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Resumo

O registo arqueológico tem revelado nos últimos anos a existência de metápodos que apresentam 

um número variável de orifícios abertos na face posterior da diá&se. Estes ossos, sobretudo perten-

centes a bovídeos, ocorrem de forma isolada ou em pequenos conjuntos que não foram até à data 

estudados numa perspectiva contextual e funcional. 

Os resultados respeitantes aos 30 exemplares que até ao momento foram inventariados em Por-

tugal (em Silves, Alcoutim, Paderne, Mértola, Palmela e Lisboa) permitem efectuar uma caracterização 

tipológica e associá-los exclusivamente ao Período Islâmico. 

Os sinais da sua utilização (posicionamento, número e desgaste diferencial interno e externo dos 

orifícios) sugerem tratar-se de elementos que provavelmente integrariam engenhos mais complexos 

onde estaria implícito o movimento rotativo. 

Abstract

The archaeological record has revealed the occurrence of metapodials, mainly of cattle, that fea-

ture on the posterior side of the diaphysis a variable number of perforations. They have been recov-

ered isolated or in small assemblages. So far they have never been studied from a contextual and/or 

functional point of view. 

The observation of 30 Portuguese samples (from Silves, Alcoutim, Paderne, Mértola, Palmela and 

Lisbon), all dated to the Islamic period, allowed us to characterize their typology.  

Traces left by their use (position, number and di7erential external and internal wear of the holes) 

suggest that these bones were elements of a complex structure in which spinning axes were in-

volved. 
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1.  Introdução

Na sequência das investigações desenvolvidas 

sobre instrumentos musicais manufacturados em 

osso (Moreno-García e Pimenta, 2004; Moreno-Gar-

cía, Pimenta e Gros, 2005; Moreno-García e Pimenta, 

2006) tomámos conhecimento da existência de al-

guns metápodos (ossos da parte inferior das patas) de 

bovídeos ou de equídeos que, apesar de apresenta-

rem um número variável de orifícios intencionalmen-

te lavrados na diá&se (&g.1), não terão tido qualquer 

funcionalidade musical, já que aquelas perfurações, 

ao evidenciarem diferentes estádios de desgaste, si-

tuação responsável pela fractura da maior parte dos 

exemplares, afastam essa possibilidade.

A compreensão da utilidade destas peças passa 

necessariamente pela análise pormenorizada da morfo-

logia externa e interna daqueles orifícios. Com este pro-

pósito apresentamos os primeiros resultados das nossas 

observações, ponte de partida para lançar hipóteses de 

trabalho que deverão ser desenvolvidas em articulação 

com áreas de pesquisa a&ns da investigação arqueoló-

gica (e.g. Arqueologia experimental, Etnogra&a, etc.). 

2.  Contextualização

De acordo com os dados até ao momento re-

colhidos estes metápodos perfurados ocorrem em 

Portugal durante um período cronologicamente ba-

lizado entre os séculos X e XIII, surgindo sempre as-

sociados a contextos estruturais islâmicos. De norte 

para sul, contam-se registos em Lisboa, Palmela, Mér-

tola, Alcoutim, Paderne e Silves1 (&g 2). Num âmbito 

geográ&co mais alargado conhecemos a existência de 

exemplares semelhantes nas regiões da Andalusia e 

de Valência, em Espanha2. 

1 Os autores observaram todos os exemplares referidos neste artigo, exceptuando os recuperados em Alcoutim e Paderne. No caso da primeira localidade 
conhecemos o exemplar desenhado em Catarino, H. (1997/1998) - O Algarve Oriental durante a ocupação islâmica. Povoamento rural e recintos forti&cados. 
Al-Uluyã 6. Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé. vol. 3. p. 1126.

2 Pedro Aldana, Ana Pajuelo e Mª Dolores López (comunicação pessoal).

Fig. 1 – Exemplar FRES 001. Metacarpo direito de bovídeo (Bos 
taurus) procedente das escavações arqueológicas realizadas 
na Fundação Ricardo Espírito Santo, Lisboa. Na face dorsal são 
evidentes três perfurações. Enquanto a perfuração central 
apresenta uma forma ovalada, a superior evidencia como o círculo 
original sofreu um desgaste progressivo no sentido da face lateral 
da diá&se, veri&cando-se no caso da perfuração inferior que o 
desgaste se operou no sentido oposto, até a fase medial.
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BOS= bovídeo; EQA= asno; MTC= metacarpo; MTT= metatatarso; D= direito; E= esquerdo; C= completo;
PE+D= epí&sis proximal+diá&se; D+DE= diá&se+ epí&sis distal; D= diá&se

observado

Palmela (Castelo)

CAST PAL 123 BOS MTC D D+DE 4 PAL 001

Lisboa 
(Fundação Ricardo Espírito Santo)

FRESS-Lx 96, 8 (20)
Pátio sup.

BOS MTC D C 3 FRES 001

FRESS-Lx 96, 2 (6)
Pátio inf.

BOS MTC E PE+D 2 FRES 002

FRESS-Lx 96 BOS MTC E PE+D 3 FRES 003

não observados

Quadro 1 - Relação dos metápodos perfurados localizados em Portugal.
* Desenhado em Catarino (1997/1998: 1126, estampa XL nº2)
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Espécie Osso Lado Parte Orifícios 
visíveis

Exemplar

Silves (Biblioteca – BIB)
(Teatro Gregório Mascarenhas – TGM)

BIB 04, I5/I6 BOS MTC E D+DE 1 SILV 018

BIB 03, K6 BOS MTT D C 2 SILV 001

BIB 03, M7 (10) EQA MTC D C 2 SILV 002

BIB 03, Sapata 18 EQA MTC E PE+D 2 SILV 003

BIB 03, N6 (10) BOS MTT E D+DE 2 SILV 004

BIB 04, N7 (13) BOS MTC D D+DE 2 SILV 005

BIB 03, J2 (3A) BOS MTC D D+DE 2 SILV 006

BIB 04, Terras caídas BOS MTC D PE+D 3 SILV 007

BIB 02, J2 (6) BOS MTC D PE+D 1 SILV 008

BIB 01, M5 (2) BOS MTC D PE+D 2 SILV 009

BIB 04, N7 (T. caídas) BOS MTC E PE+D 2 SILV 010

BIB 04, Sapata 23 (7C) BOS MTC D PE+D 1 SILV 011

BIB 04, Q7=Sapata 22 BOS MTC D D 1 SILV 012

BIB 03, S20 (2) BOS MTT D? D 1 SILV 013

BIB 02, K2, (0) BOS MTT E D+DE 1 SILV 014

BIB 04, J2 BOS MTC - D 1 SILV 015

BIB 02, O3 (3) BOS MTC E ½ D 1 SILV 016

BIB 02, N5 (2) BOS MTC - D+DE 1 SILV 017

TGM 04 BOS MTT D PE+D 3 TGM 001

Alcoutim (Castelo Velho)

BOS MTC E C 1 ALC 001*
1 exemplar não

Paderne (Castelo)

2 exemplares

Mértola (Alcáçova)

OS-VÁRIOS 4A, 4K (1C) BOS MTC D C 1 MER 001

OS-VÁRIOS 4A, 3L (1C) BOS MTC E D+DE 1 MER 002

OS-VÁRIOS 4B, 6G (1C) BOS MTC E D+DE 1 MER 003
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Lisboa 
(Fundação Ricardo
Espírito Santo)

3 3

Total 20 5 2 - 27

Silves
(Biblioteca – BIB)

12 4 2 18

(Teatro Mascarenhas 
Gregório – TMG)

1 1

Alcoutim  (Castelo Velho) 1* 1

Mértola (Alcáçova) 3 3

Palmela (Castelo) 1 1

Bos taurus Equus asinus

Metacarpo Metatarso Metacarpo Metatarso Total

Quadro 2 - Identi&cação osteológica e taxonómica dos metápodos observados.
* Desenhado em Catarino (1997/1998: 1126, estampa XL nº2)

Têm sido recuperados individualmente ou for-

mando pequenos conjuntos, salientando-se como 

mais signi&cativo aquele que provém da intervenção 

arqueológica realizada num arrabalde islâmico em Sil-

ves no decorrer das obras para a implantação do edifí-

cio da nova Biblioteca Municipal (Quadro 1). 

3.  Observações

Reconhecidos no passado pela sua dureza e ro-

bustez, os metápodos de distintas espécies de ungu-

lados foram recorrentemente utilizados como suporte 

para a realização de determinadas operações (Benco 

et al., 2002; Esteban Nadal e Carbonell Roure, 2004; 

Moreno-García, Pimenta e Ruas, 2005) e constituíram 

matéria-prima de base para a elaboração de diferen-

tes utensílios (Yesner e Bonnichsen, 1979; Serjeantson 

e Waldron, 1989; Spitzers, 1997; Vretemark, 1997). Não 

possuem qualquer valor cárnico, embora o conteúdo 

medular possa ter representado algum valor nutritivo. 

Após o abate, é por estes ossos que se inicia a esfola, 

sendo por vezes produzidas marcas de corte que po-

demos assinalar nalguns destes exemplares.

Como evidencia o Quadro 2 predomina a uti-

lização de metápodos de bovídeos (Bos taurus) com 

25 exemplares. Apenas dois elementos, recuperados 

em Silves pertencem a burro (Equus asinus) (&g.3). Os 

metacarpos (ossos do membro anterior com secção 

semi-circular) encontram-se mais representados do 

que os metatarsos (ossos do membro posterior, de 

forma paralelipipédica). Esta constatação pode re{ec-

tir uma selecção intencional dos primeiros para aque-

le desempenho. 

Além das já mencionadas marcas de corte rela-

cionadas com o processamento das carcaças, não foi 

registado qualquer trabalho prévio de preparação da 

superfície dos ossos. As perfurações foram em todos 

os casos efectuadas na face dorsal plana da diá&se, na 

sua parte central, indiciando uma nítida preferência 

por esta situação. Através dos exemplares completos 

podemos reconhecer a ocorrência de peças com uma, 

duas ou três perfurações. Aquelas que se encontram 

fragmentadas evidenciam a presença de um ou dois 

orifícios (Quadro 1).

No que respeita ao desgaste visível nas perfura-

ções observam-se várias situações: 

a) exemplares com orifícios de menor diâmetro e 

de forma quase circular, situação que interpretamos 

como pertencendo a um estádio inicial do seu desem-

penho (&g.4). 

b) exemplares onde foram produzidos desgastes 

desiguais no bordo circular original da perfuração fa-

zendo-a evoluir para uma forma ovalada (&g.5).

c) exemplares onde a perfuração central se alarga 
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Fig.2 – Localização dos exemplares de metápodos perfurados no 
território português

Fig.3 – À esquerda, exemplar SILV 002. Metacarpo direito de asno 
(Equus asinus) procedente de um arrabalde islâmico de Silves 
(BIB03, M7, 10). Na face dorsal são evidentes duas perfurações 
circulares, a superior dani&cada por fractura recente. À direita, 
exemplar SILV 003. Fragmento proximal de metacarpo esquerdo 
de asno (Equus asinus) procedente de um arrabalde islâmico de 
Silves (BIB03, Sapata 18). Na face dorsal é evidente uma perfuração 
cuja forma circular sofreu um desgaste progressivo até a face 
medial. Este exemplar encontra-se fragmentado à altura de uma 
segunda perfuração.

Fig.4 – Exemplar SILV 001. Metatarso direito de bovídeo (Bos 
taurus) procedente de um arrabalde islâmico de Silves (BIB03, K6). 
Na face dorsal são visíveis duas perfurações circulares na zona 
central da diá&se

Actas do 3º Encontro de Arqueologia do Algarve,  pp. 155 a 164
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Fig.5 – Exemplar SILV 005. Fragmento distal de metacarpo direito 
de bovídeo (Bos taurus) procedente de um arrabalde islâmico de 
Silves (BIB04, N7,13). Encontra-se fracturado à altura da perfuração 
central, sendo visível uma segunda perfuração de forma circular 
com desgaste no sentido lateral da diá&se.

Fig.6 – Exemplar SILV 008. Fragmento proximal de metacarpo 
direito de bovídeo (Bos taurus) procedente de um arrabalde 
islâmico de Silves (BIB02, J2, 6). O alargamento da perfuração 
originou a perda de tecido ósseo e a consequente fragilização da 
diá&se originando a sua fractura.

Fig.7 – Detalhe do exemplar FRES 001. Observa-se como a forma 
circular da perfuração central se foi alargando até os bordos da 
diá&se, enquanto as perfurações superior e inferior sofreram 
desgastes em sentidos opostos, assinalados pelas setas. 

Fig.8 – Exemplar PAL 001. Fragmento distal de metacarpo direito 
de bovídeo (Bos taurus) procedente do Castelo de Palmela. À 
esquerda vista da face dorsal, com quatro perfurações: uma no 
ponto de fractura; duas que encontram-se unidas e uma quarta 
que comunica com a face anterior da diá&se. À direita, vista da face 
anterior, onde é visível uma perfuração.

Metápodos Perfurados do Gharb al-Ândaluz: Observações para a sua Compreensão  |  Marta Moreno-García, Carlos M. Pimenta, Maria José Gonçalves
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perpendicularmente ao eixo longitudinal do osso origi-

nando a sua fragilização e consequente fractura (&gs.1 e 

6). Tratar-se-ia do estádio mais avançado da sua utilização 

e consequente abandono. No caso de existirem outras 

perfurações observamos que o sentido dos respectivos 

desgastes varia em direcções opostas (&g.7). No exemplar 

de Palmela, veri&ca-se a situação extrema de contacto en-

tre várias das perfurações na face dorsal (&g.8).

Os bordos de todos os orifícios exibem um desgas-

te suave, semelhante a um &no polimento. No entanto, 

a partir dos exemplares fragmentados (&g.9) observa-

se que o desgaste do tecido ósseo não se circunscreve 

ao bordo externo das perfurações. A parte interna da 

cavidade medular alinhada com cada perfuração en-

contra-se suavemente desgastada apresentando uma 

concavidade cuja superfície tem um aspecto igual-

mente polido. Nalguns casos, devido à perda de teci-

do ósseo (operada a partir do interior do osso) a diá-

&se encontra-se perfurada também na face anterior, a 

face oposta aquela onde foram originalmente abertos 

os orifícios (&g.1). 

Nos exemplares SILV008 (&g.10) e FRES 002 

aquela concavidade apresenta um &no depósito com 

coloração escura.

  

4.  Como interpretar estes ossos?

As observações realizadas indiciam que os des-

gastes produzidos nos bordos das perfurações e na 

cavidade medular destes ossos derivam da fricção de 

forma continuada, progressiva e simultânea de um 

elemento externo com aquelas superfícies, situação 

compatível com um movimento de rotação de eixos 

inseridos perpendicularmente nas diá&ses (&g.9). Po-

deríamos estar, neste caso, perante componentes de 

engenhos mais complexos talvez associados ao pro-

cessamento de &bras têxteis (vegetais ou animais). 

A consulta das fontes etnográ&cas revela-nos 

em diferentes culturas a existência de um leque vas-

tíssimo de aparelhos directamente implicados naque-

las operações (dobadouras, urdideiras, meadeiras, ca-

neleiras, etc.). Eixos verticais, perpendiculares, simples 

ou organizados em sistemas paralelos, encontram-se 

presentes num amplo conjunto de estruturas e cons-

tituem fortes hipóteses susceptíveis de explicarem a 

funcionalidade dos metápodos aqui apresentados 

(Veiga de Oliveira et al., 1991; Lopes Pires Nunes, 

2001). 

Como anteriormente referido, quer o desgaste ex-

terno quer o desgaste operado no interior das perfura-

ções não evidenciam que a fricção tenha sido provocada 

por um elemento demasiado abrasivo. A ausência de 

arestas vivas conjugada com o evidente polimento da-

quelas superfícies sugere a acção de um material macio. 

No decorrer de algumas operações relacionadas 

com o processamento de &bras (e.g. &ar, dobar, encor-

par, etc.) elas são organizadas em torno e ao longo de 

eixos móveis. Deste modo, podemos admitir que não 

existisse um contacto directo entre o bordo da perfu-

ração e o eixo propriamente dito mas sim das &bras 

que o revestiriam, justi&cando-se assim, o suave poli-

mento daquelas superfícies. De igual modo, é natural 

que entre as diferentes componentes do aparelho de 

trabalho &quem acumulados resíduos &brosos. A de-

posição desses desperdícios no interior da perfuração 

pode ter constituído um suporte suavemente abrasi-

vo que explicaria o polimento observado na zona in-

terna das perfurações (&gs.9 e 10).  

No intuito de conhecer a natureza da deposição 

Fig.9 – Exemplar SILV 007. A partir dos exemplares fragmentados 
observa-se que o desgaste do tecido ósseo não se resume ao 
bordo externo das perfurações mas está igualmente presente 
na face interna da diá&se. Parece-nos plausível sugerir que 
estes desgastes foram originados pelo movimento rotativo e 
continuado de eixos circulares tal e como assinalado pelas setas. 

Metápodos Perfurados do Gharb al-Ândaluz: Observações para a sua Compreensão  |  Marta Moreno-García, Carlos M. Pimenta, Maria José Gonçalves

Actas do 3º Encontro de Arqueologia do Algarve,  pp. 155 a 164



X E L B  6    |    163

Fig.10 – Exemplar SILV 008. Vista interna da diá&se. Observe-se a perda de tecido ósseo na parte interna da face anterior da diá&se 
(assinalada com setas na parte inferior na fotogra&a) quando comparada com a espessura da parte interna da face dorsal (parte superior 
da fotogra&a). De igual modo, note-se o depósito de coloração escura que reveste à área interna desgastada.

3 Estas análises serão em breve objecto de publicação pormenorizada.

escura localizada na zona de abrasão interna dos exem-

plares SILV008 (&g.10) e FRES 002, foi contactado o De-

partamento de Conservação e Restauro da Universidade 

Nova de Lisboa. A análise em espectrómetro de micro-

{uorescência revelou um elevado conteúdo em ferro, 

situação que poderia estar relacionada com a natureza 

do eixo que presumivelmente terá sido responsável, 

pelo menos em parte, pela perda de tecido ósseo3. 

5.  Conclusão

Em muitas circunstâncias, da grande variedade 

de engenhos que suportaram o quotidiano dos povos 

no passado &caram apenas elementos avulsos que, 

encarados de forma isolada, di&cilmente podem ser 

interpretados como tal. 

Neste trabalho, a Arqueozoologia vem revelar-

nos a utilização de metápodos de bovídeos e equíde-

os em diferentes regiões do al-Ândalus num cenário 

cronológico muito concentrado. A possibilidade de 

observar a quase totalidade dos exemplares recupe-

rados nos últimos anos em Portugal, permitiu avaliar e 

ponderar um conjunto de características comuns em 

todos eles. Independentemente da maior ou menor 

complexidade das intervenções responsáveis pelos si-

nais que tentamos interpretar, parece-nos que todos 

estiveram relacionados com funcionalidades similares 

associadas ao processamento de &bras e enquadra-

dos numa solução tecnológica posteriormente aban-

donada. 
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A recuperação num arrabalde islâmico de Silves 

de 18 exemplares re{ ecte não se tratarem de objectos 

excepcionais, indiciando terem estado directamente 

relacionados com uma das actividades artesanais de-

senvolvidas naqueles tempos naquela zona da cidade 

(Gonçalves e Pires, 2006).   

É previsível antever a existência de novos exem-

plares em conjuntos arqueofaunísticos do período is-

lâmico não divulgados ou estudados.
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