes nos vários exemplares permite-nos colocar várias 

questões: 

a) Estariam as safras destinadas apenas a avivar 

o serrilhado das foicinhas? Como interpretar que o 

exemplar SILV 013 identi(cado como metacarpo di-

reito de asno ((g.9), apresente na sua face posterior 

sequências perfeitamente alinhadas, com incisões 

Fig. 9 – Exemplar SILV 013. Fragmento proximal de metacarpo direito de asno. À esquerda, vista da face anterior e pormenor das incisões 
grosseiras distribuídas de forma imprecisa. À direita, vista da face dorsal e pormenor onde podem observar-se sequências de linhas 
paralelas constituídas por incisões (nas e regulares
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(nas e regulares e, na sua face anterior, se veri(que 

a situação oposta – incisões grosseiras, oblíquas, con-

vergentes? 

 Para encontrar resposta a esta e outras questões 

poderá contribuir o reconhecimento do espólio ar-

queológico que ultrapassa os domínios da Arqueozo-

ologia, nomeadamente aquele que se refere ao estudo 

dos elementos metálicos recuperados. Diferentes do-

mínios do trabalho artesanal que fariam parte do quo-

tidiano da cultura islâmica requeriam a utilização de 

instrumentos serrilhados: a carpintaria, a serralharia, a 

cirurgia ou mesmo alguns utensílios de uso doméstico 

poderiam necessitar de manutenção regular que pe-

riodicamente os levassem às o(cinas dos ferreiros. 

b) Tratando-se de um trabalho executado manu-

almente, a variabilidade das incisões poderá reZectir 

a experiência/inexperiência, habilidade/inabilidade 

do artí(ce? Até tempos recentes a operação de picar 

as foices era destinada aos aprendizes já que “requeria 

uma visão apurada e não se tratava de um trabalho de 

grande responsabilidade e especialização” (antigo fer-

reiro de Torres Vedras, com. pessoal Isabel de Luna).

c) A Etnologia revela-nos para tempos recentes 

(Aguirre et al., 2004; Moreno-García et al., 2005) a exis-

tência de diferentes bancos e sistemas de (xar as foi-

ces sobre as safras. Poderá esta situação reZectir-se na 

regularidade e precisão do trabalho?

d) Por último, o facto da alfaia agrícola englobar 

tipos de foices com diferentes dimensões pode igual-

mente contribuir para a variabilidade das marcas ob-

servadas.

 

5.  Conclusão

O conjunto das 27 safras em osso de Silves, à se-

melhança de outros elementos ósseos estudados no 

presente volume (Gonçalves et al., 2006; Moreno-Gar-

cía et al., 2006b) vem evidenciar o papel que a Arqueo-

zoologia pode desempenhar para o reconhecimento 

de actividades desenvolvidas numa zona periférica 

de um importante centro urbano, como foi Silves du-

rante o período de dominação islâmica. Para além do 

aproveitamento da sua força de trabalho, de produtos 

orgânicos produzidos sazonal ou diariamente (leite e 

dejectos) sobre os quais se construiu a riqueza quo-

tidiana daquela cultura, a carne, a pele e os ossos de 

animais domésticos (Moreno-García, 2004), represen-

tavam aproveitamentos que, apenas nestes últimos 

elementos, possuem uma directa visibilidade arque-

ológica.

O alargamento das perspectivas de investigação 

tradicionais da Arqueozoologia, que circunscrevem 

a sua atenção e objectivos à identi(cação e quanti(-

cação do espólio faunístico recuperado, traduz-se no 

desvendar de práticas culturais onde os ossos marca-

ram presença e constituem no presente a única evi-

dência que delas restou!

Por outro lado, a presença de um tão elevado 

número de utensílios nesta zona de arrabalde da ci-

dade, vem reforçar o conhecimento que temos sobre 

o modo de organização das cidades islâmicas, mos-

trando a localização das actividades industriais nestes 

espaços mais periféricos.  
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