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Não existe ainda nenhuma jazida no 
concelho que se possa relacionar com a 
proto-história (Idades do Bronze e do 
Ferro). Contudo a provável existência de 
uma ocupação dos inícios da romanização 
(período republicano) no sítio da Azurria II, 
levanta o véu para a existência de 
ocupação de população indígena nesta 
zona aquando da chegada dos primeiros 
contingentes militares romanos. É no 
entanto ao período romano imperial que se 
reporta o maior número de jazidas 
conhecidas. Entre elas destacamos a 
ponte da Ribeira de Odivelas (MN), a 
Barragem da Senhora da Represa (IIP), as 
Villae Romanas da Panasqueira, do Monte 
do Outeiro, da Xancra, e da Melriça, às 
quais se associam casais, pequenos sítios 
de apoio às actividades agrícolas e 
necrópoles. 

Estes grandes estabelecimentos rurais 
continuam a ser ocupados ou são 
reocupados durante o período de 
dominação árabe, perdurando por vezes 
até finais da Idade Média, caso da jazida 
das Ladeiras (Faro do Alentejo), e da Villa 
da Xancra onde foi escavado uma 
necrópole de época islâmica durante a 
construção da rede de rega do Alqueva. 

No que concerne á época Moderna, esta 
encontra-se representada pelas Igrejas 
que semeiam a paisagem do concelho, 
bem como algumas casas senhoriais entre 
as quais se destaca pela história e 
monumentalidade a Quinta da Senhora da 
Esperança.
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As primeiras notícias arqueológicas sobre a 
área que hoje integra o concelho de Cuba 
remontam a 1573, quando André de Resende, 
integrado no séquito do rei D. Sebastião, refere 
que neste local encontrou uma grande quantidade 
de materiais de origem romana, mencionando a 
observação de cipos e «medalhas» (moedas). 
Além de Resende outros interessados se 
debruçaram sobre o património arqueológico sem 
contudo os podermos denominar de Arqueólogos 
na verdadeira acessão da palavra. Essa 
denominação apenas se pode utilizar para os 
investigadores do séc. XX, entre os quais 
destacamos Abel Viana na década de 40\50, 
Alberto Coimbra na década de 80, Miguel Lago em 
inícios de 90, Susana Correia e José Chaveiro em 
finais de 90. Todos eles contribuindo para 
incrementar o conhecimento sobre o património 
arqueológico de cuba. 

Após os últimos trabalhos houve um interregno 
de 10 anos nas investigações arqueológicas em 
cuba, que terminou com o inicio de dois grandes 
trabalhos. Foram estes, os trabalhos promovidos 
pela EDIA no âmbito das empreitadas de 
construção dos blocos de rega relacionados com 
o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva. 
E os trabalhos da Carta Arqueológica do Concelho 
de Cuba que se iniciaram em Junho de 2006, e se 
encontraram integrados na revisão do PDM, da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Cuba, 
e sendo a equipa constituída por Teresa Ricou e 
Luís Fialho.

Estão assim até ao momento georreferenciados 
336 sítios, de diversos períodos cronológicos (não 
estão neste número incluído os sítios que surgiram 
durante a fase de construção dos blocos de rega do 
Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva).

A ocupação mais antiga do concelho de Cuba 
remonta ao Paleolítico, contudo deste período 
apenas existem alguns achados recolhidos à 
superfície em acções de prospecção, nunca se 
tendo escavado nenhum sítio deste período no 
concelho de Cuba. É contudo na pré-história 
recente (Neolítico e Calcolítico) que encontramos 
os primeiros sítios com visibilidade no registo 
arqueológico, destacando-se os povoados de 
altura do  Cabeço  da Azurria, do  Outeiro do Tijolo, 

Monte dos Bispos, Cabeço do Sem Nome, 
Clarinha, os monumentos megalíticos da Anta da 
Fareloa, da Anta de Cima e o menir de Malk-
Abraão. 

Materiais cacolíticos do Cabeço da Azurria

Piscina quadrangular das Termas da Panasqueira Mausoleu romano do Monte do Outeiro
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