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Resumo 

A presente investigação foi baseada na reflexão sobre a problemática da análise 

da dimensão espacial de uma sociedade da Idade do Bronze no Mediterrâneo. Mais 

especificamente, esta pesquisa teve como objeto a civilização minóica, uma das 

culturas cuja história esteve estreitamente relacionada com as suas manifestações 

arquitetônicas e urbanas. No presente caso efetuamos um estudo de um edificio 

localizado no sítio palacial minóico de Mália, onde estão presentes as melhores 

evidências de um desenvolvimento urbano vinculado ao estabelecimento de novos 

eixos de articulação política e social durante uma fase decisiva em sua história, o 

período protopalacial (1900-1700 a.C.). O objeto específico de estudo foi a Cripta 

Hipostila, uma construção subterrânea associada a uma grande esplanada situada 

próxima ao palácio, na qual se desenvolveriam atividades de cunho político, segundo 

alguns autores, ou cerimoniais, segundo outros. O estudo dessa construção e de seus 

vínculos espaciais e funcionais com o complexo urbano maliota foi executado por meio 

de uma análise detalhada desta edificação, abrangendo problemas arquitetônicos, 

funcionais e espaciais, utilizando a a documentação disponível e pelo desenvolvimento 

de uma etapa de pesquisa de campo naquele sítio com o apoio do CNPq e da École 

Française d'Athènes. 

A realização de uma análise setorizada do edificio, a interpretação de seus 

vestígios em confronto com os registros e a descoberta de evidências inéditas em 

campo permitiram verificar que lidávamos com uma estrutura singular, cuja situação 

dentro do núcleo urbano maliota apoiava a noção da exist6encia de padrões de 

urbanização em Mália e de uma vinculação do edificio Kappa beta (ex- cripta hipostila) 

com atividades de cunho cerimonial. 
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INTRODUÇÃO 

Considerações Gerais 

A civilização minóica, um dos ramos de desenvolvimento das populações 

estabelecidas na Grécia no início da Idade do Bronze, tem os limites de sua existência 

situados entre 2900-1450 a.C. Ocupava uma área que tem seu centro na ilha de Creta 

(pr. 1), local em que se desenvolveu e a partir do qual se expandiu para outras partes do 

Egeu, nas Cidades e no continente grego. 

Essa civilização foi dada como existente a partir de 1900, quando Sir Arthur 

Evans iniciou as escavações do palácio de Cnossos, revelando um edificio que pela 

primeira vez mostrava que na Grécia existia um paralelo arquitetônico às grandes obras 

monumentais encontradas no Egito e na Mesopotâmia. 

A essa descoberta seguiram-se outras, o que resultou na descoberta, em 1920, do 

palácio de Mália pela École Française d'Athènes, que está sendo estudado de 1922 até 

nossos dias. Porém este sítio não compreendia apenas um palácio, mas um assentamento 

extenso no qual se identificou ocupações contínuas desde o Neolítico. Paralelamente à 

descoberta e escavação do palácio, outras pesquisas foram feitas, revelando várias 

estruturas que atestavam uma intensa ocupação da área (pr. 2). A posição de Mália junto 

ao mar e junto às rotas que levavam da porção central da ilha às regiões orientais 

mostraram que este sítio era um ponto importante nos contatos econômicos e culturais 

dentro da ilha. 

Esse sítio possui características que o colocam particularmente em destaque 

dentro do conjunto de sítios palaciais e urbanos da Creta minóica, exatamente por ser um 

caso em que se pode contemplar o desenvolvimento de um núcleo urbano para um 

núcleo palacial. Ao contrário de Cnossos, onde as informações relativas ao núcleo 

urbano ainda estão se delineando, com a investigação de estruturas individualmente, ou 

de Gúrnia, onde temos um plano definido do núcleo urbano, mas cujo palácio está ainda 
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sendo definido com o trabalho de Soles 1 , se encontrará em Mália o único caso em que 

pode ser estabelecida uma cronologia de ocupação desde o período pré-palacial, 

mostrando a instalação de um núcleo aldeão que no período protopalacial toma-se um 

núcleo urbano complexo no qual se delineia uma sociedade que mostra as evidências de 

uma maior complexidade, com a aparição de categorias funcionais especializadas, o uso 

da escrita, a implantação de um sistema administrativo contábil, contatos comerciais 

externos regulares e uma centralização política materializada no palácio. Porém nesse 

mesmo período se observa existência de estruturas arquitetônicas tão significativas 

quanto aquele, e que não aparentam ter sido construídas em função do palácio, mas em 

função da cidade que o margeia, como o grupo formado pela cripta hipostila e pela 

"ágora". Tal situação se mostraria posteriormente alterada no período neopalacial, 

quando haveriam indicações de uma centralização econômica e política no palácio, que 

passaria a reger um complexo urbano e rural sediado em Mália, e abrangendo áreas 

externas, como o platô de Lasithi (pr. 3). 

Sendo o período protopalacial um momento particular no processo de 

desenvolvimento deste núcleo minóico, decidimos nos ater à investigação deste período 

específico, fundando nossa pesquisa sobre a arquitetura das construções maliotas (pr. 4). 

Veremos que os projetos arquitetônicos protopalaciàis incorporam caracteres 

posteriormente empregados nos edificios neopalaciais, como a utilização do plano 

ortogona1 2  e a construção de aposentos através do modelo aglutinativo e com um 

sistema de acesso que tende a uma introdução progressiva que oculta seu plano interior 

para o visitante, por meio de ângulos em corredores ou portas nas extremidades das 

salas. O sentido de desorientação planejada verificado em alguns desses traços parece 

estar muito ligado ao projeto palacial, visto que as habitações simples possuíam o projeto 

tipo bui and hen3 . As casas complexas de vários aposentos do período protopalacial já 

têm um padrão de distribuição com um zoneamento interno que sugere a especialização 

de espaços em algumas áreas, o que pode ser visto na quadra Mu especificamente. 

1  Soles. Jeffrev S.. 'The Gournia Palace'. AJA 95(1):17-78, 1991; 'The earlv Gournia town AJA 83(2):149-167, 
1979; 'Towards a reconstruction ofthe palace atGournia'. TLL4S-4, 1979, p. 11-17. 

2  Traço este que viemos a descobrir ao longo de nossa pesquisa em Atenas e em Mália, corrigindo nossa observação 
feita no projeto de pesquisa, p. 10. 

Expressão empregada por Evans para designar o plano de casas com dois aposentos, onde o aposento menor tem 
acesso em ângulo reto pelo maior (bui and ben, conforme denominação do arranlo interno de casas escocesas, 
onde há um aposento externo que serve de sala de estar e outro menor, interno, que serve corno quarto de 
dormir). 
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Em virtude de nossa situação como membro da EFA e com a direção de nossos 

trabalhos pelo então Secretário-Geral da Instituição, Prof Pascal Darcque, nos foi 

possível desenvolver nosso estudo tendo como área de investigação o sítio de Mália 

durante o período protopalacial. 

Orientamos a presente pesquisa para a análise espacial de um edificio em 

particular, tendo como eixos a arquitetura dos edificios protopalaciais e a análise da 

circulação, que compreendo como um princípio de organização na arquitetura minóica. 

Este edificio é uma das estruturas cuja identidade e papel constituem problemas a 

serem solucionados, a cripta hipostila, considerada parte de um complexo junto com a 

Ágora (pr. 5). Estas estruturas se articulam como um conjunto que apresenta traços que 

os caracterizam como o centro político da cidade maliota, tendo uma função incomum 

- 	neste sítio. 

Não temos como objetivo a reconstituição do complexo sócio-cultural e 

econômico maliota a partir da análise de uma estrutura e de sua inserção na trama 

urbana, mas apenas ressaltar a da dimensão espacial dessa cultura, o que pode 

possibilitar a recuperação de elementos sociais, culturais econômicos e políticos da 

mesma pela observação das articulações entre estes no espaço arquitetônico minóico. 

De maneira a realizarmos nosso trabalho, estruturamos a nossa pesquisa em cinco 

capítulos, compreendendo os seguintes pontos: 

O primeiro capítulo destina-se à exposição dos métodos utilizados para a 

investigação, a qual se baseia na análise arquitetônica da cripta, priorizando a análise de 

elementos específicos de composição da estrutura quanto às suas características formais. 

O segundo capítulo consiste no catálogo de estruturas arquitetônicas do período 

protopalacial, cuja finalidade é a de sintetizar o conjunto documental existente sobre a 

arquitetura deste período, criando uma referência básica para o cruzamento de 

informações sobre a arquitetura maliota, considerando os problemas de articulação dos 

espaços internos, acesso, técnicas e materiais de construção e cronologia das ocupações. 

O terceiro capítulo se divide em duas partes. A primeira destina-se a uma 

exposição exaustiva das informações sobre a cripta hipostila, tendo como base a 

publicação de Amouretti. Esta exposição abrange todos os aspectos possíveis, desde as 
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questões relativas às técnicas de construção, organização do espaço, descrição da 

estrutura, referências estratigráficas e cronológicas. A segunda parte consiste na 

discussão de uma série de características específicas da construção, as quais 

consideramos relevantes para a sua caracterização, com a análise detalhada das mesmas. 

Neste ponto colocaremos questões relativas à interpretação de determinadas partes do 

edificio, considerando a particularidade de seu projeto. 

O quarto capítulo aborda informações obtidas durante nossas pesquisas de campo 

realizadas em 1995-1996 na cripta hipostila, que consistiram no estudo de material 

proveniente das escavações originais e em trabalhos de manutenção, limpeza e 

restauração do edificio e arredores. Os pontos principais dessa abordagem referem-se à 

reformulação dos setores que compõem o edificio com base nas novas evidências 

levantadas. 

O quinto capítulo se concentrará na questão da identidade desse edificio com 

base nas interpretações anteriores e numa reavaliação global dos elementos levantados e 

discutidos nos capítulo precedentes. Sua seqüência é a tentativa de contextualização da 

cripta hipostila no núcleo maliota, momento em que efetuaremos uma análise da 

organização espacial do sítio e de seu projeto urbano. 
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Capítulo 1 

OBJETIVOS E METODOLOGIA DE PESQUISA 

Considerações Gerais 

Objetivos 
Da maneira a realizar este estudo centrei meus esforços na análise integral da cripta 

hipostila, enquanto entidade arquitetônica, ou seja, uma composição de elementos distintos 

que foram arranjados dentro de um programa único. 

Nossa pesquisa atualmente se define pela abordagem original de uma problemática 

precisa, que no caso é a da identificação de traços de um projeto ou de projetos de 

organização e distribuição de movimentos nas estruturas arquitetônicas palaciais, ou seja, de 

um projeto de desenvolvimento da circulação nos edificios, controlando e/ou orientando as 

possíveis rotas em seu interior. 

No início de nossas pesquisas de doutorado havíamos dado prioridade à 

problemática da circulação, porém no decorrer do trabalho observamos a necessidade de 

executar um passo anterior, o da análise e identificação dos módulos arquitetônicos e de 

suas atribuições funcionais. 

Claire Palivou 1  assinalou a presença de dispositivos arquitetônicos utilizados de 

maneira similar tanto nos palácios quanto nas habitações maiores, e também notou que a 

função desses dispositivos era similar (caso do Minoan Hall). John McEnroe já havia 

demonstrado uma similaridade na distribuição de espaços entre as grandes habitações e os 

palácios dentro do período neopalacial 2, e Effenterre fez o mesmo com Malia no 

protopalacial. Disso decorreria que, em um sítio onde se dispusesse de estruturas 

contemporâneas, se poderia encontrar traços de semelhança entre essas estruturas e/ou até 

mesmo uma conexão entre as mesmas. Dentro do processo de desenvolvimento de uma 

Cf. Palvvou C.. 'Circu1ato' patterns in minoan architecture'. %4P, 1987,p.l95-2O3. 
2  Cf. McEnroe. J.. 'A typologv ofminoan neopalatíal houses'. AJA 86(1 ):3-1 9, 1982. 
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sociedade, a identificação dos traços de contemporaneidade e de similaridade podem 

mostrar o que se tinha como padrão neste período. Mais do que isso, ao delinearmos a 

articulação espacial e cronológica destas estruturas, seria possível entender como ocorreu o 

desenvolvimento desse núcleo minóico em particular. O estudo global permitiria reavaliar o 

nexo de certas estruturas que ainda não são claramente compreendidas, como é o caso 

específico da cripta hipostila. 

A análise desse edificio se baseia na noção de uma correspondência entre suas partes 

componentes e suas atribuições funcionais, entendidas no sentido mais amplo. A 

problemática do estudo de uma estrutura específica consiste na compreensão de seu 

significado enquanto resultado da produção de um espaço artificial adequado a finalidades 

específicas. A questão que permeia tal noção é a de saber quais seriam as finalidades às 

quais o edificio foi subordinado e concebido. 

Observamos que na arquitetura minóica existem padrões visíveis de elaboração do 

espaço construído. Se tratássemos de exemplares da arquitetura vernacular, teríamos 

maiores problemas na identificação de dispositivos específicos, porém a cripta corresponde 

a um projeto que envolve o uso de especialistas, dadas as suas dimensões e técnicas 

empregadas. Dessa maneira, o exame de detalhes particulares se torna viável por obedecer a 

padrões definidos de construção. 

Por esta razão, priorizamos inicialmente a contextualização das informações em um 

quadro definido de referência. Este quadro será fornecido pelo estabelecimento de um 

catálogo de estruturas arquitetônicas maliotas que tenham sido construídas ou utilizadas no 

período protopalacial. Tal catálogo resumirá a massa de informações relativas à arquitetura 

desse período. Uma análise dessas estruturas permitiria observar os padrões arquitetônicos 

vigentes à época, não apenas no que se refere à base de alocação de espaço, mas à 

utilização de dispositivos arquitetônicos e sua relação com atividades ou funções 

específicas. 

Dessa maneira, se teria o referencial inicial para a análise do edificio. Numa segunda 

etapa analisamos a documentação pertinente à estrutura em questão, coletando todas as 

informações relevantes, as quais seriam em seguida reestudadas e confrontadas com os 

dados obtidos na etapa seguinte, a investigação da estrutura iii loco, momento no qual seria 
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realizado uma nova investigação com atenção particular ao problema de definição de seus 

limites reais. 

Tendo em mãos esta vasta documentação, propomos o levantamento de uma série 

de características arquitetônicas individuais a serem analisadas separadamente. Enfim 

utilizamos os procedimentos da análise de acesso para determinar as rotas de circulação na 

estrutura definindo o seu grau de acessibilidade e de movimentação no interior da estrutura. 

O estudo sobre o palácio de Mália foi um um experimento preliminar do uso da 

análise espacial fundado, sobre a problemática das relações espaço/função e da circulação, 

na qual tentamos delinear alguns de seus padrões e componentes. Tal tema permanece atual 

na medida em que o conhecimento da civilização minóica ainda apresenta grandes lacunas, 

especialmente no que se refere ao papel desempenhado pelos palácios na organização 

social, econômica e política da ilha, conforme pode ser observado em duas publicações que 

lidam diretamente com estes aspectos, Minoan Sociely e The Functions of lhe Minoan 

Paiaces, as quais destacam justamente a necessidade de estudos mais aprofundados sobre 

este assunto. 

Há uma tendência para se considerar a habitação como um espaço no qual estas 

atividades são desempenhadas sem uma atenção ou preocupação de delimitação de uma 

área exclusiva para sua realização, ou sej a, sem que se defina um espaço específico de uso, 

resultando daí a constituição de um espaço dito multifuncional. Se de um lado parece 

simples falar em espaços multifuncionais como um sinônimo de habitações, de outro lado 

isto aprsenta um outro problema, pois não permite uma definição de atividades dentro da 

habitação, exatamente pela ausência de traços de atividades específicas. 

Os trabalhos de Kopaka, Fernandez e Darcque 3  apontam para uma direção na qual 

se procura a identidade ou a caracterização de estruturas por meio de uma combinação de 

critérios múltiplos, significativos individualmente, mas que não seriam por si suficientes para 

uma identificação específica. 

Para se fazer uma análise real desse edificio com referência aos problemas de 

organização espacial, devemos considerar a construção de uma lista de critérios que permita 

Kopaka, Catherine - .4ménagernent i,uérieures des habitations et activilés domestiques en Crê te ei à Théra à / ige dii 

Bronze, 1984. Thêse ifie. cycle; Nambraud-Fernandez, Nicole, Les lieux de culi e en Crêre, Grèce continentale ei 

dans les iles égéennes du Néolithiquc à l'époque archaique, Thêse da ifie. cycle, 1983; Darcque, Pascal. 
L'architecrure domestique mvcénienne. Thèse ifie. cycle, 1980. 
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recuperar de forma ordenada todas as informações disponíveis sobre esta estrutura, 

considerando os aspectos de acesso exterior, orientação global da estrutura, número de 

aposentos, distribuição e conexão dos espaços internos e externos, presença de pavimentos 

superiores, dispositivos arquitetônicos particulares e cronologia geral da construção. 

O trabalho que desenvolvemos se fixa na investigação do desenvolvimento do sítio 

minóico de Mália durante o período protopalacial, dizendo respeito especificamente à 

observação de padrões de estruturação urbana e ao fenômeno da circulação enquanto 

componente ativo desse desenvolvimento, onde seria dada atenção à problemática da 

circulação num âmbito mais restrito, como componente de uma estrutura em partícular, 

inserida neste contexto urbano sem que sua finalidade seja claramente conhecida 4 . Essa 

abordagem se relaciona ao desenvolvimento de pesquisas de campo na área da cripta 

hipostila onde efetuamos os trabalhos necessários de investigação de suas relações espaciais 

e funcionais com as áreas circundantes e com as rotas urbanas 5  

No entanto a questão da investigação de um edificio previamente escavado e 

estudado deve ser entendida com cuidado. Se de um lado ela implica no conhecimento 

direto de cada elemento existente no edificio, ela não significa necessariamente que 

devemos efetuar novas análises de cada elemento para concluir nossos estudos, mas sim que 

devemos estar aptos para manipular os estudos e as descrições dos mesmos realizados por 

outros pesquisadores. 

De um lado isso se mostra proveitoso por lidarmos com um assunto que permanece 

no âmbito de nossa reflexões sobre o estudo da organização espacial na arquitetura minóica. 

De outro lado estaremos trabalhando em dois projetos que se articulam perfeitamente, o 

desenvolvimento de nossa tese e a realização de pesquisas sobre um determinado sítio num 

determinado período sendo que ambos estão inseridos em nosso projeto de tese. 

Propomos o estudo de um momento em que entidades distintas coexistiram, palácio, 

criptalágora e núcleo urbano durante o período protopalacial. Esta proposta vem de 

Porque ainda que possamos sempre indicar Silvia Damiani-Indelicato, cuios trabalhos sempre giram em torno de 
Cnossos. Festos e Mália, estaríamos falando de um autora que privilegia as relações políticas e religiosas entre dois 
elementos, o palácio e a cidade, considerando-os como corpos distintos e separados, com evolução independente. 

Estudos preliminarmente efetuados por Henri van Effenterre, 'Malha, cité mmoeime', cR.41, 1963, p. 20-29, depois 
expandido em Le paiois de lvíallia ei ia cité minoenne, 1980, p. 181-200 (daqui em diante PIv1CM); também há um 
esnido de Poursat. 'Town and palace at Malha at the protopalatial period (summary)', P\íP, 1987, p. 75-76, depois 
expandido em seu ensaio bibliográfico, 'La vilie minoenne de Malha: recherches et publications récentes', R4 1:61- 
82, 1988. 
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encontro à necessidade de definir com maior clareza as formas pelas quais ocorreria a 

articulação destas entidades no plano espacial. Tal manifestação se baseia na premissa de 

que em tal contexto a presença simultânea de tais estruturas não deveria corresponder a 

uma identidade de funções, ou seja, se haviam três componentes distintos, eles não teriam 

papéis idênticos ou similares neste núcleo minóico. Haveria um nexo em sua simultaneidade. 

Portanto, ensaiaremos a análise e interpretação de um contexto que estudamos 

parcialmente durante o mestrado 6, o sítio de Mália, fundado na análise do processo de 

desenvolvimento de um sítio palacial. 

Ao lado deste estudo, deverei efetuar um levantamento de todos os indícios de rotas 

e vias de circulação dentro e ao redor do sítio de Mália, desde que existem em vários 

pontos do sítio fragmentos e trechos inteiros de ruas e cruzamentos conservados que 

conectam aparentemente algumas das estruturas protopalaciais. Este estudo poderá ser 

amplamente facilitado pelas prospecções de Sylvie Müller, na planície de Mália, executadas 

nos últimos cinco anos. 7  

O Protopalacial: algumas observações 

O princípio deste trabalho é a análise abrangente de todas as estruturas que tenham 

sido construídas ou ocupadas durante o período protopalacial, ou seja dentro do Minóico 

Médio IB - Minóico Médio II. Para tal efetuei uma coleta sistemática de informações 

referentes a todas estas estruturas de acordo com a sua publicação no Builetin de 

Correspondance Heilénique e na série Éiiides Crétoises, já que são parte dos trabalhos da 

École Française d'Athènes desde o fim do século passado. 

Algumas destas estruturas foram apenas sumariamente estudadas, pois sua 

descoberta foi feita dentro daquela época em que os arqueólogos responsáveis estavam 

concentrados nas escavações no palácio, pelo que as informações dadas quanto a certas 

estruturas são mínimas, como é o caso da villa Alfa, do edificio Beta e da quadra Gama. 8  

Ó  Allegrette, AH.. Organização espacial no palácio de Má/ia 1700-1450 a.C. Dissertação de Mestrado, São Paulo, 
FFLCH-USP, 1991. 

Müller, Sylvie, 'Prospection de la plaine de Malha 1.' BH 1 14(2):921-930, 1990; 'Prospection de la plaine de Malha 
W. BCH 115(2):741-749 1991. 

8  Este último caso é para mim o mais interessante, pois trata-se de uma quadra de habitações sobre a qual não dispomos 
de informações suficientes para que se faça urna análise acurada. Mesmo o problema da localização dos dois setores 
escavados não se encontrava adequadamente registrado, sendo necessário o trabalho de investigação de René Treuil e 
Martin Schrnid depois de mais de quarenta anos para se recuperar a localização provável desta área. Para maiores 
detalhes ver o capitulo III. Catálogo de Estruturas Protopalaciais. 
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De um lado isto dificulta nossa análise, pois trata-se de estruturas que forneceram os 

primeiros indícios de um período protopalacial tão importante quanto o neopalacial em 

Mália. Esta impressão foi confirmada posteriormente, com a descoberta da casa Theta, dos 

depósitos Dessenne, dos Santuários Minóico Médio II e dos Cornos, do complexo Cripta 

Hipostilalágora e, por fim, da quadra Mu. Ao lado disto foram descobertos vestígios de 

níveis protopalaciais em habitações consideradas apenas neopalaciais como a casa Épsilon e 

nas casas das quadras Deita e Zeta e no próprio palácio. 

Os dois problemas maiores ao se lidar com os vestígios arqueológicos em Mália são: 

o tipo de solo desfavorece a conservação da pintura nas cerâmicas, tornando extremamente 

dificil a leitura de sua decoração, e o fato de que os níveis estratigráficos do sítio são 

confusos e muitas vezes estão perturbados (é o caso da Theta, onde a escavação exigiu a 

desmontagem de estruturas do período micênico e também do período romano). Um bom 

exemplo da quantidade de trabalho que se exige para compreender a estratigrafia do sítio é 

a publicação de Pelon sobre a casa Épsilon, que retoma e continua os trabalhos efetuados 

pelos primeiros pesquisadores de Mália9 . 

Trabalhamos com toda a documentação disponível sobre este sítio na École 

Française d'Athènes, o que quer dizer que temos acesso à maioria dos relatórios originais e 

às fotografias e planos feitos à época das escavações. Tentaremos fornecer o maior número 

de informações pertinentes sobre cada estrutura. 

Dentro dessa perspectiva, uma experiência de utilização de pares de oposição parece 

ser uma ferramenta útil para avaliarmos os elementos de circulação, tanto ao nível dos 

espaços públicos quanto das construções. Trata-se de observar quais são os pares que 

caracterizam tais elementos, na medida em que eles podem indicar quais são os referenciais 

dominantes na utilização e disposição dos mesmos. 

Existem alguns pares de oposições que seriam relevantes para o estudo da 

problemática espacial, aplicada à arquitetura, como movimento/estar, interior/exterior, 

longe/perto, entrar/sair, visível/oculto, alto/baixo, dentro/fora e junção/separação. 

Diferenciam-se os componentes de circulação incorporados a uma construção e 

aqueles pertencentes ao espaço público da cidade. No plano arquitetônico a circulação 

Pelou, O., Malha, Maisons III - Le Quartier E, 1970. 
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- 	corresponde a um caracter planejado, ou seja, o processo de construção do espaço já 

incorpora a circulação interna como um de seus componentes. No plano público (como 

chamamos aqui o espaço externo às construções e que pode consistir tanto de um vazio 

arquitetônico quanto de uma rede de vias) a circulação pode ser fruto de um planejamento 

urbano, da incorporação de espaços públicos aos espaços construídos ou da formação 

aleatória (não planejada) de vias de conexão entre as construções. 

O primeiro par de oposições que se define é o público/privado, identificado pelo 

espaço fechado de um edificio e o exterior circundante, onde considera-se público o espaço 

não cercado e portanto visto como livre, em oposição ao edificio, cuja delimitação indica a 

restrição de acesso para os não associados à construção e seu usufruto. 

A presença de um órgão diretor modifica este quadro por ser o responsável pela 

definição dos espaços públicos, os quais já estariam divididos em duas categorias: espaços 

públicos abertos e fechados. Neste último caso os espaços reservados a atividades 

específicas (o que não deixa de ser uma forma de espaço privado). De outro lado, este 

órgão também define os acessos à cidade e as áreas sem acesso, por motivos estratégicos, 

militares ou econômicos ou ainda religiosos. 
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Capítulo II 

CATÁLOGO DE ESTRUTURAS PROTOPALACIAIS DE 
MÁLIA 

Informações sobre estruturas contemporâneas da CrIpta Hipostila. 

Introdução 
Este catálogo tem como finalidade a apresentação das estruturas que compõem o 

núclëo urbano de Mália durante o período protopalacial (c. 1900-1700 a.C.). A finalidade 

dele é a de fornecer uma referência para o contexto no qual ocorreu a construção e 

utilização primeira da cripta hipostila, a qual como se verá posteriormente, estava inserida 

profundamente dentro da malha urbana, constituindo possivelmente um dos eixos centrais 

de circulação na cidade. Se encontram ausentes deste catálogo as estruturas que não 

apresentam qualquer vestigio que pudesse ser atribuído ao período em questão 

(protopalacial), que dispusessem de vestígios que não pudessem ser relacionados 

diretamente com as estruturas existentes' ou cujas informações fossem insuficientes para 

uma análise adequada. O catálogo será apresentado em ordem baseada na complexidade, de 

estruturas simples para quadras de habitação, áreas de atividade ritual e áreas públicas e 

institucionais, seguindo a designação original das estruturas ou dos complexos de estruturas 

conforme feito pelos seus pesquisadores. A ordem de apresentação segue os seguintes 

princípios: 

Nome da estrutura ou complexo; 

Período de escavação; referências bibliográficas das campanhas de escavação e de 

ensaios de interpretação das estruturas; 

Localização no sítio; 

Descrição geral dos edificios; 

Como no caso de restos sob uma habitação que fossem de uma estrutura anterior indefinida. 
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Observações gerais, contendo comentários sobre os dados existentes e trabalhos que 

foram efetuados para a complementação das informações; 

Cronologia da construção. 

- 	 As referências a planos, desenhos ou fotografias das estruturas segue ordem 

particular nossa, mas com indicação do registro original do documento 2 . 

Uma outra estrutura foi acrescentada ao catálogo, apesar de não pertencer ao sítio 

de Mália. Trata-se do conjunto de salas descobertas em Festos, que representam o paralelo 

arquitetônico mais próximo da cripta hipostila 3 . 

Casas Sul 

Campanha: 

Referências: 

PalaisJV, p. 13-17 

PMCMI, p. 156-164 e 167-169 

Conjunto de três estruturas encontradas sob a fachada externa Sul do palácio de 

Malia. A casa A tem uma área de c. 270 m2, a casa B de c. 150 m2  e a casa C de 75 m2 . E 

possível que houvesse ainda uma casa D segundo Effenterre (PMCM 1, p. 156, fig. 15). [fig. 

# - plano das casas ao sul do palácio] 

Entre A e B há uma ruela estreita de 0,50 m de largura. As peças principais destas 

casas têm uma lareira fixa central com uma cavidade central de diâmetros variando de 0,10-

0,20 m e profundidade de 0,10 m. 

Cronologia: a cronologia destas casas foi dada inicialmente como Minóico Antigo 

III por Demargne, pela presença de fragmentos cerâmicos policromos, iight-on-dark, vasos 

com festões escuros sobre fundo claro, indicando a "primeira época" 4 . Porém a imprecisão 

dos limites desta época, que como vimos pode se estender até o Minóico Médio III, exige 

uma releitura dos vestígios. O material destas casas pode na verdade ser datado do Minóico 

2  A numeração ou denominação empregada nas descrições é normalmente aquela dada pelos pesquisadores, mas desde 
que há casos em que nem todos os aposentos foram numerados, foi necessáno que eu mesmo fornecesse as 
indicações, que serão mencionadas. 

Ver apêndice. 
Demargne, Mal/ia, Quatrièrne rapporr, p. 15-16. 
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Médio IA - Minóico Médio 1B associados, com base numa redefinição do Minóico Médio 1 

e a comparação com o material do nível 1 da casa Épsilon, que pertence ao Minóico Médio 

113 - Minóico Médio ii. 

Casa Deita beta 

Campanhas: 1931-32 

Referências: 

Mal/ia, Maisons 1, p. 49-52. 

Situado a Oeste da porta Noroeste do palácio, tem uma fachada Norte que se 

estende ao longo da rua principal desta quadra, do lado Sul (pr. 6). 

Apresenta três entradas, pertencentes a níveis e períodos diferentes. O ângulo 

Sudoeste está destruído. A parede diante da rua é em sideropetra grosseiramente 

desbastada, colocada sobre um plinto ligeiramente saliente, mas mantém uma altura média 

de 1 m pertq da entrada principal, em relação à rua. A soleira da entrada a tem largura de 

1,52 m, com um orificio para eixo de porta a Oeste. O canto da parede estava enegrecido 

por carvão e tinha o piso coberto por terra queimada. Para se entrar na casa desce-se por 

dois degraus que levam ao corredor de entrada 1, de orientação Norte-Sul; ele tem a Oeste 

um maciço vazado que constitui uma pequena célula, talvez um poço de escadaria ou uma 

casa de guarda, com uma soleira no lado Oeste da entrada, ao nível do degrau 

intermediário. No ângulo Sudoeste deste maciço e na parede oposta da entrada 1 há dois 

pilares em arnn7ouda, alinhados Leste-Oeste. 

A Oeste do corredor 1 está a peça 4, de acesso amplo. Ao Sul se tem uma entrada 

para o pátio 3, com uma bacia (ou fossa) no centro, onde se encontrou cerâmica datada do 

Minóico Médio III, ossos, carvão e um iychnos6  de pedra. A Leste e Oeste há duas 

pequenas paredes que limitam o pátio, com duas bases de coluna ao Norte e Sul, 

aparentemente formando um espaço definido. Sinais de colunas de madeira também são 

visíveis nos pequenos muros de Oeste e Leste. Forma-se um poço de luz. 

A Oeste deste pátio existe um acesso pela sala 6 até as salas 5 e 7, a partir do ângulo 

Sudoeste. Nestas se encontrou pouca cerâmica mas muitos sinais de carvão, com o solo às 

Pelon. Mal/ia, Maisons III, 1970. p. 38. 
Lyclrnos é um tipo de lamparina. 
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vezes enegrecido. Sugeriu-se que fossem marcas da superestrutura de madeira que tivesse 

caído do pavimento superior. A sala 7 tinha muitos fragmentos de pllhoi e a sala 8, de 

pequenas dimensões, estava quase completamente preenchida com uma bacia de bronze. 

Ao Sul destas peças há outro grupo de salas sem acesso aparente a partir das 

anteriores. Estão separadas por um muro grosso e irregular. No entanto os pesquisadores 

apontam para uma redução notável de sua espessura no canto Sudeste do pátio 3; talvez 

fosse uma tentativa de se obter luz desse pátio para as peças ao Sul de 5-87 
. 

Voltando ao corredor 1, seguindo para Leste e passando pela face Norte do pátio 3, 

uma sala quadrada 2. Seguindo ainda mais para Leste, se chega a um pequeno corredor em 

cotovelo para Sul que se abre para o grupo de salas 9-12. Nessas salas achou-se cerâmica 

comum, pesos8, estuque e carvão. Ao Norte deste grupo de salas há uma peça alongada e 

fechada para o exterior numerada 13. Essa peça estava cheia de fragmentos de tijolos e 

lajes: supõe-se ter existido uma base de escadaria ou de galeria do pavimento superior. 

Todo este setor descrito acima refere-se às áreas que acredita-se pertencerem ao 

período protopalacial. O setor a Leste que descreveremos agora foi uni acréscimo erguido 

no períodos seguinte, mantendo-se o uso da área acima descrita 9 . 

As outras duas entradas da casa, b e c, estão bem a Leste, no extremo de uma 

pracinha lajeada que leva de um lado para o palácio. Diante dessas entradas há um pequeno 

pátio retangular estucado e com cascalho, onde um furo de encaixe do eixo de uma porta 

ainda é visível, no ângulo Nordeste. Supõe-se que a parede Leste fosse sólida. 

Por b se chega ao corredor Leste-Oeste 14, em cuja face Norte há um banco 

estucado e no seu extremo Oeste uma plataforma lajeada, a qual mostra an;niouda na 

parede de fundo Norte e duas bases de coluna na parte Sul, com respectivamente com 

0,40 m e 0,30 m de diâmetro. Observe-se que o corredor fica cerca de 1 m acima do nível 

da entrada a, mais ao Oeste. 

Do extremo do corredor 14 há passagem para um corredor perpendicular 15 que 

liga vários aposentos: primeiro a peça 16, paralela ao corredor 14 porém mais curta que 

esta, depois vem a peça 17, que se abre para uma peça quadrada 18, que apresenta uma 

Interpretação dada pelos autores, a qual não pude conferir iii loco, p. 50. 
8 NãO especificado se de tear ou de pesca. 

Ver a cronologia do edificio, mais abaixo. 
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base de coluna alta. A sala 18 faz a ligação a Leste com a peça 21 e esta com a entrada c. 

Na peça 19 há um sistema de dois pilares e duas colunas alinhadas paralelamente Norte-Sul. 

Não há mais descrição, no relatório original, no entanto posso muito bem mostrar 

que a peça 20, que precede a sala 19 através do corredor 15, tem um corredor no seu canto 

Sudeste, antes de se entrar em 19. A parede externa Sul desta sala tem de espessura 

dobrada. A maior parte do que foi descrito do bloco acessível por b e c consiste de 

fundações, a maioria em pedra, sem tijolos. 

Obsen'ações: Parece que se pode ver um alinhamento entre a parede Sul da sala 13 

e os pilares da entrada 1: poderia supor uma galeria ou varanda que se estendesse por toda 

estafachada. As paredes de 20 são finas e existe um muro paralelo curto a Leste que não 

parece ligar-se a nada. 

Um grupo não numerado de salas, 22-25, não mostra acesso externo. Mas no 

ângulo Sudeste de 23 e no ângulo Sudoeste de 24 e atrás do ângulo Sudeste de 25, há um 

espessamento da parede, da mesma forma que a Oeste das peças 23 e 25. 

Outro grupo de peças mais ao Sul não está numerado, compreendendo duas salas 

sem acesso aparente e outras duas a Oeste ligadas e bem maiores que as outras da casa. Há 

acesso exterior aparente a Sudoeste, com duas pedras retangulares lado a lado diante de 

uma abertura, mas não estavam citadas na obra. Outra possibilidade é que a entrada 

estivesse no canto destruído de Sudoeste. 

Esta casa e a Deita gama foram parcialmente obstruídas pela construção da nova 

casa de escavações da EFA, sendo possível observar atualmente apenas cerca de metade de 

Delta beta. 

Cronologia: Ocupações do Minóico Médio 1 ao Minóico Médio III - Minóico 

Recente 1. Segundo os autores o material pertence principalmente ao segundo período. Se 

descendo ao nível das fundações, como foi feito nas peças 20-23, se chega aos níveis do 

Minóico Médio 1, mas sem uma diferença clara entre ambos. Parece que o plano externo da 

casa não foi alterado desde sua fundação no Minóico Médio 1 até o Minóico Médio 111 - 
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Minóico Recente 1, enquanto a casa Deita alfa foi construída ou reformada segundo os 

novos métodos arquitetônicos' 0  

O edificio protopaiacial apresentado por Effenterre em PMCM mostra apenas a 

porção Oeste da estrutura, sem que fossem fornecidas maiores explicações para o recorte 

feito por este autor". Na publicação original não são dadas maiores referências para uma 

diferenciação cronológica precisa na estrutura 12, embora uma apreciação do plano mostre 

que as paredes do lado Leste são de menor espessura do que as de Oeste e que seu desenho 

defina espaços alongados paralelos e não compartimentos pequenos como ocorre com a 

maioria das salas a Oeste. 

Casa Epsilon 

Campanhas: 1948-1954 e 1936-1966 

Referências: 

Mal/ia, Maisonsll (1948-1954), p. 91-154. 

Malha, Maisons 111 - le quartier E (7936-1966), 1970 

BCH 91(1967), p. 494-512 

Localizada ao Sul do palácio de Mália, mede c. de 54 x 34 m, com uma área 

construída de aproximadamente 1800 m 2. Foi chamada inicialmente de Peiii Palais de 

Mália, em analogia ao Little Palace de Cnossos 13 . Do lado Leste está parcialmente 

obliterada por intrusões tardias e modificações (pr. 7). 

A entrada principal fica a Nordeste, em um vestíbulo quadrado com uma coluna 

descentralizada. A Oeste há uma câmara estreita que poderia ter abrigado uma escadaria, 

enquanto que a Sudoeste existe um corredor que leva a um pátio central pavimentado 2b 

com duas colunas. Ao Norte o pátio se abre para a sala 3, de função desconhecida, a 

Noroeste para uma sala colunada que se abre ao Sul para as salas 5 e 6, separadas por um 

polythyron agora destruído. A Leste do pátio há um conjunto de salas destinadas a 

10  Demargne, P. & Gailet de Santerre, H., Malha, Maisons 1. 1953, p. 52. 
11  Effenterre, H. van, PMC'M, 1980, p. 158, fig. 224. Comparar com p. 160, fig. 226. 
12  Cf. Demargne, P. & Gailet de Santerre, H., Malha, Maisons 1. 1953. 
'' "( ... ) le quartier Epsilon, dont a voulu faire une sorte de Petit Palais maliote." Cf Pelou, O, Le Palais de Malha V. 

1980,p.43. 
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atividades de preparação e estocagem de alimentos, enquanto que a Noroeste do pátio há 

uma série de depósitos distribuídos de maneira irregular. 

Ao que parece toda a face Sul forma a área residencial, tendo um pátio com peristilo 

em 13-14 e um aposento anexo 15 ao Sul. Todo o bloco só era acessível apenas pelo pátio 

2b. Existe um polythyron na porção Sudoeste e outro a Sudeste. A Sudeste do pátio, 

através de dois aposentos 7-8 há uma sala lustral 9. As escadarias estariam provavelmente 

localizadas nas peças 12 e 25, com uma outra entrada externa ao Sul, na peça 20. 

As escavações da borda Leste não mostram sinais de ocupação no período pré-

palatial, mas para o período protopalacial há vestígios de algumas construções e fragmentos 

cerâmicos. Trata-se de uma estrutura da mesma época da Quadra Gama e da vilia Alfa. O 

conjunto dessas estruturas confirma a existência de uma ocupação importante durante o 

Minóico Médio II em Mália, ao contrário do que se supunha antes. 

A unidade arquitetural do conjunto de construções é evidente: existe uma rede de 

ruas organizadas, estreitas e tortuosas, mas com algumas retas como a rua 1, com um 

caminho feito de placas de aniniouda com kaiderini nas laterais, ladeando as casas que 

seguem o traçado da rua. 

Há uma peça na quadra Épsilon, na borda Leste da casa do início do Minóico Médio 

III. A 0,30 m da parede Norte há uma construção de blocos brutos (0,85 m de lado e 

0,60 m de altura conservada) com cinzas, ossos e fragmento de mesa de libações, um 

pássaro de terracota, um machado de pedra polida, um escarabóide e um ídolo. Próximo, 

entre esta construção e a parede havia uma bacia de terracota. Ao redor, tacinhas e uma 

auge dupla sobre o topo da parede Leste 14 . 

Apesar da maioria da construção ser do período neopalacial, há vestígios claros de 

construção do período protopalacial (Minóico Médio 115)  em quatro pontos da construção, 

nos depósitos de Noroeste' 6 , na escadaria Noroeste' 7 , no bothros e na kouioura. 

14 Pelon, Aegaeurn 2. p. 33. 
15  Mais precisamente do Minóico Médio IB segundo Poursat, 'Le début de l'époque protopalatiale à Ma11ia. Eilapini, 

987, p. 465. 
16  E não de Nordeste, como consta na obra. 
17  Mesma observação. 
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Casa Theta 

Campanhas: 1956-1960 

Referências: 

Mal/ia, Maisons IV (1956-1960), p. 27-3 8, 1976. 

Nesta casa não há uma fachada sobre rua, como ocorre com Deita beta ou Zeta 

gama, nem uma parede ladeando um pátio ou uma passagem. Esta casa era relativamente 

isolada do núcleo maliota, situada junto à praia de Mália, em local dificil para a escavação 

pelo solo arenoso. 

Os sinais de ocupação se estendem do período protopalacial até depois do micênico. 

Para efetuar os trabalhos nos níveis mais antigos houve a retirada de blocos de pedra do 

período neopalacial e do período romano. 

O nível mais antigo data do pré-palacial, atestado por cerâmica do tipo Vasiliki e 

outros tipos com decoração pontilhada ou incisa, bicos de chaleiras e potes com pintura 

iighi-on-dark. A raridade de vestígios sugere que não existia instalação regular antes do 

Minóico Médio IB, momento do início da ocupação, quando aparecem dois grupos de 

construções superpostas sem uma diferença cronológica (pr. 8). 

Dentro do período protopalacial há duas fases distintas de construção, sendo que a 

segunda parece ter consistido em remanejamentos e ampliações. 

O primeiro grupo de construções consiste em muretas com altura entre 0,20/0,50 m 

e espessura de 0,40 m, feitas em pedras brutas arranjadas em duas fiadas; a fiada superior é 

plana, sugerindo um embasamento para uma parede de taipa. Sob essas muretas havia uma 

camada de terra, pedras e fragmentos cerâmicos do período pré-palacial e do período 

protopalacial, um aterro' 8 . Em três pontos da construção havia passagens com cerca de 

0,90 m de largura, talvez portas sem indícios de soleiras. Encontrou-se vasos inteiros sobre 

este solo rochoso, definindo o nível de ocupação. 

As peças são retangulares e geminadas, instaladas sobre bancos de rochas e 

dispostas no sentido Noroeste-Sudeste, sendo que a porção Leste do conjunto é bem clara, 

mas a porção Nordeste é de desenho indefinido. 

18 No original bourrage, o que seria um preenchimento, mas que no contexto da descrição correponde a um aterro. 
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Dos espaços existentes se tem uma peça gama aberta a Oeste para o espaço beta e 

a Leste para o espaço deita, que está parcialmente preenchido pelo aterro. Ao Sul havia a 

peça alfa, sem ligação com gama, mas com abertura por meio de um vestíbulo ao Sul para 

o espaço beta, o que estaria de acordo com o modelo de acesso em ângulo reto ou chicana. 

O espaço beta tem um nivelamento do solo feito com um lajeado grosseiro que se estende 

até os redutos betal e beta2, incluindo uma pierre à cupules em sideropetra como parte 

do lajeado. A Sudeste e Nordeste de alfa estão os anexos alfal e zeta, sem ligação 

aparente com a peça alfa e com o contorno externo obstruído por muros posteriores. O 

espaço beta, que tem ao Norte dois redutos betal e beta2, talvez fosse um pequeno pátio 

que se estendesse a Oeste até lambda. O muro 1 a Sudoeste de lambda, o mais antigo da 

área, formaria um claustro. A Sudoeste de beta há um ângulo de parede na continuação a 

Leste de beta-lambda; seria a peça mu, a qual possui uma face aparente' 9  de plaquetas de 

ammouda voltados para o interior da peça lambda20 . 

A conclusão de Effenterre sobre este primeiro grupo de peças é de que já 

apresentam o plano ortogonal, com comunicações entre si bem evidentes, paredes niveladas 

e com um pátio beta-lambda a céu aberto, sem pavimento superior. 

Pouco tempo depois desta construção, o solo foi nivelado até a altura da base das 

muretas. Nesse nível há muito vestígios de estuque pintado em vermelho, branco e azul 

escuro21 . As novas paredes seguem a mesma orientação, porém são de construção sólidas, 

feitas totalmente em pedra. Percebe-se que as paredes antigas foram usadas como base para 

as novas ou que se construiu junto a elas, dobrando a espessura total das paredes. As pedras 

maiores e as fundações têm largura de 0,60 m e até 1,40 m de altura total, cerca de 1 m 

acima do novo nível. Estas paredes não apresentam sinal de qualquer armação de madeira. 

Elas se estendem até áreas ainda inexploradas, como a Sudoeste, onde aparecem os 

extremos das estruturas A e B, de traçado geral e datação ignorados. 

Este novo traçado das paredes permitiria a criação de um grande aposento que se 

estenderia de kappal ate deita. A ruela kappa seria o substituto de pátio beta como eixo 

19  No original, parerneni, um termo utilizado para designar a face aparente de um muro ou parede e também os blocos 
talhados para tal fim. 

20  Seriam na verdade ortostatos, segundo Effenterre.. H. vau, Malha, le centre politique 1 - l4gora, 1969. p. 15. (Daqui 
em diante L'Agora). 

21  Este último muito raro em Mália. 
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de circulação na construção. Não existem vestígios de portas neste segundo estado, ao 

menos não tenho evidências de soleiras ou enquadramentos. 

Segundo Effenterre a casa Theta teria uma adega ou cave baixa no espaço beta22 . 

Sua hipótese se baseia inicialmente na contemporaneidade das paredes e na presença de 

pilares de ammouda com pequenas bases e altura de 0,60/0,90 m perto de paredes ou no 

meio das peças. Na peça 5 há um aglomerado de pedras que parece formar um suporte 

semelhante. Acrescente-se a estas observações uma grande placa de terracota (1,10 x 

0,60 m) fragmentada mas quase completa, com pasta grosseira e friável encontrada no 

espaço 2, disposta horizontalmente sobre o piso de beta, cerca de 0,85 m acima daquele. 

De maneira similar, a maioria dos vasos deste solo, situado cerca de 0,30 m acima da rocha, 

estavam meio enterrados, mas havia outros que estavam sem nada por cima, colocados de 

boca para baixo, como se tivessem caído do assoalho já citado, sendo que todos os vasos 

eram contemporâneos. Por fim o acesso se daria por uma pequena escadaria entre beta e a 

parede 3, com três degraus ao longo da parede de beta e mais dois em direção ao interior 

de beta. Isto seria um acesso a um piso acima do nível do pátio beta. 

Desde que na quadra Mu e na cripta hipostila a altura dos subsolos é de cerca de 

1,80/2,00 m, seria possível a existência de uma cave neste local. 

Os indícios de uma ocupação neopalacial são mais definidos e localizados: 

A Sudoeste existe um espaço entre as paredes, para o qual se dirige uma canaleta; 

seria uma cisterna, que estava preenchida com cerâmica variada, do Minóico Antigo III até 

o micênico. A canaleta é de um tipo datável do Minóico Recente IIIB, com cinco 

componentes em terracota ligados e orientados Nordeste-Sudoeste. 

Passo agora à descrição de algumas das peças identificadas pelo autor: 

1) 	Alfa - Câmara dos pithoi (incluindo os anexos alfal e zela) 23  

A peça principal mede 2,60 x 2,25/2,50 m na parte interior; seu vestíbulo mede 2,80 

x 1,00 m e sua passagem para alfa tem largura de 0,87 m. Em alfa há um pilar 4 junto à 

entrada do vestíbulo, com uma base quadrangular (seção de 0,45 x 0,35 m e altura de 

0,20 m) além de um pilar 5 colocado entre alfa e o vestíbulo, com altura de 1,20 m. A 

22  Effenterre. H. van. Malha, Maisons Iï. 1976. p. 23 (confirmar). 
23  Effenterre. H. van. Malha, Maisons IV. 1976, p. 24-31. 
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parede Sudoeste de alfa está dobrada com muro de pedras, com sua espessura passando 

para 0,60/0,80 m. Ele segue para Noroeste e Sudeste fazendo ângulo na parede Sudoeste de 

kappal. Não se conhece passagem entre alfa, alfal e zeta. No segundo estado se colocou 

vasos junto à parede entre alfa e vestíbulo. 

2) 	Gama, Deita e Phi -forno 24  

Estas salas são acessíveis por beta, na parte Sudoeste de gama; o espaço deita a 

Nordeste tem passagem para gama com largura de 0,95 m ao Sul da peça. Dispositivos em 

cotovelo parecido com os depósitos dessa época. 

Deita tem largura de 1,80 m, gama tem largura de 2,50 m e comprimento de 3,80 m 

com o corredor incluído 25 . Os outros lados são compostos de pequenas muretas 

semelhantes às anteriores, com um solo de rocha como em alfa. No ângulo Norte de deita 

há uma cavidade com profundidade máxima de 1,30 m, preenchida com um aterro de terra, 

areia e arnniouda pulverizada no qual havia fragmentos cerâmicos de tipo Vasiliki e a borda 

de um banco com pintura branca. A parede Nordeste de deita está sobre esta cavidade de 

2 m de comprimento e não é diferente das outras: isto mostraria que havia desejo de manter 

um plano geral ortogonal. 

Outro muro está superposto no exterior com uma diferença de 0,15 m em relação ao 

anterior; talvez fosse para construção do forno phi a Nordeste (modificação do primeiro 

estado). Segundo Effenterre é interpretado como um forno apenas porque há sinais de 

queima sob uma cúpula de terra. 

O forno phi é uma estrutura semicircular, com diâmetro de 1,10 m, coberto de 

carvão e cinzas, com algumas pedras dispostas sobre o contorno. O fundo está na mesma 

altura das muretas do primeiro estado: é em argila cozida sobre rochas. A massa de carvão 

e cinzas encontrada tinha forma hemisférica e uma altura máxima de 0,55 m. Existiam ali 

fragmentos de ossos e estuque. A terra sobre esta massa estava endurecida pelo fogo. A 

camada de argila ao redor era avermelhada e profunda de 0,30 m, delineando uma espécie 

de abóbada. Não existia nessa peça nem porta, nem sistema de aeração, nem chaminé, muito 

menos material datável. 

24  Effentene. H. van Mal/ia, Maisons I11 1976. p. 31-45. 
25  Estimativa do autor, pois o comprimento exato não foi dado, já que há um pequeno muro Noroeste que está coberto 

por uma parede da segunda época. 
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No segundo estado desaparece a separação entre alfa e gama. Há um único muro 3 

que se estende desde kappal até o extremo de gama. Há um pilar 6 junto à antiga entrada 

de gama e à antiga parede de separação com altura de 0,95 m e seção de 0,47 x 0,38 m, em 

ammouda. A parede entre deita e phi estava em nível muito elevado para ter sido 

reutilizada com o muro 3. Haveria um alinhamento de pedras ao longo de alfa e gama, 

posterior ao período protopalacial e anterior ao romano, porém sem nível correspondente 

de solo nem em alfa ou em gama. Consiste em duas séries de blocos brutos de 0,70/0,80 m 

de largura, que talvez fosse do período neopalacial, porque havia cerâmica inteira do 

Minóico Médio IB sobre a peça gama ao lado do muro, a Sudoeste, em um estrato 

misturado com 0,55 m de altura. 

Nichos Betal e Beta2 26  

A Noroeste de gama a escavação foi dificultada pela proximidade de uma duna que 

tornava a terra frágil para trabalhar. Essas peças se abrem ao Sul para beta. Havia um pilar 

8 de ammouda e outro mais a Oeste (9), talvez uma ponta de muro. 

Uma fundação transversal sugere um segundo estado de alfa/gama. Supõe-se que 

betal/beta2 estivessem situados sob o assoalho de beta. Existia um depósito de vasilhas 

comuns no fundo de uma cavidade natural em beta2 com 0,25 m de profundidade em 

relação ao piso de beta. 

Beta e Escadaria (peça com gournes) 

Tem esse nome devido à auge dupla que estava no lajeado de beta, como parte do 

muro junto ao pilar 10 (altura de 0,70 m), mas que foi reutilizada, pois uma de suas 

cavidades estava quebrada onde a peça se apoiava no pilar 11, ou seja, estava entre os 

pilares 10 e 11. Sobre a auge, na parte não furada, estava uma bacia "como se para 

substituir a cavidade quebrada" 27 . Ela tem a mesma profundidade da auge. Esta situação de 

uma auge inserida em um muro é igual à da quadra Gama 28, em posição horizontal, entre 

pilares de ammouda e junto a uma escadaria pequena e no nível inferior em uma área com 

dois níveis próximos em altura. 

26  Effentene. H. van Mal/ia. Maisons IV 1976, p. 45-55. 
27  Sic. cf. Effenterre, H. van. Malha, Maisons IF. 1976, p. 50. 
28  Ver Demare. P. & Gailet de Sajiteife, H., Malha, Maisons 1, 1953.p. 24-26. fig. 4 e pr. LXI. 
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Do outro lado do pilar 11 a escadaria tem o segundo degrau alinhado com este e 

com a auge. O primeiro degrau está dentro do espaço beta. Deveria haver um patamar, 

atrás do segundo degrau, mas não estava completamente construído. Depois disso a escada 

vira para Sul, conforme indicam outros três degraus. O degrau mais alto está a 1,20 m do 

piso de beta. São em ammouda, postos sobre terra (base sem muita resistência). Esta área 

deve ser do Minóico Médio II, segundo a cerâmica encontrada entre os pilares e a parede 3. 

O espaço beta é no sistema de lajeado, usado em bordas de calçadas e pátios, com 

pedras pontudas e arredondadas ligadas com terra e pedriscos. A pierre à cupules é em 

sideropetra, oval (eixos maiores de 0,40 x 0,50 m), com uma cavidade tripla no centro e 

oito ao redor, muito rasas (bloco bruto bem desgastado), junto à escadaria. 

Corredor kappa 

Trata-se de um espaço alongado que se interpretou como uma possível rua. Ele é 

feito com um piso em terra batida onde se pode ver várias camadas bem distintas, atestadas 

por uma pedra gravada a 0,25 m do solo natural (escarabóide) do Minóico Médio IB; 

vasos, lamparina, bacias e objetos de pedra a 0,50/0,60 m do solo atual e fundos de potes a 

0,90 m,já sobre a rocha. 

A peça kappal é uma câmara de 1,40 x 0,80 rn com material do Minóico Médio 1 

(vasos, lamparinas, askos e cinzel de bronze) 

Corredor épsilon 

Ele é perpendicular ao corredor kappa e está alinhado com os redutos betal-beta2, 

a Noroeste da casa. Seu limite externo é vago mas o seu limite interior é dado por um muro 

de 1,30 m de altura bem fundado sobre a rocha, com blocos duplos e blocos únicos de 

0,60 m de largura máxima. Esta parede separa o espaço épsilon da oficina lambda, mas 

não há porta ou janela ligando as duas; talvez o muro seja uma reforma, pois ele está ligado 

a uma parede oblíqua que barra o corredor épsilon e que pertence já ao período 

neopalacial. Mais a Oeste há uma fundação de anirnouda alinhada com a parede; segundo 

Effenterre talvez este muro posterior fosse apenas uma substituição do anterior do segundo 

período. 

Não existe um piso no sentido da palavra, somente traços no extremo Leste, um 

lajeado sumário junto ao espaço beta, levemente mais baixo que este (diferença de 0,10 m). 
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Havia uma linha de sideropetras sobre esta área, também sem solo correspondente, sobre 

uma camada de queima. Havia lajeado de xisto sobre a parte Oeste de épsilon, do período 

romano, sobre aquelas sideropetras. Este material foi retirado quando das escavações. 

Nesta área se achou parte de um torno de ceramista do Minóico Médio IB, cujo pé já havia 

sido encontrado em gama. 

7) 	Oficina Lambda e ressalto Mu 

A oficina tem cerca de 40 m', de formato quadrado (aproximadamente 7,50 m de 

lado) e com um espaço quadrangular mais elevado a Sudeste, denominado ressalto mu. 

Não existem muretas do primeiro estado como as de alfa ou gama, mas existem vasos 

sobre o piso de rocha, abaixo de outra camada (0,15 m de diferença) com outros objetos. 

Do primeiro nível há potes, objetos de ossos e vasos de pedra, além de três 

cachimbos de argila sobre terra queimada perto do centro da peça. Como evidência da 

segunda época existem: pilar de arnrnouda (seção de 0,52 x 0,42 m e altura de 0,27 m) e 

auge dupla com uma cavidade quebrada, virada para formar uma base e sob a qual havia 

dois vasos; também havia uma auge simples cujo fundo era uma pierre à cupules 

encontrada ao lado do pilar. 

Sugere-se que lambda era espaço de trânsito coberto 29, embora não se saiba onde 

era a sua entrada principal. A auge simples com cavidades foi levada para a antiga casa de 

escavações e depois para a apoteca do sítio. A câmara lambda4, a Sudoeste, está definida 

por limites muito sumários (sic). 

O setor mu está 0,40 m acima do piso de lambda e tem ortostatos em suas faces 

externas, voltadas para o interior de lambda). A parede Sudeste é posterior ao período 

protopalacial, mas talvez houvesse outra desse período no mesmo local, embora os indícios 

não sejam precisos. Talvez esse ressalto seja semelhante à estrutura no ângulo Nordeste do 

depósito M5 da cripta hipostila, interpretada como uma plataforma 30 . 

O segundo nível fornece vasos e objetos de pedra, potes do tipo Chamaizi, objetos 

de ossos e lamparinas. Os potes do tipo Chamaizi estavam distribuídos no interior da peça. 

29 No original préau. 
30 Effenterre Henri vau. Mal/ia Mal/ia, Maisons IT'Ç 1976, p. 73. Sobre a Cripta, ver Amouretti, M.-Cl., op. cit. 
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Sugere-se que lambda fosse uma oficina de potes de Chamaizi, pelo quantidade de potes 

desse tipo concentrados nessa peça 31 . 

Num terceiro momento o espaço lambda foi cercado por novos muros de 

sideropetra, arenito e aletrivopetra, com 1,00/1,20 m de altura, tais como o muro 14. 

O muro misto a Sudoeste de iambda3 é feito de forma compósita, com fundações 

de 0,70 m de altura sob uma base mais larga de 0,40 m de altura e com ressalto de 0,30 m 

para dentro de lambda; mais ao Sul fica paralelo à parede Oeste de lambda ao longo de 

4 m. Sobre esta base há outro muro de 0,30 m de altura com um espaço livre sobre a base 

de 0,25 m; este espaço talvez fosse para armação de madeira do assoalho, suportado agora 

pelo muro 14 (há vários indícios de carvão em lambda). 

A conclusão de Effenterre é de que a casa Theta tem caráter semelhante à quadra 

Gama, ou seja, uma casa com atividade artesanal. 

Obsen'ações: Também é outro caso no qual não tivemos acesso ao sítio, pois foi 

aterrado para proteção como a vi/la Alfa e a quadra Gama. Atualmente há apenas alguns 

sinais visíveis da estrutura na areia. 

Cronologia: Em deita havia só dois vasos do Minóico Médio 1, mas em gama havia 

duas camadas de cerâmica, uma junto ao fundo rochoso, do Minóico Médio 113 e outra 

0,30 m acima, em piso de terra batida sobre pedras planas do Minóico Médio 1132.  Existia 

um depósito de vasilhas comuns no fundo de uma cavidade natural em beta2, datada do 

Minóico Médio IB. A primeira fase de ocupação dentro do período protopalacial da casa 

Theta pode ser situada dentro do Minóico Médio IB, enquanto que a segunda fase do 

mesmo período pode ser colocada no Minóico Médio II, quando houve a destruição do 

edificio, repetindo a estratigrafia encontrada na quadra Mu 33 . 

Effenterre. Henri vau. Mal/ia - 1v/a/lia, Maisons 111 1976, p. 81. 
32  Que estavam lá para suportar os vasos [?] p. 39. A datação é dada segundo Poursat, p. 40. 
33 Poursat, 'Le début de l'époque protopalatiale à Malha. Eilapini, 1987. p. 464-465. 
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Casa Zeta beta 

Campanhas: 1948-1954 

Reftrências: 

Malha, Maisons 11(1948-1954) 

Situada a leste do palácio de Mália e em frente à casa Zeta alfa, possui um traçado 

poligonal excêntrico no seu setor sul. 

Parte da habitação apresenta traços do período protopalacial, especificamente do 

Minóico Antigo III: uma praça com canaleta e uma bacia sob a peça V com cerâmica 

exclusivamente do Minóico Antigo III. Supõe-se que a construção de Zeta gama deve ser 

contemporânea do preenchimento da bacia. Por outro lado a trincheira de fundação dos 

muros de proteção têm cerâmica do Minóico Médio 1 e nenhuma do Minóico Antigo III. A 

calçada em lajes de arnmouda atravessa a praça de Leste-Oeste até a muralha Nordeste de 

Zeta beta: esta calçada se superpõe às vezes ao kaiderim Minóico Antigo III e também 

sobre a canaleta Norte-Sul do Minóico Antigo III (pr. 9). 

Tudo indica que havia uma área aberta e dependente do palácio pavimentada com 

kaiderim, que foi sucedida por uma quadra de habitação, sendo fechada de um lado e 

atravessada por uma via que levaria até Creta Oriental. Neste momento a esplanada se torna 

uma praça com um lajeado de arnrnouda posto sobre o kaiderini, entre o palácio e a quadra 

habitacional. Todo o conjunto é destruído no fim do Minóico Médio 1. 

Só há uma nova reocupação e reconstrução no Minóico Médio IIIB, e não há 

camada estéril entre aquela do Minóico Médio 1 e a do Minóico Médio IIIB, o que sugere 

ausência de intervalo de ocupação, pois a cerâmica do Minóico Médio II é às vezes muito 

semelhante à do Minóico Médio TE. 

Sua entrada principal fica no canto nordeste por meio de um vestíbulo 1, que se abre 

para um corredor 2 em L e uma escadaria. Paralelamente ao braço menor do corredor há 

um espaço 3 que avança sob a escadaria. O extremo do corredor 2 leva ao espaço 8, com 

uma coluna central. A noroeste desse aposento temos a passagem para os depósitos 4,5 e 6, 

sendo a primeira dotada de uma janela para o exterior ao norte; a oeste temos uma 

reentrância triangular 13, derivada de uma reorientação do traçado da habitação. A leste da 
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sala 8 temos um espaço 9 que se abre para as salas 10 e 11 ao norte e para a sala 12 ao sul, 

a qual foi caracterizada como cozinha. 

Do canto sudoeste da sala 8 se chega ao hall 20, separado por um polythyron da 

sala 21, que se liga ao norte com a sala 7 por uma porta. Curiosamente não há sinais de um 

poço de luz aqui, como seria de se esperar, no complexo do hall, mas a sala 20 se abre 

para um pórtico exterior ao sul. No canto sudeste do hall temos uma latrina 19, 

aparentemente isolada. Da face sul da sala 8 se chega ainda ao espaço 18 que por sua vez 

liga-se à sala 17 a nordeste. 

Três espaços não são acessíveis pelo térreo, as salas 14-16, ao norte da sala 17, pelo 

que supomos serem atingidas pelo piso superior. 

O ângulo Nordeste da casa Zeta gama está sobre o pavimento do kalderirn e mesmo 

a casa Zeta beta tem seu ângulo Noroeste sobre parte da calçada de arnrnouda. 

Casa Zeta gama 

Campanhas: 1952-53 

Referências: 

Malha, Maisons JJ (1952-1953), p. 27-3 8, ilustração. idem, 1959 

Há dois estados distintos, o primeiro do Minóico Médio 1, dificil de definir e o 

segundo do Minóico Médio III - Minóico Recente IA, cujos vestígios são claros a Norte e 

Leste e vagos ao Sul e a Oeste. Sua orientação global não foi alterada permanecendo 

Nordeste-Sudoeste (pr. 10). 

Existem três espaços (XIV-XVI), que são exteriores à habitação, segundo os 

pesquisadores. O ângulo externo de VIII está perdido, entretanto se sabe que a fachada 

principal é a Norte, ladeando ao Sul a praça que vem do palácio; uma parte do kaiderim foi 

destruído quando da construção da casa Zeta gama. 

Começa-se pela parede Norte, com um comprimento de 7,85 m e espessura de 

0,50/0,60 m. Seu aparelhamento é em blocos de sideropetra irregulares, mas planos no 

topo, servindo como base para um aparelho de arnniouda derrubado. Neste aparelho os 

blocos de arnmouda têm dimensões médias de 0,55 x 0,30 x 0,20 m. Na face exterior do 

aparelho de sideropetra havia placas de aniniouda com aproximadamente 0,15 m de 
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espessura, o que indica possivelmente seu uso como bloco aparente 34 . Se vê abaixo disto 

um muro de pedra bruta do período protopalacial. 

A Leste só há fundações, exceto na peça III, onde há uma fileira ao longo de 

16,85 m com uma porta no meio, dotada de uma placa de calcário azul do lado de fora da 

entrada. Ao longo da parede há uma calçada pavimentada com largura de 0,85 m e 0,20 m 

acima do kaiderini, conservada em uma distância de 1,90 m. 

A Oeste os muros são de desenho diferente para o período protopalacial e o para 

período neopalacial, com um ressalto perto de Viii, profundo de 2,70 m. Provavelmente 

VIII não existia no período protopalacial e IX se estenderia mais ao Norte, até um 

alinhamento visível sob VIII, sendo que o bloco de sideropetra sob o lajeado no ângulo 

Sudoeste de VIII seria o limite Noroeste do ressalto. Ao Sul ele estaria ao Sul de Xa, Xb e 

de XIII. Há dois ressaltos, respectivamente com 2,75 m e 1 m de profundidade. Não se sabe 

se os muros do período protopalacial e do período neopalacial seriam iguais aqui. 

A peça 1, à Noroeste, teria sido no período protopalacial duas peças diferentes, 1 e 

Ii, onde 1 teria 3,72 x 2,70 m e II teria 3,72 x 0,96 m. No período neopalacial o muro Sul 

foi aparentemente deslocado mais para Sul e a divisão entre 1 e II foi destruída. Como há 

ligeiro deslocamento no canto Oeste da parede Sul, talvez houvesse uma porta entre 1 e IV 

no período neopalacial, pois há grande laje de sideropetra sobre o muro do período 

protopalacial neste local, que talvez fosse uma soleira. 

Sobre as fundações da antiga parede divisória de 1-11 havia um grande disco de 

argila e mais a Oeste havia lajes de calcário que formavam o solo da peça, além de uma base 

de coluna em sideropelra aproximadamente no centro da peça, com diâmetro de 0,30 m. 

Notou-se ainda fragmentos de estuque ao longo da parede Oeste. O disco de argila foi 

considerado uma lareira móvel. 

O solo do Minóico Médio 1 está 0,15 m abaixo do solo do período neopalacial, com 

restos de estuque e taças (a base de coluna citada no parágrafo anterior repousava neste 

solo, sobre um bloco de calcário). 

Corno parerneni? 



30 

Cronologia: Minóico Médio 1 para a construção inicial e Minóico Médio III - 

Minóico Recente IA para a reocupação e reforma da casa, sem clareza quanto ao traçado 

inicial pela superposição e obstrução de vestígios mais antigos. 

Casa Kappa gama 

Campanha: 1962 

Reftrências: 

BCH 87(1963), p. 876-877, figuras. 2-5 

PMCMJ, p. 177-178, n. 103, fig. 251 

As informações relativas a esta casa são poucas, sendo na sua maioria sintetizadas 

por Efienterre em uma nota no seu livro sobre Malia 35 . Esta casa está alinhada com a Rua 

do Mar, tendo sua fachada Norte ao Sudoeste da entrada da Cripta, com seus muros 

seguindo aproximadamente a orientação global daquela, Noroeste-Sudeste (pr. 11). 

Ainda que o material descoberto seja do período neopalacial, se achou material 

fragmentado da fase anterior (pithoi e vasilhas domésticas). Supõe-se que houvesse uma 

instalação inicial do período protopalacial. Ela teria comportado o arranjo de algumas peças 

em subsolo, a construção de algumas paredes finas o talhe de lajes de aspmpelra e uma 

auge dupla que foram reutilizadas. 

Este subsolo ficou em uso até a época seguinte, quando foi construído o muro de 

fachada Oeste (c. 2 m de espessura), cortado por largas canaletas do ângulo Noroeste. 

Estas não têm relação aparente com as peças vizinhas ou com um terraço. Atrás do muro, a 

cave i é a única que pode ser completamente escavada. 

Consiste em uma sala com 5,30 x 2,80 m que se acha encravada a mais ou menos 

2 m de profundidade em relação ao nível da rua. O solo era em parte rocha natural, em 

parte um lajeado de animouda nas quais dois encaixes sugerem a presença de dois postes de 

madeira alinhados no eixo da cave e destinados a servir de suporte para as vigas do teto. Os 

receptáculos dessas vigas são ainda visíveis sobre o alto das paredes longitudinais, deixando 

uma altura provável de 1,70 m para circulação. 

is 	 -, 	. 	. -. Effenterre. H. van. PMcití. 1980. p. 177, fl. 10. As miormaçoes dadas nas Chroniques da BCH sao 
excepcionalmente escassas com respeito a esta construção, ao contrário do que normalmente ocorre neste sítio. 
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Se chega a essa cave através de uma escadaria ao Norte com 0,80 m de largura, 

cujos três degraus inferiores estão preservados, construídos. O resto da escadaria deveria 

ser em madeira, apoiada sobre um patamar de blocos ii, à meia altura, ao qual se teria 

acesso a partir do térreo da casa. Na base da escadaria, dentro da cave, um banco e um 

nicho facilitariam a ordenação das coisas. No muro meridional o traço de uma porta está 

conservado em toda a altura, e esta deveria se abrir sobre a peça vizinha. 

A cave continha muito mobiliário, incluindo agulhas e lâminas de bronze, jarros, 

marmitas, um leito de madeira queimada 36  e cinzas, uma camada de argila de Sissi, grandes 

lajes de ammouda e fragmentos de revestimentos estucados brancos e vermelhos. Os 

indícios apontam para a existência de uma sala acima da cave. Uma grande quantidade de 

copos e taças do Minóico Recente IA caiu do piso superior, determinando a data provável 

da queda do assoalho. 

Ao redor da cave, especialmente a Leste, a escavação parou em um nível vizinho da 

superficie antiga do solo. Uma segunda peça III, foi descoberta ao lado da cave 1. Ela mede 

3,50 x 3,60 m (área escavada), mas só se conhece o seu piso. Deveria ser uma cozinha, pois 

um tipo de lareira37  em tijolos planos (0,30 x 0,60 m) estava colocado no meio da parede 

Sul. O mobiliário consistiu em vasilhas comuns do período neopalacial. 

Obseri'ações: A planta mostra uma área bem maior do que a descrita por Effenterre. 

O problema é que não temos indicações mais precisas sobre o que foi encontrado neste 

setor e sobre as dimensões do resto do conjunto. 

Cronologia: Minóico Recente IA, com indícios esparsos do período anterior. 

36  Infelizmente este é um achado que não provocou repercussão notável na época, mas que me fornece urna pista sobre a 
questão da ordenação das atividades numa habitação minóica. Cf. Kopaka Catherine. Aniénagemeni iniérieures des 
habizations et activités domestiques en Crète ei à Théra à 1 Age dii Bronze, 1984.   

37  No original dtre, que designa o espaço para colocação de uma chaminé ou para se acender o fogo em uma lareira ou 
fogão. 
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Vilia Alfa38  

Campanha: 1928-29 

Referências: 

Malha, Maisons 1, p. 11-18, plano 1 

BCH 52(1928), p. 504-505 

BCH 53(1929), p. 528 

PMCMI,p. 181-184 

Localizada a Sudoeste da necrópole das Pierres Meuhières, num ponto em que 

começa a ocorrer uma elevação do terreno. Esta construção foi escavada à mesma época 

em que se investigava o palácio. O trabalho aqui foi feito com dificuldade, dada a escassez 

das informações39 . 

Sua orientação global é Noroeste-Sudeste, com uma inclinação de 8 graus em 

relação ao Norte geográfico. Aparentemente um trecho do muro de proteção 4°  da cidade 

maliota, de alinhamento Norte-Sul, conservado ao longo de 60 m e com uma espessura 

média de 1,60 m, fazia parte da fachada Leste do edificio. O muro Leste apresenta algumas 

variações de espessura ao Norte da peça 2 e ao Sul da peça 1. No seu extremo Sul ele 

efetua um ângulo reto, virando para Oeste. Neste trecho aparece rapidamente um 

aforamento rochoso, sendo possível perceber apenas as fundações das paredes. As 

dimensões máximas são 45 x 23 m. A área construída mede por volta de 600 m 2  .(pr. 12) 

Havia salas em melhor estado de conservação atrás do grossos muro, provavelmente 

pertencentes ao subsolo da construção, sobre as quais haveria um pavimento principal e 

cujos limites são imprecisamente definidos, exceto à Leste. Considera-se dificil recuperar o 

38  o termo vila é um tanto impreciso e pretensioso, já que se dispõe apenas de uma série de peças superficialmente 
estudadas, sem um plano de organização global da estrutura. Considero mais correto o emprego do termo casa. como 
ocorre com outras edificações semelhantes de Mália. Eu mantenho no entanto a palavra origmal por respeito à 
tradição, pois é de uso corrente a denominação desta estrutura como vilici Alfa. 

39  "Trabalho dificil e escavações ingratas." Cf. Demargne, P. & Gailet de Santene, H., )víauia, Jvíaisons 1. 1953, p. 11- 

12. 
40  Na publicação é utilizado o termo enceinle. Este termo designa uma muralha que cercaria a cidade de Mália e que 

segundo alguns autores indicaria uma preocupação defensiva por parte dos habitantes. Os indícios não são visíveis 
em toda a parte, porém existe o suficiente para sugerir que essa muralha realmente circundaria a área em que se 
acham os principais blocos de construções. Uma prospecção feita em 1976 mostrou que do lado oriental essa muralha 
se estende até a quadra Zeta, mais ao Sul. Do lado ocidental se achou vestígios da muralha ao lado da casa Theta. Cf. 
Hult, George, Bronze age Ashlar Masonr'.' in lhe Eastern Mediierranean, 1983. p. 45 e n. 253: 'Fortifications were 
apparent!v not needed for centres such as the palaces ofCrete. This reflects the Minoan supreinacY of the sea and the 
secure internal conditions on the island ( ... ) A wall 1,75 thick and dating from MIvifi, has recentiv been foand ai 
Malia. It may be a defence wall of the town, and if its is true, it will be unique in Minoan Crete'. 



33

traçado do resto deste muro. Percebe-se que seria difícil ter uma idéia clara do plano e da 
organização dessa moradia41.

Uma análise do edifício não oferece muitas informações detalhadas quanto à sua 

configuração, ao menos a partir dos dados fornecidos no relatório dos seus investigadores. 

Segundo nossa estimativa, existiríam trinta e nove peças42, sendo que a maior parte delas 

não estava numerada. Incorporei ao plano uma designação alfabética para essas peças não 
numeradas, de a-z.

Começa-se pelo pátio externo 3 a Norte, muito arruinado, a Leste de uma área 

pavimentada em kalderim 5 e de um setor retangular parcialmente lajeado e estucado 4, 

todos situados na parte mais Noroeste, de forma indefinida44. Do lado Leste há dez muros 

de carga45 que se projetam perpendicularmente ao muro externo de proteção, com outros 

que os cruzam paralelamente a este. Daqueles primeiros alguns poderíam ter sido utilizados 

para sustentação de um pavimento superior situado sobre os aposentos 1 e 2. Indícios que 

reforçam a hipótese desse piso superior são a presença de placas de ammouda estucadas 

com branco e vermelho (espessuras de 9 cm e 11 cm) e lajes de sideropetra na peça 9, 

provavelmente tombadas daquele pavimento46, o mesmo se dando na peça 8, mais a Oeste,

Observa-se que existe uma articulação do conjunto, de acordo com o plano 

quadrangular do bloco central de peças preservadas, distribuídas na forma de uma série de 

muros paralelos orientados Norte-Sul. O mesmo princípio pode ser observado em algumas 

paredes Leste-Oeste. O resultado é a formação de espaços quadrangulares dentro de um 

plano ortogonal, pelo que não concordo com a observação de Effenterre, agglutinées 
sans circulation organisée.

41 Demargne, P. & Gallet de Santerre, H., Mallia, Maisons 1,1953, p. 12.
42 Contagem realizada por mim, a partir de planta original e de fotos do sítio, sendo que no plano original só figuravam 

12 peças numeradas. A estimativa feita por Effenterre “... une trentaine de pièces...” (Effenterre, H. van, PMCM, 
1980, p. 181) não me parece também muito precisa. O problema que eu percebo refere-se à definição do que 
constituiría uma evidência de um espaço individual, pois apenas a presença de fundações não me parece ser 
suficiente para garantir a identidade de uma peça em particular, como se verá no caso da quadra Mu.

43 Effenterre, H. van, PMCK4, 1980, p. 181.
44 Observação do autor, p. 12. Se bem que essa descrição, feita por Demargne, não possa ser compreendida a não ser 

que se tenha em mente a descoberta do palácio, pois os indícios existentes não sugeriam uma tal qualificação destes 
espaços, cujos vestígios eram bastante escassos.

45 Muros de sustentação (refend), ou seja muros que suportam o peso da superestrutura do edifício, ao contrário dos 
muros de partição ou divisores (cloisori), que construídos em materiais mais leves, apenas efetuam a separação entre 
aposentos, não suportando nenhuma carga.

46 Effenterre supõe que houve uma confusão por parte de Demargne, pois as peças 1 e 2 se acham do lado Leste da 
w7/a, enquanto a peça 9 está mais a Oeste. Para o primeiro, os vestígios estariam na sala 12, ao Sul da sala 9. Cf. 
observação de Van Effenterre em Effenterre, H. van, PMCM, 1980, p. 183.
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Um nicho com sinais de estucagem foi assinalado no aposento 6, sendo identificado 

como um depósito de pequenos objetos. Assinalou-se um depósito com fragmentos de 

pithoi em 10 na parte Sul e um amontoado de lekanes no aposento 11, ao Norte da 

anterior. Estas duas peças têm larguras e posição similares. Um pilar de ammouda foi 

descoberto na sala 12.

Não há sinais da comunicação entre a maioria das peças, mas provavelmente a peça 

9 seria um dos acessos principais da construção, desde que se comunica com o pátio 3 ao 

Norte. Do lado Oeste da construção existe um possível pátio interno 7, com restos de 

lajeado e limitado em seus quatro lados47. Talvez houvesse um terraço no piso superior ao 

lado desse pátio pavimentado, do qual tivessem caídos os restos de lajes e fragmentos de 

estuques. Não temos até o momento outra casa em Mália com um pátio interior. Não há 

indício de passagens ou entradas para este pátio no plano existente.

Um elemento excepcional encontrado foi uma longa seção de um encanamento feito 

em blocos esculpidos de pedra, o qual segue pela parte Sul da construção até atingir a seção 

Sul do muro externo, que talvez fosse parte de outra habitação ; neste ponto o 
encanamento prossegue ao longo do muro na forma de canaletas de terracota, passando por 

um pithos semi-enterrado com restos de estuque e cerâmica, até perder-se seu traçado na 

face exterior do muro, onde se daria a evacuação da água. Uma via moderna corta a parte 

Sul no sentido Leste-Oeste, passando sobre a extremidade Norte do encanamento, 

impedindo outras observações.

onde se encontrou trés camadas de estuque vermelho superpostas e polidas e, no canto 

Sudeste da construção, outras placas de estuque com a face para baixo, incluindo um 

grande fragmento pintado com 0,46 m de comprimento, tendo painéis azuis e uma faixa 

vermelha de 0,03 m de largura entre eles, provavelmente originário também do pavimento 

superior, devido à sua posição invertida sobre o solo. Supõe-se que o piso superior era o de 
uma casa rica, dado o emprego de estuque decorado.

47 Não há uma justificativa para tal descrição desta peça como pátio interno, a não ser por possuir um piso lajeado. 
Podería ser perfeitamente um poço de luz ou uma sala interna coberta.

48 Demargne, P. & Gallet de Santerre, H., Mallia, Maisons Z, 1953, p. 13.

Observações: O plano mostra diversos compartimentos quadrangulares com plano 

regular, mas de distribuição irregular. As peças que tem entradas prováveis não
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Outro problema é que são raras as indicações de dimensões de aposentos, pelo que 

efetuamos nossas próprias medições a partir de fotografias e desenhos para garantir uma 

maior precisão na descrição e na análise, desde que o edifício se encontra atualmente fora 

de alcance, pois foi aterrada logo após as escavações, visando a sua preservação.

Cronologia: Minóico Médio I de acordo com a cerâmica (fundo negro, formas 

similares ao metal), com objetos de bronze, ouro e fragmentos de osso trabalhados na forma 

de placas planas e semicirculares. Material do Minóico Médio III - Minóico Recente IA 

encontrado junto à casa ao Sul da construção e mais cerâmica do Minóico Médio I junto ao 

conduto e na parte Sul da casa.

mencionadas no relatório são 6, 8, 9 e 13. Das não numeradas se teria as peças a, d, e, f, g, 
k, 1, m, n, p, u, x, y, z, onde p é provável escadaria descendente.

A nossa planta está orientada com o Norte para cima, o mesmo ocorrendo com as 

outras para efeito de normalização; provavelmente sofrerá uma revisão da numeração 

utilizada, já que esta não obedecia a nenhum padrão claro, como ocorre também com o 

edifício Beta e a quadra Gama.

Efetuamos um novo esboço do plano de Alfa, pois queríamos evidenciar a estrutura 

sem a presença das hachuras que os pesquisadores haviam colocado para indicar a altura 

das paredes conservadas, mas que ao mesmo tempo dificultavam a visualização do 

conjunto, além de serem imprecisas. Desde que não se possui um plano com os níveis da 

estrutura não foi possível determinar precisamente a disposição vertical dos espaços.

49 BCH 52(1928), p. 504-505, BCH 53(1929), p. 528.

Foi necessário verificar os volumes do BCH referente à época da escavação49 para 

verificar se havia algum esboço ou croqui diferente do atual, e descobrimos ainda na 

planoteca da EFA um croqui um pouco mais preciso do encanamento acima citado, feito à 

lápis sobre papel grosso, porém sem maiores especificações.
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Edifício Beta

Campanha: 1928

Mallici, Maisons /, p. 19-21, plano 2

PMCMI.p. 246-247

Esta é uma via pavimentada que ladeia o edifício e pertence à mesma época; ela é 
feita de maneira semelhante à Rua do Mar. Lajeada de ammouda^ é larga de 0,90 m e 

delimitada nas duas laterais por calçadas de kalderim, o qual ladeia o edifício. Onde há um 

bloco saliente na parede externa do edifício Beta essa via faz um desvio para Sudoeste. 

Sondagens feitas a Leste, seguindo o provável traçado desta via, mostram que ela segue 

para Nordeste, em direção ao palácio, numa distância de 12 m5í

Referências:

BC# 52 (1928), p. 502

Situado a Sudoeste do palácio (pr. 13). Sua orientação global é Norte-Sul. Mede 
cerca de 13 x 12 m, com uma área estimada em 156 m2. Muro externo em blocos de 

sideropetra bem alinhados, alguns talhados na parte superior. Praticamente inteiro, com 

pedras de cantos bem talhados. A face externa é praticamente contínua e a face interna tem 

pedrinhas preenchendo os intervalos. A estrutura repousa sobre a terra e pequenas pedras e 

talvez fosse a fundação de uma parede maior ou simplesmente um temenos^. Sobre quase 

toda a volta a parede interna é dobrada por outra feita com pedras menores51.

A espessura da parede externa é variável. Não há sinais de uma entrada, mas a Oeste 

há uma base de pedras menores, mais baixa do que a parede e embutida no solo, que talvez 

fosse uma entrada, mas a sua identificação não é certa, pois nada prova que não houvesse 

uma continuação da parede sobre esta parte. Este tipo de maçonaria parece ser 

contemporâneo de uma estrada que ao Sul o ladeia estreitamente52.

50 O termo designa uma espécie de santuário ou recinto sagrado. Cf. Demargne, P. & Gallet de Santerre, H., Mallia, 
Maisons Z, 1953, p. 19.

31 “Dobrada” significa que uma outra parede foi erguida junto à anterior, paralelamente a esta.
52 Demargne, P. & Gallet de Santerre, H., Mallia, Maisons Z, 1953, p. 19.
53 Isto pôde ser observado a partir da descoberta na planoteca da EFA de um croqui sumário de sondagens ao longo da 

presumível continuação dessa rota.
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Na peça a no ângulo Sudeste e no reduto b, ao Sul, haviam muitos ossos desde a 
superfície e alguns fragmentos cerâmicos do período neopalacial, além de algumas conchas. 

A maioria dos vestígios indica o Minóico Médio I, sem indícios posteriores.

O espaço entre os dois muros oblíquos Norte-Sul parece ser independente dos 

conjuntos a Oeste e a Leste. Ele se compõe de fossas apoiadas no muro oblíquo Leste. 

Cerâmica do Minóico Médio I foi achada até 0,75 m de profundidade, mais alguns 

fragmentos cerâmicos do Minóico Médio III e estilhas de ossos misturadas. Aqui se 

encontrou um disco de argila de 0,265 m de diâmetro, com três caneluras concêntricas e 

uma mesa central com decoração em espinha de peixe. Questionou-se a identidade do

Do lado Leste do muro oblíquo existe outro conjunto de peças que é limitado de 

Norte-Sul por uma parede oblíqua semelhante à outra, cuja extremidade Sul faz a saliência 

externa ao Sul, próxima à via. Esta parede é mais profunda que as paredes externas e 

também anterior ao edifício, como a outra citado acima. As peças aqui estão definidas por 

dois muros enterrados mais ou menos profundamente, formando espaços irregulares, que 

estão em níveis superpostos. Há talvez três níveis distintos: o mais profundo corresponde ao 

nível do muro oblíquo, o mais profundamente fundado; o intermediário correspondendo ao 

nível estucado do compartimento f e o nível superior, superficial, apresenta lajes de 

ammouda, talvez parte da superestrutura da parede57.

54 O termo terrazza designa um tipo de piso composto por uma argamassa espessa e grosseira na qual fragmentos 
cerâmicos, seixos rolados e/ou tijolos quebrados são misturados; cf. Amouretti, M.-C1., La Crypte Hypostyle, 1976, 
p. 39, n. 3.

55 Datada pela presença de cerâmica com pintura negra exterior e interior, característica desse período.
56 Ou seja, do fim do período protopalacial, cf. Demargne, P. & Gallet de Santerre, H., Mallia. Maisons Z, 1953, p. 20.
57 Demargne, P. & Gallet de Santerre, H., Mallia, Maisons 1, 1953, p. 20-21.

Dentro do edifício há um muro irregular Norte-Sul que cruza obliquamente o 
interior, do centro da parede Norte até um ponto próximo do ângulo Sudoeste; ele é feito 

de pedriscos dispostos em camada e cobertos com blocos de pedra. Do lado Oeste desta 

parede, após se retirar alguns grandes blocos, se descobriu uma série de câmaras pequenas: 

uma a Sudoeste, a peça f, outra peça g com piso de terrazzc?\ pouco profunda, com alguns 

ossos. Esta última câmara e a parede datam do Minóico Médio I55, com a instalação do 

edifício no fim do mesmo período56. As outras câmaras, m e n, não estão numeradas, tendo 

uma divisão interna pouco clara, mas com datação do Minóico Médio I e um fragmento 
cerâmico no estilo rippled do Minóico Médio III.
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Preparamos um novo plano com a mesma observação da casa Alfa.

No entanto Graham discorda dessa hipótese por não haver evidências suficientes 

para sustentá-la, já que a ausência de uma entrada a partir da rua ao nível do solo e de 

portas entre as peças interiores não era incomum nas casas minóicas mais simples. Da 

mesma maneira a presença de ossos não configura enterramentos ou restos funerários, pois 

ainda que houvessem ossos de animais, a presença de ossos humanos não fora confirmada. 

Além disso não se confirma a existência de mobiliário funerário ou de oferendas, com 

exceção de um prato de tomo62. Há um alinhamento de pequenas pedras a Leste, no sentido 

Leste-Oeste que se estende através de uma grande câmara c. Há apenas duas fotos do 

edifício na publicação e ambas mostram apenas o plano geral do edifício.

Cronologia: Minóico Médio I (maioria dos vestígios) e alguns indícios do Minóico 

Médio III. Fragmentos finos sobre a rua nas diferentes sondagens, pertencentes ao Minóico

Observações: o desenho do edifício, apesar de parecer simples, é incongruente com 
o projeto das habitações minóicas, pois as divisões internas não parecem estar articuladas 
com o plano externo. Não há clareza no traçado dos muros internos. Estas paredes 

interiores diferem da orientação do perímetro quadrangular externo, estando em um nível 
mais baixo do que aquele. Talvez tenha havido o aproveitamento de uma área já construída 
em uma fase anterior.

58 Demargne, P. & Gallet de Santerre, H., Mallia, Maisons I, 1953, p. 21.
59 Cf. Mallia, Nécropoles I, na mesma coleção.
00 Effenterre, H. van, PMCM, 1980, p. 247-248.
61 Baurain, C., ‘Les nécropoles de Mallia.’ Aegaeum 1, 1987, p. 62-63.
62 Hood, S., ‘Review of Demargne, P. & Gallet de Santerre, H., Mallia, Maisons L’ Gnomon 26(1954), p. 347-348.

edifício como um tipo de ossuário, abrigando esqueletos provenientes de tumbas 
desmontadas58.

Seu paralelo arquitetônico mais próximo seria o edifício da necrópole de 
Chrysolakkos, com a qual tem em comum o plano quadrangular e a divisão interna em 

pequenos compartimentos retangulares, sendo contemporâneos59. Trata-se de uma hipótese 
já avançada pelos seus descobridores e sustentada por Effenterre60 Novas discussões a esse 

respeito foram efetuadas em Aegaeum I por Claude Baurain, que ali vê a superposição de 

uma estrutura do Minóico Médio III - Minóico Recente IA sobre os restos de habitações do 
Minóico Médio I-II61.
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Quadra Gama

Campanhas: 1924-25 e 1931

BCH 49(1925), p. 473-474.

Mcillia, Maísons I, p. 23-29, plano 3

Médio I, com verniz negro interior e exterior; também uma lâmpada marrom com engobe 

marrom escuro. A datação da rua é a mesma que a do edifício.

Duas ruas lajeadas são visíveis, uma Norte-Sul 15 e outra Leste-Oeste 2, que 

delimitam a sondagem. Uma parede com dois cotovelos e espessura de 0,90 m que 

provavelmente separa duas habitações.

Uma peça 4 se abre para a rua 2, cujo lajeado estava 0,60 m abaixo do solo atual 

repousa sobre uma massa de fragmentos cerâmicos compactados formando uma soleira b 

em ammouda que leva à peça. Mas a 0,40 m abaixo desta soleira existe um solo anterior da 

primeira época feito em terra batida e em alguns pontos com sideropetra e xisto, ao qual

Referências:

BCH 48 (1924), p. 496-497

Para o setor escavado na primeira etapa não foi possível descobrir a orientação pela 

falta de dados (pr. 13). Sua dimensões máximas são de 17 x 12 m, com uma superfície 

construída de aproximadamente 120 m2. São visíveis dois estados na planta do setor 

escavado na campanha de 1924-25, com muitos remanejamentos sucessivos. O mais recente 

fica a cerca de 0,60 m do nível atual do solo e o outro 0,40 m mais abaixo, na forma de 

terra batida e áreas com lajeado de sideropetra e xisto.

63 Demargne, P. & Gallet de Santerre, H., Malha, Maisons 1, 1953, p. 23. 
“Apx- AeXr., 1916, p. 166-168, fig. 2.
65 BCH 48 (1924), p. 496-497; BCH 49(1925), p. 473-474.

Situada a 250-300 m a Noroeste do palácio, no flanco Sul da colina que abriga a 

villa Alfa e que se inclina para Oeste em direção à praia. Identificada pela presença 

abundante de vasos e fragmentos cerâmicos do tipo Camares6'' e de uma estatueta de 

bronze64. Compreende cerca de trinta peças escavadas em duas campanhas por Mlle. Oulié 

e Mlle. de Saussure. A publicação se baseia em seu relatório65. A quadra compreende dois 

setores escavados respectivamente em 1924-25 e em 1931.
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corresponde uma outra soleira de ammouda a precedida por uma base de coluna redonda 

em sideropetra com diâmetro de 0,28 m, que provavelmente serviria de suporte para uma 

cobertura leve sobre a entrada 66 . 

Esta diferença de solos de 0,40 m é um fato atestado pelos pesquisadores. Os muro 

mais antigos estão diretamente sobre a rocha e a terra, até 1,60 m de profundidade 67 . São 

muros de sideropetra e terra, tendo apenas a fiada superior em ammouda para a primeira 

fase. Na segunda fase a ammouda é também utilizada para a base dos muros, pilares de 

sustentação de escadas, como em 1 e 9, ou ortostatos, como em 10. Na segunda época a 

sideropetra deve ter sido empregada apenas para muros de sustentação. Um deles corta a 

rua 2 a Leste e forma a peça 6. As paredes têm espessuras que variam de 0,25 m a 0,40 m, 

com exceção do muro mais espesso que corta a quadra no meio, sendo os mais estreitos os 

mais recentes. As fundações estão apoiadas sobre a rocha. Como este setor da quadra está 

na encosta de uma colina, o solo é desigual, tendo sido nivelado com aterros de pedras e 

fragmentos de cerâmica. Há sinais de que o aforamento foi utilizado em alguns pontos 

como lajeado. As dimensões das peças são maiores que aquelas contemporâneas em Gúrnia 

e Vasiliki, como a peça 4, de 3 x 4 m. O projeto da construção é irregular e quase não 

existem ângulos retos. 

A área foi utilizada por longo tempo, dada a variedade de pisos existentes, como na 

peça 14, onde se descobriu um longo período de utilização: o solo foi reformado, em parte 

sendo coberto com lajes irregulares, um pavimento de pedriscos, terra batida e estuque 

marrom comum no palácio. Possivelmente existiu também um pranchado de madeira dada a 

quantidade de detritos queimados, embora fossem dificeis de distinguir daqueles 

provenientes do telhado. Os detritos de estuque são esbranquiçados e pintados de amarelo 

no exterior e grudados a um aglomerado de terra, às vezes com conchinhas misturadas. 

Provavelmente haveriam três escadarias, nas peças 1, 7 e 9. Na peça 1, ela estaria no 

recuo entre a parede Leste e o pilar, onde se via degraus em terra e pedra sobre os quais 

deveriam se apoiar os degraus de madeira, pois uma grande quantidade de carvão foi 

encontrada nesta peça 68 . No caso da peça 7, alguns blocos de sideropetra emergem da 

66  Demargne, P. & Gailet de Santeife, H., Mal/ia, Maisons 1, 1953, p. 24. 
67  No texto da pub1icaço constava como 0,60 m, o que foi verificado ser impossível dada a profundidade dos vestígios, 

cf. Demargne P. & Gailet de Santerre, H., Mal/ia, Maisons I. 1953. p. 24. 
68  Demargne. P. & Gailet de Santerre. H., Malha, Maisons I. l953. p. 25. 
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espessura da maçonaria no seu ângulo Sudoeste, constituindo o que poderia ser 

interpretado como um pilar de suporte para um teto ou um piso superior, como nas casas de 

Cnossos69. Na peça 9 há um possível poço de escadaria, tendo ali uma auge7°  inserida 

(talvez reutilizada). Neste mesmo local se achou pilões e almofarizes de pedra. 

Em quatro locais diferentes há auges duplas, possivelmente reutilizadas na 

construção. 

Ao Sudeste da peça 6 há uma construção cerca de 0,30 m acima do solo, talvez uma 

lareira de canto, de formato arredondado e semicircular, voltado para o interior, feito de 

blocos irregulares e terra 7 ' 

E necessário observar que a numeração dada até este ponto corresponde à do plano 

das escavações de 1924-25, que não foi possível relacionar com o plano de 1931, pois 

faltam referências sobre a posição e o setor no qual aquele plano se situaria, não havendo 

nem mesmo a indicação precisa do Norte geográfico na planta original. Em vista disso é 

importante destacar uma possível confusão entre a numeração dos dois planos, pois apesar 

de apresentarem semelhanças, correspondem a duas áreas e fases distintas de ocupação de 

um local mal delimitado, cuja localização específica não está disponível 72 . 

O setor escavado na segunda etapa mostra uma orientação geral do conjunto de 

Noroeste-Sudeste, embora cada bloco de salas possua orientação própria, o que será 

fornecido mais abaixo. As dimensões máximas são de 29 x 23 m e a área construída 

estimada em 500 m 2 . Nos trabalhos de 193 apesar de encontrarem vasos cerâmicos e 

vasos de pedra em abundância e de se observar alguns detalhes arquitetônicos, não se pode 

nem definir uma moradia com suas diferentes peças, nem estudar a organização de uma 

quadra74. Os solos arqueológicos se encontravam poucos centímetros abaixo do solo 

69  Demargne. P. & Gailet de Santerre, H..Mallia. Maisons 1, 1953, p. 25. 
70  As auges, cuía  tradução literal seria "cochos", são blocos de amrnouda quadrangulares com uma ou duas cavidades 

escavadas que são achados em casas inaliotas. São colocados em uma passagem, marcando a entrada de redutos em 
plano mais baixo ou subsolos. Muitos foram achados nos envasamentos do setor 111, no interior dos compartimentos 
ou nos respiradouros. Sugere-se que fossem cochos para animais. Cf. Poursat, J. -Cl. Guide de Mal/ia. Le quartier 
Mia, p. 44. Para um catálogo das auges duplas de Mália, ver Treuil, R., 'Les auges doubles de Malha'. BH 
95(1971). p. 13-42. 

71  Muito semelhante às lareiras cretense modernas, Treuil, R., 'Les auges doubles de Malha'. BC'H 95(1971), p. 25. 
Citam-se ainda alguns paralelos em Gúrnia e Pseira, op. cit.. p. 25. n. 1. 

72  Ver Observações, mais abaixo. 
73 BC'H 55(1931). p. 512-513. 
74  Demargne. P. & Gahiet de Santerre, H.. Ala/lia, !víaisons 1, 1953, p. 26. 
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moderno e o rochedo aflora em algumas parte. A terra é pouco profunda nesta região e às 

vezes só foram achadas as fundações das peças 75 .(pr. 14) 

"Como em 19242576,  se achou uma série de ruelas lajeadas separadas de uma rua 

principal feita em ammouda cortando e ladeando as habitações, que são em número de sete, 

ao menos segundo as indicações dos autores. A rua b, lajeada em arnn7ouda, faz parte de 

sistema de vias com a, c e d. Por b, vindo do Norte, se curva ao longo das casas e se divide 

em ruelas e pracinhas, como as áreas lajeadas a, c e d, que dão o nível do solo antigo. 

Seguindo pela rua b se desce por dois degraus alcançando um outro degrau em ângulo reto 

que leva à rua d. Neste ângulo há uma laje de ammouda com o canto arredondado e se tem 

acesso à rua d por meio de mais dois degraus. Alguns muros posteriores cortam as ligações 

mantidas por estas ruas no Minóico Médio 1. Um desses muros atravessa a rua b e outro 

corta atualmente a ligação de b com e77. Se percebe que tais remanejamentos tiveram como 

efeito sobrepor os conjunto mais amplos e organizados sobre a grade de pequenas casas 

justapostas entre as quais serpenteavam as ruelas. 

Das casas em si, pouco pode ser dito, pois os muros estão na maioria arrasados, não 

se encontrando soleiras e aberturas definidas, tornando as peças indiferenciadas. 

As peças 1, 2 e 3 formam uma casa orientada Nordeste-Sudoeste, acessível por uma 

entrada diante da ruela lajeada a, a Nordeste, com a parede se interrompendo no ponto de 

entrada, entre 1 e 2; a peça 1 mede 3,20 x 2,90 m e é a maior do grupo, com piso em terra 

batida e vestígios extensos de estuque que o recobria. No centro dessa peça havia um disco 

de argila mal cozida de 0,70 m de diâmetro e 0,02 m de espessura repousando sobre uma 

massa de argila, fragmentos cerâmicos e pedrinhas que o elevava a 0,10 m acima do solo, 

tendo uma depressão central com 0,14 m de diâmetro e profundidade de 0,06 m. Talvez 

fosse uma lareira fixa, pelos sinais de queima e rachaduras. As paredes são feitas com um 

aparelho irregular de pedras pequenas 78 . Ao Sul e Oeste elas são dobradas por muros de 

outras casas, sugerindo a ausência de plano, pois cada casa foi construída por si, sem 

preocupação com um organização global. Nas peças 2 e 3 o substrato rochoso é aparente, 

75 Demargne. P. & Galiet de Santerre, H., Mal/ia, Maisons L. 1953, p. 26. 
° Nosso destaque, pois não entendo onde está a semelhança, desde que na campanha anterior se achou apenas duas 

ruas que se cruzavam no ângulo da escavação, sem que se definisse claramente um conjunto de ruas atravessando 
uma principal. cf. Demargne. P. & Gailet de Santerre, H.. Mal/ia, Maisons 1, 1953, p. 26. 

" Demargne, P. & Gailet de Santerre. H., Mal/ia, Maisons 1. 1953, pranchas Xffl 1 e 2. 
78  Expressão esta que entendo como significando que foram feitas em pedriscos e outras matérias leves, sem uso de 

blocos maiores. 
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havendo um aterro de terra e fragmentos cerâmicos nivelando o solo, como o indica uma 

laje em 2. Nesta peça se achou vasos de terracota e um vaso de pedra com bico. Na peça 3 

se achou duas auges e moldes em ammouda. A maior parte do material é datado do 

Minóico Médio 1, com alguns objetos do Minóico Médio III. 

As peças 4 e 5 fazem outra casa, de mesma orientação, com acesso a Noroeste por c 

através de uma soleira na qual havia sinais de encaixe do eixo de uma porta. 

As peças 6, 7 e 8 formam uma terceira, de mesma orientação e com abertura por 7, 

onde havia uma soleira de ammouda diante da rua a Noroeste e outra entre as peças 6 e 7. 

O piso está feito sobre um aterro de nivelamento de fragmentos cerâmicos do Minóico 

Médio 1. Na peça 8 havia uma auge dupla de anirnouda. 

As peças 10, 11 e 12 constituem uma casa da qual só restaram as fundações, 

indicando uma orientação Noroeste-Sudeste. A parede Nordeste de 10 é curva, sem 

indicação de um traçado externo que condicionasse tal desenho. Ao longo da peça 12 havia 

um conduto de água ao longo de sua parede externa, inicialmente escavada na amnzouda e 

depois feito em terracota. 

As peças 13, 14 e 15 fazem outra casa profundamente enterrada feita com blocos de 

arnmouda talhados; na peça 14 havia detritos de estuque e objetos de osso. No ângulo 

Nordeste de 13 há um espaço que poderia ser destinado a uma escadaria de dois lances. Sua 

orientação é a mesma da casa anterior. 

Seguindo para o Sul há as peças 18 e 19, que são uma outra casa e que se 

comunicam entre si por uma soleira de arnniouda. Na peça 19 se encontrou um piso em 

terra batida ou estucado 79  e uma base de coluna com 0,20 m de diâmetro e 0,20 m de altura, 

além de uma prensa de azeite com um jarro semi-enterrado próximo. Essa base de coluna se 

encontrava isolada, não havendo outra com a qual pudesse constituir um portal ou pórtico. 

Uma possibilidade levantada é de que ela fosse o suporte angular da cobertura de uma 

varanda, de maneira semelhante à que foi encontrada no exterior da oficina de cerâmica da 

quadra Mu. 80  

70 Dúvida apresentada por causa da presença de fragmentos esparsos de estuque no solo. 
80  Segundo o arquiteto M. Schmid, seria algum tipo de suporte, provavelmente em madeira, apoiado sobre uma 

elevação do rochedo para apoio de uma varanda no piso superior. Cf. Schmid, Martin, Les Maisons-Atelzers du 

Quartieriviu. Architecture. 1995. p. 91. 
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A sala 20, muito arruinada, tem piso estucado e lajeado e um pequeno banco em 

materiais menores e estucado que corre três de seus lados, mas tem seus limites mal 

definidos 

Resumo: nesta quadra as peças são de pequenas dimensões, duas a três para cada 

casa, com atenção ao detalhe, como os revestimentos estucados brancos para paredes e 

bancos. Espaços vazios aparecem entre as casas, tendo a aparência de áreas triangulares. 

Obsen'ações: Os planos não são muito claros, pois dão ênfase excessiva ao detalhe 

dos vestígios mas pouca à visualização do conjunto; os números e caracteres não são 

nítidos. Com  a descoberta de um plano parcial corrigido do sítio, pude verificar que estas 

duas campanhas se desenrolaram em setores próximos e não superpostos. De acordo com 

as indicações de René Treuil e Martin Schmid, a campanha de 1924-1925 foi efetuada no 

setor E581 , enquanto a campanha de 1931 se localizava no ângulo Noroeste do setor E6 (pr. 

2). No plano atual é possível ver a posição das estruturas de 1931, mas em relação às de 

1924-25, devido à ausência de informações mais precisas, esses pesquisadores 

prudentemente preferiram fornecer apenas sua localização aproximada, não registrando-a 

no mapa. 

Novos planos, mesma observação da vi/la Alfa, com o mesmo procedimento de 

aterro 	da 	estrutura para proteção. Não houve um cuidado 	maior 	por 	parte dos 

pesquisadores para explicar sua planificação das habitações. 

Effenterre nos fornece um pouco mais de informações sobre alguns espaços 

escavados na campanha de 193182, porém mesmo assim faltam muitos dados. 

Cronologia: No caso do material da escavação de 1924-25, a cerâmica muito 

atacada pelas concreções calcánas impediu uma estudo detalhado da decoração. Não havia 

fragmentos cerâmicos antes de 0,30 m de profundidade. Estes pertencem ao fim do Minóico 

Antigo III e ao início do Minóico Médio 1, sem uma distinção clara entre ambas. Para a 

escavação de 1931, tanto os nivelamentos feitos com fragmentos cerâmicos quanto os 

fragmentos e vasos sobre os solos indicam o Minóico Médio 183.  Poursat no entanto coloca 

as duas fases da quadra Gama como posteriores ao que foi definido pelo pesquisadores, 

81  Esta numeração corresponde ao plano do sítio fornecido em A4allia: Plans er índices, (Études Crétoises. XIX). 
82  Ver Effenterre. H. van, PÃ1CÃí, 1980,p. 164 e 169-170. 
83 Mallia, Maisons 1, 1 953, p. 29. 
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com base no material cerâmico do tipo Camares, sugerindo que a primeira fase corresponde 

ao Minóico Médio IA e a segunda fase ao Minóico Médio II, situação também observada na 

quadra Theta, na quadra Mu e nos envasamentos protopalaciais da Esplanada Norte 84 . 

Quadra Deita 
Localizada a Noroeste do palácio temos a rua principal desta quadra. Esta rua segue 

a partir da região do palácio até a praia e a região vizinha 85 . Sua denominação corrente é de 

Rua do Mar (pr. 6). 

Partindo da porta Noroeste do palácio, este caminho lajeado de ammouda segue por 

35 m sendo imediatamente ladeado pelo muro de uma casa 86 . Após algumas sondagens se 

achou um lajeado de arnrnouda entre dois muros, primeiro ladeando o muro Sul e depois 

atravessando obliquamente, sendo ladeada por um kaideri,n de cascalho. Entre esse lajeado 

e o muro Norte havia um esgoto. 

Sondagens sucessivas em direção ao mar só revelaram pedriscos grosseiros, sendo 

que as lajes provavelmente foram retiradas por camponeses. Um pouco mais abaixo se 

descobriu uma pequena praça triangular. A rua Leste-Oeste segue por 45 m, cercada de 

ambos os lados por paredes das casas da quadra Deita e parcialmente encoberta por blocos 

tombados dessas casas. Esta rua é constituída de lajes de arnniouda de 0,85/0,90 m de 

largura por 0,90/1,00 m de comprimento, com reparos feitos com pedrinhas chatas. Estas 

lajes formam uma calçada que se eleva 0,15 m acima de uma parte baixa, lajeada com placas 

de sideropetra. Ela desce entre as casas e se liga a uma rua secundária que separa Deita 

beta de Delta gama: este canto é um dos locais mais vivos da quadra 87 . 

Ela chega por fim a um novo cruzamento no qual desemboca uma grande rua de 

Nordeste, a qual segue por 50 m e que recebe uma outra ruela vinda do Norte-Nordeste. 

Ambas são lajeadas regularmente. Ao Sul do cruzamento o lajeado desaparece, mas a rua se 

prolongaria na direção Sudoeste, sem que a descida em direção ao mar tenha sido achada. 

Estas duas ruas vindas do Norte deveriam ligar a quadra Delta com as quadras Alfa e Gama 

e com a região das necrópoles 88 . Do caminho Leste-Oeste provêm pequenos objetos de 

84  Poursat, J.C1., 'Le début de l'époque protopalatiale à Malia', Eilapini, 1987, p. 464. 
85  Dados de Demargne, P. & Galiet de Santerre, H., Ata/lia, Maísons 1, 1953, p. 41-42. 
86 Mallia Palais, Troisiéme Rapporl, p. 8. n. 1. p. 21 e n. 2, pr. XXXIV e XL. 
87  Observação do autor. cf. Demargne. P. & Galiet de Santerre. H., Mal/ia, Maisons 1, 1953. p. 41. 
88  Demargne. P. & Galiet de Santerre. H., Mal/ia, Maisons 1. 1953. p. 42. 
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bronze, diante de Deita beta. No cruzamento dos caminhos do Norte e na casa arruinada ali, 

há fragmentos de vasos de esteatita e fragmentos cerâmicos do Minóico Médio j89  A 

presença deste material sugere que a rua e a casa remontam ao Minóico Médio 1, existindo 

numerosos fragmentos cerâmicos datados do Minóico Médio IIIB - Minóico Recente 1 que 

atestam a continuidade de uso da área 90 . 

Quadra Zeta 

Referência: 

Mal/ia, Maisons II (1948-1954) 

Da mesma maneira que fizemos com a quadra Deita, executamos a descrição de 

uma quadra importante por abrigar vestígios de uma grande esplanada do lado Leste do 

sítio. Na quadra Zeta os vestígios do período protopaiacial são encontrados nas casas Zeta 

beta e Zeta gama (pr. 15). 

- 	 O que foi encontrado na casa Zeta alfa foi considerado desprezível pelos 

pesquisadores. As sondagens profundas feitas em vários pontos dessa casa, principalmente 

perto das fundações dos muros mais antigos não mostraram nada significativo. Naquela área 

não se descobriu nenhuma camada homogênea de detritos do Minóico Médio 1, como se 

encontra em outras partes do sítio. Os vestígios cerâmicos do período protopalacial só 

permitem afirmar que a região a Leste do palácio já estava desde o Minóico Médio 1 dentro 

do perímetro da aglomeração urbana, mesmo sem estar densamente habitada 91 . Nesta área 

são visíveis muitas alterações, o que mostram as evidências de fundações primitivas no 

ângulo Sudeste da casa Zeta alfa. É provável que tenha havido uma ampliação da casa para 

Leste, às expensas de uma construção vizinha, o que explicaria a disposição não usual das 

duas portas situadas uma ao lado da outra na praça lajeada de Sul. Mas essa transformação 

não deixou nenhum traço e o plano do conjunto se apresenta agora como um todo 

organizado e coerente. 

Após as sondagens feitas em 1928 e os trabalhos de escavação da casa Zeta alfa em 

19464892, se soube que a Leste do palácio existia uma grande praça pavimentada com 

89  Categorias: fundo escuro e ranhuras, prolongado até o Minóico Médio III - Minóico Recente 1: dark-on-lighr, branco 
ou policromos. 

90  Dernargne. P. & Gailet de Santerre. H., Mal/ia, Maisons 1. 1953, p. 42. 
91  Demargne. P. & Gailet de Santerre. H., .lvíallia, Maisons 1, 1953, p. 98. 
92  BCH 52 (1928). p. 502: Dernargne. P. & Gailet de Santene. H., Mal/ia, Maisons 1, 1953, p. 63-100. 
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kaiderim, separando a parede oriental do palácio da casa Zeta alfa, tendo uma rua calçada 

de ammouda visível por 35 m. 

De 1951 a 1953 outras sondagens e a escavação das casas Zeta beta e Zeta gama 

revelaram uma praça extensa que fora parcialmente coberta no período neopalacial pela 

construção ou modificação das casas desta quadra. 

Uma sondagem paralela àquela de 1928 mostrou que esta praça se estendia desde o 

palácio até as três casas, na borda das quais ela formava uma pracinha. Da porta Leste do 

palácio até o ângulo Nordeste de Zeta beta este pátio mede 68 m de largura. Outras 

sondagens perpendiculares à primeira tentaram achar os limites Norte e Sul desta esplanada. 

Uma delas seguiu para Norte a uma distância de 7 a 10 m do muro Oeste de Zeta alfa. O 

kaiderim ali prosseguia até cerca de 16 m ao Norte da rua. Para mais além há muros de uma 

estrutura não escavada ainda. Para o Sul uma sondagem foi feita a 22 m do palácio, 

achando o kaiderim, muito estragado mas desaparecendo apenas a 23,70 m da rua. Mais 

para baixo fragmentos cerâmicos não datáveis parecem indicar a presença de uma 

moradia93 . No pátio também se recolheu alguns fragmentos cerâmicos, do período 

protopalacial e do período neopalacial. 

A rua de arnrnouda foi identificada em todo seu comprimento, cerca de 86 m desde 

a entrada Leste do palácio até o ângulo Nordeste de Zeta beta, onde aparece um pavimento 

de kaiderin,. Em alguns locais as lajes desapareceram, certamente arrancadas por 

camponeses. A largura da rua é de 1,35/1,50 m. sua estrutura é irregular, formada às vezes 

por pequenas placas de amnzouda desiguais e mal colocadas e por outras vezes, 

especialmente diante da entrada de Zeta alfa e beta, feita com lajes grandes dispostas 

transversalmente na largura da rua, ou no comprimento, de duas a duas. Às vezes elas estão 

no mesmo nível do kaiderin,, por outras estão mais elevadas de 0,10 a 0,15 m e em outros 

lugares ainda estão sobrepostas ao kaiderin,, como é o caso a Sudeste de Zeta alfa, 

formando um desnível de 0,25 m. 

Esta rua segue ao longo da parede Sul de Zeta alfa mas não paralelamente. Neste 

ponto ela é acompanhada por uma calçada de kaiderin, a 3,25 m de distância, elevada de 

0,10/0,15 m que não acompanha a linha da parede da casa, mas da rua. Depois, aparece a 

0,85 m a Leste da entrada principal de Zeta alfa uma rua perpendicular elevada de 0,10 m e 

03 	 . Deshayes, J. & Dessenne, A.. Malha, Maisons II, 1959,   p. 2. 
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larga de 0,90 m e também lajeada em amrnouda e acompanhada a Oeste de uma calçada de 

kaiderim similar à anterior; esta rua desaparece sob o muro Sul de Zeta alfa, o que assegura 

sua anterioridade em relação à esta casa 94 . 

A rua principal prossegue até o muro Norte de Zeta beta que se superpõe 

parcialmente a ela, pois se curva ligeiramente para Nordeste. Entretanto paralelamente ao 

muro Norte de Zeta beta um outro muro prolonga o muro Sul de Zeta alfa ao longo de 

14,50 m, a partir do ângulo Sudeste desta, formando uma rua larga de 2,50 m cujo traçado 

não é exatamente idêntico àquele da rua de ammouda e onde subsistem traços de um 

segundo estado do kaiderim superposto ao primeiro. A rua parece aqui, como em Zeta alfa, 

ter precedido a construção das casas vizinhas. Uma sondagem feita ao longo deste muro 

paralelo à fachada de Zeta beta não mostrou nenhum muro de suporte interior. Tratar-se-ia 

provavelmente de um pátio dependente talvez de Zeta alfa. No ângulo Sudoeste deste pátio 

muitos fragmentos cerâmicos contemporâneos de Zeta alfa indicariam que ali foram jogados 

os vasos velhos dessa casa95 . 

Cerca de 2 m a Oeste do muro ocidental de Zeta beta e mais ou menos 

paralelamente a este, o pavimento da praça é atravessado por uma valeta larga de 0,68 m e 

com 0,20 m de profundidade, ladeada a Oeste por uma elevação ligeira do kaiderini ao 

longo de 2,50 m. O fundo da valeta é pavimentado. Após virar para Nordeste ela 

desaparece sob a rua de arnn,ouda, que lhe é posterior. Ao Sul ela também é obliterada pelo 

ângulo Nordeste de Zeta gama, reaparecendo mais ao longe, mas mostrando que seu 

traçado sofreu com a construção desta casa e da calçada que ladeia o muro oriental dessa 

casa. Ao nível da calçada há uma laje de arnniouda de 0,60 m de comprimento e 0,15 m de 

espessura que forma uma espécie de passarela acima da valeta, cujo traçado se estrangula 

neste ponto. Ele prossegue em direção Sul, larga de 0,30 m e profunda de 0,25 m, ladeada 

pelo pavimento de kaiderim a Leste e por lajes grossas de anirnouda a Oeste, que formam 

uma espécie de rua Norte-Sul. Os fragmentos cerâmicos achados nesta valeta datam do 

período protopalacial. 

À altura das peças Nordeste de Zeta beta, o lajeado de arnniouda se torna irregular e 

se estende sobre toda a largura da rua. As lajes são orientadas casualmente e depois, a cerca 

94  Dcshayes. J. & Dessenne, A., Malha, Maisons II. 1959, p. 3. 
95  Deshayes, J. & Dessenne. A., Malha, Maisons II. 1959, p. 3. 
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de 2,60 m para além da casa o lajeado se interrompe e a rota segue em kaiderim, pois esta 

praça parece ter marcado o limite da cidade quando se construiu a rua de ammouda, ao 

período protopalacial. 

Uma outra sondagem ao Sul de Zeta beta revelou a existência de um muro espesso 

de 1,75 m orientado mais ou menos na direção Norte-Sul, e que certamente era o muro de 

proteção da cidade. Sobre fundações de grossas pedras que formam uma fiada horizontal 

regular, a muralha é feita de blocos irregulares de sideropelra, onde boa parte desmoronou. 

Todos os fragmentos cerâmicos na trincheira de fundação são da primeira época minóica 

(xícaras carenadas, tumblers, decoração em fundo negro) 96 . 

Esta muralha se encontra para lá do muro oriental de Zeta beta; assim fora 

necessário desmantelá-la para construir aquela. De fato, a 1,30 m do muro Sul da casa, a 

muralha se interrompe e apenas as fundações subsistem e prosseguem sob os muros da casa, 

dos quais elas estão separadas por uma camada de terra misturada com fragmentos 

cerâmicos de épocas diversas (períodos protopalacial e neopalacial) com 0,20 m de 

espessura. Ela pode ser encontrada ainda na peça XVI de Zeta beta, onde a camada 

superior das fundações se conservou em 0,40 m de espessura, aflora ao nível do solo da 

segunda época. A trincheira de fundação ali revelou apenas fragmentos cerâmicos do 

período protopalacial. Mais longe, a 2,55 m ao Norte do muro meridional da casa, o fundo 

desta trincheira atinge quase o nível da segunda época, desaparecendo todos os sinais de 

construção. Estas fundações reaparecem em seguida para lá da grande rua de amniouda que 

segue a fachada de Zeta beta. Mais ao Norte o alinhamento é ainda visível; a muralha parece 

se curvar para Noroeste, em direção ao ângulo Nordeste do palácio 97 . 

E provável que a rota que seguisse do palácio até Creta Oriental passasse pelo 

recinto da cidade, ali onde se construiu Zeta beta, o que explicaria inicialmente o 

alargamento da rua de amrnouda em uma espécie de praça e a interrupção do lajeado, pois 

este é reservado para as artérias interiores da cidade, sendo as vias interurbanas 

pavimentadas com kalderini98 . Tal seria o estado das coisas no Minóico Médio, sendo o 

período neopalacial marcado sem dúvida pela extensão do sítio para além das muralhas, 

como o indica a posição de Zeta beta a cavalo sobre o muro de proteção desmontado. Um 

96  Sic, Deshayes, J. & Dessenne, A., Mal/ia, Maisons II. 1959. p. 4. 
97 Deshayes, J. & Desseime, A.,Mallia, Maisons II. 1959, p. 4-5. 
98  Deshayes, J. & Dessenne. A. Malha. iviaisons II. 1959, p. 5. 
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segundo muro de proteção não foi construído, pelo que se supõe que no período 

neopalacial as cidades não possuíam muralhas. 

Quadra MU99  

Campanhas: 

Referências: 

BCH90(1966),p. 1015-1017 

BCH9I(1967), p. 882-885 

BCJ-J 92(1968), p. 1132. 

PMCMI, p. 175-180 e 185-188 

Guide de Mal/ia. Le quartier Mii. 

Le quarlierMu 1, p. 1 1-27 (Études Crétoises, XXIII) 

Os trabalhos foram iniciados em 1965, tendo resultado na descoberta de uma área 

construída com mais de 3000 m2 . Trata-se de um dos conjuntos mais importantes para o 

estudo do período protopalacial' °° .(pr. 16) 

Todo o conjunto foi vítima de um incêndio no fim do Minóico Médio 11(1700 a.C.), 

junto com o palácio e outras edificações da cidade. Os muros das construções A e B, em 

adobe ou argila na sua maioria, se fundiram devido ao incêndio, formando uma camada 

protetora que selou a quadra. Esse fenômeno fortuito permitiu a recuperação do 

conjunto' °1 . 

Dois grandes edificios dominam o setor, aqueles denominados A e B. Além destes, 

há oito outros menores, dos quais cinco foram identificados como oficinas: a oficina C, a 

oficina de selos, a oficina de cerâmica, a oficina de fundição e a oficina Sul. Outras duas 

construções, os edificios D e E, são do início do Minóico Médio 11(1800 a.C.) 102 . A Leste 

do edificio E foi encontrada outra casa, denominada F, escavada em 1991 103 

99  Segundo Poursat, J.-C1. Guide de 1v/alia. Le quartier Àíu, 1992. 
°° Poursat. J.-C1. Guide deMolha. Le quartierMu, 1992, p. 9. 

Poursat. J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quarrierMu. 1992, p. 9. 
102 Poursat. J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quariierMu, 1992, p. 9. 
103 Poursat, J.-C1. Guide deMolha. Le quarrierMu, 1992, p. 48. 
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O traço mais notável deste conjunto é que a maior parte do material foi encontrado 

caído do pavimento ou in sim, devido à preservação acidental do conjunto 104  

Dentre essas oito construções os edificios A e B se destacam pelas suas dimensões, 

respectivamente com áreas de 840 m 2  e 540 m2. A arquitetura destes edificios já 

apresentava elementos arquitetônicos excepcionais para o período protopalacial, como o 

pátio com pórticos, lajeados, colunas, pilares, peças com vãos largos, poços de luz, salas 

lustrais subterrâneas e depósitos em série' 05 . 

Ambos continham material hieroglífico, o que é um indício seguro do desempenho 

de atividades administrativas. Provavelmente eles seriam edificios oficiais, casa de altos 

funcionários com certa autonomia em relação ao poder 106 

O sistema de numeração segue o princípio assim estabelecido: um algarismo romano 

seguido de algarismo arábico, ex. III 2. O algarismo romano designa as unidades 

arquitetônicas, compreendidas como os conjuntos de peças de um mesmo nível, às quais se 

chega por um mesmo e único vestíbulo ou patiozinho' °7, e os algarismos arábicos os 

espaços individualizados. Dentro deste sistema se chegou à seguinte classificação: 

Edificio A: setores 1, II e III; edificio B: setores IV e V; oficina C, setor VI; edificio 

D: setor VII; oficina cerâmica: setor VIII; oficina de selos: setor IX; oficina de fundição: 

setor X; oficina Sul: setor XI e edificio E: setor XIJ' 08  

1) 	Edifício A 

A estrutura apresenta o formato geral de um trapézio, com as reentrâncias habituais 

da arquitetura minóica. Percebe-se duas fases de construção: um primeiro edificio 

retangular regular ao Norte e um novo conjunto de peças ao Sul, ocupando todo o espaço 

disponível até as construções anteriores que têm uma orientação diferente (as oficinas Sul e 

C). O edificio A abriga salas de aparato, depósitos, depósitos de documentos, denotando o 

seu papel administrativo' 09 . 

104 Poursat, J.-C1. Guide de Ã.íal/ia. Le quailier Mii. 1992. p. 10. 
10S Poursat, J.-Cl. Guide de Malha. Le quartier Mii, 1992, p. 10. 
IOo Esta é uma tese sustentada por quase todos os pesquisadores, que vêem na quadra Mu um setor vinculado 

estreitamente ao palácio. A exceção é de Effenterre, que a interpreta como a sede de uma nobreza contraposta ao 
palácio. Cf. Effenterre. H. van, PMcÃí. 1980. 

107 Poursat, J.-C1. GuidedeMailia. Le quartierMu, 1992, p. 13. 
108 Poursat, J.-Cl. Gvide de Mal/ia. Le quartier Mu, 19 92 , p. 13. 
'° Poursat. J.-Cl. Guide de Mal/ia. Le quartierMu, 1992. p. 31. 
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A fachada Oeste era a principal, como a sua entrada Oeste. Seguindo a rua lajeada 

Oeste se passa por esta fachada ocidental. Tem um aspecto geral disparatado devido às 

duas fases de construção. Se encontrou blocos talhados de amrnouda de 1,00 x 0,60 m que 

formam a fiada inferior de uma fachada ocidental monumental com reentrâncias 

originalmente, mas que o acréscimo do santuário 112 e de sua antecâmara 111 esconderam 

parcialmente" °  

A supradita peça 112, com muros arrasados (destruidos no ângulo Sudoeste) tem 

no centro uma lareira retangular com uma cúpula excêntrica. Esta peça estava vazia no 

momento da descoberta, exceto por uma taça de argila. É um santuário tanto como o 

santuário Minóico Médio II, o qual tem uma lareira similar. Do lado Leste ele se liga com a 

parte Sul da sala 1 3 através de uma porta inserida na fachada primitiva. Ao Sul há um vão 

duplo que a liga com a antecâmara 111. A partir desta, perto da entrada, há um estreito 

compartimento 11 la, onde seriam arrumados os vasos usados nas cerimônias. Uma 

pequena mesa circular de oferendas foi achada ali' 11 . 

Seguindo para Sul se chega à entrada principal do edificio, em frente a III 15112.  A 

calçada larga com grossas lajes de ammouda ladeia toda a parte Sul da fachada. 

Seguindo para o ângulo Sudoeste do edificio pela calçada se chega aos dois 

depósitos retangulares III 6-7. O III 6 tinha plataformas laterais com condutos e vasos 

coletores (agora retirados). Mais a Leste, perpendiculares a estes, há outros dois depósitos, 

III 8-9, comunicantes com aqueles. O pavimento ali também seria de depósitos, com plano 

idêntico. Muitos piihoi dali se espatifaram no depósito III 8 sobre os vasos daquele. Estes 

depósitos eram para estocagem de produtos para distribuição, sendo sujeitos a controle e 

guarda. Há impressões de selos e tabletes hieroglíficos perto das portas de III 6-7. Em III 7 

havia ao lado dos fragmentos de jarros um lote de muitas xícaras de beber empilhadas 

(talvez em uma caixa de madeira) e uma taça tripode com decoração de margaridas 

policromas" 3 . 

Poursat. J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quartierMu, 1992, p. 32. 
Poursat. 3.-C1. GuídedeMailia. Le quartierMu, 1992, p. 32. 

112 A rua lajeada não está mais conservada a partir dali: op. cit.. 1992, p. 32. 
113 Poursat, J.-CI. Guide deMailia. Le quartierMu, 1992. p. 32. 
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Do ângulo Sul do edificio A se vê os vestígios da oficina Sul e mais além o muro da 

oficina C" 4  

A entrada Oeste tem 1,70m de largura. Era a principal no estágio final do edificio. 

Monumental e coroada por uma laje de pedra estucada, formando cornija, cujos fragmentos 

estavam na calçada. Ela se abre para o vestíbulo III 15, com bancos no ângulo Sudeste, que 

se liga ao setor III a Leste e ao setor 1 ao Norte 115 . 

a. 	salas de cerimônias e aparato" 6  

A parte antiga de a se organiza ao redor de peças cerimoniais e de aparato: a oestes 

sala 13 e a Leste o polythyron 113, separados pelo pátio com pórtico 11. Na parte Oeste se 

chega a partir de 1 11 em um hall 110, ao qual dão acesso três vãos separados por dois 

pilares de madeira, dos quais só há as marcas das bases quadradas no solo estucado, bem 

como da soleira. Este hall já existia no edificio antigo e era fechado a Oeste pelo muro da 

fachada primitiva. Ele serve à sala lustral subterrânea 14 e por uma porta onde a soleira tem 

um degrau, à parte Sul de 13, cujo piso recobria a sala 14 originalmente" 7 . 

Esta era escavada a 1,80 m de profundidade abaixo do nível do térreo. Se chega por 

uma escada com sete degraus. Parece um protótipo grande (3,90 x 3,75 m) das salas lustrais 

do período neopalacial. Tem paredes e piso estucados de cor azul, como das peças do 

subsolo de B. Sob o estuque se vê, na parede Norte, blocos talhados de amrnouda, sobre os 

quais há as cavidades para as vigas do assoalho. O ângulo Nordeste, de forma tortuosa, 

conserva as irregularidades do rochedo natural, coberto com estuque, o que evocaria as 

anfractuosidades das grutas naturais cretenses, às vezes usadas como local de culto. No 

muro Sul há vestígios de trabalhos interiores (viga de madeira no solo e batentes verticais, 

mesa estucada com cúpula no ângulo Sudoeste) cujo significado é duvidoso. A descoberta 

de uma mesa de oferendas em argila perto da base estucada cúbica no hall ii, à esquerda 

da porta da escada permite supor que havia cerimônias ligadas ao culto" 8 . 

Em todo o setor, os traços de encaixe na argila dos muros ou solos deixados pelos 

batentes, soleiras e pilares permitem reconstituir o sistema de portas e trancas. Os acessos 

114 Poursat. J.-C1. Guide deMolha. Le quartierMu. 1992. p. 36. 
' Poursat. J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quartier Mu, 1992, p. 37. 
lib Poursat. J.-C1. Guide deMahhia. Le quartierMu, 1992. p. 37. 
117 Poursat. J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quartierMu, 1992, p. 37. 
118  Poursat, J.-C1. Guide deMailia. Le quartierMu, 1992, p. 38. 
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de 110 são um bom exemplo: os muros de argila ou adobe são elevados sobre 

envasamentos de blocos, revestidos de estuque colorido, atualmente quase brancos, mas 

visíveis em alguns pontos, como vermelho em 110 e azul em 14 119 . 
 

A Leste o hall! 10 se liga ao corredor lajeado 19 e dali ao pátio com pórtico 11. O 

pórtico lajeado ocupa o lado Oeste do pátio e contorna duas bases circulares de pedra de 

diâmetro 0,36 m e 0,41 m, ligeiramente diferentes, cujos fustes eram de madeira de cipreste. 

Os buracos nas bases asseguram sua fixação. No eixo das colunas se abre uma porta a 

Oeste para a sala 13 (6 x 6 m), uma das maiores conhecidas para o período protopalacial. A 

parte Sul, acima da sala lustral e ligeiramente elevada, parece ter sido isolada da parte Norte 

por uma parede divisória de tijolos dos quais há sinais nos muros Leste e Oeste 120 . 

Ao Norte uma porta estreita com uma soleira estreita de terra, leva a uma série de 

depósitos quadrados (1 5-1 8) servidos por um corredor lajeado. Todos os vasos foram 

achados iii situ, sobre plataformas ou emborcados no solo. Os depósitos 15 e 17 foram 

para líquidos, devido às canaletas ao longo das plataformas que levam às cavidades. 16 

tinha apenas lajes nos lados, podendo ser para grãos. 18 teve seu uso mudado na época da 

destruição e não tinha nenhum vaso, apenas pesos de tear. Talvez um tear estivesse ali. Seu 

acesso primitivo a Oeste fora condenado e uma passagem a Leste foi aberta para a 

escadaria 121  

Do pórtico Ii se vai para o pavimento, ao Sul, uma escada monumental cujo 

primeiro degrau saliente é uma laje de pedra longa (1,45 m de comprimento). A Leste das 

duas colunas o pórtico enquadra um poço de luz estucado lia. A chuva que caísse ali era 

levada por um buraco no muro Sul para a valeta que atravessa o vestíbulo 111. Uma peça 

pequena com bancos 12 foi feita no lado Oeste, perto da entrada. Ao Sul do poço de luz 

uma porta leva ao vestíbulo 111 e à pracinha com pórtico III 
1122.  

b. 	opolythyron: 

A Leste do poço de luz 1 ia, a sala 113, conservada mal, tem o sistema de três vãos 

com dois pilares que constitui uma entrada. O mesmo sistema se repete a Leste e no centro, 

119  Poursat, J.-C1. GuidedeA'ía/lia. Le quartierA'íu, 1992- p. 38. 
120 Poursat, J.-C1. Guide deMailia. Le quartierMu, 1992, p. 38. 
121 Poursat, J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quartierMu, 1992, p. 40. 
112 Poursat, J.-C1. GuidedeMailia. Le quartier Mu, 1992. p. 40. 
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dividindo a sala em duas partes iguais. Esta é a primeira vez que aparece o polythyron 

minóico'23 . 

Os vãos de Oeste mostram sinais de remanejamento. No primeiro estado o 

polythyron se limitava à parte Leste, sendo a Oeste um hall aberto para o poço de luz. O 

hall foi depois transformado em um segundo polythyron. Mais tarde se fechou dois dos 

vãos do polythyron Oeste. 

O aspecto monumental do conjunto é acentuado pela decoração do muro Sul de 

113 Leste, onde há duas linhas impressas no estuque, formando três painéis retangulares 

idênticos 124 . 

O polythyron era ladeado ao Norte por duas peças de mesma dimensão, 

enquadradas por dois acessos com degraus ligando este setor a um pátio exterior, o Espaço 

Norte 125  

Similares aos depósitos 1 5-1 6, se comunicavam inicialmente com a peça principal. 

Depois a porta foi preenchida e o acesso feito pelo lado Leste. Elas estavam vazias, mas 

têm o solo estucado em vermelho. Dos dois lados das peças há escadas 1 b e 1 d que levam 

ao Espaço Norte, usado para atividades diversas. Uma calçada estreita de aninzouda, 

ladeada por lajes de ortostatos, percorre a fachada Norte do edificio' 26  

O setor III é uma ampliação do prédio anterior, com o qual se articula por meio de 

dois espaços interiores, o vestíbulo II 1 e a pracinha com pórtico III 1, que "serve para 

comunicar as diferentes partes do edifcio, como é o princípio da arquitetura minóica" 27 . 

O espaço 111, quadrado e lajeado, era originalmente o vestíbulo de entrada de A. 

Ao Sul a laje da soleira apresenta duas cavidades circulares que seriam para uma porta 

dupla. Uma peça comprida II 2 com banco está ao lado da porta. 

Deste vestíbulo duas escadas levam ao pavimento. Uma delas, lia, em cotovelo, 

conserva seus três degraus iniciais que levam a um patamar quadrado. Os quatro degraus 

seguintes caíram dentro do poço da escada. O primeiro degrau, que sobressai no vestíbulo, 

123 Poursat, J.-CI. Guide de Mal/ia. Le quartier Mu, 1992, p. 40-41 
124 Poursat. J.-Cl. Guide deMailia. Le quarlierMu. 1992. p. 41. 
125 Poursat, J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quartierMu, 1992. p. 41-42. 
' 26 Poursat. J.-C1. GuidedeMailia. Le quartierMu, 1992, p. 42. 
127 Literalmente. cf  Poursat. J.-Cl. Guide de Mal/ia. Le quarlier Mz, 1992. p. 42. 
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se prolonga com um banco que corre todo o lado Leste. A segunda escada lib, se eleva 

acima do lajeado Leste de um pórtico anterior em III 1, se tratando claramente de uma 

reforma desta zona, como o indica uma base de coluna sob o extremo do muro Leste 128 . 

O poço de luz da pracinha III 1 é enquadrado de dois lados, Leste e Sul, por um 

pórtico lajeado, atravessado em diagonal pela valeta em pedra proveniente do poço de luz 

de 1 la. Esta valeta em blocos de ammouda escavados percorre o muro Oeste de III 1 e está 

parcialmente coberta no ângulo Sudeste de III 1 pelo lajeado de III 13. Como o vestíbulo 

111, a pracinha III 1 permitia atingir o pavimento dos depósitos Sudoeste por duas escadas 

paralelas lua e Ilib, das quais só restam sinais dos maciços da base' 29 . A peça III 1 conecta 

a maioria das peças do setor III. 

No ângulo Sudeste de III 1. uma porta leva a uma sala grande cercada de bancos, 

III 4, local de reuniões ou cerimônias. Achou-se muitas xícaras e taças trípodes e uma vaso 

de tipo Chamaizi inscrito. Diante da entrada um armário sob a escada continha muitos 

vasos' 30 . 

As peças da parte Leste (III 3, 120 e III 11-111 13) apresentam aspecto diferente. 

São envasamentos vastos com solo não nivelado com muros sem reboco e feitos de blocos 

irregulares ou reutilizados que serviriam de sustentação para peças do térreo mais elevado. 

Se chega a estes envasamentos a partir do ângulo Sudeste da pracinha III 1, por uma 

passagem cuja soleira é uma auge dupla. Estes redutos, que se pensou abrigos para animais, 

possuíam aberturas baixas, tipo de respiradouros, para a rua que percorre o edificio a Leste 

(Rua Leste) 13 ' 

A Rua Leste, ladeada por um muro irregular ao longo de uma zona de aterro de 

nivelamento, marca o limite do edificio. Ela permite o acesso direto ao térreo elevado por 

uma escada de pedra IIId, cujos degraus desmoronaram no meio quando da destruição. 

Numerosos objetos (cerâmica fina, selos, impressões tabletes e medalhões hieroglíficos) 

caíram nos envasamentos na destruição, indicando que naquele nível haviam escritórios e 

reservas. Um lote de doze medalhões inscritos vindo de III 3 e tabletes de III 5 e III 13 

sugerem que ali eram os arquivos. Do térreo elevado se chega, por escada IIIc, ao nível 

' 28 Pot J.-C1. Guide deMailia. Le quartierMu, 1992, p. 42-43. 
129 Poursat, J.-C1. Guide deMa/lia. Le quartierMu, 1992, p. 43. 
130 Poursat, J.-C1. Guide de Malha. Le quarrierAlu. 1992. p. 43. 
131 Poursat, J.-CI. Guide de Mal/ia. Le quartierMu, 1992. p. 43. 
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inferior da peça colunada III 14 e seus anexos III 5 e III 18, cuja função ainda é 

indeterminada 132 . 

A Rua Leste segue para Norte e ladeia uma quadra de peças e redutos ligadas ao 

polythyron 113 (peças 1 14-1 19 e II 3). Muitas mostram reformas lajes cobrem o solo 

estucado de 114. Os espaços 115 e 119 têm cocho no solo e eram uma cozinha 

provavelmente. Uma valeta sai do ângulo Sudeste de 119 até a rua exterior e chega a 1 20. 

A maior peça, 116, era depósito, com jarros in situ ao longo das paredes 133 . 

2) 	Edifício B 

Ala Norte, sala IV 14, contígua à oficina cerâmica, atravessada por canaleta de 

evacuação que vem do Espaço Norte e se junta no exterior a uma valeta larga que corre o 

lado Norte do edificio. Parcialmente obstruído por pedras, não era usado quando da 

destruição do conjunto. Havia duas âncoras de pedra votivas em amniouda na sala' 34  

Peças IV 5-1V 7 com cerâmica comum abundante. Havia pavimento acessível pela 

escadaria IVb, no qual haveria depósitos de onde caíram jarros com documentos 

hieroglificos. As outras peças IV 7-1V 8, IV 18 e IV 13 estão muito estragadas e só 

mostram as fundações (função indeterminada). No ângulo Noroeste, o edificio B se apoia 

no edificio D, sem relação direta entre ambos' 35 . 

a. 	o subsolo de B: 136  

Plano retangular com aproximadamente 100 m 2, em depressão natural do solo 

rochoso. O rochedo havia sido talhado para permitir a construção. Ele é visível no extremo 

Oeste da peça V 2 e na peça V 5137 

Peças são notáveis para estudo, com muros conservados até 1,90 m de altura, quase 

a altura original. Os pontos de colocação de vigas de madeira do teto são visíveis nas 

paredes Norte e Sul (uso parcial destas para reconstrução do assoalho no extremo Leste) 138  

132 Poursat, J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quartier Mu, 1992, p. 44. 
13 Poursat. J.C1. Guide deMailia. LequartierMu. 1992, p. 47. 
134 Poursat, J.-C1. Guide de Malha. Le quartierMu. 1992, p. 24. 

Poursat, J.-C1. Guide de !víallia. Le quartier Mu. 1992, p. 25. 
136 Poursat, 1-CI. Guide deMallia. Le quartierMu, 1992, p. 27. 
137 Poursat. J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quartierMu. 1992, p. 27. 
131 Poursat, J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quartierMu, 1992, p. 27. 
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A observação de traços arquitetônicos geralmente desaparecidos foi possível, como 

no caso das armações de madeira, nichos, janelas externas (V 3 e V 4), janelas internas 

(V 5-V 6) e enquadramentos de portas 139 . 

Chega-se ao subsolo pela escadaria estucada IVa, que vem da pequena esplanada 

IV 1. Passa-se por uma porta com altura de 1,55 m (reconstituída). Na sala havia um nicho 

no muro junto à entrada onde haveria uma ponta de lança. Traços de pilares de madeira 

perto da parede Leste. A parte Oeste da sala serviria talvez como depósito: haviam dois 

pilhoi caídos e taças trípodes com decoração pintada. Do meio da parede Sul sai um 

corredor que serve as peças V 3 e V 4 (retangulares). V 3 tem plataformas baixas nos lados 

e vasos coletores no ângulo. Era depósito com dois pilho!. V 4 tem plataformas simples de 

alturas diferentes, e estava vazia. Apenas as paredes exteriores são de sideropelra em 

blocos, o resto era em adobe. Nestas, as armações deixaram cavidades na parede Leste de 

V 3-V 4, abaixo dos nichos, onde havia uma viga horizontal à meia altura' 40 . As paredes e o 

piso eram originalmente estucados em azul. Os pequenos nichos eram provavelmente para 

lamparinas. As aberturas na parede Oeste, em frente, são respiradouros que se abriam ao 

nível do solo para a esplanada exterior. 

Contornando o ângulo Sudoeste se cega à fachada Sul e ao ramo Oeste de uma via 

lajeada (semelhante à do palácio) que servia às duas entradas do térreo. Uma laje de 

animouda diante de V 5 marca a primeira entrada. De lá se vê a peça quadrada V 6, vazia, 

ladeada a Leste e Sul por um corredor em ângulo V 5 que servia de depósito. Há um 

pequeno nicho na parede Leste e na de Sul uma pequena janela quadrada que se comunica 

com o corredor 141 . 

b. 	o térreo 

Um térreo cobria este subsolo. A ele dava acesso o ramo Oeste da Rua Oeste. 

Estava desmoronado quando da destruição, bem como o pavimento que haveria sobre o 

mesmo. Alguns vestígios indicam suas funções. Um conjunto de figurinhas de pedra caídas 

sobre o corredor V 5, com contas de ágata, indicam um tesouro de santuário no pavimento. 

No mesmo local se achou uma dúzia de vasos de tipo Chamaizi juntos, um com hieróglifos. 

' Poursat. J.-C1. Guide deMailia. Le quartierMu, 1992. p. 27. 
140 Poursat, J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quartierMu. 1992. p. 27-28. 
141 Poursat. J.-C1. Guide deMailia. Le quarrierMu. 1992. p. 28. 
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Um punhal de bronze com punho incrustado de ouro na camada de destruição de V 3 e 

vinte vasos de pedra na superficie de V 6 restituem salas de aparato' 42  

O ramo Leste da rua lajeada, ladeada por uma pracinha pavimentada conduz, no 

ângulo de A, a uma segunda entrada precedida por um pórtico bicolunado, onde se vê as 

bases ladeando a rua os dois lados. Devia ser a entrada principal. Diante do pórtico, contra 

a parede do edificio A, uma série de grandes pedras, das quais uma pierres à cupules (as 

quais são pouco visíveis). Um vestíbulo lajeado com bancos (IV 2) precede um hall 

estucado IV 1 também com bancos nos dois extremos. De lá se chega a diferentes peças da 

parte oriental do térreo, do pavimento e do subsolo 143 . 

Ao Sul há o espaço IV 4, dividido em vários compartimentos (IV 4a-d) por muros 

de sustentação. Ele tem o mesmo aspecto que os envasamentos orientais do setor III do 

edificio A: muros de blocos e solo irregular contrastando com a arquitetura cuidadosa e 

regular das outras peças. Os objetos caídos do pavimento, vasos de tipo Camares e uma 

tigela de cobre, material para oficinas e documentos hieroglíficos indicam a presença no 

nível superior de uma reserva de objetos valiosos. O muro Sul de IV 4 se apoia no edificio 

A, mais antigo do que aquele, do qual seguiu a orientação 144 . 

3) 	Oficinas do setor Norte: 

a. 	ao Norte deA: 

Oficina de fundi ção 14 ' 

Com vestígios muito fracos. Casa familiar com uma peça no pavimento (acima de 

X 4) com ferramentas de um artesão de metais: molde de pedra para cinzéis e formões de 

bronze e moldes fragmentários para machados bipenes e objetos diversos' 46 . 

A casa tem no térreo um vestíbulo de entrada a Nordeste (X 1), uma peça de 

habitação X 2 ligada por uma escada de terra, agora desaparecida, ao subsolo X 3, que tem 

a Leste uma plataforma alta onde estava um pilhos e uma prensa de vinho em terracota. Os 

espaços X 4 e X 5 eram redutos em subsolo que serviam de cave. Se chega a X 4 por uma 

entrada baixa do exterior, cuja soleira é assinalada por uma auge dupla. Outras peças de 

42 Poursat. J.-C1. Guide de A'íallia. Le quartierMu, 1992. p. 29. 
Poursat, J.-C1. Guide deAíallia. Le quartierMu, 1992, p. 29. 

' Prnirsat. J.-C1. Gnide deMailia. Le quartierMu. 1992, p. 29. 
145 Poursat. J.-C1. GuidedeMailia. Le quartierMu, 1992, p. 14. 
146  Poursat. J.-C1. Guide deMailia. Le quartierMu, 1992, p. 14. 
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habitação estavam no pavimento, coroadas por terraços. O compartimento Xb seria o local 

de uma escada. O ângulo de um edificio posterior cortou no ângulo Sudeste os muros das 

peças X4 eX 5147 

Oficina cerâmica 148  

A Oeste se acha a entrada da oficina, com 80 m 2. Uma das casas do período 

protopalacial melhor conservada. Os muros do nível inferior chegam a 1 m de altura (a 

parte superior era de adobe, a inferior de blocos), apoiado sobre o rochedo em vários 

pontos, sobressaindo do solo às vezes. O vestíbulo VIII 1 conecta por 2-3 degraus o nível 

superior da casa: de um lado as peças de habitação do pavimento (acima de VIII 3-4) e de 

outro a oficina em si (acima de VIII 5) com dois pratos de torno e moldes de argila para 

ornamentos (em forma de conchas), além de vários braseiros grandes, tombados em 

VIII 5149  Uma escada interior de dois lances VIIIc, da qual só restam as fundações, levava 

ao nível inferior. A peça VIII 5, com solo estucado branco possui banco baixo a Oeste, 

sendo flanqueada ao Sul por dois depósitos com jarros (VIII 3-4). 

A peça VIII 2 era espaço de subsolo sobre o rochedo. As instalações exteriores de 

trabalho (forno, área de preparação da argila) não foram achadas' 50 . 

Oficina de selos 

Edificio ao Norte da oficina de cerâmica. Passagem lajeada por valeta, assegura 

aeração e iluminação das casas. O acesso às oficinas se faz por Oeste. 

A entrada, destruída dava para um pequeno pórtico lajeado e estucado (mosaiko) 

que enquadrava um pequeno poço de luz. Dali se chegava a diferentes partes da casa: ao 

Sul, uma peça de habitação IX 3, ligada a um depósito IX 4 com três jarros. No centro um 

vestíbulo lajeado IX 2 que leva a armazéns sob a escada IX 5-6 e a um reduto em subsolo 

IX 7, com duas auges de pedra. Duas escadas separadas pelo vestíbulo IX 2 levam ao 

pavimento. Uma IXa, com os primeiros degraus conservados, ao Sul do vestíbulo, servia às 

peças de habitação do pavimento. A outra, IXb, em cotovelo, leva à oficina acima de IX 7. 

Assim, no pavimento o artesão tinha um espaço claro, isolado do resto da casa, com 3 x 

147 Poursat. J.-C1. Guide deMallia. Le quartierA.íu 1992. p. 15. 
141 Poursat. J.-C1. Guide deMailia. Le quartierMu. 1992, p. 17. 
149 POUrSat J.-C1. Guide de Mal/ia. Le quartier Mi,, 1992, p. 17. 
150 Poursat, J.-C1. Guide deMailia. Le quartierMu. 1992. p. 18. 
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3 m, separado em dois compartimentos por uma parede de sustentação parcial, que lhe 

permitia trabalhar com um assistente 151 . 

A repartição de fragmentos caídos na época da destruição permitiu a reconstituição 

do local de trabalho do artesão 152  

Edfi cio D 
Maior que as oficinas, muito estragado pelo cultivo. Só restaram vestígios do solo 

em compartimentos estucados, separados por divisórias de argila. (VII 3-5) no ângulo 

Sudoeste. Sua entrada seria ao Norte, em VII 1. Teria um pavimento acessível por uma 

escada VIla. 

O material achado compreendia dezenas de pesos de tear e vasos com decoração em 

relevo egipcizante, além de um casco de lamparina de pedra com diâmetro de 0,46 m, a 

maior conhecida. Função desconhecida 153 . 

2) Oficinas ao Sul de A 

Oficina Sul' 54  

Local com um artesão de especialidades variadas; vasos de pedra (um exemplar 

inacabado), metal e osso. Só se conservou a parte Norte da casa. Esta se organizava ao 

redor do vestíbulo Xl 1, pavimentado e estucado (mosaiko) e de um corredor X 16 com 

solo estucado imitando lajeado (quadrados brancos separados por linhas vermelhas). Há 

uma escada XIa que levaria ao pavimento. 

A maioria dos achados provêm do envasamento Xl 4, onde caíram. Este tem sua 

entrada marcada por uma auge dupla. Acima deste espaço estaria a oficina, no pavimento. 

A fachada Norte desta casa apresenta aparelho regular de arnnzouda talhada, contra a qual 

se apoia a face Sul de A. 

O aterro Sul, entre as duas oficinas forneceu os descartes de uma oficina de 

lascamento de oss& 55 . 

Poursat, J.-C1. Guide de Malha. Le quartier Mii, 1992, p. 21. 
152 Poursat, J.-C1. Guide deMailia. Le quarrierMu, 1992, p. 22. 
153 Poursat. J.-C1. Guide deMahhia. Le quartierMu, 1992, p. 25. 
154 Poursat, J.-C1. Guide deA/íallia. Le quartierMu, 1992, p. 36. 

Poursat, J.-C1. Guide de Malha. Le quartier Mii, 1992, p. 36. 
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Oficina C 156  

Era outra oficina de fundição, parcialmente escavada, forneceu molde de xisto. No 

patiozinho VI 4 havia elementos de telhas de forno. A casa tem uma sala com bancos VI 3 e 

um depósito VI 1 com três grandes vasos tripodes de cobre, escondidos sob o solo em uma 

cavidade coberta por um dos jarros. Este esconderijo sugere a existência de uma ameaça 

antes da destruição final em 1700 a.C. 

Edifício E 157  

A Leste do edificio a e ao Sul da oficina de fundição. 

Sua parte Oeste (XII 1-6) seria um anexo de A, ao qual se ligava pela Rua Leste e 

pelo, pátio Leste. E composto por grandes peças retangulares vazias no térreo, que parecem 

depósitos. Há sinais de depósitos no pavimento, muitos jarros e taças de pé alto e vasos de 

pedra caídos. Lajes de pedra visíveis em XII 3 provêm do pavimento, ao qual se chegava 

pela escada XIIa, no vestíbulo XII 1. 

Armazéns Dessenne 

Campanha: 1961 

Reftrências: 

BCH 85(1961), p. 40 

PMCMJ, p. 197-200, fig. 16 

Effenterre usou os cadernos de campo de Dessenne para fazer um balanço sobre as 

escavações neste local, que após o relatório preliminar publicado no BCH permaneceu 

intocado (pr. 17). 

A superficie escavada atinge 270 m2 , na região Sudoeste do palácio. sua orientação 

segue o eixo Noroeste-Sudeste, com um pequeno desvio do eixo Norte-Sul. A construção é 

composta de dois setores distintos. A Oeste um ângulo de habitação com algumas salas 

escavadas e a Leste uma série de armazéns protopalaciais. 

A entrada se faz em um ponto de espessamento da fachada no ângulo Noroeste, 

dando acesso a uma passagem em chicana no final da qual se desce por um degrau até um 

Poursat. J.-C1. Guide de Malha. Le quartierMu. 1992, p. 36. 
157 Poursat, J.-C1. Guide de Mallia. Le quarlierMu. 1992. p. 48. 
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corredor Norte-Sul que separa a casa a Oeste dos armazéns. Este corredor está dividido em 

duas partes por um alinhamento de três bases de coluna em sideropetra espaçadas de 

1,75 m entre si, as quais constituiriam uma espécie de pátio coberto com piso de terra 

batida a Leste, cobrindo um terraço lajeado e talvez uma balaustrada. A parte Oeste seria 

uma espécie de via a céu aberto, estucada ou um poço de luz. 

No extremo Sul do corredor se chega por Leste aos armazéns, ainda com pithoi 

amontoados. Um corredor paralelo ao anterior, orientado Norte-Sul, permite acesso a seis 

depósitos estucados, aparentemente destinados à estocagem de óleo. 

O primeiro é o número V, em nível dobrado devido ao piso rochoso, mas possuindo 

pithoi enterrados em seu interior. O segundo é o IV, situado ao lado, mas vazio. Depois 

disto há uma série de quatro peças ligadas entre si e posicionadas transversalmente às 

anteriores, ou seja, no sentido Norte-Sul. Estas peças tem plataformas estucadas, canaletas 

e vasos coletores, com 0,40 m de profundidade. O primeiro é o III, com um divertículo à 

esquerda (Leste), perto da chicana da entrada. Mede 7,00 x 2,50 m, sendo aberto à Oeste 

para a peça II, na qual haviam doze piihoi. 

Uma construção posterior obstruiu a passagem e reduziu o comprimento da peça, 

cujo extremo Norte estava elevado de 0,30 m. Por ali se chegaria ao 1, situado ao lado de 

uma reserva a Leste, com uma plano semelhante ao de II e III, porém com esse muro extra 

não se sabe por onde exatamente. 

Na entrada da casa a Oeste e sobre a plataforma oriental do depósito 1 havia bases 

de coluna cilíndricas altas, tombadas do pavimento superior; também se observou em outros 

locais alguns fragmentos de estuque vermelho e placas de sideropetra. O último detalhe a se 

observar é o emprego de uma auge dupla no muro posterior. 

Cronologia: Minóico Médio IB, segundo dois vasos de serpentina, um jarro 

evasado com pegas horizontais e uma tigela semi-hemisférica com borda côncava. 
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Santuário do Minóico Médio II 

Campanha: 

Referências: 

BCH9O(1966), p. 514-551 

Pelon,Aegaeuni 2, p. 3 1-46, 1988. 

PMC'MI, p. 439-452 

Este santuário está orientado Noroeste-Sudeste, com seu eixo maior fazendo um 

ângulo de 71 graus em relação ao Norte geográfico (pr. 18). 

A construção possui três peças em linha, com acesso através da face Sul da peça 

central, a qual possui uma entrada em cotovelo acessível por um corredor ao longo da 

parede Sul. A peça principal parece ser a da Oeste, com uma entrada no extremo Norte da 

parede divisória com a peça central. À esquerda da entrada havia um jarro semi-enterrado 

até as alças, com um furo irregular na sua base. No centro da sala havia urna mesa de argila 

trapezoidal (0,92 x 0,66/0,74 m) com uma cavidade central de diâmetro 0,14 m e 

profundidade de 0,06 m, com traços de queima no interior e ao redor da cavidade. No 

exterior, ao longo da parede Norte e distante cerca de 1 rn da mesma há um muro contínuo 

cujos extremos não foram localizados. 

Obseri'açôes: da mesma maneira que a vilia Alfa, a quadra Gama e a casa Theta, 

este santuário foi aterrado para sua preservação. 

Santuário dos Cornos de Consagração 

Campanha: 

Referências: 

BCH 81(1957), p. 695-700. 

PMCMJ, p. 439-452 

Edificio descoberto ao Sudoeste da casa da EFA, ao longo do antigo caminho de 

mulas ligando Mália a Vrachas. 
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A construção apresenta o formato de um retângulo de 18,60 x 6,60 m, limitado ao 

Sul por um muro de 0,75 m de espessura e 1 m de altura com a parte superior aflorando ao 

nível do solo moderno, sua orientação é Noroeste-Sudeste (pr. 19). 

O acesso seria feito por uma escadaria de quatro degraus em terra recoberta de 

estuque a Sudeste e por outra de três degraus em amrnouda no ângulo Noroeste. Descendo 

a primeira, se chega a um local lajeado aberto ao Sul e salientando ligeiramente sobre uma 

sala na qual há um banco estucado dos lados Norte e Leste. 

A Oeste esta sala se abre sobre um corredor ladeado ao Sul pelo muro já citado. Se 

chega a este corredor por meio de dois degraus em arnrnouda seguidos por uma área 

lajeada em arnrnouda. Ao Norte os dois degraus são flanqueados por um dispositivo curioso 

composto de duas lajes de anirnouda formando um ângulo reto e coroado por cornos de 

consagração enfileirados em estuque. Notáveis por serem simples e não em pares. Este 

dispositivo é completado por um banco estucado enquadrado por outras duas placas, das 

quais apenas uma sobrou, também com cornos. 

No espaço entre este banco e as duas placas em ângulo se abre uma passagem lateral 

que conecta no ângulo Sudeste uma peça retangular que é sem dúvida a mais importante do 

conjunto. Esta peça orientada Leste-Oeste, com muros espessos e bem cuidados, está 

dividida em três compartimentos por lajes de ammouda dispostas de maneira a formar 

chicanas que suportavam de um lado e de outro divisórias estucadas cujos traços ainda 

estão visíveis. 

O resto do edificio se prolonga para Oeste desta sala, estando dividido em duas 

peças por um muro Norte-Sul. A primeira se abre sobre o corredor, no pé do muro que a 

separa do reduto central foi achado um pedaço e estuque pintado talvez mostrando um 

bucrânio. estilizado em vermelho sobre azul. A segunda peça se atravessa em diagonal para 

se chegar à escadaria no Noroeste. 

Este edificio parece formar um todo. Não se conhece outro similar. Ao Sul ele 

estava ladeado por uma rua. Ao Norte estava flanqueado por uma série de construções. Na 

metade Oeste estas construções eram independentes, e na metade Leste um certo número 

de peças muito estragadas situadas em um nível mais elevado, não parecem ter relação com 

o edificio. 
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A ausência quase total de objetos impede uma definição cronológica precisa. A 

destinação do edificio, bem como sua cronologia põem problemas, mas sugere-se o período 

protopalacial pela sua arquitetura. 

Esplanada Norte ou Ágora 

Campanhas: 1961-1966 

Referências: 

Le Centre Politique 1- L 'Agora (1960-1964), p. 23-54 

BCH 86(1962), p. 974 

BCH87(1963), p. 875-878 

BCH 87(1963), p. 229-25 1 

BCH 88(1964), p. 905-912 

BCH90(1966),p. 1017-1019 

BCJ-J 91(1967), p. 886 

PMCMJ, p. 189-195 

Escavada em quatro campanhas, com trabalhos feitos em função da descoberta da 

cripta hipostila. O lado Oeste foi escavado por Amouretti e Trocmé em 1961 e mais tarde 

por Moret em 1965. A via pavimentada que segue da Porta das Necrópoles foi seguida por 

uma distância de 13,50 m. (pr. 20) 

Do lado Oeste da Esplanada existem as construções da quadra Lambda, 

pertencentes aos períodos neopalacial e pós-palacial. Encontrou-se sob estas construções 

uma série de fundações e envasamentos protopalaciais, porém sua situação impediu uma 

análise acurada. Na face Norte da Esplanada temos duas construções denominadas Kappa 

deita, dos períodos pré-palacial e protopalacial, porém muito destruidas para serem 

analisadas. No lado Oeste, no setor Kappa alfa, o problema é o de identificação dos 

vestígios, pois o que restou corresponde a muretas baixas de fundação, parcialmente 

obstruídas por amontoados de pedras. Ao Sul do setor Kappa alfa se observou uma área 

extensa pavimentada com kaiderim, o qual é perceptível até o limite com o Pórtico Angular 

ao Norte da cripta hipostila. Mais ao Norte se escavou uma área denominada / 'Estrade, 
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correspondendo a Kappa alfa 2, um espaço parcialmente estucado e delimitado por uma 

série de blocos com intervalos regulares no solo. 

A Oeste desse espaço se achou uma estrutura do periodo pré-palacial. Esta possui 

parte de muros em ângulo reto, bases com uma ou duas pedras sobre a rocha, sem sinais de 

fundações. Fragmentos de estuque foram encontrados, de coloração vermelha, branca, rosa 

e negra. Os solos são em terra batida, não existe sinais de lajeado ou estuque. O nível foi 

definido por fragmentos cerâmicos: pedaços de cálices, material Vasiliki e incisos. É 

necessário anotar a presença de quantidade significativa de obsidiana de Melos na forma de 

lâminas, estilhas e núcleos, o que levou à identificação da área como Oficina do talhador de 

obsidianas. 

O pátio da Esplanada Norte mede 29,10 x 39,80 m, com uma área total de 1160 m 2 , 

com ângulos retos. Ao redor há indícios de envasamentos com uma espessura média de 

1,80 m. Do lado Oeste a muralha foi substituída por construções posteriores, reutilizando 

parcialmente os mesmos envasamentos. O ângulo Nordeste é o que está em melhor estado 

de conservação (altura de 1 m). A orientação global é Nordeste-Sudoeste, com uma 

inclinação de 82 graus do eixo maior em relação ao Norte geográfico. 

A base da muralha no interior é forrada com placas de aspropelra na forma de 

lambris de revestimento, encastrados em ranhuras de 0,15/0,20 m de largura. O solo é 

estucado, o que é atestado até 2 m de distância da muralha. Existe uma ligeira queda em 

direção Nordeste. A borda de lambris compõe de placas de espessura e largura variáveis, 

mas com altura constante e face frontal bem trabalhada. As faces laterais mostram sinais 

leves de bisotagem. Há estuque nos interstícios, como se para fixá-las à muralha. A altura 

das placas chega em média a 0,98 m. Não se dispõe de todas as placas, mas é possível se 

recolocar as existentes no lugar, sendo que as outras devem ter sido reaproveitadas em 

outras construções do período neopalacial' 58 . Originalmente Effenterre definiu estas placas 

como ortostatos, no que foi contrariado por Shaw: 

Ii, the so-called Agora lo lhe southwest of chiysolakkos and 
norihwesi of lhe palace, a number of thiiz, whiie limeslone slabs, caiied 
aspropetra locally, faced lhe enciosure wali on lhe interior qf lhe greal MM 
IB couri ihere. (..) Despile lheir heing calied orihosiaies by lhe French 

8 Effentene. Henri van. L 'Agora, 1969- p. 29. 
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excavaiors, they can perhaps be described more correctly as an ear/yform 
of dado slab because of their thinness.' 59  

As sondagens mostram que há solo virgem, na forma de argila amarelada folhosa e 

sideropetra a cerca de 0,50/0,80 m de profundidade; o nivelamento da superficie da 

esplanada foi feito com camada de terra e pedrinhas de até 0,30 m de espessura, coberta 

com uma terra esbranquiçada e fragmentos de ainmouda; além desta há uma segunda 

camada de argila batida com aproximadamente 0,20 m de espessura e por fim o estuque de 

superficie. Este último apresenta cinco camadas de refacções, perceptíveis de 

0,020/0,025 m de espessura. Possivelmente o estuque não atingia toda a superficie do pátio, 

que seria na sua maioria em terra batida. A superficie estava bastante alterada quando da 

escavação. 

O autor nota que as ruas da cidade da cidade são em ammouda e as ruas do palácio 

e da necrópole em aspropelra. 

As escadarias são na verdade pequenos dispositivos que se sobressaem dos lambris. 

Elas se localizam nas placas de número 2, 5 e 11, onde existem sinais de interrupção: as 

placas foram entalhadas para formar degraus largos de 0,60 m em média. 

Atrás dos lambris a muralha é feita de pedregulhos amontoados com uma base larga 

de 1,80 m. Ao lado desta muralha existem as portas que se abrem para três setores distintos. 

A primeira é a Porta dos Armazéns' 60 , no caso os da cripta hipostila, situada a cerca de 2 m 

a Sudoeste dos próprios. 

Há uma soleira larga de 6,75 m, feita com seis lajes de xisto acinzentado dos quais 

quatro estão preservados, entre dois pilares de sideropelra, um monolítico (Oeste), 

aparelhado para receber batentes de madeira em ângulo reto, e outro formado por dois 

blocos (Leste), dos quais apenas um se conservou. 

- 	 Um pouco recuado, no centro desse espaço formado pelos pilares, existe uma 

possível base de pilar mediano. Ao lado desta suposta base há uma pierre à cupules 

quadrangular sobre o solo, cuja presença sugere que este local era destinado à passagem' 61 . 

159 Shaw. Joseph, Minoan Architecture. Materiais and Tecirniques, 1971, p. 91, n. 9. 
160 No original francês, Porte des M'agasins. 
101 Effenterre, Henn van. L 'Agora, p. 35. 
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Devo observar que a soleira está ligeiramente deslocada em relação aos pilares 

laterais, cerca de 1,80 m. Não existe nada entre a soleira e a parede Norte dos armazéns da 

cripta. Por tal característica, se pensou que este seria um tipo de pórtico escalonado 162 . A 

Leste do pilar Oeste se percebe no solo uma junta de espessos muros transversais que unem 

o extremo Oeste dos depósitos na borda da ágora. 

Uma pequena fundação retangular de arnrnouda no flanco Leste dos muros de 

junção indica o local provável de um poço de escadaria que deveria permitir o acesso ao 

alto das escadas Sul. Duas pequenas lajes de aspropetra quebradas estavam sobre uma leve 

camada de terra entre os pilares angulares diante de cada porta dos muros, com altura de 

0,45 m e largura respectivas de 0,58 m e 0,50 m. Não se sabe a sua função. Do lado Oeste 

deveria haver outra porta, ligando a Esplanada ao setor Kappa alfa, onde encontra-se a 

porção Norte-Sul do Pórtico Angular, o qual estaria também vinculado à cripta hipostila 163 . 

A outra porta é a Porta da Esplanada 164, onde duas ruas se encontram, cada qual 

com 0,90 m de largura. Uma delas segue para a rua Nordeste do palácio, onde há quatro 

lajes de ammouda na junção; a outra segue para a esplanada ocidental. Observe-se que o 

pavimento da rua se interrompe diante dessa porta. 

A porta em si não tem um umbral a Leste 165 , só existe um monte de pedrinhas, um 

bloco angular de sideropetra, uma placa de arnmouda sobre a rua de aspropelra. O umbral 

Oeste se apresenta como uma fundação de amrnouda bem alinhadas ladeando a via 

descendente por 5,90 m, com duas fiadas conservadas ao Sul com 0,30 m e 0,45 m de 

altura, até atingir o Edificio Intermediário' 66 . A construção da Maison de façade à redans 

modificou o aspecto do ângulo Sudeste. 

A última é a Porta das Necrópoles, situada no extremo Leste da face Norte da 

Esplanada Norte e situada em um eixo que a alinha diretamente com a Porta da Esplanada 

ao Sul. A razão de sua denominação seria a existência de indícios de uma via pavimentada 

fragmentária que teria sua orientação voltada para as necrópoles mais ao Noroeste. ao  

Norte dessa porta existe um conjunto de vias pavimentadas que se superpõem, evidenciando 

sucessivas transformações e reformas nessa área. A Encruzilhada Tripla indicada na 

t62 Effenterre, Henri van, L Agora, p. 35. n. 1. 
163 Effenterre, H. vau. PMC'Ãí, 1980, P. 190. 
164 No original francês, Porte de 1 'Espianade. 

'' No original parastade. 
'° No original francês. Bârimeni Inlermédiaire. 
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publicação, é o ponto de encontro da via das necrópoles Noroeste-Sudeste, a Rua 

Traversière Leste-Oeste, a Rua Gama Noroeste-Sudeste, todas as três enquadrando uma 

pracinha. 

Cronologia: a Esplanada é datada do período protopalacial, com vestígios de outras 

épocas ao redor. aparentemente ela foi mantida em uso durante o período neopalacial, pois 

se encontrava intacta, tendo sua superficie refeita várias vezes, conforme o mostrou uma 

sondagem em seu interior. 

Palácio 

Campanhas: 1922-1996 

Referências: 
.Paiais 1, 1928 

Palais JI, 1936 

Poiais JJI, 1942 

Palais IV, 1962 

Palais V, 1980, p. 235-242. 

PMCÀ'I, 1980,p. 

Os vestígios do período protopalacial no palácio estão localizados de maneira 

irreguar, mas é possível se identificar algumas áreas de concentração, sendo que a maior 

delas é o setor nororeste do edificio. As quadras III e IV do palácio, no setor Noroeste, 

estão limitadas ao Norte por uma área cuja identidade foi dada inicialmente como sendo um 

jardim ou esplanada limitada pela rua que leva à entrada Norte do palácio' 67 . Este setor 

mede 31-38 m Leste-Oeste e 25 m Norte-Sul. Ele é limitado a Oeste por um muro de 

sideropetra baixo que se liga à fachada ocidental do palácio em ammouda. Ao Norte o 

limite é o acesso à entrada Norte do edificio, a Leste há um muro de sideropetra do bloco 

XXVIII e pelo muro de ammouda do pátio Noroeste e, ao Sul, pelas quadras 111-TV, que 

estão cerca de quarenta centímetros acima do solo deste setor. (pr. 21) 

167 Chapouthier. F. & Demargne, P., Paiois III, 1942. p. 26-3 1. O que pode ser visto também na reconstituição 
fornecida por Graham em Paiaces ofCrere, 1987, fig. 58. 
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Nesta área se incluem três compartimentos retangulares Leste-Oeste, numerados A-

C e um quarto D, perpendicular àqueles e provavelmente seu corredor de acesso. As 

paredes são em blocos brutos de sideropetra, mais largos no muro Oeste de fachada do que 

nos muros divisores internos.. Todos foram arrasados quase até o nível do solo e o muro 

Norte de A, próximo ao kaiderim da entrada desapareceu completamente. Não há sinais de 

ammouda na construção, a não ser como fragmentos no kaiderim. Duas interrupções nos 

muros de sustentação, uma larga de 2 m entre A e B e a outra de 1,20 m entre B e C, 

poderiam ser os locais de comunicação entre as salas. Isso explicaria a interrupção do muro 

entre A e D a 2,65 m do kaiderim, a largura resultante do desaparecimento do muro Norte, 

que deveria ter 1,20 m de espessura 168 . 

Os três compartimentos ocidentais medem 12,50-12,60 m de comprimento com 

larguras de 3,30-3,70 m 169 . O compartimento oriental C, com 3,60 m de largura, é limitado 

ao Norte por um maciço de blocos desorganizados, que devem ter sido parte da muralha 

externa. Nos quatro compartimentos o revestimento do solo é desigualmente conservado, 

mas teriam uma composição uniforme. Em D há uma área com fragmentos de sideropetra 

que deveria ser coberta com estuque. Em A e B o solo aparece como cascalhos dispersos e 

em C o nível atual é abaixo dos vizinhos, sem traços visíveis do solo. 

O conjunto reproduz o plano de uma quadra de depósitos servidos por um corredor 

que ocuparia o ângulo Noroeste do primeiro palácio. A Leste há dois espaços de caráter 

distinto. Ao Norte, o espaço E se abre sobre o kalderim da entrada, estando limitado por 

muros de sideropetra com 0,80 m de espessura dos outros lados e um solo de cascalho 

revestido de estuque conservado na parte Sul. Esta situação fez pensar em um espaço 

coberto. À altura de E, ou a muralha Norte se prolongava em linha reta ou formava uma 

reentrância funda de 4,35 m por 8,50 m de largura. Esta segunda hipótese parece a mais 

provável, pois um muro neopalacial ao Sul do kaiderim da entrada Norte seguiria desde o 

ângulo Noroeste até a entrada do palácio 170 . Era necessário recuperar o pórtico com um ou 

dois suportes que deveria existir no limite do kaiderim e que talvez formasse a entrada do 

edificio protopalacial' 71 . Observou-se que o estuque de E recobre parte do muro Leste, no 

168 Pelon, Olivier, Palais V. 1980, p. 236. 
169 A largura de A é provavelmente de 170 m, considerando o intervalo entre o kaiderim e o muro Sul (4,90 m) e a 

espessura do muro desaparecido(1.20 m). Cf. Pelou, Olivier, Palais V. 1980, p. 236, n. 3. 
° Hipotese de Pelon com base em investigações em 1979, cf. Palais J' 1980. p. 63. n. 5 e p. 237, n. 1. 

' Pelou, Olivier, Palais V. 1980. p. 237, u. 3. 
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limite com o compartimento G, em nível 0,80 m mais baixo' 72 . O espaço F, com 8,20 m 

Leste-Oeste e 9 m Norte-Sul não possui divisões internas atualmente. Ao Norte e a Oeste 

seus limites são muros de sideropetra arrasados e a Leste, separando-o do compartimento 

G, um muro de pedregulhos que no extremo Sul faz um ângulo para Leste, a 2,95 do muro 

Sul. Este último se compõe de dois trechos, um a Oeste de 3 m em blocos grossos 

pertencentes às fundações e outro a Leste de 1,75 m, em pedras menores de sideropetra ou 

conglomerado. Entre os dois há uma abertura de 3,10 m de largura., ligando o espaço F e o 

pátio estucado mais ao Sul. O solo de F era uma camada espessa de cimento grosseiro, 

visível em parte, o que sugere ser ao ar livre. Chapouthier e Demargne citam uma canaleta, 

a qual faria desse espaço um depósito, desaparecida atualmente 173 . 

O compartimento G, a Leste de E e F, mede 9,35 m Norte-Sul, estando em nível 

mais baixo do que aqueles. Sua largura original seria de 3 m. No ângulo Noroeste estaria 

um pithos, agora remontado. Para o Sul há sinais de uma passagem entre G e o espaço H, 

para o qual F também se abre. O espaço H é indefinido, limita-se ao Sul por um muro de 

sideropetras arrasado que a Oeste faz um retorno em blocos menores que o ligam ao muro 

Sul de F. Seu solo era lajeado com blocos irregulares que não foram exatamente um 

revestimento, mas uma base para o solo original, mais elevado. 

A parte Sul do setor Noroeste é separada da parte Norte por um muro Leste-Oeste 

contínuo, exceto por uma passagem que liga F ao pátio P, mas com uma organização 

semelhante. A Oeste temos os depósitos J-M em uma reentrância da fachada e servidos por 

um corredor que é uma extensão de D, D', um pátio estucado P ladeado por um pórtico 

angular e dois compartimentos Q e R parcialmente obstruídos por muros mais recentes. O 

conjunto prosseguiria sob as quadras 111-TV, razão pela qual os detalhes do setor ali foram 

alterados. 

A fachada primitiva em sideropetra retilínea da extremidade Norte até o ângulo 

Sudoeste do compartimento C, vira para Leste por 2,80 m antes de voltar para Sul. Neste 

ponto ele é ladeado por uma extensão da esplanada ocidental cuja camada inferior se 

prolonga até o mesmo. Atrás se distingue os restos do primeiro nível (J, L, M, M', N' e D') 

aos quais se superpõe os restos do segundo (K). Os compartimentos J, L e M são peças 

172 Pelon. Olivier. Poiais V. 1980 7  p. 237. 
173 Chapouthier, F. & Denrnrgne P., Palais III, 942,1). 27-28. 
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alongadas Leste-Oeste análogas aos depósitos A-C, J e M estando limitados a Leste por um 

muro Norte-Sul situado a uma dezena de metros da fachada que os ladeia a Oeste; L está 

aberto nesta direção, mas o estado dessa área, e em particular o da extremidade dos muros 

adjacentes, indica que um muro parecido poderia ter existido originalmente no 

prolongamento dos outros dois. 

O compartimento J, largo de 2,20 m, é definido por um conjunto de muros 

arrasados, dos quais o de Leste provavelmente comportava uma abertura sobre U. No solo 

mal conservado pode-se ver ainda uma canaleta estucada, inclinada de Leste para Oeste, 

junto ao muro Sul ao longo de 3,70 m. Ela possui uma borda em relevo feita com lascas de 

sideropetra revestidos de estuque. Mede 0,10 m de largura no fundo e 0,18 m no alto. No 

seu extremo Oeste ela desvia-se para o Norte atrás de um banco de pequenas placas de 

ammouda largo de 0,45 m. Parece que o compartimento J poderia ser um depósito com 

vaso coletor. 

O compartimento L é mais largo do que o anterior com 3 m de largura e mal 

conservado, obstruído a Oeste pelo compartimento K, do qual só existe o muro Norte, 

sobreposto ao muro divisor de J e L, como o muro Leste. A Oeste e ao Sul os muros do 

nível anterior talvez tivessem sido reutilizados. Três blocos de dimensões semelhantes 

parecem ter sido parte de uma base para batentes de madeira 174 . O solo do compartimento 

K, 0,25 m acima do solo de J, tem na base do muro Norte um revestimento de lascas de 

sideropetra cobertas com estuque e por duas lajes de xisto. Contra o muro há uma linha de 

revestimento em estuque vermelho. Este compartimento K parece isolado dos outros e sua 

função é ignorada. 

O compartimento M, dividido por um muro divisor de pedriscos, está alinhado com 

os compartimentos J e L; seu limite Sul é desconhecido mas estaria em linha com a colunata 

do pórtico Norte de III 7. Não se achou nenhum solo identificável atualmente. Na base de 

uma das colunas desse pórtico se encontrou restos de moldes e pedaços de utensílios de 

pedra, junto com fragmentos de obsidiana e esteatita, o que poderia definir um depósito ou 

uma oficina 175 . O compartimento N é mal delimitado, separado de M' por um muro de 

grossas sideropetras e de D' por um bloco isolado de 0,80 x 0,65 m de superficie piquetada. 

174 Pelon, Olivier, Paiois V, 1980, p. 239. 
175 Pelon, Olivier, Palais l' 1980, p. 240. Ver também Pelon, Olivier. 'Minoan palaces and workshops. New data from 

Malia.' PMP, 1987, 269-272. 
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A Leste ele seria aberto para o pórtico colunado do pátio P. Ao Sul ele prossegue como M 

abaixo do pórtico posterior. Seu solo é melhor conservado, em placas de estuque vermelho 

sobre um substrato de lascas de sideropetra. 

O pátio P com solo estucado sobre um leito de ammouda mede 11,20 mrt 	e 

6,60 m Leste-Oeste, sendo ladeado a Oeste e ao Sul por um pórtico colunado angular. O 

pátio foi dividido ao meio posteriormente por um muro Norte-Sul de 6,25 x 0,60 m, 

apoiado em uma coluna da parte Sul do pórtico e construído sobre o estuque do solo. Este 

muro atualmente deixa um vão livre entre as duas partes do pátio ao Norte. Duas bases do 

pórtico a Oeste são de sideropetra e conglomerado separadas por 1,40 m, possivelmente 

com uma porta entre elas, indicada por uma cavidade elíptica no solo para o eixo. Pesquisas 

em 1978 mostraram que a colunata do lado Oeste prosseguia para Norte mais do que o 

atestado inicialmente: um bloco de sideropetra irregular enterrado, com o topo trabalhado, 

seria a base de outra coluna. Uma quarta base estaria possivelmente a 1,15 m mais ao 

Norte. Assim se teria um pórtico completo do lado Oeste do pátio. 

A Leste do pátio existem dois compartimentos Q e R de Norte para Sul, cujo limite 

Leste é desconhecido sendo dado pelo muro mais recente do pátio Noroeste. O 

compartimento q ao Norte se abre para o pátio por baias, sendo lajeado originalmente. Ao 

Sul o compartimento R é separado do pátio e de seu pórtico por um muro de pedras, mas se 

comunica com Q por uma abertura larga em um muro arrasado do qual restam algumas 

pedras. O limite Sul fica abaixo de IVa, um muro antigo com várias camadas de estuque 

verticais. O solo de r era estucado com uma superficie brilhante e polida. 

Em resumo, no período protopalacial pode-se ver um conjunto de depósitos a Oeste 

com uma possível oficina. A Leste havia dois pátios estucados, um ladeado em duas faces 

por uma colunata e com uma abertura dupla com pilar mediano para uma área lajeada. Se 

havia uma entrada do edificio ao Norte na fachada em forma de portal, se teria uma 

primeira versão da entrada e do pátio Norte. De qualquer maneira, no período neopalacial, 

o pórtico que ladeia ao Norte as quadras III e IV se abria sobre um jardim. Do lado Oeste 

esta área era fechada por um muro ao longo da esplanada ocidental e ao Norte por um 

muro de ammouda ao longo da rua da entrada, como o é também a Leste pelo pátio 

Noroeste. 
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Há outros pontos em que podemos observar vestígios ligados ao primeiro edificio 

palacial. Os depósitos da quadra IX estariam sobre os remanescentes de um primeiro 

conjunto similar, o mesmo acontecendo com a quadra XVII ao Norte. O compartimento 11 

na quadra de depósitos ocidentais abriga uma série de indícios que sugerem um estado 

anterior, constituindo parte de uma habitação pré-palacial. Outros vestígios podem 

/ assinalados numa área formada pelo cruzamento das quadras II, VI e VII. Outras pesquisas 

mais recentes de Pelon, mostram mais evidências na quadra IX, ao Norte do pátio central, e 

na quadra V, onde existe uma clara sobreposição dos dois estados, protopalacial e 

neopalacial 176 . Quanto ao pátio central, Pelon afirma que ele possuía orientação e 

comprimento similares àquele do período neopalacial' 77  

Apêndice - O Edifício da Acrópole Mediana de Festos 

Em 1968-69, durante a construção de uma estrada que levaria até o pavilhão 

turístico de Festos, nas encostas próximas ao pavilhão turístico, a cerca de 100 m da 

esplanada ocidental do palácio, foram encontrados estratos arqueológicos com estruturas 

diversas, incluindo um quarteirão do período helenístico e, sob as fundações deste, uma 

série de muros do período minóico que haviam sido parcialmente cortadas por fundações 

micênicas. 

Constatou-se que esses muros formavam um conjunto de três salas em linha, 

orientadas Leste-Oeste e numeradas CV, CVI e CVII a partir de Leste. O lado Sul de todos 

esses compartimentos não existe, pois não foi escavado, ou foi obstruído por muros 

micênicos ou pela rodovia. Três muros micênicos ao Sul, dois deles orientados Leste-Oeste 

ao Sul de CV e CVI e o terceiro Norte-Sul, em CVII. Toda a parte Sul destes 

compartimentos foi destruída pelas obras da rodovia. (pr. 22) 

O compartimento cv é o mais oriental, com muros conservados de três lados, 

exceto ao Sul, encontrado cerca de 0,50 m abaixo do solo atual. A parede Norte é feita com 

17  Para estes achados ver os seguintes artigos: Hue. Michel & Pelon. Olivier. La saile à pilliers du palais de Malha et 
ses antécédents. BCH 116(1 ):1 -36, 1992; Pelon, Olivier. 'La saile à pilliers du palais de Malia et ses antécédents: 
recherches coinplémentaires.' BH 117(1993)523-546; 	, 'A propos d'un palais minoen'. RE.4 90(1/2):85-87, 
1988; 	, 'Un depât de fonclation au palais de Malha'. BCH 1 1O(1986):3-19; _____, 'Falais et palais à Malha'. 
RIIHAL 15:57-81, 1982; 	, 'L'épée à l'achrobate et la chronologie maliote (1)'. BCH 106(1):165-190, 1982 e 

'L'épée à I'achrobate et la chronologie maliote (II)'. BCH 107(1):679-703, 1983. 
177 "11 est probable que le premier palais avait une extension comparable à celie du second, même sil navait pas 

exactement le même plan. 11 est mdéniable en tout cas quil possédait une cour centrale de longueur voisine et 
demplacenient identique." Cit. em Felon. Ohivier, "Palais et palais à Malha". RAHAL. 1982, p. 81. 
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blocos regulares apoiados diretamente contra um segundo muro de blocos irregulares 

brutos que está inserido na encosta do monte. A 2 m da extremidade desse muro foi achado 

um espesso pavimento de estuque branco, que se revelou ser a última aplicação de uma 

série de camadas do material 178 . O compartimento CV tem largura de 2,50 m Norte-Sul e 

comprimento de 3,50 m Leste-Oeste (correspondendo à área remanescente). A parede 

Oeste tem 0,60 m de espessura, é feita com blocos regulares de calcário e segue por 2,20 m 

para Sul, com sua base a 0,55 m abaixo do solo estucado; na marca de 2,20 m este muro se 

interrompe para dar lugar a um umbral, que imediatamente é seguido por uma mureta de 

0,40 m de espessura e em blocos menores, alinhada com a face interna do muro precedente; 

a mureta está apoiada sobre uma soleira do estado inicial, à qual estaria vinculado o umbral. 

A mureta pertence a um segundo estado, provavelmente do protopalacial Ib, pois a 

construção foi feita durante o protopalacial Ia, segundo cerâmica encontrada' 79 . O solo do 

primeiro estado estaria abaixo, ao nível da soleira, cerca de 0,75m abaixo do piso estucado. 

O interior desse compartimento foi escavado na parte Sul até 0,70 m abaixo do nível do 

solo estucado, revelando parte de uma pequena mureta curva a Oeste e um segundo piso no 

fundo em terra batida. A mureta é interrompida ao Sul por um muro micênico Leste-Oeste, 

que também obliterou qualquer indício sobre o limite Sul desse compartimento. 

A Leste de CV há uma construção quadrangular delimitada pela por um trecho de 

1,20 m da parede Leste de CV, por outra parede paralela curta mais a Leste com 1,50 m de 

comprimento e duas outras transversais, sendo que a parede Norte está apoiada diretamente 

na encosta. O aparelho de construção é similar ao do compartimento CV. Estas paredes 

formam uma estrutura oca com um vão interno de 0,65 x 0,30 m e dotada de uma abertura 

quadrangular com 0,60 m de altura na face Sul ao nível da base e aberta no topo. O piso 

desta estrutura está no mesmo nível do solo estucado de CV. Sua identidade não 

correspondia nem a de um poço de iluminação, nem a um acesso pelas suas dimensões 

reduzidas, tendo sido interpretada como uma chaminé por Levi. Os poucos achados que 

foram utilizados para a datação do conjunto eram provenientes do interior desta chaminé e 

de seu piso frontal' 80 . 

178 Levi. Doro. Festõs e la civilià minoica II. 1976- p. 607 (Daqui em diante FÃí li). 
17° Levi, Doro. FCMII. 1976, p. 607. 

° Levi, Doro, FCMIJ, 1976. p. 607. 
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Da extremidade Oeste do compartimento CV se teria passagem para o 

compartimento CVI, um espaço com apenas 0,80 m de largura, com piso originalmente 

estucado, mas que depois foi coberto por lajes irregulares de pedra no mesmo nível do 

compartimento anterior. As suas paredes eram estucadas, conforme marcas nas paredes até 

a altura de 0,75 m. Uma escavação mostrou um segundo piso ao fundo, mais baixo do que 

aquele encontrado no compartimento CV. Ao Sul um segundo muro micênico corta 

obliquamente esta sala no extremo das paredes Norte-Sul. A parede Oeste deste 

compartimento tem mesmo aparelho da sua parede divisória com CV, mas não mostra sinais 

de uma passagem para o compartimento seguinte a Oeste. 

O compartimento CVII é um espaço alongado, com um banco na face Leste, 

apoiada na parede divisória com CVI com profundidade de 0,35 m e altura de 0,20 m; o 

banco é feito de pedriscos ligados com terra e revestido com estuque. Este banco continua 

ao longo da parede Norte de CVII por uma distância de 8,75 m, porém sua profundidade 

agora é de 0,47 m, mantendo a mesma altura. Sobre o banco Norte se achou uma placa 

grande de estuque vermelho ainda in situ. 

No solo, diante do banco, existe uma faixa de estuque branco de 0,25 m de largura e 

8,20 m de comprimento que separa o banco de três lajes alabastrinas de grandes dimensões, 

em um comprimento total de 5,10 m e largura de 0,80 m. A parede Norte de CVII é feita de 

fiadas regulares de blocos preenchidos com pedriscos e terra, com espessura de 0,60 m e 

altura conservada de 0,75 m, tendo um comprimento máximo de 8,85 m 181 . A parede Norte 

deste aposento está apoiada em um muro cujo topo conservado está 0,60 m acima do alto 

da parede de CVII e se alinha com a parede Norte da sala CVI a Leste. Uma sondagem 

entre esses muros mostrou que a parede Norte se apoia em um muro pertencente a um 

estado anterior à construção da sala, pois a face Sul desse muro precedente tinha um 

revestimento de estuque branco até a sua base, abaixo do nível do piso do compartimento 

CVII 182 . Estes dois muros não são contemporâneos, sendo que aquele mais ao Norte é 

anterior, pertencendo à 1 fase protopalacial de Festos. 

181 Levi. Doro, FCMIJ. 1976. p. 616. 
182 Levi, Doro, PCA 1 Ii. 1976, p. 616. 
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No extremo Oeste da sala CVII, parede e banco se interrompem abruptamente, 

próximos a um fragmento de uma outra laje alabastrina' 83 . Do lado Sul de CVII se 

recuperou uma parte do banco que devia estar nesta face da sala, dando uma largura de 

1,80 m entre os dois extremos dos bancos. Os cálculos de Levi mostram que a sala CVII 

deveria ter 8,50 x 1,80 m e que deveria ter bancos percorrendo todas as suas faces internas. 

Dentro desta sala se achou outro muro micênico, mas transversal (Norte-Sul), ao Sul das 

placas de gipso. A construção do conjunto pode ser datado da primeira fase protopalacial 

através da cerâmica encontrada' 84 . 

A declaração de Levi sobre um banco percorrendo todas as faces da sala CVII 

levanta dois problemas: primeiro, se o banco percorria a sala numa distância de 8,75 m, não 

se explica porque o espaço da sala é menor do esta medida; segundo, se o extremo Oeste 

deste compartimento se interrompia abruptamente, não haveriam indícios de um banco 

percorrendo este lado do aposento, ao contrário do que foi atestado e explicitado no caso 

da face Sul, onde a presença de um fragmento do banco no ângulo Sudeste justificava a 

afirmação. Mesmo que ele considerasse que os 0,25 m extras vistos acima fossem parte do 

banco, isso deveria ampliar as dimensões da sala e não reduzi-las. 

Há uma indicação pouco clara de que no extremo ocidental do muro Norte a parede 

externa seguia obliquamente para Leste, formando uma rampa ou apoio de escadaria, mas 

não encontramos sinais do que seria este dispositivo e onde estaria precisamente situado 185 . 

A interpretação desse conjunto é dificil pela área limitada que foi escavada e pelas 

lacunas de informação existentes no que se refere a determinados pontos da estrutura, 

obstruída por fundações de muros posteriores e pela destruição provocada pela construção 

da rodovia, em especial do lado Sul, do qual se tem muito pouco para analisar. No entanto, 

o problema do acesso ao conjunto e a cada sala individualmente continua em aberto, bem 

como o problema da finalidade do conjunto. A unidade é dada pelo aparelho de construção, 

que se mostra contemporâneo em relação à estrutura interna, exceto quanto à parede Norte, 

pois na sala CVI se encontra um elo com um muro mais antigo do que aquele da sala CVII. 

O alinhamento da parede Norte das três salas é diferente, com um recuo progressivo dessa 

183 
	

-. Levi. Doro, FcMII, 1976. p. 619. 
84  Mais precisamente do momento de transição entre as fases protopalaciais la e 1h de Festos. Levi, Doro, FM Ii, 

1976. p. 626. 
185 Cf Plano GG, m Doro Levi, FCMII, 1976. 
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parede da sala CVI para a sala CV. Em todo caso, todas estão apoiadas em um muro de 

blocos brutos que talvez formasse um arrimo na encosta, impedindo o desabamento desta 

sobre a estrutura. Note-se que o muro divisório entre CVI e CV avança ao Norte 

interrompendo a parede Leste-Oeste que se apoia no muro mais antigo, o qual se desvia 

para Nordeste e depois prossegue para Leste, acompanhando o recuo da parede Norte da 

sala CV. O mesmo ocorre no extremo Oeste desse muro, junto ao compartimento CVII. 

A hipótese de Levi sobre este conjunto de salas, praticamente desprovido de 

artefatos datáveis em seu interior 186 , é de que se trataria de um edificio público, por não ter 

qualquer semelhança com habitações e sim com uma espaçosa sala de reuniões, sugerindo a 

existência de instituições políticas ou administrativas na organização da cidade minóica 187 , 

das quais este edificio faria parte. 

ri 

86  Urna condição observada também em Kappa beta.. 
187 Levi. Dom, PCIvi II. 1976, p. 620. Opinião essa que foi emitida considerando a hipótese de Effenterre sobre a cnpta 

hipostila e a Ágora de Mália: cf. Levi, FcÃ1IL p. 620, n. 17. 
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Capítulo III 

A CRIPTA HIPOSTILA DE MÁLIA 

O edifício Kappa Beta e seus arredores 

Introdução 
O estudo do edificio será dividido em dois grandes blocos. Primeiro farei uma 

descrição global da estrutura, considerando os diversos aspectos envolvidos em um tal tipo 

de análise. Esta descrição abrangerá a área ao redor do edificio, a própria construção, suas 

articulações com as estruturas circundantes, nos casos em que ocorre uma conexão 

concreta e visível entre estas com a Cripta Hipostila, e por fim uma análise estratigráfica e 

cronológica do conjunto 1 . Priorizei o fornecimento de dados primários na descrição deste 

capítulo, reservando-me o direito de oferecer novas informações na segunda parte desse 

estudo, a qual será consagrada à sua caracterização funcional e organizacional e à 

interpretação do edificio. 

Essencialmente o edificio (pr. 23) se compõe de um corpo principal formado por 

uma série de cinco salas subterrâneas alinhadas no sentido leste-oeste com uma entrada a 

Oeste definida por uma escadaria de dois lances em ângulo reto aberta para o Sul. As duas 

salas nas extremidades são dotadas de banquetas 2  em três lados. Da sala mais a Leste parte 

uma escadaria que liga este corpo principal a um bloco de cinco depósitos subterrâneos, 

mas em nível mais elevado, também alinhados leste-oeste dotados de canaletas e vasos 

coletores. Como convenção denominei as cinco salas subterrâneas do corpo principal como 

C1-05, a partir de Oeste; os depósitos são denominados M1-M5, também numerados a 

partir de Oeste. Os setores ao Norte e ao Sul serão designados conforme a publicação, ou 

seja, setores A1-A6 ao Norte e setores BI e B2 ao Sul. Os nomes de estruturas adjacentes 

serão traduzidos para o português quando possível, exceto em casos nos quais não se 

Na descrição do edificio utilizarei inicialmente as medidas fornecidas por Amouretti na publicação, desde que 
dependo ainda dos novos planos realizados na campanha de 1996 por Martin Schmid para precisar ou comgir esse 
dados. 

2  Embora o termo 'banquet& seja a tradução mais aproximada do francês banquetie, o termo em inglês bench poderia 
ser substituído pelo termo 'banco' sem prejuízo. Sendo assim, passaremos a empregar esta palavra daqui por diante. 
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encontre um substituto adequado ou em que a denominação esteja consagrada pelo uso nas 

publicações especializadas. 

A questão da denominação do edifício 

A designação desta estrutura como Cripta Hipostila foi dada por Henri van 

Effenterre em seus cadernos de campo de 1960-61, com referência a uma localização 

parcial do mesmo no que era a área Kappa Beta, a qual abarcava todo o setor ao Sul do 

corpo principal do edificio e a região ao Sul da valeta da Rua do Mar 3 . Quando de sua 

descoberta, na notícia publicada nas chroniques de Fouiiies do Builetin de 

Correspondance Heilénique foi utilizada inicialmente a designação de Maison Kappa e em 

seguida, na mesma página, se atribuiu ao edificio a designação de "Cripta Hipostila": 

Dans la région au Nord de la maison des fouilles, entre le quarlier 
A ei / 'entrée Nord-Ouest dii Palais, un grand mur d 'amrnouda avail été 

repéré en 1957 ('construction provisoirerneni appeiée maison 1<',). 

(..) De fail le mur s 'es! révélé apparlenir à un vasle ensembie 
archileciurai dont ii conslituail pour parlie la paroi Sud el que nous 
appe//erons jusqu 'à plus ample informé la clypte hyposly/e de Mal/ia. (..) 
L 'appeilation de 'ciyple' est jusqfiée par la pré sence à / 'exlrémité 
occideniale de ia su/le de pièces de deux escaliers initoyens descendani vers 
ia premiére pièce 'nous les numéroions de 1 à 5 cii comrnençanl à / 'Ouest, 
ei par / 'exisience d 'un auire escaiier renioniani vers le sol aniique à mi 
boui dii couloir des magasins. 4  

Uma citação de Van Effenterre confirma o título provisório da construção ainda em 

1963: 

Eu 1957, au Nord dune chai.issée qui relie l'esplanade occidentale 
du palais à un quartier d'habitations anciennernent fouiilé plus à l'Ouesl 
('quartier Deilq), nous butions sur mi magnifi que mur à assises réguiiéres 
qui senibiail s'enfoncer profondérneni dans le sol cii conirebas de la rue. Eu 
1960 nous réussissions à déblayer bule la construction à laquei/e 
appartenail cc mur ei nous lui donnions à titre provisoire ei prudenuneni le 
nom de purenleni descriptive de 'cryp/e hypostyle '.' 

Porém esta denominação deve ser considerada no mínimo como uma imprecisão. O 

emprego desta expressão é perigoso por pré-condicionar a leitura desta estrutura segundo a 

Denominada nas publicações indistintamente corno Rue de la Mar ou Chaussée de la Mer. Manteremos aqui a 
expressão 'Rua do Mar'. 

Daux, George, 'Chroniques des fouilles 1960'. BC'H 85(1961), p. 947-949. 
Effenterre. Henri van. 'Politique et Religion dans Ia Crète rninoenne.' Revue Hisiorique 229 (1963), p. 6. 
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sua denominação. Considero essa expressão errônea na medida em que ambos os termos 

que a compõem se mostram inadequados para uma identificação correta do edificio. De 

acordo com o Concise Oxford Dictionaiy 6  , a palavra cripta (no original crypt) designa uma 

célula subterrânea, uma tumba e um espaço sob a igreja usado como local para 

enterramentos. A palavra provém do grego icpórrri (escondido). Daqui deriva o termo 

críptico (secreto, místico). No caso da palavra hipostila, p. 597, (no original hypostyle), 

temos uma combinação com o prefixo hypo- (sob, abaixo), como ocorre também com a 

palavra hypogeurn (em português hipogeu = câmara subterrânea), designando um espaço 

cujo teto é suportado por pilares. Uma definição mais abrangente do termo hypostyle pode 

ser encontrada na obra de Aurenche, que o define como: sala cujo teto suportado por 

colunas ou pilares 7 
 

A combinação dessas duas palavras na expressão "cripta hipostila" definiria assim 

um espaço subterrâneo com um teto suportado por pilares. No entanto não acredito que 

esta seja a maneira mais precisa para se descrever a estrutura em questão. Tal combinação 

apesar de parecer puramente formal e descritiva da condição do edificio, não é adequada 

para identificá-lo por carregar em si um conteúdo interpretativo associado ao termo cripta, 

utilizado para identificar um espaço com características precisas 8 . Segundo Platon, a 

denominação cripta seria bem definida: (a cripta) teria de ser um lugar escuro, no qual a luz 

do dia não penetraria; geralmente o teto era sustentado por um pilar que freqüentemente 

suportaria uma câmara colunada no pavimento superior, a qual era também usada para 

propósitos religiosos, acima da cripta 9 . Da mesma maneira a denominação hipostila conota 

um espaço que na arqueologia minóica está vinculado a atividades cerimoniais ou 

religiosas' 0 , o que não me parece ser o caso para este edificio, dada a interpretação política 

oferecida por Effenterre e Amouretti, e a falta de indícios à época que indicassem uma tal 

conotação. 

Desde que não posso oferecer uma expressão que seja mais precisa para designar tal 

edificio, optarei pelo uso de um termo neutro que não conote uma interpretação prévia da 

construção. Assim creio que será melhor me restringir à terminologia original empregada, 

5 edição, 1968, p. 295. 
Aurenche, O., Dietionnaire iiiustré multilingue de 1 'architecrure du Proche Orient., 1977. O negnto é meu. 

8  Basta verificar que o termo designa usualmente um espaço subterrâneo associado a atividades cultuais ou funerárias. 
Platon, cit. por Rutkowski, B., Tize ciiii places of rhe .4egean, 1986, p. 21. 
Ver Platon. N., o qual discorre sobre o uso das salas hipostilas dos edificios mmóicos. No entanto não é precisamente 
o caso desse edificio de Mália, pois não há referência a estruturas subterrâneas complexas, como é o caso presente. 
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segundo a qual estarei analisando o edificio "Kappa Beta", situado na parte Sudoeste da 

quadra Kappa (pr. 5). Esta compreende a área ao Norte da Rua do Mar e Noroeste da 

Esplanada Norte ("Ágora", segundo a denominação de Van Effenterre)"; enquanto que a 

quadra Lambda seria a área entre a Esplanada Norte e a entrada norte do palácio 12 . Esta 

divisão oferece um risco, na medida em que, após o batismo da Cripta Hipostila, a 

designação Kappa Beta foi empregada para a área situada ao Sul da Rua do Mar, do lado 

oposto ao edificio da cripta, onde foram achados vestígios de estruturas do Minóico 

Antigo III. 

O histórico da investigação deste edificio mostra que sua descoberta foi o resultado 

de um trabalho levado a cabo ao longo de duas séries de campanhas sucessivas realizadas 

alguns anos após seu registro. Apesar de já haver um registro parcial de sua estrutura em 

conseqüência de trabalhos na quadra Deita, a sua descoberta e os primeiros trabalhos datam 

de 1957 1 , sendo a estrutura escavada apenas entre 1960-1963 e 1965-1966 por Van 

Effenterre, com a participação em 1960-1962 de Marie-Claire Amouretti, a qual fez estudos 

da estrutura em 1965 e 1968, visando a publicação do edificio 14 . 

Descrição do edifício 

Referências: 

BCH 82(1958), p. 829 

BCH 85(1961), p. 943-950 

BCH 86(1962), p. 969-974 

BC'H 87(1963), p. 229-25 1 

BCH 87(1963), p. 875-878 

Kret Chron 15-16(1961-62), p. 186-194 

CRAI (1963), p. 20-29 

Preuves 144(1963), p. 15-23 

li  Ou conforme Effenterre, mais genericamente Kappa beta é a área entre a cripta e a esplanada ocidental. Cf. 
Effentene. Henri van, L4gora, 1969, p. 5. n. 1. 
Aniouretti. M.-Cl.. Mal/ia, le centre politique II - La crLpte hvposiv/e ('195 7-1962), 1976. p. 1. ii. 5. (Daqui para a 
frente abreviada como La Crvpte Hvpostvle). 

u Effenterre, Henri van. 'Politique et Religion dans Ia Créte rninoenne', Revue Historique 229 (1963), p. 6. 
' 4 Amouretti.M.-CI.,LaCiypteHvpostv/e, 1976.p. 1-2. 
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RevHist 465(1963), p. 1-18 

RevPhilFrÉtr 154(1964), p. 405-434 

Archaeologia 9(1966), p. 60-65 

Le Centre Politique Ii- La Ciypte Hypostyle (Études Crétoises X\TIII) 15  

PMCMJ,p. 189-195 

A publicação do edificio foi realizada como parte de um conjunto de dois volumes 

que compunham um estudo maior denominado Mal/ia, Le Centre Polilique, abrangendo a 

região da Esplanada Norte e a Cripta Hipostila 16 . O estudo desta última foi deixado a cargo 

de Marie-Claire Amouretti, sendo que os desenhos em campo são da autoria de M. 

Touskolof e M. Cami, posteriormente revistos por M. Lenne. As publicações dos trabalhos 

se encontram no Bulietin de Correspondance Heilénique a partir de 195817,  mostrando que 

a descoberta deste edificio foi logo em seguida ressaltada pela descoberta da Esplanada 

Norte, designada como "Ágora" por Van Effenterre' 8 . 

De acordo com os escavadores, os limites do edificio eram bem definidos: ao Sul, a 

valeta que aparentemente tem seu início no ângulo noroeste da Esplanada Ocidental e que 

segue ao longo da Rua do Mar, quase paralela ao comprimento de Kappa beta; a Oeste o 

limite é o muro exterior de Kappa beta, para além do qual ainda temos uma área não 

investigada; a Leste temos um espaço retangular que se estende desde a parede leste da 

câmara C5 do corpo principal do edificio e, ao Sul desse espaço, o muro exterior de seus 

armazéns; por fim ao Norte, esses limites incluiriam os espaços AI -A6, situados entre 

Kappa beta e o kaiderim da quadra Kappa, devido à estratigrafia local' 9 . 

Os armazéns estabelecem o limite norte da Esplanada Ocidental do palácio, da qual 

a valeta da Rua do Mar escorre as águas. A Esplanada Ocidental liga-se também ao Sul aos 

armazéns Dessenne 20  (pr. 38). Aparentemente a Esplanada Ocidental garante o elo entre 

IS  o conjunto de pubhcações do edificio Kappa beta é razoavelmente extenso, porém não chega a constituir um corpus 
rico de informações por se tratar de matenal pouco explícito quanto à natureza excepcional dessa construção. 

'- Respectivamente os volumes: Efienterre, Henri van. A-tal/ia, le centre politique 1 - L Agora ('1960-1966), 1969, 158 
p. (Ét. Crét.. XVII) e Amouretti. Marie-Claire, Mal/ia, Ir centre polirique 11 - La crvpte hvposti'le (1957-1962), 
1970, 100 p. (Ét. Crét., XVIII) 

BCH 82(1958), p. 829. 
18  Sobre esta construção e sua descrição, ver o capítulo II, Catálogo de Estruturas Protopalaciais de Mália. 

Embora não esteja claro qual seria a relação entre o edificio Kappa beta e ao setor Kappa alfa. Cf. Aniouretti, M.-Cl., 
La Crvpte Hvposrvle. 1976, p. 1. 

20 BcH 85(1961). p. 43. 
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palácio e cripta21 . Segundo Amouretti, o edificio Kappa beta não faz parte de uma quadra 

de habitação e nem depende do palácio: seu plano se insere entre dois grandes pátios, a 

"Ágora" e a Esplanada Ocidental do palácio 22 . A orientação do conjunto é divergente do 

palácio. O edificio Kappa beta tem orientação leste-oeste, formando um ângulo com palácio 

de 65 graus; em relação à Esplanada Norte forma um ângulo de 85 graus com a borda 

ocidental daquela23 . 

A referência para todas as tomadas de nível feitas por Van Effenterre e Amouretti é 

o topo da base de coluna em Cl, que está a 2,36 m abaixo do nível do solo da Rua do 

Mar24  (pr. 24). 

As dimensões internas máximas do edificio Kappa beta são: 25,20 m de 

comprimento para as cinco salas que constituem o corpo principal do edificio Kappa beta 

(C1-05) e para o bloco de depósitos (Ml-M5), 17,25 x 8,55(Oeste)/8,25 m(Leste) 25 . 

Aparentemente as cinco salas do corpo principal eram completamente estucadas. 

Isto pode ser observado nas paredes de sideropetra, mesmo com o extenso trabalho de 

restauração executado (pr. 27), sendo menos claro no caso das paredes de blocos de 

animouda. 

O edificio Kappa beta incorpora em seu projeto dois tipos de aparelhos diferentes, o 

que não é incomum neste sítio. Esses dois aparelhos são a alvenaria de blocos aparelhados 

de ammouda utilizada na porção oeste do edificio e a alvenaria de blocos desbastados de 

sideropetra que se encontra na parte leste do mesmo 26 . Há a menção de algumas sondagens 

que foram feitas onde o solo era mal conservado, como foi o caso da parede sul de C2: 

blocos de base enterrados a cerca de 0,10 m no solo estucado, sobre camada fina de argila e 

cascalho de 0,05 m, na forma de blocos de ainmouda trabalhados só na face aparente 27 . 

21  Ou entre o palácio e a cidade maliota, desde que existem vestígios de habitações do lado Oeste desta esplanada. Cf. 
Amouretti, M.-C1., La CnpieHvposMe. 1976, p. 1 e Vau Effenterre, L 4gora, 1969, p1. 1. 

22  Amouretti. M.-Cl., La Cypte Hvpostvle, p. 1. Opinião retomada por Damiani-Indelicato que reforça essa posição e 
considera a esplanada um vínculo concreto entre o palácio e a Esplanada Norte. Esta hipótese será discutida mais 
exaustivamente no capítulo V, destinado ao estudo do edificio Kappa beta no plano urbano maliota. 

23  A orientação dos edificios constitui um ponto importante na argumentação de Van Effenterre a respeito da existência 
de um projeto urbano no período protopalacial e da sua relação com a presença de um edificio palacial neste período. 
Cf. Amouretti, M.-Cl., La Crvpíe Hvposivle, 1976, p. 1 e Effenterre. H. vau. PMCM. 1980, p. 210. Uma discussão 
sobre este problema será feita no capítulo V. 

24 Anouretti M.-Cl., La Crvpte Hvpostyle, 1976, p. 1. n. 1. 
25  Dimensões fornecidas por Amouretti, M.-Cl., La Crvpie Hvpostyle, 1976. p. 1. 
26 Amouretti. M.-Cl.. La CrvpieHvpostvle. 1976, p. 9. 
27  Ainouretti M.-Cl., La CypíeHvpostyle, 1976. p. 8. 
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A alvenaria de arnniouda, aparelho predominante da parte ocidental, pode ser 

localizada em três partes distintas: 

parede norte de Cl, medindo 6,30 x 0,45 m, composto por 3/4 fiadas com alturas 

entre 1,19/1,60 m; salienta-se em 0,40 m no limite com C2 e se apoia em muro de 

sideropelra a Leste. Neste ponto atinge 5 fiadas de altura. 

parede do escoadouro norte. (pr. 47) 

parede sul de C1-C3 e início de C4, com 15,20 x 0,40/0,50 m (no alto) e 0,70 m 

(na base), com 5 fiadas em C2-0 (até 6 em C2) e 4 fiadas em CI, com a altura 

máxima de 2,26 m em C2; aparelho com juntas preenchidas com argila e 

pedriscos, com altura das fiadas decrescendo de baixo para cima. 28  (pr. 62a) 

As paredes estavam destinadas a receber estuque, do solo até o alto dos muros, mas 

poucos traços foram encontrados 29 . 

Devemos observar que a qualidade destas paredes não parece ser boa, o que foi 

notado por Shaw: 

Aí IvIailia, curiously enough, lhe highesl ashlar wali preserved, six 
courses high, is also one of lhe oldesi. This is lhe relaining wali of lhe 
Hyposiyle Crypt, norlhwest of lhe palace, and dated lo lhe Early Palace 

perioct'°. Ho14'ever, mis wall of sandslone blocks, inipressive as ii is, is sull 
much inferior, as/ar as lhe dutiing and selting o/lhe blocks is concerned, lo 
lhe examples aiready discussedfrorn Phaislos and Knossos. Perhaps ihis is 
attributable lo lhe coarseness of lhe sandione used.3 ' 

A sideropeira é por sua vez o aparelho principal da parte oriental 32 , sendo 

encontrada também em três partes distintas da estrutura, com estados de conservação 

diferentes em cada sala: 

a) Ao Norte de C2-05 - muro norte de C2, longo de 6,70 com espessura de 

0,50/0,70 m e 1 m de altura conservada; colocado sobre a rocha; borda de 

estuque junto ao solo indica revestimento de 0,15/0,20 m de espessura; muros 

28 Amouretti. M.-C1.. La Crvpte Hvpostvle. 1976, p. 9 
29  Amouretti. M.-C1., La CrvpieHvpostvle, 1976, p. 9. 
° "IvllvlTB. Malha, centre politique II. p. 74t Also BCH LXXXV. 1961, p. 943-950; LXXXVI, 1962, p. 973; 

L)OO(VH, 1961 p. 875ff and Kret. Chron. XV-XVI 1961-62, Prt. A, p. 186-1 94, a date apparentiv also supported 
by Platon in Epheineris. 1968, p. 57-58, n. 6." Shaw fornece a data de Minóico Médio IB, baseado nas indicações à 
época. Cit. em Shaw, Minoan Architecture, A'faterials and Techniques, 1971, p. 99. n. 4. (Daqui em diante A.L4M4fl. 

' Shaw. Joseph, !vL4M4T, 1971, p. 99 
32- Amouretti. M.-C1., La Crvple I-lvpostvle. 1976, p. 10. Porém diríamos predominante e nào pnncípal. 
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intactos em C3-05, paredes cobertas com reboco de argila com cascalho, 

formando uma espécie de mosaico que foi coberto com estuque (6 mm) 

conservado até 1,85 m (pr. 43); 

Ao Sul e Leste de C4-05 33 ; 

Na parede oeste da escadaria principal - a parede oeste da escadaria não tinha 

estuque, mas era revestida com ortostatos de ammouda34 . (pr. 24) 

Os pontos de junções entre ammouda e sideropetra são dois: ao Norte a junção se 

faz no limite entre as câmaras CI-C2 (pr. 42) e ao Sul se faz entre as câmaras C3-C4 no 

corpo principal do edificio 35 . 

A grande diferença das outras construções de Malia é que os materiais são 

justapostos e não misturados, apresentando limites claros entre um aparelho e outro. Uma 

parede contínua de ammouda é rara fora do palácio 36, mas em outros sítios esse fenômeno 

pode ser observado, conforme mostra Shaw para quatro edificios de Cnossos: 

"Interior walis were occasiona/ly of ashiar consiruction, such as lhe 
sandstone retaining wail of lhe Hypostyle ciypt, already described, ai 
Mal/ia or iii lhe North-wesi Lustral basin ai Knossos. Olher exaniples occur 
ai iii lhe curious basemeni clypis of lhe Sancluary of lhe Temple Tomb, in 
the Royal Vi/la, or in lhe basemeni of lhe Soulh House, ali aí Knossos, lhe 
b/ocks of lhe latier Iwo being ofgypsum. 

Amouretti aponta para um dado interessante e que pode ser importante: existem três 

paredes com mesmo comprimento no edificio: o muro ocidental exterior, o muro sul de Cl 

e o muro sul do escoadouro norte, cada qual com comprimento entre 6,20/6,50 m. 38  Algo 

33  O muro de pedra ao Norte de C4 e C5 seria de arrimo (o muro desce até 1,0 m apenas). Porém isto não impede que 
seja apoio para uma parede situada ao nível do solo ligando o edificio Kappa beta ao conjunto da Esplanada Norte. O 
mesmo para o muro á Leste de C5, paralelo a esta parede e também para a massa de pedras e argila ao Sul de C2 e 
C3, descendo até as duas primeiras fiadas de blocos. Todos estes são dispositivos para evitar o desmoronamento do 
edificio Kappa beta, o que, como se viu pelo problema das chuvas, não seria fora do comum. No entanto eu me 
pergunto se por acaso não teria sido mais necessário reforçar o lado sul do edificio Kappa beta por estar na linha de 
escorrimento das águas de chuva, do que faze-lo com o lado Leste e Norte. A menos que houvesse a idéia de que a 
partir da Esplanada Norte se teria um escoamento maior do que a partir do palácio. 

34 Amouretti,M.-Cl.,LaCrvpteHvposvle, 1976,p. 9,n. 2. 
35  Devo observar no entanto que a parede sul de C2-C4 apresenta duas cavidades com dimensões inferiores aos blocos 

circundantes, que foram preenchidas com pedaços de sideropetra e não com blocos de ammouda. Não foi possível 
verificar qual a profundidade destas cavidades nem o conteúdo das cavidades sem retirar os blocos. 

° Exceto na quadra Mu, conforme BCH 91(1967), p. 882. 
17  Shaw, J., AL4MAT, 1971, p. 103. 
38 Amouretti. M.-Cl., La Crvpte Hyposrvle, 1976, p. 10. 
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semelhante ocorreria com o muro norte de C2-C3, o muro norte de C4-05 e o muro 

exterior oeste de Ml, todos com comprimento de 9,50 m. 39  

Amouretti estimou que o comprimento do muro sul de C2-05, de 12,50 m, seria 

aproximadamente o dobro do muro sul de Cl. Isto levou a autora à hipótese de uma corda 

de 3 m para medir a construção 40 . 

A autora observa que o trabalho era mal acabado: fiadas mal-arrumadas, cimento de 

espessura desigual, pedras substituídas por terra mais pedriscos 41 . Uma análise mais 

detalhada da estrutura me sugere que tal observação não pode ser considerada correta, o 

que desenvolveremos mais à frente 42 . 

Existem ainda quatro muros de sustentação, ao menos assim definidos por 

Amouretti 43 , cuja função seria a de assegurar a estabilidade das paredes externas do edificio 

Kappa beta face à pressão do terreno ao redor da estrutura: 

ao Norte de C4-05 a parede é dobrada no exterior por pedras brutas (0,90 x 

1,00 m) nas duas fiadas superiores, os quais constituem parte do prolongamento 

do Porti que Coudé da Esplanada Norte. 

a 2,45 m a Leste de C5 há um muro de 5,70 x 0,50 m orientado norte-sul, o qual 

está sob o terraço de cimento construído junto com a canalização de evacuação 

de águas ao Norte do edificio Kappa beta. Este muro constitui um 
41 

prolongamento da parede divisória de M2-M3 

ao Norte de Cl o muro exterior da valeta de 7,00 x 0,60 m tem o mesmo papel. 

AmourettL M.-Ci., La Cr.'pte Hvpostvle, 1976, p. 10. Mas essas medidas estão sendo reavaliadas, sendo 

incorporadas ao novo plano. 
40  Urna corda de aproximadamente 3 m, pois a diferença, apesar de mínima em termos globais, poderia corresponder a 

um padrão outro que este. Cf. Amouretti, M.-Cl. La Crvpte Hvposí'vle, 1976, p. 10. 

Amouretti, M.-Cl., La Crypte Hvpostvle, 1976, p. 10. Não dispondo de outros exemplares de edificios subterrâneos, 
esta constatação da má qualidade da construção permanece mdefimda para mim. 

42  Opinião contrária â de Graham. cf. The Palaces of Creia, 1987, p. 81. 
° Amouretti, M.-Cl., La CrvpteHyposivle, 1976, p. 8. 
44  O assim denominado Portique Coudé, que aparentemente corresponde à fachada Oeste da Esplanada Norte. Daqui 

em diante substituiremos esta denominação por Pórtico Angular. 
Desde que estão alinhados mas seria necessário verificar a correspondência em termos de técnicas de construção 
que, baseando-me apenas no piano e na descrição fornecidos por Amouretti, seriam as mesmas. Ver Ainouretti, M.-
Cl., La Crvpte Hvpostvle, 1976, p. 8 e plano 1. 
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d) ao Sul de C2-0 um reforço de pedregulhos e argila engrossa as duas fiadas 

superiores, com uma largura máxima de 0,90 m. Não está claro se este reforço 

foi feito à mesma época do terraço de B2 46  

Começaremos a descrição a partir da entrada principal do edificio, que seria aquela 

/ 	situada a Oeste. Esta entrada da Cripta se compõe de uma área de acesso exterior e de uma 

escadaria de acesso ao intenor: 

O sistema de acesso ao edifício 

1) acesso exterior 
A distância entre o topo da escadaria e a Rua do Mar é de 9,30 m. Ali existem dois 

conjuntos separados por um espaço vazio: 

o muro ocidental de cripta segue para o Sul em direção à valeta da Rua do Mar 47 , 

para lá da escadaria por 3 m; diante dele se abre um espaço de 1,40 x 2,70 m 

denominado loge48 , que é delimitado por muros de sideropetra; 

à direita da escadaria, ao Sul da valeta, existem os revestimentos da rua feitos em 

lajeado de aspropetra, formando uma pracinha49; do lado norte ainda existem três 

fragmentos conservados. Este espaço parece limitado a Leste e Oeste por um 

lajeado de amrnouda que cobria parcialmente a valeta. Essa pracinha mede 5 x 

5 m; 

e) no ângulo noroeste da pracinha, na linha do muro ocidental e a 0,50 m ao Norte 

da valeta, existe uma grande laje de sideropetra com topo plano arredondado e 

diâmetro de 0,60 m50; mais ao Norte desta, havia uma pierres à cupules 

fragmentada com diâmetro de 0,22 m na parte restante 51 . 

° Amouretti. M.-Cl., La Crypte Hvpostyle, 1976, p. S. Atualmente verificamos que houve a remoção deste reforço ao 
Sul de C2-C3, o que pode ser observado em fotografia feita à época das escavações. Não ocorreu a colocação de 
nenhum tipo de reforço suplementar para substituir aquele retirado. 

47  Aqui há uma retificação a ser feita, pois a autora indicou que este muro seguia para a câmara C5, que fica a Leste e 
não ao Sul. 

48  No português o termo corresponde a cela ou cubículo. Daremos preferência ao último, por considerá-lo mais 
descritivo do espaço em questão. As medidas do caderno de campo diferem no compnmento, que seria de 2,70 m e 
não de 2,30 m como está assinalado na publicação de Arnouretti. 
No original francês placette. 

° Diâmetro do topo trabalhado, pois a laje mede 1,10 m de diâmetro. 
51  Esta pierre à cupules não estava fragmentada, mas parcialmente enterrada. Durante as sondagens de 1988-89 ela foi 

desenterrada. revelando um bloco alongado dotado de urna séne completa de cavidades rasas distribuídas 
grosseiramente na forma de um círculo em um dos extremos. Atualmente se encontra depositada na casa Deita alfa 
para sua proteção. 
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Estes elementos sugerem um pórtico diante da Rua do Mar. Há também um 

fragmento de base de coluna em sideropetra na borda da valeta, sugerindo um pavimento 

superior acima do pórtico 52 . Talvez o lajeado de ammouda seja de um estado mais antigo, já 

que ali existem dois estados superpostos 53 . 

Talvez o muro leste-oeste situado 3 m ao Norte da valeta servisse de substrução 54  

Para Amouretti a localização do edificio Kappa beta diante de uma praça lajeada, 

com pórtico e escadaria estucada ladeada por ortostatos mostram cuidado na construção: 

são elementos que indicam uma entrada de aparato 55 . Isto entraria em contradição com as 

suas observações a respeito da má qualidade da construção 56 . 

2) escadaria principal (ocidental) 
De feitio em L, com dois lances em ângulo reto separados por um patamar 

quadrado. Há um primeiro lance de degraus orientados norte-sul com oito degraus 

prováveis, dos quais apenas cinco estavam intatos, sendo os outros três reconstituidos a 

partir de um alinhamento de parpaings cerca de 1,50 m ao Sul do último degrau superior 

conservado 57 . Os cinco degraus existentes são visíveis sobre as fotografias, correspondendo 

aos degraus do primeiro lance que atingem o patamar intermediário da escadaria no interior 

do edificio Kappa beta. Os três degraus reconstituídos, que completariam a parte superior 

desse lance, foram refeitos a partir de marcas no estuque da parede 58 . No entanto aparece 

aos olhos uma diferença, singular na altura dos degraus reconstituídos e nos degraus 

originais, sendo os primeiros mais baixos do que os últimos 59 . O segundo lance leste-oeste 

se compõe de dois degraus que desembocam sobre o banco de Cl, apresentando sinais de 

batentes na entrada superior e no degrau do segundo lance. No topo da escadaria existe 

uma anunouda talhada para encaixe de um batente de madeira de 0,21 x 0,25 m a Sudeste 

da linha de amniouda que limita o nível superior60 . Na base do segundo lance, por traços de 

52  Este fragmento não pode ser localizado. 
Amouretti, M.-C1., La CrvpteHvpostyle, 1976, p. 13, n. 4. 
Amouretti, M.-Cl.,La Crvpk'Hvposiyle, 1976, p. 14, n. 1. 

55  Ainouretti, M.-C1., La Crvpte Hvpostvle, 1976- p. 14. O problema da função do edificio Kappa beta hipostila será 
discutido no capítulo seguinte. 

56  Ver nota 41. 
57  Parpaing designa um bloco que têm as suas faces aparentes trabalhadas. 
58  Amouretti, M.-C1., La Cn.'pteHvpostvle, 1976, p. 12, ii. 1. 

59  Não houve condições de verificar documentos que mostrassem a situação original desta escadaria em detalhe e não 
havia no sitio indicações das marcas de estuque citadas por Amouretti (vide nota anterior). 

60 Amouretti. M.-CI..La CrvpteHyposiyie, 1976 p. 12, n. 2. 
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dois batentes (0,16 m de largura) em toda a profundidade do degrau 61 . Todos os degraus 

são feitos em amrnouda, compondo-se de uma ou duas lajes dispostas sobre a terra, 

recobertos de estuque, técnica que não é incomum 62  Os degraus têm alturas entre 

0,10/0,18 m, largura de 1,50 m e profundidades entre 0,40/0,47 m. 

Há um corrimão a Leste em animouda, que a separa de C 1; ele está com duas fiadas 

conservadas, medindo 1,65 x 0,40 m. Oposto a este, há a parede oeste da escadaria, que foi 

feita com ortostatos de ammouda63 ; mantêm-se ainda duas placas in silu, uma tombada e 

recolocada, com dimensões médias de 0,50 m de altura, 0,63 m de largura e 0,15 m de 

espessura64  

O projeto desta parte sugere uma entrada de aparato, que deveria ser estucada 65  

Bloco Principal de Câmaras 

i)Câmara 1 

Esta é uma sala totalmente estucada com reboco branco amarelado conservado no 

banco e no solo, com avanço na base das paredes, feitas em animouda. Há um banco que 

percorre os lados Oeste, Norte e Sul, a sala sendo provavelmente iluminada por poços de 

luz66  e um muro com aberturas a Leste 67 . Os bancos tem como dimensões médias uma 

altura de 0,30 m, e largura de 0,38 m. 

O banco norte pára a 0,30 m do canto da saliência feita pelas cinco fiadas de blocos 

com arestas, formando espaço para um poste de madeira; o banco sul segue até a saliência 

do muro de amniouda. Neste ponto há sinais de um batente de madeira (0,60 x 0,20 m) 

contra a parede sul de C2. Este batente seria o extremo da parede com aberturas norte-sul. 

o!  Amouretti, M.-Ci., La CvpieHvposíyle, 1976. p. 12. n. 2. Durante a campanha de 1996 revelou-se um encaixe para 
um suporte vertical mediano no centro desse degrau. 

62  "Either alone or ia combination with other materiais, lime piaster was also used for pavmg lower and upper floors 
and perhaps roofs as well. Sometimes it covered steps made either of slabs or of dirt and rubble, such as those in 
room XVIII at the palace of Zakro, or in the basement stairwav ieadmg down into the Hypostvie Crypt at Mal1ia.' 
Shaw, J.. ÀzL4ÂL4T. 1971, p. 207. 

63 Ainda que o termo ortostatos não seja o adequado, pois estas placas têm a aparência de lambris de revestimento, da 
mesma maneira que se verificou na Esplanada Norte. 

64 Uma dessas placas foi recolocada em 1996, pois ela estava invertida. Amouretti, M.-C1., La Crvpte Hvpostvle, 1976. 

p. 10 . 
65  Segundo a autora, cf. Amouretti. M.-Cl.. La Crvpte Hvpostvle, 1976, p. 13. Mas não encontramos evidências que 

mostrem o emprego extenso de estuque nesta parte da construção com exceção da escadaria em si, o qual também 
não está mencionado no caderno de campo. 

66  Amouretti. M.-C1., La Crvp'eHvposivle, 1976, p. 14. 
"Mar à baies, no original. Não vejo como a existência desse muro poderia oferecer iluminação, a não ser que a sala C2 

fosse também aberta para o exterior ou que a face Norte de CI fosse aberta como um poço de luz, conforme sugestão 
da autora, cf. nota 72. 
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Como confirmação dessa hipótese se encontram no solo dois blocos fragmentados de 

sideropetra (0,70 m) no alinhamento provável desta parede; dois maciços são identificáveis, 

formando três passagens com cerca de 1 m de largura cada. Tais maciços seriam fundações 

de pilares68 . 

No interior de Cl havia mais de 35 parpaings de ammouda, na peça ou reutilizados 

nos muros mais recentes 69; uma parede inteira se apoiava sobre o banco nesse local, 

cobrindo o local do batente su1 7°  

A parede com aberturas se apoiava ao Norte nas saliências 71 . A forma de Cl seria de 

5,60 m de leste-oeste e 4,85 m de norte-sul. Ao Norte há uma valeta cujo fundo estucado 

ou radier72  está 1,25 m acima do nível de Cl. O muro norte de Cl serve de parede e aterro 

ao longo de 6,30 m; ele é feito de 4 fiadas acima do banco, sendo a última acima do radier; 

possivelmente haveria mais uma ou duas fiadas 73 . 

A parede norte do escoadouro Norte também era em amrnouda assentadas em duas 

fiadas, a superior ultrapassando pouco o nível do radier. A Leste uma parede de 

pedregulhos 74  dobra o canto saliente do muro entre Cl -C2; ela se apoia sobre os extremos 

feitos em parpaings de aminouda da valeta. No ângulo Sudoeste, no nível do muro exterior 

do edificio Kappa beta, existe uma canaleta mais grosseira em alvenaria (seguida por 3,06 m 

de comprimento e com 0,90 m de largura). Esta e a valeta se ligam por três lajes apoiadas 

obliquamente sobre a parede sul, escondendo a disjunção. Suas dimensões são 0,10 m de 

espessura, 0,40/0,60 m de largura e 0,45/0,55 m de altura. Seis lajes idênticas, incluídas 

sobre a quarta fiada da parede norte de C 1, evitariam a infiltração nesta peça (elas foram 

postas mais tarde, pois a parede sob elas estava estucada) 75 . 

O piso da valeta era em lajes de amniouda de 0,15 m de espessura, revestidos com 

argila de Sissi (0,02 m de espessura), que é impermeável, e por estuque branco grosso e 

68  Amouretti, M -Cl.. La Crvpie Hvpostvle. 1976, p. 14. Este é um ponto sobre o qual nos estendermos mais à frente, no 

capítulo seguinte. 
° Amoiiretti. M.-Cl.. La CrvpteHvpostv/e, 1976, p. 14, n. 4. 
70  Amouretti, M.-C1., La Cn'pte Hvpostvle, 1976, p. 14, n. 3. 
71  Arnouretti, M.-Cl., La CrvpteHvpostyle, 1976, p. 15. 
72  Radier é um termo que designa um solo coberto de cascalho que serve como fundação de paredes ou construções, por 

manter o solo livre de umidade (segundo Aurenche, O., Dictionnaire ... ). Escreve-se da mesma maneira em português 

- e em francés. 
'Amouretti,M.-Cl.,LaCrvpteHvpostvle, 1976,p. 15,n. 3. 
74 No original n,oellons. 
11  Amouretti, M.-Cl., La CrvpteHvpostyle, 1976. p. 15. n. 5. 
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resistente. A inclinação do radier é para Oeste e sua função de evacuação de águas foi 

verificada iii loco. A Leste o lajeado se interrompe a 1,35 m do muro oriental, deixando um 

espaço vazio bloqueado ao nível do radier por uma grande sideropelra, sob a qual se 

encontrou apenas terra e pedras amontoadas. 

Esta parte deveria ser a céu aberto e o resto da valeta coberto, pois uma pequena 

escada interior leste-oeste se acha entre a valeta e a grande escadaria, da qual está separada 

por um avanço de ammouda 76 . Os degraus medem 0,23/0,27 m de altura, 0,32/0,36 m de 

profundidade e 0,85 m de largura. 

Existem quatro degraus acima do banco e um patamar estucado voltado para a 

borda de um bloco cuidadosamente arredondado em quarto de círculo no ângulo nordeste 77 . 

Há traços de um batente de madeira (largura: 0,12 m) inscrito no topo do quarto degrau e 

na face vertical do patamar, sugerindo um eixo de madeira. Ele se apoiaria no bloco de 

arnmouda arredondado e sustentaria o extremo de um lance superior conduzindo acima da 

valeta, provavelmente a um pavimento superior. Este acesso poderia ser fechado, pois havia 

um buraco de gonzo 78  com diâmetro de 0,08 m no estuque do ângulo norte do banco oeste, 

onde desemboca a escada. 

Se o extremo leste da valeta era aberto (pr. 47), poder-se-ia pensar que ele seria 

aberto para Cl por um vão colocado mais alto (cerca de 1,60 m acima do nível do solo), 

formando um poço de luz, semelhante aos de Cnossos na grande escadaria da quadra 

residencial 79, ou ao da casa C de Tilissos, onde um vão se abre sobre a sala 14, com o 

peitoril a 0,90 m de altura 80 . 

No ângulo sudeste há uma ainniouda indicando uma quinta fiada limitando o vão; 

ainda haveria outro vão no ângulo Sudoeste de C1 81 . 

No muro sul, no alto da primeira fiada acima do banco, há traços de um 

madeiramento horizontal agora desaparecido, longo de 2 m. Uma camada de 0,20 m de 

Amouretti M.-C1.. La CrvpteHypostvle. 1976, p. 16. 
' Esta pedra é que foi mascarada pelas lajes na junção da valeta com a canaleta: cf. Arnouretti, M.-Cl., La Crvpte 

Hvpostvle, 1976,p. 16.n. 1. 
78 	original gond.  No 
79  Evans. Arthur J., lhe Palace ofMinos  ar Knossos. v. 1,p. 352-353 e v. ifi. p. 319. 
° Amouretti. M.-CI.. La CpieHvpostvle. 1976. p. 16. n. 3 : Hazzidakis. LI.. Tvlissos, vil/as rninoennes. 1936, p. 46. 

81  Amouretti, M.-Cl., La CrvpteH'posrvle, 1976, p. 16. 



94 

argila e fragmentos cerâmicos separa esta fiada da seguinte, com os parpaings de ammouda 

desta última dando a impressão de estarem tombados 82 . 

Uma sondagem exterior, atras do muro, mostrou grossos blocos de sideropetra que 

dificultam a interpretação, entretanto uma grossa camada de terrazza (0,03 m de espessura) 

sob os blocos, sugere que uma parte era ao ar livre 83 . Isto precisaria supor uma esquadria 

alta84, de 1 m, para o apoio da janela a fim de atingir o nível do muro exterior (1,84 m acima 

do solo). O desabamento e incêndio do madeiramento explicariam a queda das ammoudas 

exteriores 85 . 

Nenhum escoamento, porém, foi encontrado daqui para a Rua do Mar. Talvez o 

madeiramento fosse apenas um reforço de muro, corrente na arquitetura minóica 86 . A 

autora observa que nenhuma das paredes de Cl é igual. 

Encontrou-se uma base de coluna a 0,60 m do banco norte e a 2 m da ante entre as 

duas escadas. A base está sobre uma laje de calcário claro partido em vários pedaços. Ela é 

de calcário marmóreo, polida na superficie, com o centro piquetado indicando o diâmetro 

do fuste de madeira (diâmetro: 0,30 m). As dimensões gerais são: altura da base: 0,20 m, 

largura da faixa polida: 0,08 m, sendo o resto apenas desbastado 87 . Há outros casos de 

colunas em salas de térreo 88 . 

Justifica-se a presença da coluna ao se considerar o vão no extremo leste da valeta. 

As lajes ali se interrompem na altura da coluna. Ela serviria para um madeiramento norte-sul 

suportando as vigas transversais 89. A coluna não está no meio da Cl devido à grande 

escadaria. Joly sugeriu que uma viga não poderia passar de 5 m 90  

O plano de Cl seria o de entrada em chicana, pois a coluna no eixo da ante 

determina uma disposição em duas partes juntas, características do bul-and-ben91  

82 Amouretti. M.-Cl.. La CrvpteHvpostvle, 1976, p. 16. 
83 Amouretti. M.-C1., La Ciypte I-Ivposivle, 1976, p. 17. 
84 original co/Traga. No 
85 oeflj M.-CI., La Cr'pteHvposivle. 1976, p. 17,11. 1. 
8° noefti M.-Cl.. La Crvpte Hvposivle, 1976, p. 17. 
87 Dados de 1966. Amouretti, M.-CI., La Crvpte Hvpostvle, 1976. p. 17. 
88 Uma lista de paralelos se encontra em Amouretti. M.-C1., La Crpte !-Ivposivle, 1976, p. 17. n. 2. 
89 Aniouretti. M.-Cl.. La CrpteHvposzvle. 1976, p. 17, n.3. 
90 BC'H52(1928), p. 338. cit. inArnouretti. M.-C1.La (_'npreHvposivle. 1976. p. 17, n. 3). 

Amouretti, M.-Cl., La CrvpteHvpostvle. 1976, p. 17, n. 4. 
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2) Câmara 292 

Esta câmara mede 4,25 m de comprimento por 4 m de largura. O estuque do solo é 

visto apenas ao acaso; havia três muros mais recentes nesse espaço 93  

O muro norte é em siderope/ra, o muro sul em ammouda, com altura de 2,26 m em 

um local com seis fiadas de altura e com 4,10 m de comprimento; nesta fiada há duas 

cavidades irregulares formadas por blocos de ammouda e viradas para o interior do edificio 

Kappa beta (pr. 25): 

ia série - 0,53 m de comprimento, 0,26 m de profundidade, 0,41 m de altura, feita 

em amrnouda em esquadro, posta sobre um leito de pedrinhas e apoiada sobre a parede do 

nicho ao lado; 

2 série - 0,86 m de comprimento, 0,35 m de profundidade, 0,41 m de largura; feita 

de duas arnrnoudas iguais separadas por uma pequena alvenaria. 

Poderiam haver outras cavidades à esquerda e à direita. Elas parecem ser pontos 

para o encaixe de vigamentos de madeira, os quais teriam seção de 0,40 m94 . Ao menos um 

paralelo pode ser encontrado em Shaw, em referência à Quadra Doméstica do palácio de 

Cnossos95 . 

Se tomarmos estes encaixes como indicadores da altura das câmaras, eles dariam 

uma sala baixa, com altura de 1,90 m, normal para uma cripta 96 . Este dado é compatível 

com as informações provenientes do subsolo do edificio B da quadra Mu 97, cujas paredes 

atingem 1,90 m. 

3 Câmara 398 

Ela é mais uma ante-sala do que uma câmara, com um pequeno ressalto no estuque 

do solo de 0,10 m, marcando a passagem a partir da câmara C2, da qual estava separada 

por um muro inteiro mais recente. 

92 AniourettL M.-C1., La CrvpieHvposMe. 1976, p. 19. 
93 Que senam os muros da fase de reocupaçào. Arnouretti. M.-Cl., La Cfryple Hvpostvle. 1976, p. 19. 
94 Amouretti, M.-Cl., La Cn'pte Hvpostvle. 1976, p. 19. 
95  "At Knossos, both sockets 111 the upper parts of the walis, as well as carbonized remains were found ia the Domestic 

Quarter (figs. 79, 180). Some beams were as large as 40 cm in section. Similar sockets were found 011 the top of the 
ashlarwalls ofthe Hypostvle Crypt at Malha." Shaw, J.,ÀL4AL4T, 1971, p. 155. 

° 	exemplo, a cripta da Roval Villa: 1.80m. Citado em Amouretti. M.-Cl., La CrvpteHvpostvle, 1976, p. 19, n. 2).  Por 
' Cf. Catálogo de Estruturas Protopalaciais e mais à frente, p. 123. 

Amouretti, M.-C1., La Crvpte Hvpostv!e. 1976, p. 20. 
Visível na foto XV 2 da publicação de Amouretti. 



96 

Ainda há sinais no muro norte do limite antigo da parede original, larga de 0,70 m; 

já no muro sul, mais a Oeste, há uma base de muro. Com  estas forma-se entrada em 

chicana 100 . O estuque está preservado até 1,70 m de altura na parede norte e até 0,60 m na 

parede sul. 

A câmara C3 está separada de C4 por um muro espesso com um vão largo (pr. 

26c). A base do muro é uma fiada de parpaings (largura: 0,85 m) postos lado a lado, com 

as faces estreitas aparentes dos dois lados. A parte superior seria em terra com pedriscos e 

ammouda, tudo coberto com estuque sobre uma base de cascalho, o que é visível na parede 

norte' 0 '. (pr. 27) 

Há uma soleira estucada a 1,80 m do muro norte. Esta mede 1,23 m de largura, 

0,80 m de profundidade e tem altura saliente de 0,15 m 102 . Também há sinais de dois 

paraslades cortados ao longo de cada porta do muro (largura: 0,20 m). No pé da moldura 

norte, em C4, se viu na época da escavação o encaixe de um gonzo ou de uma estaca (0,15 

x 0,10 m). Esta seria uma porta suspensa que não tocaria o estuque da soleira (não existem 

sinais de rotação no solo) 103 . 

4)Câniara 4104 

Esta câmara mede 3,10 m de comprimento (leste-oeste) e 3,75 m de largura (Norte-

Sul). O muro norte deslocado para Sul cerca de 0,25 m em relação ao muro norte de C3. 

Feito em sideropelra com espessura de 2 m. Na verdade dois muros geminados' 05 . À altura 

do muro que separa C3 de C4, no muro sul, ocorre a junção entre o aparelho de amniouda 

e o de sideropetra. 

'°° Citamos aqui a descrição e a interpretação da autora. cf. Arnouretti. M.-C1., La Crvpte Hvposlvle, 1976, p. 21, n. 20. 
No capitulo seguinte discutiremos novamente os limites dessa câmara. 

101 Aniouretti, M.-C1., La Cvpte Hvpostv/e. 1976, p. 21. O que não passou desapercebido a Shaw: "The onlv instance 
of which 1 know when the immediate backing for fone white lime wall plaster was not composed of mud is to be 
found at Malha, where a rnosaic-like backing of srnall fragments of stones. 1,5 te 6 cm ia size. and curiouslv modem 
in appearance was occasionally used. lii the palace this technique was apparently used only in the north and west 
walis ofroom VI 2, and on the floor ofthe sarne room. It also appears in rooms 3 and 4 of the Hypostyle Crypt te the 
north of the palace. Here a rubble wall of large stones and mud was first built. Next a laver of finer mud plaster, 
mixed with a few sherds, was applied. Into this mud was added a single laver of thickly packed small fragments of 
rock. These were hidden later hy a layer of lime plaster about 6 mm thick.", Shaw, J., À'L41t'L4T, 1971, p. 215. 

o Ainouretti. M.-Cl.. La Crypze Hvpostvle. 1976, p. 21. 
102 Amouretti, M.-Cl., La Crvpte J-iyposxvle. 1976, p. 21. 

Aiiiourettj M.-Cl.. La Crvpte Hypostvle. 1976, p. 21. 
' °4 Amouretti, M.-Cl.. La Crvpte Hypostvle. 1976. p. 21. 
' °5 Arnouretti. M.-Cl.. La Crvplei-Jypostvle, 1976, p. 21, n. 3. 
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A parte mais interessante é a parede leste, com porta e janela (pr. 28). A parede tem 

altura conservada de 1,58 m e espessura de 0,87 m. 

a porta está distante 1,30 m de cada muro, tendo uma soleira estucada. Uma 

esquadria de madeira enquadrava as faixas de estuque. A soleira mede 0,20 m de 

altura, 0,95 m de comprimento e 0,87 m de largura 106 . (pr. 29) 

A posição dos batentes é bem clara (três de cada lado). A largura deles era de 

0,16/0,17 m. Eles enquadram duas placas de estuque de cada lado, com larguras de 

0,17 m e 0,20 m. Existe uma marca de eixo de porta em quarto de volta no estuque 

no pé do ângulo Nordeste da porta (em C5). Isto sugere que porta se abriria de C4 

para C5' °7 . 

Cortando a espessura da viga horizontal superior, se chega a uma altura de 

1,50/1,60 m acima da soleira. É a primeira porta com altura conservada em Mália' °8 . 

a janela está situada a 0,35 m acima do nível da soleira e 0,22 m ao Norte da parede 

sul de C4. Seu peitoril mede 1,10 m de largura e 0,87 m de profundidade; é feito de 

blocos de sideropetra. (pr. 30) 

A esquadria é formada por quatro batentes de madeira (seção de 0,20 x 0,15 m), 

com duas barras longitudinais (largura por volta de 0,10 m) e uma barra transversal 

no centro (largura: 0,04 m). A descrição e reconstituição foram feitas com base nas 

placas de estuque in situ'09 . (pr. 31) 

Um trabalho de proteção e conservação foi feito em 1960 por B. Genzling, que 

colocou areia nas placas de estuque para resistir à chuva. Em 1961 Z. Kanakis fez 

toda a reconstituição, cimentando em uma peça única o peitoril da janela para evitar 

seu desmoronamento 11°  

No peitoril há traços de duas placas de estuque de 0,38m a 0,41 m de largura e 

0,50 m de comprimento, separadas por espaço vazio pequeno, o que sugere um 

mameI' 11 . Dos lados, há duas placas verticais (largura: 0,47 m, altura: 0,87 m) 

106 Amouretti. M.-C1., La CrvpteLkpostvle, 1976, p. 21-23. 
107 Arnouretti, M.-Cl., La Crvpte Hvposivle, 1976. p. 22. 
108 Amouretti. M.-C1., La Cypte Hvposzv/e, 1976. p. 22. 
109 Arnouretti. M.-Cl.. La Crypie Hi'post'le, 1976. p. 22. Atualmente dispõe-se de outro exemplar, proveniente da 

quadra Mii. 
Amouretti. M.-Cl.. La Crvpze Hvposzvle, 1976, p. 22. 

III No original ineneau. 
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indicando o feitio da abertura. A placa sul está intacta, com seu rebordo superior 

alinhado com topo da porta. Ao contrário das janelas normais, esta é quase 

quadrada" 2. Como C4 e C5 não têm estuque intacto no solo, não há possibilidade 

de um espaço a céu aberto' 13 . 

É um caso raro de duas salas com janela comunicante entre si" 4  

5) Câmara 5115 

Esta câmara mede 5,10 m de comprimento (L-O) por 4,80 m de largura (N-S). 

Há quatro muros de blocos com estuque no chão e parede bem conservados até a 

altura de 1,80 m. O arranjo é similar à Cl, com banco em blocos estucados ao Norte, Sul e 

Leste (altura: 0,31 m, largura: 0,38 m). Percebe-se o local de uma coluna de madeira ainda 

visível no chão (diâmetro: 0,30 m). Está no eixo da porta e da parede oeste da escadaria dos 

armazéns, que prolonga a parede oeste do depósito M2. 

O muro sul atinge 1,50 m e provavelmente acima disto havia uma imposta' 16  Se 

encontrou fragmentos de bordas de estuque na peça" 7  

Havia um bloco de sideropetra bruto sob a marca da base de coluna, a qual está a 

1,30 m do banco norte e 0,90 m do banco leste" 8 . 

Há uma pequena escada no ângulo Sudeste, com 1,10 m de largura. Inicialmente ela 

é formada pelo banco, que se afunda por 0,33 m e acima dela há três degraus (altura: 

0,15/0,22 m e profundidade: 0,33/0,3 8 m) dando acesso a M2. Existem traços de um 

112 Para exemplos ver p. 22, u. 3 
M3 AmourettL M.-C1.. La CrypseHypostyle, 1976, p. 23. 
114 O outro caso está no subsolo do edificio B da quadra Mu (salas V 5 - V 6). A autora supõe que C4 seria mais escuro 

que C5; cf. Aniouretti, M.-C1., La•Crvpte Hvpostv/e. 1976. p. 23. n. 4. Shaw faz outras observações referentes à 
questão do madeiramento: "During the Eariv Palace period. rubble walis were also often strengthened by honzontal 
and transverse timhers. The recent excavations of a buiiding in area Mu at Malha lias shouii, for instance, that 
horizontal (and not vertical) timbers were used in the walis there, perhaps a meter above floor levei. Whiie 1 have not 
seen wood used in a similar way in the Hvpostyle Crvpt to the Northeast, it was used for frarning a weli-preserved 
interior window there, which has been carefuiiy consolidated by the French excavators. East of this window, within 
the storeroom area. there are sockets within the interior rubble walis for vertical wooden posts. The techrnque of 
piacing the window framing here is reminiscent of that used in iater windows, such as those at Haghia Triadha. The 
dooijarnb next to this window was composed of vertical posts with rubble packing set between them. We can tell that 
this ceiling was supported by wooden beams as well, since sockets, into which the butt-ends of such beams would 
have fitted, were discovered on the top course of the vaI1." Shaw, J., MAM4T, 1971, p. 141. 

" 5Amouretti. M.-Cl.. La CrvpteHyposzvle, 1976, p. 23. 
116 No onginal imposle. 
117 Aiuouretti M.-Cl., La CrvpíeHvpossvle. 1976, p. 23, n. 3. 
118 Amouretti, M.-Cl., La Crvptel-Jvpostvle, 1976, p. 23. n. 2. 
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batente de madeira na borda do primeiro degrau e no ângulo Sudeste, indicando uma 

esquadria em madeira da passagem. 

Em 1961 Kanakis fez restauração dos estuques. Porém os reparos feitos em seguida 

alteraram a cor de algumas das superficies, que passaram do branco original para um tom 

ocre avermelhado' 19 .  

Para Amouretti os armazéns constituem um anexo e as câmaras são um conjunto 

fechado em si mesmo. 

Bloco dos Armazéns' 2°  

É um retângulo de 17,25 x 8,55 m (lado oeste) e 8,25 m (lado leste). Não parece 

haver dúvida de que trata-se de uma série de armazéns em bateria, seguindo um projeto e 

um detalhamento técnico característico desse tipo de estrutura. (pr. 39) 

São cinco salas estucadas com eixo norte-sul, colocadas paralelamente e abertas 

para um corredor leste-oeste em seus extremos sul, cuja parede sul limita-se com a 

Esplanada Ocidental. Existe um declive de Leste para Oeste de 0,20/0,30 m, entre M5 e 

Ml. O desnível entre o piso de M2 e de C5 é de 1,10 m 12 ' 

Fundações e muros exteriores 

Estes também estão mais baixos que o nível da Rua do Mar. O piso de Ml está 

0,80 m abaixo do nível da calçada. Uma sondagem no ângulo Noroeste mostra que muros 

se apoiam sobre camada de pequenas pedras com espessura de 0,15 m colocadas 

diretamente sobre a terra 122 . 

Os maiores blocos de sideropetra só aparecem no nível do solo antigo, onde os 

muros são especialmente sólidos, com largura entre 1,00/1,25 m, feitos com pedras mal 

desbastadas. Na parte oeste do muro sul existe testemunhos de uma fiada superior de 

melhor construção com altura conservada de 1,44 m. São blocos grandes, um deles 

medindo 1,10 x 0,40 x 0,53 m por exemplo, esquadrados do lado externo. Não há o 

119 Mas nas palavras da autora, "O problema de conservação não parece inteiramente resolvido", cf. Amouretti. M.-Cl., 
La Crvpte Hvpostt'Ie. 1976. p. 23. n. 1. 

120 Arnouretti. M.-C1., La Crvple Hvposxvle. 1976. p. 25. 
121 Aniouretti, M.-C1., La Crvpte Hvposri'Ie. 1976. p. 25. n. 1. 
112 Amouretti. M.-Cl., La CrvpteHvpostvle. 1976. p. 25. 
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emprego de ammouda. Muitas pedras visíveis no nível do solo devem ter sido usadas pelos 

camponeses 123 . Algumas estavam caídas no interior dos armazéns 124 . 

As paredes são estucadas no interior. As juntas entre os blocos são preenchidas com 

pedrinhas. Tudo é coberto com argila e depois com estuque. 

O traçado interior não é reto: em M4-M5 há disjunção de 0,25 m de profundidade e 

0,50 m de altura, correspondendo ao banco no muro norte. Outra disjunção menor (com 

0,15 m) ao Su1 125 . 

Organização Interna 

Um dado fornecido pela autora parece importante: refere-se à largura dos armazéns, 

as quais são respectivamente: Ml: 3,0 m, M2: 3,50 m, M3: 2,25 m, M4: 3,40 m e M5: 

3,35 m' 6 . 

Seguem o plano típico de armazéns da primeira época em Mália, com solo estucado 

sobre leito de cascalho fino e resistente, semelhante à valeta de CI. Cada depósito tem um 

escoadouro de 1/2 cm de profundidade e 5 cm de largura, a 0,75 m das paredes. Os 

escoadouros levam a buracos coletores estucados que têm diâmetro de 0,26/0,30 m e 

profundidade de 0,20 m no ponto mais baixo de cada peça 127 . 

Existem fragmentos de pithoi em M3 e M4 e um inteiro fragmentado em M5. A 

pança do pilhos em M5 tem diâmetro de 0,83 m. Em escadas de 1,10/1,20 m de largura 

seria dificil sua manobra 128 . 

A disposição das paredes, divisórias e escoadouros mostra que tudo foi construído 

de uma só vez' 29  

As divisórias são parecidas, com largura de 0,60 m e comprimento de 5,50/6,00 m, 

feitas de uma fiada de parpaings de ammouda estucada nas laterais. Na divisória entre MI-

M2 há sinais de muro de argila com pedrinhas no topo. Nos outros não há indícios de nada 

123 Possibilidade apontada pela autora, p. 25. 
124 AmourettL M.-C1.. La CrvpieHvpostvle, 1976, p. 25, n. 2. 
125 Arnouretti. M.-CI.. La CrvpzeHvpostvle. 1 976, p. 26. 
126 A largura do depósito M5 é dada pela autora como 3,35 m, mas se nos baseannos na planta fornecida na publicaçáo 

de Amouretti, a largura do depósito M5 é de no máximo 2,85 m. Cf. Amouretti, M.-CI., La Crvpte Hvposivle 1976. 
p.26ep1.I. 

127 Amouretti, M.-Cl., La Crvpte Hvposn'le, 1976, p. 26. 
128 Amouretti, M.-CI., La Cripte Hyposivle. 1976, p. 29, n. 2. 
129 Amouretti, M.-Cl., La CrvpteHvposivle. 1976, p. 26. 
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semelhante 130 . Percebe-se os locais onde havia suportes verticais de madeira, no extremo 

dos muros das quatro divisórias (0,20 x 0,60 m cada). Nas paredes há sinais, no interior, de 

espaços preenchidos com terra e madeira carbonizada em intervalos regulares' 31 . Eles se 

correspondem nas duas últimas divisórias: três em cada, com 1,10/1,15 m de intervalo, as 

últimas a 1,80 m de altura do muro norte. Contando o poste do extremo da divisórias 

haveriam quatro postes espaçados. Na divisória entre M2 e M3 a parte do meio se estragou. 

O extremo é alinhado com a ponta da parede de Ml. Entre Ml e M2 não há parpaings de 

ammouda nem batentes de madeira. Só deveria existir o poste da extremidade e a mureta de 

argila com pedrinhas 132  

Diante de cada extremo de três divisórias, na parede sul, havia três maciços 

estucados de terra e cascalho. São bases retangulares com a altura de 0,60 m e com uma 

faixa ligeiramente saliente (0,07/0,08 m). Não há traços de madeira no estuque do solo. Tais 

apoios não parecem sólidos para sustentar vigas, estas deveriam estar encaixadas nos 

muros. Tais blocos seriam talvez para definir baias, cada depósito como uma lojinha?' 33  

Pode-se supor que a parede não se elevava mais do que 0,50/1,00 m acima do nível do solo 

interno. No alinhamento de cada divisória uma viga horizontal, perpendicular ao muro sul se 

apoiaria nas saliências do extremo das divisórias 134 . 

As hipóteses de Amouretti não se desenvolvem, mas ela vê aqui um cuidado que 

daria um caráter de aparato aos depósitos 135 . 

Em M2 há uma base de coluna que sobressai 0,01 m do estuque do solo; ela é feita 

em mármore verde-azulado, com diâmetro máximo de 0,46 m e diâmetro do topo de 

0,30 m. Foi encontrada a 1,60 m da divisória M1-M2, a 1,50 m da divisória M2-M3, a 5 m 

da parede norte e a 2,25 m da parede sul, alinhada com os dois extremos de muro. 

' 30 Amouretti. M.-Cl., La Crvpte I-Jvposlyle, 1976, p. 27. 
131 	Along the southern side of the corridor leading from the Southeast entrance into the central court (do palácio de 

Malha) from the east, however, t.he wall contained a core of brick ith rubble packing ou each face. At three points 
this wall is interrupted bv vertical gaps ranging 0,17 m to at Ieast 0.40 rn iii width, which were origmallv occupied by 
wooden posts supporting the ceihing structure above. (...) Similar chases for vertical wooden supports can be seeii in 
the eastern storerooms of the Early Hypostyle Crvpt to the north of the palace." Shaw, 1, AL4A'íAT. 1971, p. 190 e 
n. 1. 

132 Amouretti. M.-Cl.. La Crvpre Hvpostvle, 1976. p. 27. 
133 nourettj M.-Cl., La Crvpre Hvpostv/e, 1976, p. 27. 
114 Amouretti. M.-Cl., La Crvpte J-Jvposivle, 1976, p. 27. n. 1. 
' 35 Amouretti. M.-Cl., La CrvpteHvposn'le, 1976. p. 27. 
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A base divide M2 em duas partes: a Leste o escoadouro do depósito e a Oeste um 

corredor para a escadaria de C5. Ela seria um ponto de apoio para os dois extremos das 

divisórias de M2 e entre o ângulo sudeste da escada de C5 e o muros dos armazéns. Sua 

presença é excepcional em um depósito. Isto sugere a unidade de construção entre as duas 

áreas 136 . 

Existe dois acessos nos depósitos, os quais deveriam levar ao pavimento superior. 

Supõe-se que os depósitos não se abriam para a Rua do Mar 137 . No ângulo nordeste de M5 

há um pequeno maciço' 38  (2,30 m norte-sul e 1,35 m leste-oeste) composto de parpaings 

de ammouda (0,35 m de altura) que encerram uma massa de terra coberta com uma camada 

compacta de pedrinhas. No ângulo exterior se insere uma grande laje de anzniouda (1,00 x 

0,90 x 0,15 m) horizontal. O plano e posição deste maciço fariam parte da concepção 

original, pois a terra de preenchimento era virgem e o desenho dos escoadouros dentro de 

MS é adaptado a ele 139 . 

Duas hipóteses são levantadas por Amouretti: este maciço seria o local de um poço 

de escadaria ou uma mesa sobre a qual se procederia à recepção ou transvasamento de 

pilhoi'40 , neste caso provenientes do piso superior ou do exterior, por uma abertura na 

parede leste. 

No exterior, do lado leste, temos um outro conjunto de armazéns ou depósitos, 

pertencentes ao complexo da Esplanada Norte, os depósitos meridionais. Estes são em 

número de 26141  e de acordo com o estudo de Van Effenterre datam de dois períodos 

distintos, não apresentando uma configuração ordenada como os armazéns do edificio 

Kappa beta, situando-se em níveis diferentes e construídos de maneira também distinta. 

Estes depósitos da Esplanada Norte seriam posteriores, aproveitando a parede leste de 

M5 142 . 

A saída principal deveria estar a sudoeste; é pequena. Em se tratando de um acesso 

aos armazéns do edificio Kappa beta, seria possivelmente uma passagem secundária, não 

13 Amouretti. M.-C1.. La Crvpie Hvpostvle, 1976, p. 27. 
137 Amouretti. M.-C1., La Cn'pte Hvposivle, 1976, p. 29. 
138 A autora utilizou o tenno bastion, o que remete ao emprego abusivo de uma tenninologia militar já cnticada por 

Pelon. 
139 Amouretti, M.-C1.. La CrvpteHvpostvle, 1976. p. 29. 

Amouretti. M.-CI.. La Crvpte Hvposivle, 1976, p. 29. 
141 Ou 29, se considerar as subdivisões dos depósitos 7 (a) e 8 (a-b). 
142 Amouretti, M.-C1., La Cr'pteHvposxv1e, 1976, p. 29, n. 1. 
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destinada à passagem dos pithoi. No entanto como a situação neste ângulo do edificio é 

confusa devido à profusão de pedras e fundações desconexas, discutirei esse setor no 

capítulo seguinte. 

Foi uma área dificil de escavar pois havia grandes blocos de sideropetra sobre uma 

camada de terra que a obstruiam quase completamente 143 . 

Existe uma escada com largura de 1,20 m, cujo 10  degrau, feito de uma ammouda 

estucada, tem 0,24 m de altura e 0,42 m de profundidade; o 2° degrau tem 0,14 m de altura 

e 0,42 m de profundidade e é feito de dois blocos de ammouda trabalhados se prolongando 

por uma cauda' 44  de pedra estucada no centro. Talvez fosse uma pedra reutilizada e se 

poderia recuperar um 3° degrau formando patamar, ou talvez fosse um dispositivo que 

reduzisse a largura da escada nesse nível' 45 . De qualquer jeito, existia uma ligação entre essa 

escada e o maciço de terra e amnzouda ao Norte com altura de 0,67 m. Ainda que houvesse 

uma sideropetra que atrapalhasse, encontrou-se entre as duas partes uma ammouda 

trabalhada que parecia destinada a um batente cujo encaixe estaria cavado a Leste (largura: 

0,25 m e profundidade: 0,10 m). Este reduto seria a base de outra escadaria levando ao 

pavimento superior ou ao teto. Este maciço e o de M5 são semelhantes 146 . 

A parede oeste não mostra nenhum sinal de abertura para a rua. Os armazéns se 

abrem para o edificio Kappa beta e para um nível superior. No espaço entre a sideropetra e 

a 1a  escadaria se achou um monte de tacinhas jogadas' 47 . No entanto não seria dificil de se 

imaginar uma passagem situada sobre a fiada superior do muro oeste, a qual está logo acima 

do terraço de B2, onde existe um amontoado de pedras formando um kalderim grosseiro 

mais elevado do que o resto do solo em 132. Esta passagem teria a mesma largura das 

fundações paralelas ao muro sul do edificio Kappa beta, que poderiam formar uma extensão 

da passagem, talvez na forma de uma escadaria, como sugeriu o arquiteto Martin Schmid. 

O sistema de escoadouros e buracos coletores é típico de depósitos estucados, dada 

a impermeabilidade da superficie. Trata-se aqui de um local com líquidos para transvasar, 

113 Cf. Arnouretti, M.-C1.,La CrvpíeHvposzvle. 1976, pr. XX, 3. 
No original queue. 
Amouretti. M.-C1., La Crvpíe Hvpostvle. 1976, p. 29. 

' AmourettL M.-C1.. La CrvpteHvposrvle, 1976, p. 29. 
'' Amouretti. M.-CI., La Cr'.pte Hvpostvle. 1976, p. 29. 
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mas só havia fragmentos depiihoi em M3-M4 e um pithos quebrado em M5, mais nenhuma 

evidência de recipientes que atestassem tal atividade 148 . 

Estudo estratigráfico 149  

Podem ser identificados três grupos distintos, correspondendo a diferentes fases de 

utilização do edificio: 

Cl e escadaria e escoadouro Norte têm vasos do Minóico Médio III - Minóico 

Recente IA e camadas de estuque regulares; 

C2-C4 foram enchidas propositadamente e transformadas (duas épocas: Minóico 

Médio 1 e Minóico Médio III - Minóico Recente IA) (pr. 33); 

C5 e depósitos não foram reutilizados e foi desconcertante a ausência de achados' 50  

Grupo 1 - Câmara 1, escadaria e valeta 

O estuque sofreu algumas refacções, ainda visíveis nos degraus da grande escadaria; 

talvez as lajes inclinadas do escoadouro Norte sejam desta época' 51 . A única mudança 

realmente importante foi a do muro divisório com C2 a Leste, onde um muro inteiriço 

substitui o muro com aberturas. Ele se apoiava sobre uma camada espessa de terra (cerca de 

0,50 m) acima do piso estucado, ainda conservado em alguns locais. As sideropetras 

grandes e mal talhadas se apoiam ao Sul na saliência do muro de anirnouda. Sua fundações 

abrangiam o banco e o encaixe do batente contíguo (largura do muro: 0,60 m). Ao Norte 

ele se encontrava a 1 m do ângulo saliente da an7rnouda. O seu traçado geral era oblíquo e 

não correspondia ao traçado primitivo indicado pelas bases de pedra e pelo batente de 

madeira' 52 . 

No interior da peça existiam numerosas camadas de estuque caídas do teto e dos 

muros. Sobre os últimos três degraus da escadaria havia grandes bordas de estuque 

vermelho. Sobre a pequena escada, havia vários fragmentos vermelho e rosa, além de um 

148  Ver Amouretti, M.-Cl.,La CrvpteHvposlvle. 1976, p. 30. a. 1-4 para paralelos de depósitos no palácio (quadra XI e 
depósitos protopalaciais de 111 2-ifi 3). arnazéns Dessenne e depósitos da quadra Mii, todos do período protopalacial. 
A quadra XI era estucada no protopalacial e coberta de terra no período neopalacial, cf. Poiais 1, p. 36 (cit. in 
Amouretti. M.-Cl.. La C)ypteHvposivle. 1976, p. 30, n. 5). 

149 Amouretti. M.-Cl.. La CrvpteHvposivle, 1976, p. 31, n. 1 
50 Amouretti. M.-C1., La CrvpieHvposti'k'. 1976. p. 31. 

Aniouretti. M.-C1.. La CrvpteHvposivle. 1976. p. 31, n. 1 
Iç, 

Amouretti.M.-Cl..LaCriq,teHvposzv1e. 1976,p. 31. 
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fragmento policromo em faixas azuis e vermelhas 153 . A marca queimada na camada A (pr. 

32c) indica provavelmente a destruição de um soalho de madeira que substitui o solo 

estucado primitivo. A presença de argila de Sissi em duas camadas diferentes e os níveis 

importantes de madeira queimada correspondentes na camada D confirmam a presença de 

um térreo feito em matérias ligeiras' 54 . Nenhum tijolo foi achado e apenas um fragmento de 

laje de xisto verde foi achado na base do banco. Não seria um piano nobile155 . Esses 

indícios sugerem que o sistema de soalho já teria sido usado em Má1ia 156 . 

O carvão de madeira e das terras queimadas nos degraus dessas duas escadarias são 

importantes por sugerirem um enquadramento de madeira na entrada e uma escada de 

madeira prolongando a pequena escadaria norte. Lá houve uma reutilização 157 . 

Os achados são homogêneos, exceto três fragmentos cerâmicos' cujas formas e 

decoração indicam segunda época: argila grosseira, decoração comum, formas clássicas. 

Assinalou-se numerosas taças e tacinhas, estas arranjadas em pilhas, o que é comum 

especialmente sob escadas, e em Cl encontrou-se mais de 100 delas' 59 . 

Existem seis xícaras mais trabalhadas, oito jarros' 6°  e três lamparinas que foram 

restauradas 161 . Havia fragmentos cerâmicos de marmitas, fundos de vasos, braseiros, uma 

embocadura de sirrup-jar e alguns ossos. Predominam os vasos de beber, com poucos 

vasos de estocagem. Eles deveriam estar no pavimento superior, pois os principais 

fragmentos vieram da camada D' 62 . Nos últimos degraus da escada norte e do escoadouro 

Norte veio um estoque importante de tacinhas e jarros. No radier, em uma camada de terra 

queimada, foram achados os objetos melhor conservados, principalmente no ângulo morto 

formado pelo estreitamento do canal a Oeste. Devem ter caído do pavimento superior, que 

estaria a cerca de 1 m de distância.apenas' 63 . 

' 53 Amouretti, M.-C1., La Ciypte Hvpostvle, 1976, p. 34. 

' 54 Amouretti, M.-Cl.. La Crypte Hvposiv/e, 1976, p. 34. 
155 Amourettj M.-Cl., La Crvpte Hyposivle, 1976, p. 34, n 3. 
156 Pelon, BCH 90(1966), p. 560, n. 1. 
157 Amouretti, M.-CI., La CrvpteHvpostvle, 1976, p. 34. 
158 Pelo catálogo são os números 60 K112-115. 
159 Amouretti. M.-C1.. La Crvpie Hvposivle, 1976, p. 34, n. 4. 
160 No original picheis. 
161 Aniouretti, M.-Cl., La Crvpie I-Ivpostv/e. 1976, p. 34. 
12  Amouretti, M.-CI.. La CrvpieHvposivle. 1976, p. 35. 
163 Catálogo de achados em Amouretti. M.-Cl., La Crvpie J-Jvposiv!e. 1976, p. 35-39. 
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Grupo 2- Transformações de C2-C4164  

Neste setor houve três modificações importantes que alteraram substancialmente as 

feições do edificio Kappa beta (pr. 34): 

a Leste, um terraço foi construído sobre C3-C4, previamente aterradas; 

ao longo do muro de amrnouda sul, na C2, substruções pareciam ligar o terraço ao 

pavimento superior de Cl 165; 

ao Norte destes envasamentos, o muro primitivo do edificio Kappa beta estava 

parcialmente desmoronado e achou-se a única área com material Minóico Médio 1B 

(C2, gama) 166 . 

A seguir analisaremos estas transformações: 

A) Solo em ierrazza sobre C3-C4 (4,90 x 4,50 m) 

A área era limitada a Leste e Oeste por muros sólidos, abarcando as divisórias 

antigas e reutilizando antigos blocos de ammouda, muitos dos quais estucados 

em várias faces. A Leste, a parte superior do muro primitivo foi alargada para 

fazer uma borda para o terraço, estando a porta e a janela enchidas 167 . Sua 

largura total era de 1 m, com seis blocos de animouda reutilizados 168 . Sete blocos 

de ammouda foram jogados atravessados na porta' 69  e a janela foi fechada com 

terra e pedrinhas 170 . O muro oeste, antigo cujo traçado restava no solo, foi 

dobrado para a C2 com uma parede de sideropetra, com largura total de 0,90 m. 

Sua aparência era irregular, misturando parpaings de animouda e blocos de 

sideropetra. 

Sob a terrazza, o preenchimento era feito de terra e cascalho, com alguns 

fragmentos de estuque vermelho e carvão de madeira (em quantidade na base da 

porta); dois fragmentos cerâmicos (um do período protopalacial, achado dentro 

164 Arnouretti, M.-C1.,La CrvpteHyposivle, 1976. p. 39. 
165 Designadas corno alfa e beta na figura 4 da publicaçõo. 
'Ainouretti. M.-C1.. La CrvpteHvposzvle. 1976, p. 39. 
167 Amouretti, M.-Cl.. La CrvpteHvposrvie. 1976. p. 41. n. 1. 
' °8 Amouretti M.-C1., La Crvpte Hvpostvle, 1976, p. 41. n. 1. 
169 Blocos n° 91-97. Estes ni.ínieros foram pintados nos blocos, após sua retirada do interior do edificio Kappa beta. 

Uma lista dos mesmos é fornecida pela autora nas p. 93-94, porém no dispomos de um desenho ou fotografia que 
mostrasse a posição individual desses blocos no interior do edificio Kappa beta, a não ser de maneira fragmentária. 

171 Amouretti. M.-Cl.. La CrvpteHvposxvle. 1976, p. 41, n. 2. 
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do muro leste de C3 171 , e outro do período neopalacial) 172 , um fragmento de 

vaso de esteatita, obsidianas, fragmentos cerâmicos de vasilhas comuns (pés de 

marmitas). São espaços que foram esvaziados antes de serem preenchidos. 173  

Duas tacinhas foram achadas no interior do preenchimento da porta 174 . 

B) Substruções entre terraço e C1175 
 

A câmara C2 estava dividida em três compartimentos no momento da 

escavação, numerados alfa, beta e gama' 76 . Eles eram espaços estreitos e 

profundos, obstruídos com pedras caídas. Não eram salas e se pensou que seu 

aspecto rudimentar se explicaria como reforço de construções em madeira 

ligando a Ierrazza ao pavimento superior de Cl. Isto justificaria a espessura de 

suas divisórias e o cuidado dado ao ângulo do muro em esquadro, enquanto que 

seu interior ficou mais irregular' 77  

O muro em esquadro estava apoiado ao Sul no muro de ammouda (1,40 m a 

Leste de Cl) e a Leste sobre o muro da Ierrazza; seu ramo norte-sul tinha 

1,15 m de comprimento e o leste-oeste tinha 3,10 m; O ângulo era feito com 

parpaings de anunouda reutilizados 178 . No interior, ao longo da base do muro 

sul, havia quatro blocos de ammouda também reutilizados com sinais de três 

camadas de estuque. Eles estavam parcialmente colocados sob o muro ocidental. 

Havia indícios de três ocupações: a primeira correspondendo à ia  camada de 

estuque (que encobre o muro de amrnouda), a segunda com a reutilização de 

três blocos de aniniouda em um banco, e a terceira com a construção do muro 

em esquadro. Esta ultima seria contemporânea do uso de Cl no Minóico 

Médio IIIB - Minóico Recente IA 179 . 

171 Sendo que o muro não foi reutilizado e ficou coberto pelo terraço, a soleira também estava intacta; Amouretti, M 
Cl., La CrvpteHvpostyle, 1976, p. 41. 

172 Respectivamente as peças 60 K 301-302. 
' 73 Amoureui, M.-Cl.. La Crvple Hvpostvle, 1976. p. 41. 
174 Catalogadas janto com o material de C5. 
17 oureflj M.-CI., La CrvpieHvposlvle, 1976, p. 42. 
' 76 pnouretti M.-Cl.. La Cíypte Hvpostvk', 1976, fig. 4; aqui corresponde à prancha 34, uma superposição do plano do 

edificio Kappa beta com a ilustração de Aniouretti. 
ij  Arnouretti, M.-Cl., La CrvpteHiposMe, 1976. p. 42. 
178 Blocos a° 59-61 e 69-86. 
179 nouretti M.-C1., La Crvpte J-Jvpostv!e, 1976. p. 42. 
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O reduto alfa (1,50 x 1,40 m) forneceu apenas fragmentos cerâmicos grosseiros 

e toda sua parte superior estava coberta com grandes pedras. Parece que 

primeiro se fez um muro de separação entre Cl -C2, contentando-se em fundá-lo 

sobre a camada de terra sobre o solo; depois se construiu o muro em esquadro, 

solidamente apoiado no muro de amniouda para não abalar o primeiro. Por fim 

se mura o espaço entre ambos 180 . 

C) Parte setentrional de C2 (gama) 18 ' 

Limitada ao Sul pelo muro grosseiro de alfa e beta, a Oeste pela parede de Cl, a 

Leste pelo muro do terraço. Não existia no começo da escavação um limite 

norte na sua parte superior' 82 . O muro norte de C2 foi conservado apenas até a 

altura de 1,05 m e uma parte do terreno ao Norte parece ter caído dentro da 

peça. Os blocos truncavam a peça em todos os níveis. Trata-se de uma região 

muito perturbada, mas se distingue de baixo para cima: 

camada de madeira e terra bem regular a 0,65 m, ou seja, 0,05 m acima do 

segundo nível queimado de Cl; 

fragmentos de madeira queimada a 1,70 m, correspondendo a uma camada 

onde aparecem fragmentos cerâmicos neopalaciais, sendo dois decorados 

com espirais' 83 . Objetos mais numerosos 184 ;  

a parte superior forneceu fragmentos cerâmicos do Minóico Médio IIIB - 

Minóico Recente IA' 85 , dez tacinhas inteiras e alguns objetos das duas 

épocas 186  

Não se pode imaginar o aspecto desta área quando Cl e o terraço estavam ligados. 

Talvez a destruição e subversão da área datem do primeiro abandono. Parece que uma parte 

do terreno ao Norte transbordou, talvez após a construção do muro em esquadro, mas 

também é possível que os construtores tenham lá jogado parte do material que os 

atrapalhava' 87 . 

t8Oourettj M-C1., La Crvpte Hvposivle, 1976, p. 42. 
181 Amouretti, M.-C1.. La Crvpte Hvposivle, 1976, p. 43. 
182 Amouretti. M.-C1., La CrvpteHiposív/e, 1976, p. 43. 
183 Peça 60 K 270. 
184 Uma lista desses objetos está em Amouretti, M.-C1., La Crvpte Hyposívle, 1976, p. 43-44. 
185 Peças 60K289-291. 

Amouretti. M.-C1.. La Crvpte Hvpostvle, 1976, p. 44. 
117 Amouretti. M.-Cl., La CrvpteHvpostvle, 1976. p. 44. 

11 
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Grupo 3- Câmara 5 e depósitos' 88  

Houve poucos achados nesta área. Parece ter sido desativada após a primeira 

utilização do edificio Kappa beta, dada a ausência de sinais de utilização ou alteração. 

Na câmara C5 assinalou-se um excelente estado de conservação do estuque nas 

paredes, sem traço de refacções; testemunho de uso breve do espaço. No interior, largas 

camadas de estuque vermelho e branco se sucediam em intervalos de 1,0/2,5 cm. Parecem 

confirmar a presença de um pavimento superior. Havia um fragmento de estuque azul claro 

que conservou traços de pintura negra e vermelha. Sobre a soleira da porta se achou três 

camadas de estuque vermelho, a segunda virada para baixo; elas estavam cobertas por 

vestígios de argila de Sissi' 89 . 

A porta e a janela entre C4-05 estavam preenchidas com uma massa de terra na qual 

foram misturados alguns vasos. A taça K45 foi encontrada a 0,05 m acima da soleira e outra 

K64 no encastramento do batente da porta. Sem dúvida estes objetos deslizaram do 

pavimento superior 190 . Pensou-se em oferendas devido a K64, mas a posição de K45 nega 

isso. 

Uma camada de terra queimada e carvão foi achada aqui e ali a 1,40 m mas dentro 

da peça não se viu argila de Sissi 191 . 

Vários fragmentos de pilhos foram achados sobre o banco leste, que completados 

com outros fragmentos cerâmicos vindos da escadaria do muro sul de Ml e em M2, 

formando a parte superior de um pilhos com coulures e um signo inscrito, o único achado 

no edificio Kappa beta' 92 . Segundo Poursat os hieróglifos eram usados em vasos comuns do 

período protopalacial' 93 . A decoração de coulures é comum no Minóico Médio 194 . Além 

desses foram encontrados muitos fragmentos de cerâmica comum e uma lamparina. 

' 88 Amouretti. M.-C1.. La CrvpteHvpostv/e. 1976, p. 45. 
' 89 Arnouretti. M.-C1.. La Crvpte Hvpostvle, 1976, p. 45. 
190 Amouretti. M.-C1.. La CrvpteHypostv/e. 1976, p. 45. 

' Amouretti. M.-C1..La Crvple Hvpostvle. 1976, p. 45, 
Amouretti. M.-C1.. La Crvptel-Iyposrvle. 1976, p. 45. 

19 Amoiiretti. M.-C1.. La Crvpte Hvposn'le. 1976, p. 46. 
"4 Amouretti, M.-C1.. La CrvpteHvposiv/e. 1976, p. 46, n. 4. 
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Na escada achou-se uma xícara com madeira queimada e um fragmento cerâmico do 

tipo /ight-on-dark do Minóico Médio j195  mais dois fragmentos cerâmicos do tipo flamée 

degenerée'. 

Nos depósitos não houve alterações, exceto em M1 197  Lá, a rampa de escadaria 

sudoeste se prolongava por um muro de sideropetra longo de 1,60 m, o qual se ligava a 

outro que prolongava a divisória oriental do depósito. Este muro se encontrava isolado em 

relação aos outros, enquanto que um reduto era formado no seu extremo em volta da 

escada' 98 . Estes muros são peculiares: blocos de sideropetra (um mede 1,20 m de largo) se 

apoiam sobre terra e algumas camadas de estuque branco destruído, testemunhando 

aparentemente a queda da parede oeste. Se escavou a maior parte e um testemunho foi 

deixado'. No interior das camadas de terra se encontrou uma boca de ríton de argila em 

forma de cabeça de leão 200 . 

No reduto de Ml se achou o material mais abundante dos depósitos: 20 tacinhas, 

muitos fragmentos de vasos cerâmicos grosseiros em argila vermelha ou branca e uma 

lamparina. Parecem ter constituído uma pequena reserva na orla da praça, usada 

independentemente 201 . 

Nas outras peças achou-se pouco material e muito disperso. Destaca-se outro pilhos 

com decoração de cou/ures no ângulo sudeste de M5, um fragmento do tipo flarnée 

grosseiro, e outros dos tipos rippied, Iight-on-dark do Minóico Médio IB (no chão de M4) 

e alguns dark-on-Iighi grosseiros202 . 

As peças usadas no primeiro estado são aquelas com material menos numeroso, 

enquanto que na segunda ocupação os artefatos são mais abundantes, embora menos 

elegantes203 . 

' Peça 60K296. 
Amouretti, M.-C1.. La CrvpteHvposivle. 1976. p. 46. 

107 	 - Amouretti. M.-C1.. La Cvpte Hvposri'le. 1976, p. 47. 
' 98 Amouretti. M.-Cl.. La CrvpleHvposivle. 1976, p. 47. 
' 99 Aniouretti. M.-C1., La Crvpte Hvposlvle. 1976, pr. XX. 
200 Peça 61K169. cuja datação preliminar fora dada como Minóico Recente M. dl G. Daux, BH 87(1963). p. 878. 
201 Arnouretti, M.-C1.. La CrvpteHvpostvle. 1976, p. 47. 
202 Amouretti. M.-Cl.. La Crvpte Hvposxvle. 1976. p. 48 
20 oeftj M.-C1., La Crvpie Hvpostvle, 1976, p. 49. 
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Os Arredores da Cripta 
Ao Norte a construção penetrou em áreas ocupadas no período pré-palacial, cujas 

camadas estavam parcialmente protegidas pelo pórtico e pelo kaiderim grosseiro que as 

recobria. Ao Sul do edificio foram feitos terraços para facilitar o escoamento de águas 204  

Estes setores constituem os dois conjuntos para estudo topográfico e estratigráfico. 

Região setentrional 

Há quatro partes: 

área nordeste 

O terreno que se abre para a porta dos depósitos da Esplanada Norte 205 ; com uma 

área de 12,20 x 6,60 m, limitada a Oeste e Sul pelos muros do edificio Kappa beta e dos 

armazéns. A parede leste, que prolonga a dos depósitos está conservada de uma a duas 

fiadas de sideropeira, numa camada de 0,80 m de espessura 206  

A porta dos depósitos ocupa o ângulo nordeste do Pórtico Angular, cujo muro sul 

acaba por fechar a área 207 . Com  exceção de uma mureta dobrando o muro leste do edificio 

Kappa beta no prolongamento da parede entre M2-M3 e conservado em duas fiadas de 

pequenos sideropetras com 0,60 m de profundidade, esta área não apresenta construções 208 . 

O rochedo aflora em vários locais. Os raros fragmentos cerâmicos são do período pré-

palacia1209 . Para Amouretti esta área não pode ser dissociada da Esplanada Norte e seria 

preciso conceber uma passagem para o pavimento superior dos depósitos do edificio Kappa 

beta, sob a forma de plano inclinado ou degraus, já que não há qualquer acesso ao nível do 

solo210 . 

sob o Pórtico Angular 21 ' 

Estas são as áreas numeradas A4-A6, delimitadas por grandes blocos de 

sideropetra, sendo que outros blocos deslocados cobriam a área, dificultando a escavação. 

Encontrou-se embaixo, no nível de 1,65 m, uma camada regular de terra e madeira 

204 Mrj M.-C1., La Crvpie Hvposlvle. 1976. p. 51. 
205 Descrição da Porta dos Depósitos em Effenterre. Henri van, L'Ãgora. p. 34. 
206 Amouretti, M. -Cl. La Crvpte Hvpostvle. 1976. p. 51. 
207 Amouretti, M.-C1., La CrvpteHvposzvle. 1976, p. 52. 
208 No texto constava como o muro de separação entre M1-M2, o que está errado, pois ao Norte de M1-M2 está a sala 

C5. Cf. Amouretti, M.-CI., La CrvpzeHvposzvle, 1976, p. 52. 
209 Peça 60K387. 
210 Amouretti, M.-C1., La Crl'ple Hvposlvle. 1976, p. 52. 
211 Descnção do pórtico e do setor em Effenterre, H. vau. L .4gora, 1969, p. 45. 
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queimada, cerca de 1 m abaixo do kaiderini. No fundo daquela, um nível característico do 

Minóico Antigo III oriental 212, com um fragmento de ídolo cicládico em mármore 213 . A 

construção do pórtico se situaria após uma destruição brutal do habitat anterior no fim do 

Minóico Antigo ou início do Minóico Médio 214  

3) área a Oeste do Pórtico Angular, ao Norte de C2 

Esta região está parcialmente alterada pela construção e destruição do edificio 

Kappa beta215 . Um kaiderim grosseiro conservado em placas protege algumas áreas e os 

achados foram numerosos. Este Icalderim é composto por uma camada de pedras 

irregulares sobre uma base de pedriscos pisados. Ele pára a cercá de 2 m ao Norte de C2 e 

se junta ao muro norte da valeta de Ci. É o espaço designado como A2 216 . 

A disposição estratigráfica desta região é em parte ligada à do edificio Kappa beta, 

mas por outro lado, os espaços ao Norte e portanto sob o kaiderini (Ai e A2bis) são 

independentes. 

- espaço A2 (pr. 32) 

Neste local observou-se a seguinte seqüência de estratos: 

dois níveis de estuque a 0,45 m e 0,75 m de profundidade abaixo do kaiderini. 

(1,95 e 1,65 m acima do nível 0) nível 2, corte a-a; (pr. 32b) 

0,10 m mais baixo que o nível anterior, uma camada irregular de terra queimada, 

com 0,20 m de espessura em alguns locais, é claramente vista na parte ; é nesse 

nível (1,55 m), no limite do Icalderini, que se achou um vaso inteiro de tipo 

Vasiliki217, nível 1, corte a-a 218 ;  

Mais ao Sul, se vê duas camadas: terra e madeira queimadas acima e cinzas 

abaixo, com uma borda de terra de jarr0 219 ; 

na borda do edificio Kappa beta, 0,30 m abaixo (1,35 m) há uma série de pés de 

taças azuis e fragmentos cerâmicos do Minóico Médio 1, num terreno coberto de 

212 Dado por 60K366 e 60K369. 
213 Peça 3207. 
214 ourettj M.-CI., La Crvpie Hvpostvle, 1976, p. 53. 
215 oureftj M.-C1., La Crvpte Hvpostvle. 1976, p. 53. 
21 oettj M.-C1., La CrvpteHvpostvle, 1976, p. 53. 
217 Peça 18379. 
218 Ainouretti. M.-C1. La CrvpteHvpostvle. 1976, p. 53. 
219 Peça 60K14. Cf. Arnouretti.M.-C1..LaCrvpteHpostyle. 1976,p. 54. 
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pedras e blocos de ammouda tombadas, com fragmentos cerâmicos do tipo 

flamée 22°  

Este nível queimado prolonga aquele sob o kaiderini, mas os fragmentos cerâmicos 

mais recentes correspondem àqueles achados no reduto gama de C2. Isso significa que no 

momento da 1a  destruição houve o desabamento da parte norte, a menos que os usuários 

seguintes não tivessem se contentado em jogar ali a terra que tiraram antes de construir o 

muro que corta A2 221 . 

O reduto gama de C2 e o espaço A2 são os únicos locais com fragmentos cerâmicos 

do fim do Minóico Médio 1222 

ii - Sob o kaiderim (nível 3, corte a-a) 

Restos de muretas compostas por duas fileiras de sideropetras pequenas delimitando 

peças, mas sua má conservação impede estudo de disposição real. Uma camada de terra e 

madeira queimada aparece regularmente e a inclinação é para Norte. É nessa camada, na 

peça A2bis, que aparece o atelier 224  

Uma grande marmita sem fundo enterrada na terra queimada; mais a Oeste, dois 

jarros do tipo Vasiliki mais grosseiros 225 , um fragmento cerâmico estriado, pés de taças 

azuis e lâminas de obsidiana. A camada queimada segue para Leste, onde se acha um jarro 

de fundo plano. Compõe um nível de habitação homogêneo 226 . 

Tudo indica que o material de tipo Vasiliki é de produção local, desta oficina, com 

formas pesadas, mas com decoração de boa qualidade 227  

As peças do palácio devem ter vindo de Creta Oriental 228  

220 Amouretti. M.-Cl.. La Crvpte Hvposiyle, 1976, p. 54. 
221Amouretti, M.-C1.. La Crvpte I-i,vpostyle, 1976, p. 54. ti. 1. 
222 Amouretti. M.-C1., La CrypteHvposlvle, 1976. p. 54. 
223 ,oeUi M.-C1.. La Cn1pteHvpostv1e, 1976, p. 54. 
224 Amouretti. M.-C1., La 0ypteHvposLv1e, 1976, p. 54. 
225 Peças 18376 e 18377. 
226 Aoureui M.-Cl., La Crvpte Hyposivle, 1976, p. 54. 
227 Amouretti. M.-C1., La CrvpteHvpostvle, 1976, p. 55. 
228 Cf. Palais I. pr. XXV, cerâmica de Vasiliki. citado em Amouretti, M.-C1., La Crvpte Hvpostvle, 1976. p. 56. No 

entanto a datação deste material como sendo uma produção do Minóico Antigo 1111 dada por Amouretti me parece 
discutível, desde que este tipo de decoração é bem datado do Minóico Antigo IIB. O argumento utilizado para se 
datar o material encontrado no palácio como Minóico Antigo ifi se referia às formas e não à decoração em si o que 
não é o caso dos os vasos encontrados no ediuicio Kappa beta, cuja decoração se situa claramente na tradição 
Vasiliki. 
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4,) ao Norte de Cl, espaço Ai 229  

A escavação não foi levada a cabo por não se comprar o terreno. 

Há restos de kaiderim em placas e uma espessa camada de terra e madeira queimada 

vista ao Norte. Retirou-se numerosas tacinhas, muitos fragmentos cerâmicos de argila 

branca fina, pés de taças azuis, três fragmentos cerâmicos datados do Minóico Médio 1 e 

um pendente em lápis-lázuli. Isto indica ocupação que se prolongou até mais tarde 230 . 

Indica-se habitat importante do período pré-palacia1 23 ' 

Regiões meridionais 

O espaço entre o muro sul do edificio Kappa beta e a parede oeste dos depósitos, 

definida ao Sul pela valeta da Rua do Mar 232  

1) a Rua e a valeta 

Demargne achou ali três lajes de ammouda da Rua do Mar, reconhecida por 

Chapouthier. A limpeza do conjunto da Esplanada Ocidental permitiu achar mais a Leste 

sete lajes da mesma rua num comprimento de 7,80 m, que se ligam à Esplanada Ocidental 

do palácio233  

A junção com a quadra Deita a Oeste é confirmada por uma valeta ligando a 

esplanada à pracinha triangular da quadra DeIta 234 . A fachada de Kappa gama, ao Sul, 

deixam espaço para esta via, ainda que seus elementos de superficie não fossem 

encontrados intactos. Supõe-se que os camponeses as utilizaram ou que a rua não fosse 

totalmente em amniouda, pois havia pedras esparsas 235 . Um muro de sideropetra ladeia a 

rua ao longo de 6 m do lado. A valeta é bem feita. O triângulo de transporte das águas da 

esplanada é reforçado por alinhamento de pequenas arnrnoudas paralelas à rua, com um 

declive ligeiro de Leste para Oeste que assegura a drenagem da parte Ocidental do local. 

As águas são captadas no ângulo sudoeste dos depósitos, onde uma laje côncava de 

amrnouda e uma sideropetra talhada e estucada encobrem o endentamento; a partir daí a 

valeta segue para Oeste por 21,50 m paralela ao muro sul do edificio Kappa beta. O radier e 

229 Arnouretti. M.-CI.. La Crvpte Hvposlvle, 1976, p. 56. 
230 Amouretti, M.-C1., La Crvpte I-/vpostvle. 1976, p. 56. 
231 Amouretti. M.-C1., La CrvpfeHvposivle. 1976, p. 59. 
212 Amouretti. M.-C1.. La CrvpieHvpostvle. 1976. p. 59. 
233 Amouretti, M.-C1., La CrvpteHvpostvle. 1976, p. 59. 
24 Arnouretti. M.-CI., La Cr!.'pte HvposMe, 1976. p. 60. 
235 Amouretti. M.-C1..La Cn'pieI-Jvpostvle, 1976, p. 60, ri. 2. 
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a parede sul da valeta são em lajes de amnioudci estucadas, a parede norte ladeada por um 

muro de sideropetra estucado até a altura da entrada do edificio Kappa beta 236 . 

A 10 m em direção oeste do início da valeta existe um aferente oblíquo em 

ammouda, longo de 2,80 m, vindo do Norte, que drena o terraço B2. Este aferente possui 

um revestimento de estuque, conforme verifiquei durante os trabalhos de 1996. Cerca de 

9 m mais a Oeste, diante da pracinha lajeada, se vê no interior da borda sul da valeta uma 

linha de sete lajes de ammouda e diante dessa, as sideropetras também tocam o conduto. 

Entretanto o fundo permanece lajeado 237 . 

Supõe-se que o estreitamento da valeta aqui se devesse a uma facilidade maior em 

cobri-lo. A valeta confirma a unidade dos depósitos, cripta e esplanada, pois em um 

momento a drenagem do conjunto era feita pelo mesmo conduto 238  

A valeta segue mais a Oeste além da extremidade do radier estucado, só que de 

construção mais grosseira. A 16,40 m do aferente de B2, na direção leste, achou-se dezenas 

de tacinhas e fragmentos cerâmicos com ramos do período neopalacia1 239  

A valeta reaparece na Rua da quadra Delta. As duas seções foram ligadas para 

assegurar o escoamento de águas ao redor do edificio Kappa beta 240 . 

2) o espaço entre o edifício Kappa beta e a valeta 24 ' 

A área é dividida por um muro norte-sul com largura de 0,80 m contemporâneo ou 

anterior à construção do edificio Kappa beta, com sideropeiras sumariamente esquadradas 

na face ocidental. A Oeste um terraço foi construído e a Leste se achou peças. 

- o terraç0242  

É um espaço quadrado (10,00 x 10,50 m) nomeado B2, ocupado por um terraço 

cujo solo era em terra e tijolos moídos, parcialmente conservado. O terraço provavelmente 

tocava ao Norte nos muros do edificio Kappa beta e ao Sul ele estava separado da valeta 

por dois muros paralelos espessos dos quais só restam as fundações; o espaço entre estes 

236 Amouretti. M.-C1., La Crvpte Hvposiyle, 1976. p. 60. 
237 Arnouretti. M.-C1., La Crvpte Hvpostvle. 1976. p. 60. 
238 oettj M.C1., La Crvpxe Hvpostvle, 1976, p. 60. 
239 Amouretti. M.-C1.. La CrvpteHvpossvle, 1976, p. 61, n. 2. 
240 Arnouretti. M.-C1., La Cri.'píe Hvposívle. 1976, p. 61. 
241 Ainouretti. M.-C1.,La Crvptel-Ivposii'le, 1976, p. 61. 
212 Arnouretti. M.-C1.. La Crvpie Hvpostvle. 1976. p. 61 
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muros estava cheio com uma massa de terra, cascalho e pedriscos 243 , com fragmentos de 

estuque, enquanto que os blocos aparentes 244  eram de sideropetra, bem arranjados e 

encaixados. As fundações estavam apoiadas sobre o solo natural, a 0,80 m de 

profundidade. 245  

O muro leste-oeste duplo era atravessado na sua largura pelo aferente da valeta. 

Como as arnrnoudas que ladeiam o conduto tem um alinhamento superior bem igualado, 

pode-se supor uma cobertura da valeta acima da qual o muro continuaria em elevação, sem 

interrupção ao longo dessa rua; porém não se vê nenhuma indicação sobre a natureza desse 

muro, a não ser sua espessura excepcional de 1,10 m na sua fundação 246 . Uma possibilidade 

que deve ser explorada é a da sua utilização como muros de suporte de uma escadaria que 

avançasse sobre a face sul de B2, o que poderia ser possível desde que admitíssemos que as 

bases de colunas e apoios expostos no interior de B2 fossem contemporâneos do edificio 

Kappa beta247 , formando o suporte de pavimento superior, complementando a hipótese já 

sugerida por Amouretti com respeito à entrada do edificio Kappa beta a Oeste 248 . 

ii - a Oeste do terraço 249  

Do outro lado do muro norte-sul que o limita, se encontram duas peças juntas que 

formam o setor B 1. Elas são limitadas por fundações de sideropetras de espessura média de 

0,80/1,00 m. Ao Norte medem 4,25 x 4,00 m e ao Sul de 5,00 x 4,60 m. A ioge está 

inserida na peça norte [fig. # - croqui do setor B1 norte, com loge]. Esta estava talvez 

encoberta, no momento da última ocupação, por um solo em Ierrazza semelhante ao que 

havia sobre C3-C4, pois grandes pedaços foram achados a cerca de 1,50 m acima do nível 

0250. Os raros fragmentos cerâmicos são de argila branca. 

Na peça sul, no ângulo Nordeste, há um alinhamento de seis lajes de sideropetra, 

talvez um banco na acepção de Amouretti 251 , mas a disposição e a configuração dos 

elementos que constituem este alinhamento de lajes sugerem antes um tipo de piso, talvez 

243 No original biocage. 
2 	original parernents. 

245 MoureUi M.-Cl. La Crvpte Hvpostvle, 1976, p. 61. 
246 øurettj M.-C1.. La Crvpte Hyposrv!e, 1976. p. 62. 
247 A datação desses elementos repousa sobre urna análise sumána dos vestígios encontrados, desde que a área foi 

extensarnente perturbada durante as escavações originais, corno observamos durante o seu processo de limpeza. 
A respeito do fragmento de base de coluna em sideropetra encontrado na entrada do edifício Kappa beta, cf. 

Amouretti, M.-Cl., La CrvpteHvpostvle, 1976, p. 11-13. 
249 Amouretti. M.-C1.. La CrvpteHvposn'le, 1976. P. 62. 
250 Amouretti. M.-Cl., La Crvpte Hvpostvle. 1976, p. 62. 
211 Amouretti, M.-Cl., La Crvptel-Jyposiyle, 1976, p.  63. 
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uma soleira ou passarela, com material cerâmico associado ao neopalacial. [foto # - lajes em 

Bi sul] 

De qualquer maneira, o nível provável do conjunto era acima do solo atual e só 

se reconhecem as fundações. Não há sinal de soleira para entrar nas peças 252 . 

A Oeste se tem a entrada do edificio Kappa beta. Sob o pórtico se efetuou uma 

sondagem limitada (S.3), ao nível do lajeado de ammouda do qual se reconhece a tranche 

no interior da parede da valeta 253 . 

Ao Norte da pierres à cupules e 0,45 m abaixo do nível inferior desta, se achou um 

lajeado irregular formado por oito pedaços de ammouckx; a 0,10 m acima deste alguns 

fragmentos de estuque e, sobre uma fina camada de terra entre o lajeado e o estuque, vários 

vásos de argila grosseira 254 , além de um copo com decoração interna plástica do Minóico 

Médio 1255• Tal objeto parece ter um caráter votivo, devido ao tipo de decoração 256 . 

Estes achados sugerem um primeiro estado da entrada com o lajeado de amniouda 

formando uma pracinha, ou uma ocupação anterior 257 . Entre duas dessas lajes de arnmouda 

se achou uma cabeça de figurinha em osso, datada do Minóico Antigo III, talvez um 

amuleto. 

Problemas de interpretação levantados por Amouretti 

1) altura sob teto no ed/'ício Kappa beta 
Segundo os indícios de colocação das vigas a 1,90 m de altura em C2 se teria um 

primeiro nível de 2 m que corresponde à quinta fiada conservada no ângulo do muro norte 

de C1-C2 e ao nível superior da porta 258 . 

A porta, incluindo a espessura dos umbrais, alcançaria 1,75 m de altura, mais vigas 

transversais259 . Se juntar a altura das vigas, o teto chega a 2,15 m de altura 260 . O nível das 

252 Amouretti, M.-C1., La Cypxe Hvpostvle, 1976, p. 63. 
253 Amouretti, M.-C1., La CrvpteHyposh'le, 1976, p. 63. 
254 Peças K61.123, K61.126 eK6l.127. 
255 Peças 17.172. 
256 Arnouretti,M.-CI.,LaC,ypteHypostyle, 1976,p. 63. 
257 Arnoeflj M.-C1.. La CrvpteHvpostv/e, 1976. p. 64. 
258 Arnouretti, M.-C1., La Crvpte Hyposivle, 1976, p. 71 
159 Arnouretti. M.-C1.. La CrvpteHvposh'/e, 1976, p. 71. 
260 oureUj M.-C1., La Crvpte Hypostvle, 1976. p. 72. 
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peças se eleva ligeiramente de Leste para Oeste, com alturas variando de 2,30 a 2,00 m. O 

estuque nas paredes chega a 2,28 m261 . 

2) altura das escadarias 262  

Elas necessitam de um teto mais alto. O último degrau está a 1,74 m de altura e o da 

pequena escada a 1 m. O nível do teto teria de ser pelo menos de 3,50 m, mas não há 

evidências que permitam uma estimativa 263 . 

3) existência de um pavimento superiOr 264  

Certamente existiu uma estrutura sobre Cl durante a segunda ocupação, mas 

construído em matérias leves (pr. 35). Para a primeira ocupação a autora sugere um 

pavimento superior, pelas seguintes razões: 

não se conhece cripta sem pavimento supenor; 

a pequena escada norte leva a um pavimento superior e não a uma cobertura da 

valeta, que poderia ser atingida pelo exterior 265 ; 

a ligação entre o edificio Kappa beta e os depósitos se faz mais facilmente caso se 

reconstitua um pavimento superior 266 ; 

a disposição das camadas de estuque tombadas em C5 não exclui essa idéia. 

4) a configuração dos depósitos 267  

O número e a importância dos postes de madeira que se articulam com as divisórias 

dos depósitos não têm sentido a não ser que se vincule com um pavimento superior. A 

escada no ângulo sudoeste de Ml deveria levar a um terraço ou a um pavimento superior 

que teria acesso ao exterior, já que os depósitos não tem qualquer. A existência da Porta 

dos Depósitos sugere que a parte superior desses entrepostos se abria deste lado para a 

Esplanada Norte, por meio de uma rampa ou degraus
268 
 

261 Arnouretti, M.-C1., La CrvpieHyposiy/e, 1976, p. 72. 
262 Arnouretti. M.-C1., La CrvpteHvposlyle, 1976, p. 72. 
211 Amouretti, M.-C1., La CrvpteH.vpostyle, 1976- P. 72. 
264 Amouretti, M.-C1., La CrypteHvpostvle, 1976, p. 72. 

265 oetti M.-C1., La Crvpie Hvpostvle, 1976, p. 72. 
26  Amouretti, M.-C1., La CrvpteHvpostyle, 1976, p. 73. 
27  Ámouretti, M.-C1., La Crvpte Hvposivle, 1976, p. 73. 
261 Amouretti, M.-C1., Lo CrvpzeHvpostyle, 1976, p. 73. 
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Discussão e análise do edifício 

Após a descrição básica que foi realizada, passarei a uma análise de pontos 

específicos da estrutura. Ainda que não se possa ter certeza de seu período de construção 

como Minóico Médio TE ou Minóico Médio 11269,  o edificio Kappa beta se inseriria em dois 

momentos de transformação da arquitetura maliota, nos quais a concepção do espaço 

construído me sugere uma preocupação maior com a regularização e a incorporação de 

novos dispositivos e técnicas. Ela apresenta assim uma série de caracteres que devem ser 

colocados'em destaque para se compreender uma tal originalidade de concepção. 

Nesta parte eu trato de centrar as atenções sobre um conjunto de características cuja 

análise seria imprescindível para a interpretação do edificio. Seu conteúdo básico é o 

levantamento de aspectos da construção e da ocupação do espaço que têm similares no sítio 

e na arquitetura minóica em geral; uma ênfase também é dada também aos traços que não 

encontram paralelos, ou que constituem exceções à regra estabelecida de construção. 

Certos pontos estarão presentes mesmo que tenham sido expostos anteriormente, mas tal se 

deve à necessidade de explicar cuidadosamente e sem margem para dúvidas a sua 

importância e sua peculiaridade. 

Nesse contexto, coloco uma questão que permeia minhas reflexões: seria possível 

considerar o edificio Kappa beta como um local de experimentação de novas técnicas ou 

concepções arquitetônicas maliotas? Tendo em vista tal problema e esperando encontrar 

uma resposta admissível, passarei à minha exposição. 

Para se fazer uma análise real dessa estrutura com referência aos problemas de 

organização espacial, devemos considerar critérios que permitam recuperar e discutir de 

forma ordenada todas as informações disponíveis, já que lidamos com uma construção que 

apresenta uma continuidade de ocupação ao longo das duas épocas da historia palacial. Por 

este motivo construímos uma série de critérios básicos para a caracterização dessa 

estrutura: 

1) N° de aposentos: determina a base de alocação do espaço. 

pressuposto: a divisão implica diferenciação de atividades e/ou desejo de ordenar o 

movimento dentro da estrutura 

269 Para a questào da cronologia, ver o tópico 'Cronologia' no capítulo seguinte. 
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implicação: quanto mais aposentos, mais complexa a ordenação de movimento e/ou 

a diferenciação de atividades 

Distribuição: determina como estão colocados e conectados os aposentos. 

pressuposto: a distribuição não é aleatória, segue uma racionalidade na disposição 

de atividades ou da circulação; dois aposentos comunicantes tem relações de 

atividade, seja de movimento ou funcional; o maior número de conexões sugere 

um maior tráfego ou maior acesso 

implicação: aposentos próximos tem relação quanto às suas atividades; aposentos 

distantes estão separados por motivos específicos; quanto menos conexões, mais 

específico o uso, quanto mais conexões, mais generalizado o número de usos. 

Cronologia: determina o nexo dos aposentos em sua linha temporal. 

pressuposto: uma série de aposentos de mesma data tem uma ordem comum; 

diferenças cronológicas podem sugerir mudanças de ordem ou de finalidade. 

Dimensões: determina o porte da estrutura e de seus aposentos. 

pressuposto: em relação a (1) e (5) define a categoria da estrutura 

implicação: grandes dimensões sugerem uso público e/ou destaque no conjunto; 

pequenas dimensões sugerem ausência de especificidade funcional e/ou uso 

privado. 

Posição da entrada principal e secundárias: determina a orientação básica de acesso 

ao edificio. 

pressuposto: a posição da entrada reflete uma preferência de acesso em uma direção 

específica, talvez com significado particular para a orientação global de 

circulação na estrutura. 

implicação: se houver tal regularidade ou preferência, podemos verificar se é 

aplicável aos palácios ou villas. 

Orientação global do edificio: determina uma orientação particular da estrutura 

quanto ao seu eixo principal (maior). 

pressuposto: existe uma orientação predominante na orientação dos edificios, pois 

isso ocorre no neopalacial, com os palácios e com as villas. 

implicação: mesma de (7). 
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Presença de pavimento: existência ou não de um piso superior. 

pressuposto: a presença de um pavimento aumenta a área útil de uma estrutura e a 

sua complexidade e sua existência pode ser auferida a partir de escadarias ou 

vigamentos de sustentação. 

implicação: se houver piso superior, a estimativa de circulação e de espaço funcional 

se torna mais imprecisa, pois abre-se a possibilidade de atividades ignoradas no 

pavimento ou de atividades esperadas no térreo que se desenvolveriam no 

pavimento. 

Dispositivos Arquitetônicos: determina presença de elementos particulares da 

arquitetura minóica relacionados a funções e/ou períodos específicos. 

pressuposto: a presença de um dispositivo sugere a identidade parcial da estrutura 

ou de um aposento, seja de ordem cronológica ou funcional 

implicação: deve haver segurança na identificação de dispositivos, para que sejam 

traços característicos e não traços gerais. 

Duas assertivas são feitas inicialmente. Primeiro, as câmaras C1-05 constituem o 

corpo principal do edificio, sendo que os depósitos Ml -M5 constituem um anexo destas 

salas ou de outras situadas num pavimento superior. Segundo, os setores 131-132 e A3-A6 

constituem parte do conjunto do edificio Kappa beta, dada as conexões estruturais 

existentes respectivamente com a entrada do edificio e com a sua face setentrional, junto à 

Esplanada Norte. 

Os planos do edificio Kappa beta apresentam divergências e lacunas: 

Uma comparação preliminar entre o plano do edificio Kappa beta publicado por 

Amouretti e aquele publicado por Effenterre no volume dedicado à Ágora 270, mostra 

algumas diferenças significativas, especialmente no que se refere aos setores Norte do 

edificio Kappa beta, mais próximos do setor Kappa alfa (pr. 5). Embora o plano dado no 

estudo de Amouretti seja o mais recente dos dois, não é o mais completo. Além de 

diferenças nas dimensões de determinados elementos do edificio Kappa beta, há lacunas 

tanto em relação ao plano de Effenterre quanto à situação encontrada em campo (pr. 37). 

270 Moeflj M.-CI., La Crvpte Hvpostvle. 1976. p1. 1; Effentene, H. van, L 4gora, 1969, p1. II. 
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Uma primeira diferença é a presença de blocos no solo diante da porção oeste da 

soleira da Porta dos Depósitos da Esplanada Norte, a qual pode ser vista no plano de 

Effenterre, mas que no plano de Amouretti se interrompe na altura do extremo oeste da 

soleira. A investigação em campo mostrou que o plano de Effenterre é o correto. 

A segunda diferença é mais abrangente e refere-se à área limítrofe entre o edificio 

Kappa beta e o setor Kappa alfa ao Norte. Outros elementos cuja ausência é notada são o 

improvável banco na parte sul do setor B 1271  e os dois alinhamentos paralelos de pedras no 

setor B2 Oeste 272, todos presentes no plano de Amouretti, mas ausentes no de Effenterre 

(pr. 36). Ressalto a omissão de descrição daqueles alinhamentos no texto da publicação do 

edificio Kappa beta. 

Em ambos os planos nota-se a ausência de dois elementos: em linha e ao Norte da 

marca de base de coluna no depósito M2, há uma cavidade rasa mais ou menos retangular 

presente no plano publicado no BCH em 1962273,  mas sem qualquer menção no volume de 

Amouretti (pr. 39). O mesmo pode ser dito de uma outra marca circular, em posição similar 

à marca de base de coluna em M2, que poderia ser de uma outra base de coluna no depósito 

M4, a qual foi citada brevemente nas Crônicas de Trabalhos da EFA em 1961, sendo 

omitida na publicação de Amouretti 274 . Atualmente estas duas marcas são visíveis no solo 

dos depósitos, embora seu estudo necessite de uma investigação à parte (pr. 40). 

Um plano parcial achado nos arquivos da EFA 275 , mostra alguns detalhes não 

registrados posteriormente. Trata-se aparentemente de um croqui sumário que abrangia as 

escadarias a Oeste, o escoadouro Norte, as câmaras C1-C3 em detalhe e as câmaras C4-05 

apenas esboçadas. Ao Norte mostra os setores A1-A2 e a base de coluna quadrangular 1, 

enquanto que ao Sul restringe-se à porção Norte do muro divisório de B 1 -B2 e o muro sul 

de ammouda. Certos detalhes são distintamente novos e ausentes dos planos posteriores e 

correspondem ao que foi encontrado em campo. O ponto mais importante deste plano é o 

fato de que ele apresenta os muros da reocupação ainda no lugar, com exceção daquele que 

estaria ao longo de Cl. Tais detalhes que supus não terem sido notados na época, haviam 

271 Ver no capítulo seguinte o item 'O Acesso Externo. 
272 Ver no capítulo seguinte o item 'O Setor B2'. 
273 G. Daux. 'Chronique des fonilies'. BCH 86(1962), p971, fig. 2. 
274 "La trace dune colonne de bois dans le magasin 4 et les rnorceaux d'un pirbos de la fia de la jre  époque, couché sur 

le sol du magasin 5 sont les seules trouvailies dignes de mention." BCH 86(1962), p. 970. 
171 Plano n2  8227. 
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sido ao menos assinalados. Este é o caso de duas lajes na divisão entre C2-0, cujos traços 

a lápis são visíveis no plano. Vê-se também na escadaria da câmara C5 dois elementos 

ausentes nos outros planos: duas cavidades para batentes no degrau inferior e duas 

reentrâncias para alisares no degrau superior. Outro detalhe que está delineado neste plano 

é a continuação de uma marca no solo a Oeste da escadaria principal que prossegue ao Sul 

até atingir o topo da escadaria, onde efetua um ângulo reto e vira para Leste. 

A cripta é uma construção com dois blocos de salas abaixo do nível do solo em níveis 
diferentes entre si, sendo os dois blocos alinhados no sentido leste-oeste: 

A construção de edificios em níveis diferentes, sendo um deles abaixo do nível do 

solo circundante, subterrâneo ou semi-subterrâneo não é desconhecida na arquitetura 

minóica, sendo um traço cuja aparição se deu no período protopalacial, onde são atestadas 

adegas e despensas sob o piso de salas do térre0 276 . A discriminação que deve ser feita aqui 

passa pela necessidade de se diferenciar as áreas situadas no subterrâneo e aquelas situadas 

em subsolo. Estritamente falando, áreas subterrâneas estão postas sob o solo, 

independentemente da existência de um pavimento ao nível do solo, constituindo espaços 

enterrados ou escavados abaixo do nível do solo circundante que constituem uma unidade 

por si. No caso dos subsolo, são áreas colocadas sob uma estrutura ao nível do solo, da 

qual são dependentes ou das quais constituem uma parte vinculada, portanto uma unidade 

integrada a um conjunto arquitetônico, pressupondo assim a existência de ao menos dois 

pisos ou pavimentos, o subsolo e o térreo acima desse. 

Este procedimento já foi observado na quadra Mu, em relação ao edificio B, no qual 

existem espaços semi-subterrâneos, sendo que alguns foram identificados como áreas de 

armazenamento. Neste caso houve também o aproveitamento de uma fenda no rochedo, o 

qual era visivel em algumas paredes, no extremo oeste da peça V 2 e na peça V 5. A altura 

é semelhante à estimada para o edificio Kappa beta, mas com os muros conservados até 

1,90 m de altura, quase na altura original. Os pontos de encaixe dos vigamentos são visíveis 

nas paredes norte e sul. O interior dessa área apresentava elementos não comumente 

encontrados como armações de madeira, nichos, janelas externas (V 3 e V 4), janelas 

internas (V 5-V 6) e enquadramentos de portas. O acesso é semelhante ao do edificio 

Kappa beta, com uma entrada a partir da pequena esplanada IV 1 e sua escadaria estucada 

216 Casos já citados da segunda fase protopalacial da casa Theta e dos diversos subsolos da quadra Mu. 
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IVa. Dali se passa por uma porta reconstituída com altura de 1,55 m. Havia um nicho no 

muro junto à entrada e traços de pilares de madeira perto da parede leste. A parte oeste da 

sala seria talvez um depósito, com dois pilhol caídos e taças trípodes com decoração 

pintada. Do meio da parede sul sai um corredor que serve as peças retangulares V 3 e V 4, 

ambas com plataformas baixas e vasos coletores em V 3. Apenas as paredes exteriores são 

de sideropetra em blocos, o resto era em adobe. As paredes e o piso eram originalmente 

estucados em azul. Os pequenos nichos eram provavelmente para lamparinas. As aberturas 

na parede oeste, em frente, são respiradouros que se abriam ao nível do solo para a 

esplanada exterior. Contornando o ângulo sudoeste se chega à fachada sul e ao ramo oeste 

de uma via lajeada (semelhante à via de acesso da entrada Norte do palácio) que servia às 

duas entradas do térreo. Uma laje de amrnouda diante do corredor em ângulo V 5, que 

servia de depósito, marca a primeira entrada. De lá se vê a peça quadrada V 6, vazia, 

ladeada a Leste e ao Sul pelo corredor V 5. Há um pequeno nicho na parede leste, e na 

parede sul uma pequena janela quadrada que se comunica com a peça anterior. 

De acordo com os dados existentes, o procedimento de instalação de subsolos não 

teve continuidade no período seguinte em Mália, exceção feita a duas estruturas 277  cujo 

estudo permanece incompleto, a Maison da Cave au Pilier na quadra Lambda 278  e a casa 

Kappa gama, a Sudoeste do edificio Kappa beta 279 . Já para a segunda fase protopalacial da 

casa Theta 280, a hipótese de Effenterre seria a de que haveria ali uma casa com uma adega 

ou cave baixa. Sua afirmação se baseia na existência de indícios como a constatação da 

simultaneidade de construção das paredes do recinto, a presença de pilares de altura entre 

0,60-0,90 m junto às paredes e no meio das salas, uma placa de terracota achada 

horizontalmente acima do nível do solo da peça beta e uma escadaria que partindo do piso 

de beta subiria para outra sala acima daquela. Não tenho registros de espaços construídos 

segundo um plano específico que não incluíssem um piso superior ao nível do solo, ou seja, 

em que estes subterrâneos não fossem parte de uma estrutura superior aparente da qual não 

fossem dependentes. 

277 Um exemplo paralelo estaria na quadra Epsilon, onde urna série de depósitos parece estar localizada em nível semi-
subterrâneo no setor Oeste, embora não se possa dizer se esta situação foi decorrente das reformas lesadas a cabo no 
período neopalacial. 

278 Cuja datação inicial foi dada como Minóico Médio ITIB. Cf. Effentene. H. van, L 4gora, 1969. p. 90. 
279 Datada do Minóico Recente IA. Ver item no Capítulo II, Catalogo de Estruturas Protopalaciais. 
280 Tambem uma pesquisa dirigida por Effenterre, sua última escavação com a Ecole Française d'Athénes. 
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No caso do edificio Kappa beta estou lidando com uma situação peculiar, em que 

aparentemente o conjunto principal de aposentos se situa no nível subterrâneo, ao contrário 

dos casos abrangidos acima, onde o nível térreo seria a área principal. Além disto, o edificio 

apresenta uma diferença superior a 1 m entre o nível do solo do corpo principal e dos 

armazéns281 . Com  o que se conhece sobre o edificio Kappa beta, ele poderia ser considerada 

uma área subterrânea, pois o que se dispõe até o momento sugere uma finalidade própria, 

seja pela ausência de um plano de um pavimento superior, seja pela existência de acessos 

particulares à mesma, ou da ignorância de uma relação de dependência entre ambas as 

partes. Talvez a resposta seja a criação de um espaço subterrâneo exatamente para dificultar 

sua visualização do exterior 282 . 

E corrente admitir-se que as salas subterrâneas sejam uma ocorrência normal, porém 

os exemplos existentes não são, a meu ver, suficientes para que eu encaixe o edificio Kappa 

beta neste conjunto. Outro caso a citar é o do santuário dos cornos de consagração, um 

edificio semi-subterrâneo a sudoeste do edificio Kappa beta de dificil interpretação. Esse é 

uma estrutura retangular alongada que apresenta três salas abaixo do nível do solo, com 

acesso por duas escadarias, uma das quais em ângulo reto, que não se abre diretamente para 

as salas, mas para um corredor ao Sul perpendicular às mesmas. 

Esta diferença se torna significativa ao se comparar o edificio Kappa beta com 

outras edificações maliotas nas quais as diferenças de nível estão relacionadas à demarcação 

de áreas distintas ou de áreas funcionais específicas, como os depósitos, que são localizados 

em nível mais baixo. Isto pode também ser observado em construções com dois andares, 

nas quais as áreas de armazenamento estão no piso térreo, enquanto que áreas privadas ou 

de acesso restrito estão situadas no piso superior 283 . Se compararmos estes casos com o 

edificio Kappa beta, se verifica uma inversão, pois os seus depósitos são as áreas mais 

elevadas, o que a torna excepcional no contexto maliota e, até onde eu tenho conhecimento, 

no mundo minóico. Uma solução possível seria a de admitir que o pavimento superior do 

281 Se tomarmos o nível do piso da Rua do Mar teremos uma referência de 2,36 m até a base de coli.ma em Cl. 
Arnouretti descreve os depósitos afirmando que o piso de Ml está a 0,80 m abaixo do nível do solo, o que daria urna 
diferença de 1,56 m em relação ao piso da sala Cl. 

282 Cf. Effenterre: .( ... ) C 'était la premiêre fois qu'un dispositif de cette ampleur donnait I'impression d' avoir été 
délibérémeni dos ei dissirnzdé, tout en avant un accês monumental sur la rue et des cornrnunications organisées tant 
avec des réserves annexes qu'avec un étage de terrasses'. Effenterre, H. van, PMC'M, 1980, p. 193. 

283 O que também argumentamos como uma necessidade estrutural, pois os depósitos de pithoi abngam elementos 
pesados, cujo armazenamento num pavimento exigiria dos construtores a colocação de um reforço adequado no piso 
desse pavimento para agüentar tal carga. Dessa maneira a instalação de depósitos no térreo ou no subsolo sena 
resultante de unia necessidade arquitetônica, para não sobrecarregar a construção. 



126 

edificio Kappa beta anularia tal inversão, ao ser a área à qual os depósitos estariam 

vinculados, e não ao corpo subterrâneo visível. 

As reflexões feitas até este ponto se aplicam a conjuntos de salas construídas abaixo 

do nível do solo, o que encaro de forma diferente das salas individuais construídas segundo 

esse procedimento, as salas lustrais. Estas se caracterizam precisamente pela sua posição 

inferior em relação ao nível do solo circundante e por um projeto arquitetônico próprio, 

com um acesso independente dotado de escadarias retas ou em ângulo reto com um 

patamar intermediário e uma mureta divisória com o interior da sala, paredes e piso 

revestidos com placas de gipso, às vezes cobertas com estuque. Estas salas estão próximas 

a áreas residenciais ou cultuais. Dentre esses espaços, a sala lustral 1 4 no edificio A da 

quadra Mu é o único exemplar existente do período protopalacia1 284 . A discussão referente 

à sua identidade como salas de banho ou áreas de culto não será tratada aqui, pois se trata 

de um problema que ultrapassa o âmbito de minha pesquisa 285 . 

A construção foi feita com o emprego de duas técnicas diferentes de alvenaria: blocos 
aparelhados de ammouda e blocos brutos de siderop eira: 

A utilização de técnicas diferentes na construção de um edificio não é estranha em 

Mália ou na arquitetura minóica em geral, porém Amouretti ressaltou muito bem que a 

composição do edificio Kappa beta com aparelhos distintos é peculiar 286 , não pela presença 

simultânea destes aparelhos mas pela utilização desses em seções distintas do edificio (pr. 

41). O aparelho de arn,nouda do edificio Kappa beta não é feito com fileiras regulares de 

blocos, havendo o emprego de pedriscos misturados com argamassa e eventuais blocos 

brutos de sideropetras para fechar cavidades no muro sul do corpo principal. Um ponto já 

levantado por Shaw refere-se à utilização de um aparelho regular de animoua para 

fachadas internas de um edificio 287, o que é também apontado por Graham 288 . Se para Shaw 

284 Embora Rutkowski cite um outro exemplar no palácio de Festos, a sala 70, datada do Mmóico Médio II; cf. B. 
Rutkowski. lhe culi places of rheAegean, 1986. p. 153. n. cat. 21. Urna lista de 28 salas lustrais pode ser encontrada 

na mesma obra, p. 152-153. 
285 Um resumo da discussão pode ser encontrado em Graham, J.W., The Pa/aces of Crete, 1987, p. 99-108; ver 

especialmente o Addendurn 6. p. 25 5-269, onde o autor elenca as críticas à sua interpretação do problema. Ver em 
último lugar o estudo de Nordfeldt, A., "Residential quarters and lustral basins". PMP, 1987, p.l 87-194. 

28o Arnouretti, M.-C1., La Cr'píe Hvposti'le, 1976, p. 9-10. 
287 Shaw, J.. !VL4M4T, 1971, p. 99. Também segundo Hult, '(...) 

Luxurious domestic buildmgs contam the sarne kind of 
ashlar masonrv as the palaces, apart from orthostates. (...) 

Ordinary dornestic buildings, nmormally of rubble and 
rnud-bricks show only sporadic use of ashlars'. Hult. G., Bronze Age Ash lar Masonr iii rhe Easrern Medilerranean, 

1983, p. 45. 
288 Graham, J.W., ThePalaces ofCrete, 1987. p. 153. 
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esta característica apontaria uma finalidade religiosa das câmaras 289 , para Graham isto 

indicava a necessidade de se ter muros sólidos o bastante para suportar uma maior elevação 

dos muros ou um pavimento superior290  

Neste ponto devemos considerar também a unidade e a contemporaneidade de cada 

aparelho. Durante o período de reocupação vários blocos de ammouda dos muros erguidos 

no interior das câmaras C2-C4 mostraram indícios de terem sido retirados ou 

reaproveitados das paredes do edificio Kappa beta. Esses blocos foram dispostos em uma 

pilha próxima à cripta. Uma lista dos blocos se encontra na publicação de Amouretti, que 

fornece alguns dados sobre suas dimensões e formas 291 . 

O aparelho de sideropelra bruta é comum na arquitetura minóica, o mesmo 

acontecendo com o aproveitamento do aforamento rochoso como parte da parede, como 

visto na parede Norte da câmara C2 (pr. 42). Embora esta parede tenha desabado, os 

vestígios existentes mostram que tratava de uma parede espessa apoiada sobre o rochedo, 

sem o uso de fundações profundas, desnecessárias pela própria situação peculiar do edificio 

Kappa beta, encravada em uma fenda do solo, tal como o subsolo da casa B da quadra Mu. 

O aspecto maciço que se encontra na parede norte da câmara C2 não é o mesmo nas 

câmaras C3-05, onde o aparelho de sideropeira é recoberto de camadas de argamassa de 

argila com cascalho e, sobre esta, de estuque. A transição do aparelho de amniouda para a 

sideropelra não apresenta nenhuma característica particular, ocorrendo apenas uma 

mudança no material e técnica de assentamento, sendo que a aminouda é empregada para a 

construção do canto vivo do ressalto no limite Norte das câmaras C1-C2, em toda a sua 

altura. Não há sinais claros de fundações para os muros do edificio Kappa beta. Há a 

menção de algumas sondagens que foram feitas onde o solo era mal conservado, como na 

parede sul da câmara C2: blocos de base enterrados a cerca de 0,10 m no solo estucado, 

sobre camada fina de argila e cascalho de 0,05 m, na forma de blocos de aniniouda 

trabalhados só na face aparente 292  

289 'Interior walis were occasionally of ashlar construction, such as the sandstone retaining wall of the Hypostvle Crypt, 
already described. at Malha or in the North-west Lustral basin at Knossos. (...) 

Perhaps those crypts were built so 

solidly and carefully because religious functions took place withm thein'. Shaw. MAM4T. 1971, p. 103. Quanto à 

questão de urna função religiosa do edificio Kappa beta, discutiremos esse ponto no Capítulo V. 
° Graham, 3W.. ThePaiaces of Crete, 1987, p. 153. 

291 Amouretti, M.-CI., La Cr1.'ple Hvposivle, 1976, apêndice 2,p. 93-94. 

Amouretti. M.-Cl., La Crvpte Hvpostvle, 1976, p. S. 



128 

Com o rebaixamento do solo na face posterior da parede Norte da câmara C2 

efetuado em 1996, foi possível observar que os blocos de sideropetra estavam apoiados 

diretamente na terra e no rochedo, não havendo sinais de preparação da área para a 

construção. Ao nível do topo da parede restante notou-se que na camada terrosa havia um 

acúmulo de fragmentos cerâmicos diversos, os quais assinalam a profundidade máxima 

atingida pela escavação de Effenterre 293 , compatível com a profundidade em que se 

encontrou os restos da oficina de cerâmica Vasiliki, mais ao Norte 294 . 

O nível do solo no interior da estrutura apresenta um declive de nordeste para 
sudoeste: 

Um ponto que escapou a uma reflexão mais profunda da autora refere-se às cotas de 

nível do interior do edificio 295 . Ela registra que o edificio Kappa beta possui uma inclinação 

ascendente de seu piso no sentido oeste-leste, da câmara Cl para a câmara C5, com uma 

variação de 54 cm. O mesmo se passa com os armazéns, que apresentam uma inclinação 

ascendente oeste-leste, com diferença de 17-34 cm, além de um declive no sentido norte-

sul, para o escoamento dos líquidos nas canaletas nos depósitos M2-M5, com cerca de 2-

14 cm, exceto no depósito Ml, onde a inclinação é sul-norte, com 13 cm de diferença de 

nível296, menor que a inclinação descendente norte-sul do edificio Kappa beta, de cerca 

de 6 cm297 . 

Uma diferença de nível deste porte sugere a possibilidade de uma previsão quanto 

aos problemas de evacuação de águas das chuvas? No interior desse edificio tal hipótese 

parece pouco provável, a menos que se considere a possibilidade de haver a necessidade de 

uma drenagem interna, o que se justificaria apenas se esta parte do edificio Kappa beta fosse 

aberta para o exterior e portanto sujeita às intempéries. No entanto tal hipótese é descartada 

pelo bom estado de conservação do interior estucado do edificio Kappa beta no momento 

de sua descoberta. 

293 Camada esta que identificamos como um aterro moderno. 
294 Embora a designação do conjunto formado por uns poucos vasos e parte de um braseiro como uma oficina seia algo 

que deva ser encarado com prudência. Conforme entrevista mantida com o prof. Todd Whitelaw em Mália, esta 
oficina de cerâmica não poderia ter sua identidade confirmada, na medida em que a ausência de vestígios de uma 
atividade artesanal e os poucos vasos inteiros recolhidos não sustentam uma tal interpretação. 

295 noarefti M.-Cl.. La Crvpte Hvpostvle, 1976, p. 1. 
296 Sendo que neste caso o vaso coletor está ao Norte, acompanhando o declive. 
297 Cotas de nível fornecidas no plano da publicação. 
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Existem muros de arrimo enterrados ao Sul, Leste e Norte do edificio Kappa beta: 

Este tipo de dispositivo de apoio estático tem como função principal evitar o 

desabamento das paredes do edificio subterrâneo, pois assegura a estabilidade do conjunto. 

Ao menos esta é a opinião expressa por Amouretti em relação aos quatro muros enterrados, 

dispostos ao longo das faces leste, sul e norte do corpo principal do edificio Kappa beta. 

Aparentemente tal dispositivo não seria necessário para os armazéns, por estarem em um 

nível mais elevado em relação ao solo circundante. 

Acrescentaria ainda, como justificativa para a sua colocação, a necessidade de se 

obter maior estabilidade em caso de abalos sísmicos, os quais devem ter levado os 

construtores minóicos a desenvolver uma série de dispositivos que reduzissem os efeitos de 

tais cataclismos nos seus edificios. Um desses dispositivos é a colocação dos muros sobre o 

solo sem a utilização de fundações profundas, o que permite uma flexibilidade maior do 

edificio frente a tremores. Outra sugestão é a de colocação de blocos de base mais largos 

que os blocos superiores, funcionando como almofadas para o deslocamento das fiadas que 

apoiam298 . 

O primeiro desses muros está situado ao Norte das câmaras C4-05, onde a parede 

interna é dobrada no exterior por pedras brutas (0,90 x 1,00 m) nas duas fiadas superiores, 

as quais constituem parte do prolongamento do Pórtico Angular da Esplanada Norte 299 . O 

problema é determinar a contemporaneidade deste muro com relação à parede norte do 

edificio Kappa beta e portanto com os elementos que constituem o próprio pórtico. 

Considero prematuro afirmar que este muro é um prolongamento daquele pórtico, pois a 

sua orientação oblíqua em relação ao muro Norte do edificio Kappa beta e também ao 

pórtico me sugere que se trata de um reforço estrutural associado à cripta mas não ao 

pórtico da Esplanada Norte. Uma camada de estuque que recobre um kaiderini ao Norte se 

estende até o muro, mas não mostra sinais de se ligar àquele. 

298 "• As palatial architecture feature there are firstiv structural features, aspects coirnected to construction, stabihty 
and technologv. These comprise elements such as ashlar masonrv with ali its peculiarities, among which are 
orthostates. the presence of mortises, providing the ashlar with a krepidorna and the special treatment of ashlar 
blocks invoiving the cutting of blocks to form sinal! projections." Texto de nota: 'Possibly ao anti-seismic device (cf 
Driessen. Jan. "Earthquake resistant construction and the wrath of the Earth-shaker", in JSAH 46, 1987, 173), ( ... ) it 
occurs already in the Crypte Hypostyle in Malia, is cornmon at Knossos and also m flue LIVU sites of Vathipetro 
and Makrvghvalos.' Driessen. Jan. "The Proliferation of minoan palacial architecture style: (1) Crete", AAL 1990, 
p. 8 en. 37. 

299 0 Pórtico Angular, que aparentemente corresponde à fachada Oeste da Esplanada Norte. 
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O segundo está a 2,45 m a Leste da câmara C5 há um muro de 5,70 x 0,50 m 

orientado norte-sul, o qual está sob o terraço de cimento construído junto com a 

canalização de evacuação de águas ao Norte do edificio Kappa beta. Este muro constitui 

um prolongamento da parede divisória dos depósitos M2-M3 300 . Uma limpeza superficial 

revelou que se tratava de uma área que sofreu intervenção profunda, como o extremo leste 

do escoadouro norte. O espaço entre a parede leste da câmara C5 e o muro exterior 

paralelo de apoio foi limpo até o nível da fileira superior apenas, mas uma fotografia da 

época dos trabalhos de Efienterre mostra que o espaço entre os muros foi escavado ao 

menos parcialmente. Situação semelhante à da sondagem do escoadouro norte, com o 

aterro do espaço escavado anteriormente. 

O terceiro muro identificado por Amouretti seria aquele ao Norte da câmara Cl, o 

muro exterior da valeta, medindo 7,00 x 0,60 m, tem o mesmo papel, sendo suas duas 

fiadas de blocos de ammouda um elemento de sustentação, ao nível superficial apenas, para 

o extremo noroeste do edificio Kappa béta. 

Por fim há ao Sul das câmaras C2-0 um reforço de pedregulhos e argila engrossa 

as duas fiadas superiores (largura máxima de 0,90 m). Não está claro se este reforço foi 

feito à mesma época do terraço do setor B2 301 . Este reforço não é atualmente visível e 

durante a limpeza do setor tivemos indicação parcial de um muro suplementar ao Sul, sob a 

- forma de uma concentração de blocos não organizados regularmente. Em fotos tiradas à 

época das escavações podemos observar a presença de blocos de sideropetra retirados 

deste setor, porém sem indicação clara do local de sua extração. Descendo ao longo do 

muro sul de amniouda, chegamos ao muro de sideropetra, que tem largura inicial 

(superficial) de 0,65 m e mais abaixo de 0,80 m (durante limpeza profunda de B2). 

300 Desde que estão alinhados, mas seria necessário verificar a correspondência em termos de técnicas de construção 
que, baseando-me apenas no plano e na descrição fornecidos por Amourefli, senam as mesmas. Ver Amouretti. M. - 
Cl., La Crvpte Hvposrvle. 1976, p. 8 e plano L 

301 Amouretti. M.-Cl.. La Crypte Hvposii'le. 976. p. S. Atualmente verificamos que houve a remoção deste reforço ao 
Sul de C2-C3, o que pode ser observado em fotografia feita à época das escavações. Não ocorreu a colocação de 
nenhum tipo de reforço suplementar para substituir aquele retirado. 
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Existem sinais de vigamentos de madeira para sustentação de um teto ou de um piso 
superior: 

Dentro das práticas de construção minóica, os vestígios dos vigamentos de madeira 

permitem a reconstituição da altura interna das salas 302, o que no edificio Kappa beta 

resultou em um vão livre de 1,80 m de altura, descontando-se o espaço necessário para os 

suportes. A altura encontrada no subsolo do edificio B da quadra Mu é de 1,90 m, portanto 

compatível com a altura provável do edificio Kappa beta. Quanto ao problema do vão sob a 

cobertura, o limite máximo de 5 m de vão livre estabelecido por Joly é respeitado no 

edificio303 . As marcas de bases de colunas no interior do edificio Kappa beta e nos depósitos 

também fornecem boas pistas para os locais de cruzamento de vigas para sustentação do 

pavimento e do teto do edificio. 

Uma pierre à cupules foi achada diante do extremo sudoeste do edifício: 

Uma pierre à cupules não é um fenômeno exclusivo do sítio de Mália, embora ali 

sua presença seja um fato atestado com maior regularidade do que em outros sítios 

minóicos. Nos núcleos habitacionais de Vasiliki e Mirtos - Fournou Korifi, ambos com o 

momento máximo de desenvolvimento durante o Minóico Antigo ii, já se relatara a 

existência de exemplares deste tipo de artefato, ainda que em condições distintas 304 . Em 

sítios palaciais estes elementos também estavam presentes, como pode ser observado nos 

palácio de Festos, Cnossos, Gúrnia, Mália e Kato Zacro, em contextos datáveis dos 

períodos protopalacial e neopalacia1 305 . Até o momento poderemos assinalar mais de 60 

pierres à cupules, dentre as quais cerca de um quarto do total (15) em contexto maliota, 

sete das quais em contextos datados do periodo protopalacial 306 . No complexo edificio 

Kappa betafEsplanada Norte foram encontradas três pedras, uma delas diante da Porta dos 

Armazéns da Esplanada Norte 307, outra junto à entrada do edificio Kappa beta a Oeste 308  e 

302 Os vestígios em questão são os blocos no topo da parede Sul de C2 com cavidades para encaixe de vigas .. Conforme 
Shaw: "( ... ) We can teli that this ceiling was supported by wooden beams as well, since sockets, into which the butt-
ends of such beams would have fitted, were discovered on the top course of the wall." Shaw, J., A.L4ItL4T. 1971, 
p. 141. 

303 Ver nota 90. 
304 Warren, Peter M.. Mvrios: cm Earlv BronzeAge settlement ii, Crete. 1972, p. 230-231 e Zois, A., Vasiliki 1, 1976, 

p. 75. 
305 Grande quantidade de pedras do protopalacial em Festos e Gurnia, o inverso para Cnossos e Kato Zacro. 
306 Duas na casa Theta, duas em Chrysolakkos, uma na Esplanada Norte, urna na entrada do edificio Kappa beta e a 

última na entrada do edilicio B da quadra Mu.. 
Effenterre. H. van. L Agora, 1969. p. 35; BCH 87 1963. p. 239, fig. 8. 

308 ourertj M.-C1., La Cypre HvposW/e, 1976. p. 13, plano 1. 
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a terceira como parte de um alinhamento de pedras no setor B2 309 . O estudo destas pedras, 

também denominadas icepi/ol por alguns especialistas, não se encontra mais próximo de 

uma resposta do que estava há dez anos, pelo que pôde ser verificado na análise da 

literatura arqueológica 310 . As características essenciais destas pedras são sua forma 

achatada, sem contorno particular, embora haja uma predominância de formas arredondadas 

e quadrangulares, e a presença de uma série de cavidades rasas sobre uma das faces planas 

seguindo o contorno dessa face ou em círculo, às vezes associadas a uma cavidade central 

maior. A maioria dos exemplares é de feitio rudimentar, embora haja ao menos um caso em 

que um cuidado especial foi empregado na sua confecção, na pedra da peça XVI 1 do 

palácio de Mália31 . Muitas dessas pedras estão situadas próximas a pontos de acesso de 

construções312, colocadas sobre o solo ou sobre um bloco de suporte, embora na maioria 

dos casos elas estejam inseridas no solo de pátios como parte de sua pavimentação 313 . 

Até o momento existe uma série de teorias associadas à presença dessas pedras, 

sendo que as correntes principais defendem a idéia de que seriam dispositivos de controle 

de acesso em pontos particularmente importantes ou de que seriam tabuleiros de jogo para 

os vigias das estruturas. De qualquer forma, elas destacam os locais em que foram 

encontradas iii silu, caso da Porta dos Armazéns da Esplanada Norte, da entrada do edificio 

B da quadra Mu e dos vários pontos de acesso do palácio (ainda que neste último em 

contextos neopalaciais). Assim sendo, a presença de uma delas no extremo sudoeste do 

edificio Kappa beta estaria de acordo com a hipótese de que ali estaria um ponto de acesso 

de importância para o edificio. 

Dentro do palácio 314  e na necrópole de Chrysolakkos (posição original 

desconhecida), temos áreas que possuíam circulação definida e provavelmente ligada a 

atividades cultuais. 

309 Esta encontrada durante limpeza na campanha de 1996. Ver descrição no capítulo seguinte. 
310 Cf os estudos de Swiny, nos quais o autor aborda a presença e finalidade dessas pedras em comparação com 

exemplares provenientes de Chipre. Swiny, S.. "Stone 'offering tables' from Episkopi Phaneroineni.' RD.•4C 1976, 

p. 43-56 e "Bronze Age gaming boards from Cyprus."RDAC 1980, p. 54-78. 
" Cf. BH 50. 1926. p. 576; BH 52, 1928, p. 292-323, fig. 4. 

312 Corno se verifica com outras pedras em Mália, encontradas em Chrysolakkos, na entrada sudoéste da Agora, na sala 
XVI 1 do palácio e na entrada da casa B da quadra Mu, entre outras. 

313 Como é o caso das marcas na escadaria IXa do palácio ou de diversas outras pedras da Esplanada Ocidental. Um 
ponto a discutir em relação a este tipo é o da inclusão de pedras com tais sinais ou o aproveitamento de Iaies iá 
existentes nas quais foram gravadas as marcas. 

14  Vestíbulo XVI 2. passagem VII 13 e escadaria liXa para o salão de banquetes sobre a sala hipostila, sem contar as 
diversas lajes inseridas no calçamento da Esplanada Ocidental. 
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Uma pracinha lajeada foi achada diante do extremo sudoeste do edifício Kappa beta: 

A implantação de pequenas áreas lajeadas próximas a cruzamentos de ruas ou 

passagens em Mália fora atestada em outros pontos do sítio, como na quadra Zeta. A 

incorporação de calçadas e praças à fachada de edificios pode ser observada na quadra Mu, 

diante da ante-sala IV 2 do edificio B, onde uma pracinha 315  ao longo da Rua Oeste efetua a 

transição entre ó espaço exterior e o interior da construção, precedida por um pórtico 

bicolunado316 . 

As evidências apontadas por Amouretti indicam que 0,45 m abaixo do nível inferior 

da pierre à cupules na entrada do edificio Kappa beta se achou um lajeado irregular 

formado por oito pedaços de ammouda; a 0,10 m acima deste alguns fragmentos de estuque 

e, sobre uma fina camada de terra entre o lajeado e o estuque, vários vasos de argila 

grosseira, além de um copo com decoração interna plástica do Minóico Médio 1. 

Estes achados indicariam um primeiro estado da entrada com o lajeado de anirnouda 

formando uma pracinha, ou uma ocupação anterior 317 . Entre duas dessas lajes de amrnouda 

se achou uma cabeça de figurinha em osso, datada do Minóico Antigo III. Observe-se que 

ao Sul desse setor, do lado sul da valeta da Rua do Mar, existe um lajeado similar, mas 

formado por placas de aspropetra, que poderia ter conexão com a entrada do edificio 

Kappa beta. O problema é o de saber se esta pracinha teria conexão com o edificio Kappa 

beta ou com outra estrutura. As evidências levantadas sugerem um período imediatamente 

anterior à construção do edificio Kappa beta, do Minóico Antigo III - Minóico Médio 1, 

sendo que o edificio Kappa beta teve sua construção entre o Minóico Médio IB - Minóico 

Médio 11318. 

Uma valeta lajeada se estende ao longo da face sul do conjunto: 

As valetas constituem elementos de evacuação de águas cuja construção sugere a 

urbanização de uma área dentro de um projeto público, e portanto de sua incorporação 

numa malha urbana definida, onde a valeta é parte de um sistema maior de escoamento de 

315 No original Placette Ouesi. 
316 Ver nota 324. mais abaixo. 
317 M3oureftj M.-Cl.. La Crvp:e Hvposivle, 1976, p. 64. 
318 A descoberta de parte de um muro Leste-Oeste que se estende até a sondagem 18 de A. Farnoux a Noroeste desta 

pracinha, sueere a possibilidade de ligação com outra estrutura, embora os achados neste ponto não auxiliem na 
datação deste trecho do muro. (confonne dados obtidos nos cadernos de campo). 
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águas. As valetas são um recurso comum em Mália, desde que se descobriu na quadra Mu 

uma série de ruas e valetas conectadas às mesmas. No caso do edificio Kappa beta, 

dispomos da Rua do Mar e de uma valeta que assegura o escoamento das águas advindas da 

Esplanada Ocidental (pr. 44). A Rua do Mar se estende desde o extremo sudeste do edificio 

Kappa beta até um ponto indefinido a Oeste, além da quadra Delta. O dado mais recente em 

relação a esta valeta é a descoberta de um revestimento de estuque aplicado nos blocos de 

amrnouda que a compõem, junto ao aferente do setor B2, o que asseguraria uma maior 

impermeabilidade do dispositivo (pr. 45). 

Há inundações no edificio Kappa beta por causa das chuvas sazonais, já que ela está 

na base de uma encosta; isso seria uma explicação para seus muros baixos contornando o 

edificio e para a valeta da Rua do Mar, a qual estaria conectada com a Esplanada Ocidental, 

da qual efetuaria o escoamento das águas. 

Ao estudarmos este tópico devemos levar em consideração as questões de 

contemporaneidade da valeta e do edificio Kappa beta e da unidade de construção de 

ambas. Para tanto, se a valeta estava integrada ao conjunto do edificio Kappa beta, 

deveremos observar a sua vinculação ao setor B2 e aos depósitos. No primeiro caso é 

necessário verificar se o aferente de B2, pelo qual se faria o escoamento desta área para a 

valeta, mostra uma unidade com a valeta (pr. 46). Isto leva à questão da sua sincronicidade 

com a construção do edificio Kappa beta, ou de sua adaptação ao plano anterior da mesma. 

Uma observação do extremo Norte do aferente mostrou a existência de um solo compacto 

de cascalho em nível mais baixo do que a borda inferior do aferente e no mesmo nível de um 

alinhamento de lajes junto ao compartimento oeste do setor B2 319 . No segundo caso, o 

mesmo questionamento é aplicado ao ângulo sudoeste dos depósitos, onde há um desvio no 

traçado da valeta. Esta se inicia no extremo Noroeste da Esplanada Ocidental, a partir de 

um afunilamento do kaiderini da Esplanada Ocidental definido pela Rua do Mar e pelo 

muro sul dos depósitos do edificio Kappa beta. Este afunilamento termina no ângulo 

sudoeste dos depósitos, onde há uma laje triangular de ammouda que define o princípio da 

valeta para Noroeste. esta laje provavelmente teria como finalidade proteger os depósitos 

da infiltração. Porém, com a presença desta laje, a valeta se mostra mais estreita do que na 

sua continuação ao longo da face sul do setor B2, diminuindo a vazão do dispositivo em seu 

319 Sobre este alinhamento, ver item 'O Setor B2 no capitulo seguinte. 
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início, prejudicando o escoamento da Esplanada. Se a valeta foi feita ao mesmo tempo em 

que os depósitos, não haveria sentido na inclusão de um desvio no seu traçado para 

acomodar este ângulo, quando se poderia iniciar a valeta mais ao Sul, sem prejuízo aparente 

do escoamento das águas da Esplanada Ocidental. Mesmo que admitíssemos que a Rua do 

Mar, que supostamente segue ao longo da valeta na Esplanada Ocidental, restnngisse o 

espaço em que ela poderia ser acomodada, anda se teria espaço suficiente para a sua 

alteração. Sendo assim, seria viável supormos que a valeta foi construída pelo menos após a 

construção dos mesmos, se não ao mesmo tempo. 

Um escoadouro está inserido no extremo noroeste da câmara Cl com duto de 
evacuação para Oeste: 

A existência de um escoadouro neste local pressupõe a necessidade de eliminação de 

águas das chuvas; o que só seria justificável caso a área em questão estivesse exposta ao ar 

livre. 

Duas observações devem ser feitas aqui, para estabelecer uma diferença entre a 

valeta sul e este escoadouro e para verificar a ligação deste dispositivo com a escadaria 

norte. A primeira observação refere-se ao projeto do escoadouro: suas dimensões são 

superiores em largura e profundidade às da valeta da Rua do Mar, sendo suficientemente 

grande para permitir a vazão de grande quantidade de águas; a construção deste dispositivo 

mostra um cuidado em sua confecção compatível com o modelo do edificio, com o 

emprego de blocos e placas de ammouda talhados, ajustados e estucados de maneira a 

formar uma unidade adequada ao edificio (pr. 47). No caso da valeta sul verificamos que 

seu projeto não se integra especialmente ao edificio, sendo mais um elemento ligado à Rua 

do Mar, possivelmente parte de uma obras pública, que foi adaptado ao edificio. A segunda 

observação é pertinente para o estudo da escadaria norte, pois esta mostra um patamar no 

topo de seu primeiro lance cuja reconstituição seria uma continuação na direção leste, 

passando sobre o escoadouro. Ao se observa o desenho do escoadouro, notaremos que suas 

paredes norte e sul são largas e maciças o bastante para suportar uma armação de madeira 

do poço de escadaria que seguiria acima daquele. O mesmo pode ser dito do extremo oeste, 

onde o aparelho de blocos oferece resistência suficiente para sustentar o ângulo de um 

segundo lance de escadas. Isto seria compatível com o que se vê no extremo leste, onde um 
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muro de blocos brutos encostado à face oeste da parede de ammouda da divisão de Cl -C2 

suportaria o topo desse segundo lance. 

Os casos em que dispomos de canaletas elevadas em relação ao piso de salas são 

poucos. Assim sendo, seria possível considerar que aquele escoadouro em posição elevada 

fosse destinado a receber águas provenientes de um local mais alto do que o teto do edificio 

Kappa beta, sugerindo portanto a presença de um pavimento superior no edificio Kappa 

beta. Este escoadouro mostra ainda duas peculiaridades: uma forração completa de lajes de 

ammouda em todo o seu percurso e, a colocação de lajes de revestimento de ammouda em 

posição oblíqua (inclinada) em relação à sua parede sul. A colocação deste segundo grupo 

de lajes em um escoadouro de seção retangular com acabamento estucado inclusive atrás 

das placas, sugere que houve a reforma desse dispositivo, talvez visando uma melhor 

captação das águas que ali desaguassem, ao mesmo tempo em que protegeria a face sul, 

junto ao edificio, da infiltração das águas 320 . Pode-se notar ainda que uma das lajes 

horizontais de ammouda no fundo do escoadouro apresenta duas cavidades rasas e 

circulares que podemos atribuir ao efeito da queda regular de águas, como as de goteiras 

provenientes de uma projeção sobre o escoadouro. Amouretti assinala o achado de vasos 

dentro do radier, os quais ela supõe terem caído do pavimento superior, que não estaria a 

mais de 1 m de altura 321 . 

A utilização de colunas no lugar de pilares, como era o hábito em salas hipostilas: 

Colunas e pilares são os suportes de pórticos, tetos e pavimentos de construções por 

princípio. A diferenciação fundamental baseia-se na designação das colunas como suportes 

de seção cilíndrica apoiados ou não sobre uma base ou almofada, sendo que usualmente seu 

fuste é feito de madeira 322; já os pilares são suportes de seção quadrangular feitos com 

blocos de pedra talhados e empilhados. Uma fórmula para se avaliar a altura deste tipo de 

suporte seria considerá-la como sendo de cinco vezes o seu diâmetro, para se obter uma 

aproximação daquele valor. As salas hipostilas do palácio de Mália e em outros utilizam 

pilares compostos de três ou mais blocos empilhados, o mesmo sendo observado nas criptas 

com pilares32 . 

320 Amouretti supõe que esta a1teraço tenha sido feita durante a reocupação, mas não fornece maiores detalhes. 
321 Amouretti. M.-Cl.. La CrvpxeHvpostvle. 1976, p. 39. 
322 Grahain, J.W. TJzePa/aces ofCreie. 1987. p. 155-156. 
323 	 original mglés pular crvpts; no francês crvpíes à pilier.No 
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Na arquitetura minóica é possível observar uma diferença no emprego desses dois 

elementos. O uso de colunas está restrito até o momento aos espaços exteriores e aos 

pavimentos superiores leves de construções, sendo que no caso de suportes de estruturas 

mais pesadas eram usados pilares de pedra. As colunas são utilizadas em dispositivos 

definidos como é o caso dos pórticos, nos quais desempenha o duplo papel de sustentação e 

de criação de fachadas e passagens abertas, como se observa na quadra Mu, onde há o 

emprego de colunas em pórticos em vários pontos do setor 324 . Nos armazéns Dessenne 

temos uma série de três bases formando o apoio de um terraço ou varanda sobre o lado 

leste325 . Exemplo de uma coluna isolada existe na quadra Gama, no primeiro estado da 

entrada da peça 
4326, em uma soleira de anirnouda dotada de uma base de coluna de 

siderõpetra para sustentar uma cobertura leve. 

Se avaliarmos o caso dos edificios neopalaciais temos o exemplo maior do próprio 

palácio, onde existe um pórtico colunado na face norte do pátio central e uma série de bases 

de colunas de um pórtico no pátio norte do mesmo edificio. Raras são as instâncias em que 

as colunas são atestadas como suportes isolados dentro de construções minóicas. Em 

contraste, no interior de salas, verifica-se que no palácio tanto a sala hipostila na quadra VI 

como a sala hipostila IX são dotadas de pilares de pedra de seção quadrangular. Uma base 

de coluna no interior de uma sala pode ser vista no centro do aposento 1 da casa Zeta gama, 

sobre uma laje de calcário de apoio da base assentada no solo protopalacial, mas não é 

possível dizer se a coluna pertence a este período 327 . Outros dois casos do período 

neopalacial são os das bases de coluna no centro da sala 24 da casa Zeta alfa, com acesso 

por uma abertura de dois vãos e com um banco baixo percorrendo três lados, e no centro da 

sala XVII da casa Zeta beta. Nesse contexto, o uso de pelo menos três colunas no interior 

do edificio Kappa beta não deixa de ser significativo de alguma maneira 328 . 

A posição descentralizada das colunas em relação ao eixo principal das salas: 

Justifica-se a presença da coluna ao se considerar o vão no extremo leste da valeta, 

onde as lajes se interrompem na altura da coluna. Ela serviria para um madeiramento norte- 

324 Como os pórticos em 11, 1111  e diante da entrada de IV 2. 
325 Cf. Catálogo de Estruturas Protopalaciais. 
326 Escavações de 1924-25; ctl Catálogo de Estruturas Protopalaciais. 
327 Cf. Catálogo de Estruturas Protopalaciais. 
328 No que Effenterre concorda: '( ... ) était la premiére fois que l'on découvrait en sous-sol profond des bases de 

colonnes en place.' Effentene, H. van. PMCM, 1980, p. 193. 
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sul suportando as vigas transversais. A coluna não está no meio da Cl devido à grande 

escadaria (pr. 48). 

O uso de colunas nesta posição se aplica aos casos em que elas servem de ponto de 

apoio para suportes de armações de elementos anexos da construção, como escadarias ou 

câmaras laterais, nos quais não está prevista ou incorporada nenhuma parede de apoio. No 

caso da câmara Cl isto se aplicaria na presença de um vigamento que cruzasse 

perpendicularmente a sala, sustentando o extremo sudeste da escadaria Norte em seu 

prolongamento para o pavimento superior, local onde poderia haver um patamar ou um 

verdadeiro piso construído em madeira. 

Podemos observar a presença de dispositivos semelhantes em outros pontos de 

Mália, como é o caso da quadra Gama, onde se encontra uma base de coluna em posição 

peculiar. Este tipo de disposição de colunas isoladas já havia sido levantado por Effenterre, 

que remete ao mesmo exemplo da quadra Gama, além de outros do edificio de 

Chrysolakkos, da Porta dos Armazéns da Esplanada Norte e da própria entrada do edificio 

Kappa beta329 . Um exemplar do período neopalacial está no vestíbulo de entrada da casa 

Épsilon. 

Na quadra Gama encontrou-se nas escavações de 1931, uma base de coluna isolada 

na casa formada pelas peças 18 e 19. A peça 19 tinha um piso de terra no qual se identificou 

alguns sinais de estuque, mas não o suficiente para determinar se era ou não estucada, e no 

solo uma base de coluna3° . Neste espaço também estavam uma prensa de azeite e um jarro 

semi-enterrado. Essa base de coluna se encontrava isolada, não tendo uma outra com a qual 

pudesse constituir um portal ou pórtico. Mas uma possibilidade é de que ela pudesse ser 

uma base de coluna de uma espécie de cobertura em ângulo de varanda, da mesma maneira 

que se encontra na oficina de cerâmica da quadra Mu. 

No caso da quadra Mu isto é observado, dentro dos devidos limites, na oficina de 

cerâmica: no ângulo exterior da habitação existe uma projeção do rochedo na qual se 

apoiaria um suporte vertical, provavelmente uma coluna de madeira, para apoio do ângulo 

da varanda no piso superior 331 . A reconstituição da estrutura supõe o emprego de tal 

suporte de forma similar à quadra Gama, com a diferença de que neste caso existe uma base 

329 Effenterre, H. van. PMcAí, 1980. p. 134. 
330 Medidas dessa base: 20 cra de diâmetro e 20 cm de altura. 

Cf. Schmid, Martin, Artisans minoens: Les rnaisons-ateliers du quartierMu, 1995, p. 91 e ii. 49-50. 
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inserida no solo para a sustentação da coluna enquanto que na quadra Mu teria havido o 

aproveitamento do rochedo. 

No entanto, ambos os casos não são especificamente paralelos com a situação do 

edificio Kappa beta, desde que ali temos três bases de coluna num espaço fechado, nos 

quais é atestado o uso regular de pilares de pedra, como suportes medianos de um teto ou 

de um pavimento superior em um espaço com vão largo. Neste contexto, a presença de uma 

coluna na câmara Cl só poderia ser justificada pelo seu emprego como suporte de um 

vigamento interior do teto ou assoalho de um piso superior, pois se eliminaria a necessidade 

de estender a parede intermediária entre as escadarias a Oeste até o ponto de fixação da 

coluna, o que diminuiria e dividiria o espaço interior da câmara Cl. A opção pela coluna 

aumenta ou preserva o espaço interior da câmara CL Assim não se comprometeria a 

liberdade de circulação na mesma, oferecendo uma rota alternativa ou diferenciada de 

acesso. Não se pode esquecer que o emprego de colunas e pilares como elementos de 

suporte produz uma ampliação drástica de um espaço que sem o uso dos mesmos teria sua 

área útil reduzida consideravelmente. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à base de 

coluna no depósito M2, em posição tal que divide a sala em duas partes distintas 

espacialmente e funcionalmente sem que fosse necessário instalar mais uma parede divisória. 

Para a coluna da câmara C5 seguiríamos uma linha idêntica, porém há um ponto a ser 

esclarecido, já que a instalação de uma coluna ali não seria necessária para desobstruir a 

circulação em uma área de trânsito, o que não é o caso. Seu uso seria motivado por razões 

estéticas ou para permitir uma visão ampla do interior daqueles que se assentariam nos 

bancos desta câmara. 

Uma conclusão que pode ser tirada do uso de colunas em espaços interiores é de 

que, caso haja um pavimento superior, seria necessário que este fosse feito em materiais 

leves, visto que a resistência mecânica das colunas de madeira é inferior à dos pilares de 

pedras. Sendo assim, no edificio Kappa beta, o pavimento seria de materiais leves como 

madeira, não tendo mais de um andar pela mesma razão. 

Uma escadaria monumental em ângulo reto com entrada pelo extremo sudoeste do 
edificio: 

A entrada na face oeste de um edificio pode ser atestada na quadra Mu, na qual a 

o 	 casa A tem sua fachada principal neste lado, diante de uma rua lajeada. No entanto as 
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evidências relativas ao edificio Kappa beta não permitem certificar a forma que esta entrada 

teria quando de sua elaboração. Temos neste caso um elemento de circulação de acesso ao 

interior sem um esquema definido, dada a ausência de elementos que mostrem uma 

elaboração complexa do acesso externo. 

A presença de uma grande base de coluna e de uma pierre à cupules pode ser vista 

como indício de uma tal entrada, mas isto criaria um problema de compreensão do sistema 

de acesso, pois se teria uma rota muito tortuosa composta de vários ângulos para se atingir 

o interior do monumento. 

O caso mais comum desse tipo de escadaria descendente se encontra nas salas 

lustrais, onde o acesso possui regularmente um cotovelo intermediado por um patamar 

quadrado. No entanto isso não significa necessariamente que esta configuração seja 

exclusiva das salas lustrais. O esquema de escadaria em ângulo reto se aplica em casos nos 

quais não se pretende um acesso visual do interior do edificio ou quando se tenta um 

melhor aproveitamento do espaço disponível. Como se trata de uma estrutura inserida em 

uma fenda na rocha, talvez (em vista da ausência de dados sobre a conformação da fenda) 

fosse um dispositivo colocado dentro dos limites da própria, não tendo portanto relação 

específica com uma função outra que não a de acesso. 

No entanto o cuidado na confecção da escadaria oeste sugere antes que ela seja uma 

entrada de aparato, o que é reforçado pela presença de indícios de batentes de portas no 

extremo inferior da escadaria, sobre o banco oeste da câmara Cl. Sobre o degrau entre o 

patamar e o banco foi achada uma reentrância retangular em toda a profundidade do 

degrau, baixa de 1,5 cm, aproximadamente no meio do degrau, alinhando-se com os 

batentes nas laterais do mesmo degrau (pr. 49a - b). 

Dessa maneira, considero mais viável imaginar que houve uma tentativa deliberada 

de ocultação da entrada do edificio, prõposição reforçada pelo sistema de conexão entre as 

salas desta parte do edificio, as quais proporcionam visão limitada de seu interior. Este é um 

dispositivo que encontra paralelos etnográficos 332 : 

Percebe-se que houve o uso de placas regulares de anirnouda na lateral da escadaria 

monumental, como ortostatos. Um sistema semelhante foi observado na casa Theta, onde as 

332 'Indeed religious-ritual structures with small. restricted. inner rooms are not uncommon ethnographicallv. Wason, 
Paul, K., The archaeologv of rank. 1994, p. 149. 
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faces de uma pequena saliência quadrangular mu foram revestidas com placas, da mesma 

maneira que ocorre na Esplanada Norte, onde as faces interiores dos muros circundantes 

eram revestidas com placas que, embora designadas como ortostatos por Effenterre, podem 

ser melhor identificadas como lambris 333 . 

A escadaria monumental desemboca sobre o banco da câmara Cl: 

Uma escadaria sobre um banco não é usual na arquitetura tanto como o caso 

anterior. Primeiro porque esta sala se situa em plano inferior com relação ao acesso externo, 

o que faz com que a escadaria seja um elemento de penetração oblíqua ao plano da sala e 

depois porque todas as paredes da sala em questão possuem um banco que corre ao longo 

de sua face interna. O exemplo da sala VI 9 do palácio maliota mostra uma situação que se 

encontra na maioria da salas dotadas de bancos, nas quais os bancos se encontram em 

posição lateral ou oposta à entrada das salas e não diante da mesma. A existência de bancos 

correndo nas três faces de uma sala e sob um ponto de acesso poderia sugerir a necessidade 

de se aproveitar ao máximo o espaço disponível ou de se ter os bancos em posição 

específica, nos extremos do corpo principal. 

Na câmara C5 existe no seu ângulo sudeste, uma escadaria de dimensões mais 

modestas do que aquelas do extremo oeste, com 1,10 m de largura. Da mesma maneira que 

as outras, inicialmente há o degrau formado pelo banco, que se afunda por 0,33 m e acima 

dele há mais três degraus (altura: 0,15/0,22 m, profundidade: 0,33/0,38 m) dando acesso ao 

extremo Norte do depósito M2. 

Uma escadaria menor também em ângulo reto na câmara Cl: 

No lado norte da câmara Cl existe uma segunda escadaria cujo ponto de chegada 

no extremo superior não foi descoberto, sendo possível apenas supor que fosse desembocar 

em um pavimento superior parcial (abrangendo apenas a fachada norte do monumento) ou 

pleno (abrangendo toda a superficie construída do edificio Kappa beta, câmaras e 

armazéns). Seu projeto em dois lances visíveis com um patamar intermediário sugere o seu 

prolongamento em direção leste sobre a fachada norte do edificio, ou seia  não seria 

rigorosamente uma escadaria em ângulo reto ou "L", mas em 'U' (pr. 50). Como dispõe-se 

333 Lambris ou dados (termo que designa uma série de placas postas como revestimento, porém em pedra). Opinião com 
a qual Effenterre concorda, cf. PMCAzL 1980. p. 120. 
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de evidências de um primeiro lance no interior do ediflcio, de um patamar intermediário e de 

um prolongamento por um lance leste-oeste sobre o escoadouro, conforme indicação de 

um retorno no canto nordeste de uma pedra acima deste patamar e uma reconstituição da 

armação de madeira apoiada nas paredes laterais do escoadouro, podemos afirmar que esta 

escadaria levaria a um piso superior acima da face norte do edificio, na forma de uma 

varanda ou da parte aberta de um pavimento completo. A descoberta de vestígios de carvão 

de madeira e terra queimada nos degraus desta escadaria suportam tal hipótese. 

Da mesma forma que a escadaria oeste, também dispõe de uma porta na sua base, o 

que é indicado pela presença de um orificio para o encaixe de um eixo do batente no topo 

do banco norte. A altura do ponto de chegada dessa escadaria não é conhecida ainda, 

porém uma estimativa talvez fosse possível pela sua situação peculiar sobre o escoadouro 

norte da câmara Cl, conforme explicado acima 334 . 

Sinais de portas nos extremos da escadaria monumental e na base da escadaria norte 
e na escadaria da câmara C5: 

O uso de portas como dispositivo de bloqueio para escadaria é um recurso 

arquitetônico comum na arquitetura minóica, sendo atestado no palácio maliota dentro do 

período neopalacial. A diferença mais flagrante destes casos é o fato de que se encontrou 

sinais de um encaixe de gonzo de porta para a escadaria norte sobre o ângulo noroeste do 

banco da câmara C1 335  e na escadaria oeste temos sinais de um enquadramento de porta no 

degrau acima do banco oeste e não sobre este (pr. 51). Os vestígios de carvão de madeira 

nos degraus apoiam tal sugestão. Para a escadaria da câmara C5 temos informações apenas 

sobre um enquadramento na base da escada, sobre o primeiro degrau e no ângulo sudeste 

do banco336 . 

A presença dessas duas escadarias na mesma extremidade do edificio, na parte oeste 
da câmara Cl: 

Sua existência pode ser atribuída à necessidade de se concentrar as vias de acesso ao 

corpo principal em um único ponto. O plano da maioria das habitações minóicas mostra que 

duas escadarias podem coexistir em um mesmo aposento, porém não tenho indícios que 

334 Verp. 135. 
135 Um buraco com diâmetro de 8 cm no estuque do ângulo Norte do banco Oeste, onde desemboca a escada. 

° Já citamos mais acima a presença de indícios de alizares e batentes em um plano descoberto nos arquivos da Ecole 
Française d'Athènes, cf. p. Error! Reference source not found.122 e nota 275. 
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mostrem um deliberado uso de elementos de separação para escadarias adjacentes de 

dimensões diferentes, embora ambas com sistemas de fechamento na base e no topo. 

Ao observar o palácio maliota337 , 
percebe-se que as escadarias da ilhota IX (IXa e 

IXb) estão dispostas paralelamente e sustentadas por uma mesma parede intermediária, 

tendo sido consideradas por Pelon como escadarias destinadas a duas categorias diferentes 

de usuários, já que uma seria para acesso de serviço e outra para os indivíduos que 

participariam das atividades desenvolvidas na sala de banquetes do pavimento superior. 

No entanto posso supor que a existência de duas escadarias de aparato nesse local 

fosse resultado de uma escolha deliberada, segundo a qual a câmara Cl seria uma ante-sala 

para o edificio Kappa beta. Esta disposição de escadaria em um único ponto de uma sala 

encontra paralelos em Mália? Aparentemente podemos verificar a presença de dispositivos 

articulados de maneira semelhante novamente na quadra Mu. 

As duas salas nas extremidades do nível inferior possuem bancos em três faces, 
voltadas uma para a outra: 

A presença de bancos nas construções é um traço que pode ser verificado em vários 

pontos deste sítio, pois se trata de uma característica da arquitetura minóica. O que se 

observa muitas vezes é a presença de um banco simples, correndo ao longo de uma face de 

uma sala ou de um espaço aberto. Mais raros são os casos em que estes bancos possuem 

seqüência em duas faces contínuas e bem raramente em três faces de um espaço definido. 

Este último tipo não é usualmente observado na arquitetura minóica, existindo poucos casos 

em que pudessem ser observados fora de áreas de armazenamento, nas quais se encontram 

plataformas elevadas de altura variável que por vezes são denominadas bancos, ainda que 

seja uma denominação no mínimo imprecisa e enganadora, pois as plataformas dos 

armazéns e depósitos minóicos são estruturas mais baixas que os bancos encontrados em 

outras áreas que não de armazenamento, além do que são dotadas muitas vezes de valas 

para escoamento de líquidos derramados dos vasos contentores. 

No caso dos bancos verdadeiros temos por exemplo, no palácio, a sala VI 9, onde 

um banco percorre as quatro faces do aposento, mas não passa no ponto de entrada. Temos 

também alguns casos na quadra Mu, porem ainda em áreas que foram identificadas como 

Novamente neste caso trata-se de um aspecto do edificio neopalacial. 
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depósitos. A presença de um banco percorrendo uma face de uma sala pode ser observada 

em diversas habitações maliotas, como na sala 20 da quadra Gama 338 . Sua função primária 

seria exatamente a que se supõe intuitivamente, de assentos. 

Effenterre chegou a sugerir que os bancos seriam para reuniões de conselhos duplos, 

um em cada sala339 . Este tipo de estrutura é único, entretanto, e não há indicações de que 

fossem destinadas a um conselho, muito menos a um conselho duplo. 

É o primeiro caso atestado de uma porta e janela comunicando duas salas hipostilas, 
sem abertura e iluminação externas: 

Um tal dispositivo não era conhecido na arquitetura minóica, com exceção do 

edificio B da quadra Mu, o qual apresenta características que permitem relacioná-lo com a 

arquitetura do edificio Kappa beta. Na quadra Mu a janela interna existente liga o corredor-

depósito V 5 com o depósito V 6, situados no subsolo da casa B. Podemos ver esta janela 

na reconstituição do setor feita há alguns anos. No caso dos edificios palaciais não temos 

notícia de outros exemplares. 

Os depósitos são em série, com um corredor perpendicular ao eixo dessas peças, mas 
do lado oposto à entrada para a câmara C5: 

Este tipo de projeto de construção de depósitos é associado a estruturas bem 

datadas do período protopalacial, especialmente tendo em vista as descobertas na quadra 

Mu, onde existem séries de armazéns com características similares, datadas do Minóico 

Médio II. Esse ponto não pode ser dissociado do seguinte, visto que fazem parte de uma 

série de inovações advindas no período protopalacial. No palácio podemos anotar a 

presença de depósitos de formato e configuração também similares na quadra XI. Os 

depósitos tem capacidade para um grande estoque, pelo que não creio que fossem apenas 

provisões para as reuniões, sendo mais provável que se destinassem à distribuição 340 . 

Até o período protopalacial os depósitos consistiam em salas quadrangulares, sem 

dispositivos ou disposição particular dentro da construção. Na maioria dos casos eram 

espaços nos quais foram atestados a deposição de objetos em quantidade, como ocorreu na 

338 Nesta sala mal conservada havia sinais de um pequeno banco estacado que percoma três de seus lados. Cf. Catálogo 
de Estruturas Protopalaciais. 

339 Effentene. H. vau. P!vícAL 1980. p. 192-193. 
° Cf. comentário de Efienterre emPMCM, 1980, p. 193. 
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nas salas 10 e 11 da villa Alfa. Para o período protopalacial existem poucos locais em que 

são assinalados depósitos em série: , o palácio, a quadra Mu, os depósitos Dessenne e o 

edificio Kappa beta. 

Os depósitos são dotados de dispositivos especiais (canaletas e vasos coletores): 

As áreas de estocagem das construções maliotas pertencem a quatro categorias 

distintas341 : as reservas, salas onde eram colocados vasos para guarda de bens diversos, em 

prateleiras, empilhadas no solo ou ao longo das paredes; os depósitos com dispositivos de 

arranjo, tais como bancadas, divisões internas de argila, parapeitos e plataformas ou bancos 

estucados para acomodar vasos grandes; os depósitos em série, onde há uma série de salas 

dispostas paralelamente e ligadas por um corredor comum num dos lados menores, dotadas 

de canaletas e vasos coletores no solo para evitar desperdícios, o que seria um 

aperfeiçoamento do tipo anterior; por fim os silos, estruturas construídas redondas, cobertas 

e enterradas destinadas a abrigar cereais, dos quais só conhecemos em Mália aqueles do 

bloco Sudoeste do palácio 342  

Os depósitos do edificio Kappa beta corresponderiam ao terceiro tipo. Esta 

categoria é uma das inovações no período protopalacial, possuindo tanto os vasos 

coletores, quanto as canaletas e a disposição em série (pr. 52). Os dispositivos 

correspondem a um projeto de construção dos depósitos que tem correspondência com a 

quadra Mu e outros edificios maliotas, sendo uma das inovações advindas do Minóico 

Médio II, embora Effenterre defenda a originalidade da construção no edificio Kappa beta 

no Minóico Médio IB, servindo portanto de protótipo para os armazéns da quadra Mu. A 

diferença mais palpável entre os armazéns da quadra Mu e do edificio Kappa beta está na 

ausência nesta última das plataformas para colocação de vasos, embora as canaletas e os 

vasos coletores já estejam presentes, bem como a disposição em série, com entrada pela 

extremidade mais estreita servida por um corredor comum. Ele se diferencia dos depósitos 

do bloco XI do palácio apenas pela ausência de plataformas com valetas e pelo acesso 

através de umà sala no extremo do conjunto. É necessário destacar a utilização de um dos 

' Esta é uma classificação emprestada a Effentene, que se mostrou útil para o estudo. Cf. Effenterre, H. van, PMCM, 
1980, p. 459. 

342 É necessário anotar que Effenterre vê nos silos áreas de estocagem temporána, pois uma longa permanência dos 
cereais ali poderia levar à degradação de parte do estoque. CtI Effenterre, H. van, PMCM, 1980, p. 459. 
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depósitos (M2) como área de armazenamento e como acesso para o conjunto, dotado de 

um elemento peculiar em se tratando de armazéns, ou seja, uma coluna. 

Existem outros bancos nos depósitos Ml e M4: 

Curiosamente não há menção na publicação ao banco na face Norte do depósito 

Ml, embora ele esteja presente no plano da publicação. Pelas indicações dadas no plano de 

Amouretti este banco mediria 0,16 m de altura, tendo 2,15 m de comprimento e 0,30-

0,38 m de profundidade (pr. 53a). 

Para o depósito M4 a descrição da autora é sucinta, tratando o banco como 

elemento acessório: "O traçado interior não é reto: em M4-M5 há disjunção de 0,25 m de 

profundidade343  e 0,50 m de altura, correspondendo ao banco no muro norte, que ocupa 

toda a sua largura" 344  (pr. 52). 

A presença desses bancos em depósitos não seria uma ocorrência rara, mas a sua 

presença em somente dois dos cinco depósitos atesta algo inusitado, desde que não há 

características que diferenciem os depósitos entre si. Poder-se-ia supor que estes bancos 

fossem plataformas elevadas para deposição de vasos, como era a prática observada nos 

depósitos da quadra Mu e do palácio, mas suas dimensões oferecem problemas de 

identificação. 

Se considerar a altura e profundidade dos bancos como critérios utilitários, o banco 

no depósito MI deveria ser descartado como tal pela sua altura, muito baixa para um 

assento se comparado como outros bancos do edificio Kappa beta, mas muito estreito para 

uma plataforma, se comparada com as plataformas da quadra Mu, a não ser que fosse 

empregado para a colocação de pequenos vasos (tacinhas), como uma prateleira. Note-se 

que a profundidade deste banco é semelhante à dos bancos do corpo principal do edificio 

Kappa beta. 

'° Embora minha medição seja de 0,30 m de profundidade em média. 
Outra disjunção menor (com 0.15 m) é mencionada na parede Sul. Esta segunda disjunção está em linha com o muro 
divisor de M3-M4, mas não se reflete na face externa do muro Sul dos depósitos. Não tenho indicações do sentido 
desta disjunção. 
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Escadaria no depósito Ml, com ponto de chegada ignorado, talvez piso superior, 
talvez setor B2: 

A presença dessa escadaria naquele ângulo do edificio sugere a existência de um 

pavimento superior ou de um acesso ao exterior. A dificuldade de se estudar essa área não 

permitiu que se chegasse a uma conclusão quanto ao seu projeto original, mas uma 

possibilidade é a de que diante do extremo oeste do patamar houvesse uma abertura para o 

setor B2, visto que neste ponto do muro oeste de Ml existe um bloco de ammouda que 

poderia servir como apoio para uma passagem externa (pr. 55). A continuação de uma 

escadaria sobre Ml não seria compatível com a presença das canaletas na suas partes oeste 

e sul, pois se teria um vão muito baixo para a colocação de vasos, ao menos tratando-se de 

pithoi. 

Uma plataforma no ângulo nordeste do depósito M5: 

No ângulo nordeste desse depósito há um pequeno maciço (2,30 m Norte-Sul e 

1,35 m leste-oeste) composto de parpaings de arnrnouda (0,35 m de altura) que encerram 

uma massa de terra coberta com uma camada compacta de pedrinhas. No ângulo exterior se 

insere uma grande laje de amniouda (1,00 x 0,90 x 0,15 m) horizontal. O plano e posição 

deste maciço fariam parte da concepção original, pois a terra de preenchimento era virgem e 

o desenho dos escoadouros é adaptado a ele 345 . (pr. 54a) 

Este dispositivo se diferencia das plataformas usualmente encontradas nos depósitos 

maliotas protopalaciais, por dois motivos: primeiro por ser uma plataforma retangular 

situada no ângulo de um depósito, sem continuidade nas outras paredes e, segundo, por ser 

uma plataforma de altura superior á encontrada nos depósitos tendo sido construída com 

blocos de arnmouda, de maneira similar aos bancos. Dessa maneira se descartou a hipótese 

de que se tratasse de uma plataforma para deposição de vasos, como seria usual. Também 

não poderia ser considerada um banco pela sua posição incomum e altura, já que os bancos 

são colocados ao longo das paredes, eventualmente abrangendo o ângulo das mesmas, mas 

não especificamente e unicamente no seu ângulo, tendo ainda profundidade excepcional 

para um banco (1,35 m para uma média de 0,35 m dos bancos registrados em outros partes 

do edificio Kappa beta). A presença de uma laje longa de anrniouda na parede leste de M5 

345 Amoureui, M.-C1., La Crypieklvposivle, 1976, p. 29. 
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sugere que a plataforma teria conexão com essa, dada a sua posição e aparente 

simultaneidade de construção. 

Amouretti sugere que este dispositivo poderia ser duas coisas distintas: uma 

plataforma para a movimentação dos pilhoi dos armazéns para o exterior, ou um tipo de 

acesso aos mesmos. Uma plataforma elevada pode ser vista na sala subterrânea X3 da 

oficina de fundição da quadra Mu, mas em um contexto associado à produção de vinho, 

devido à existência de uma prensa de uvas de terracota e de um pithos sobre a 

plataforma346 . Outro dispositivo similar seria o ressalto mu da casa Theta, situado 0,40 

acima do solo e com suas faces externas forradas com placas, dentro da oficina de cerâmica 

lambda 347 

A presença de um pavimento superior 

A maioria dos vestígios que sustentam a hipótese de um pavimento supenor 

consistem nos achados de artefatos que teriam tombado daquele. Estes consistem de vasos 

e fragmentos de bordas de estuque vermelho e rosa sobre a escadaria oeste e a escadaria 

norte, além de fragmentos esparsos desse material na câmara C5, além de terra queimada e 

carvão em estratos acima do solo desta câmara. A hipótese de uma continuação da 

escadaria norte sobre o escoadouro é um ponto que reforça tal suposição, visto que se trata 

da única interpretação plausível para aquele dispositivo. O mesmo poderia ser dito a 

respeito da escadaria sudoeste dos depósitos, que ao efetuar um ângulo para Norte 

presumivelmente seguiria para o pavimento. Além desses elementos resta citar a questão 

das colunas interiores, que seriam adequadas para o suporte de um pavimento feito em 

materiais leves. Se pudermos imaginar a projeção de uma varanda sobre a face norte, como 

um prolongamento da escadaria Norte, encontraremos uma solução compatível com os 

indícios. Ao Sul os sinais de um pavimento não são claros, devido à perturbação do terreno 

a ausência de informações de base, porém as estruturas encontradas nos setores B 1 -B2 

mostram uma resistência mecânica suficiente para a instalação de uma cobertura, seja sob a 

forma de um telhado, seja sob a forma de um terraço. Não é possível fazer um vinculo 

direto entre esse pavimento com os elementos encontrados em B2, pois sua datação é 

146 Poursat, J.-Cl., Guide de Mália. Le quarrier Mu, p. 14-15. Informações mais detalhadas em Poursat, .T.-Cl. & 

Schrnid. M.. .4rtisans minoens: les rnaisons-ateliers du quartierMu, 1995. 
347 Effenterre. Henri van, Malha - Malha, lvíaisons 111 p. 73. Cf. Catálogo de Estruturas Protopalaciais. 
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incerta, mas a base de coluna a sudoeste da entrada do edificio possui as dimensões e 

localização correspondente a uma projeção de uma cobertura. 

Neste ponto chegamos ao final de nossas discussões a respeito do que tínhamos em 

mãos até o momento em que iniciamos nossa pesquisa no edificio. É o momento de 

descobrir o que mais podemos encontrar no edificio Kappa beta. 
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Capítulo IV 

DA CRIPTA HIPOSTILA AO EDIFÍCIO KAPPA BETA 

A redescoberta do edifício Kappa beta: novos dados e novas 
interpretações 

Introdução 

Dois tipos de problemas serão abordados neste capítulo: os primeiros referentes a 

especificações a serem feitas quanto ao traçado do monumento, e os segundos referentes a 

novos elementos arquitetônicos que estão incorporados à mesma. 

Estas informações são o fruto de um trabalho baseado na análise dos documentos 

existentes na École Française d'Athènes e também em trabalhos executados no sítio de 

Mália. Durante os anos de 1995 e 1996 realizei duas campanhas de trabalho em Mália 

destinadas ao estudo do edificio Kappa beta em dois aspectos, o primeiro relacionado às 

sondagens efetuadas ao redor do monumento por Alexandre Farnoux em 1988-89, quando 

da preparação para a colocação de uma nova proteção para aquela área e a segunda para 

trabalhos de limpeza, manutenção e restauração do conjunto, visando ainda a execução de 

novos planos do edificio. 

O corpo principal do edificio se encontrava até 1996 em um estado parcialmente 

encoberto por areia e escombros provenientes dos trabalhos de manutenção e proteção do 

monumento. Minha suposição é de que a espessa camada de areia foi ao menos em parte 

colocada de modo a proteger as áreas escavadas na década de 60, porém o volume de 

detritos diversos que se misturaram àquela formaram uma cobertura que obstruía a visão 

dos seus detalhes. 

A inadequação do sistema de escoamento de águas das chuvas provocava 

inundações periódicas no interior do edificio, o que é visível em fotos do solo das câmaras, 

coberto com barro seco e ervas daninhas. As áreas ao Sul e ao Norte do edificio estavam 

encobertas pela mesma camada, o que impedia o estudo dos setores B1-B2 e A2-A6 

respectivamente. Parte das atividades realizadas em 1996 foram de recuperação do 
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conjunto, incluindo a correção do sistema de escoamento de águas e o desimpedimento das 

áreas meridional e setentrional. As intervenções necessárias para uma recuperação integral 

do edificio Kappa beta ainda não foram finalizadas, restando trabalhos de restauração dos 

armazéns e dos acessos externos do edificio. 

Para uma melhor exposição dessas informações e reflexões, dividi o monumento em 

cinco seções distintas, compreendendo 1) o acesso principal do monumento, o que inclui a 

entrada de aparato descrita por Amouretti e o setor B 1, 2) o setor B2 e os compartimentos 

ao Sul junto à Rua do Mar, 3) o corpo principal do edificio Kappa beta, com as câmaras 

C1-05, 4) os armazéns do edificio Kappa beta e 5) os setores A2-A6 e o beco ao Sul da 

Porta dos Armazéns da Esplanada Norte. Dessa maneira, efetuarei minhas reflexões 

segundo tal ordem. 

O acesso principal do monumento 

A entrada principal do monumento segundo Amouretti seria ao Sul e não a Oeste 

como era de se esperar. Entretanto não se tem indícios claros do sistema de acesso nessa 

área. A descrição de Amouretti segue: uma pracinha lajeada de 5 x 5 m ao sul da valeta, 

diante de um pórtico indicado por uma base a Oeste, ao lado do qual há uma pierre à 

cupules; após este pórtico se avança ao longo do muro oeste de Kappa beta, passando por 

uma loge e alcançando o topo da escadaria principal. 

Analisando a entrada do edificio Kappa beta como descrita acima por Amouretti, 

verifica-se a necessidade de uma reformulação da área, devido à presença de alinhamentos 

regulares de sideropetra junto à soleira da escadaria e de um prolongamento do muro oeste 

do edificio. 

Numa reavaliação das evidências, acredito que a entrada de Kappa beta compreende 

o setor denominado B 1, delimitado por muros de sideropeiras brutas e dividida em duas 

áreas (Bi Norte e BI Sul), e um setor externo a sudoeste do conjunto, que comporia o 

pórtico externo de entrada do edificio. A loge corresponderia na acepção de Amouretti à 

porção noroeste de Bi Norte 1 , mas eu creio que seria mais clara a sua interpretação se a 

considerarmos como uma estrutura separada de BI, o qual tem seu limite Oeste bem 

definido por um muro de sideropetras que constitui a face oeste da área B 1 Norte. Assim 

0 termo loge corresponde a cubiculo. Amouretti, M.-CI., La Crvpie Hvposrvie, 1976, p. 62. 
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sendo, resta o problema de identificação da área ao Sul da loge, que seria parte da rota de 

acesso à escadaria e na qual se encontrou uma série de muros baixos de traçado confuso, 

que foram parcialmente desmontados ao serem realizadas as sondagens em 1988-89. A 

limpeza dessa parte abaixo da loge, próxima da sondagem 17, mostrou que neste espaço a 

alteração provocada pela sondagem é profunda (pr. 56). 

A partir do extremo sul da escadaria de acesso se chega à soleira de blocos de 

ammouda, que se estende para Leste até tocar uma mureta de fundação nesta direção, ainda 

no setor B 1. A pedra de ângulo do topo da escadaria apresenta em seu ângulo interno de 

encaixe um pequeno chanfro ao longo de sua face oeste. Na soleira temos entre esta pedra 

de ângulo e uma das pedras frontais, uma cavidade retangular que poderia ter sido 

destinado a um batente de madeira. Do lado oposto da soleira há uma cavidade similar, de 

mesmo comprimento, porém mais larga. 

Imediatamente ao Sul da soleira existe uma grande concentração de pedras, sob a 

camada superficial retirada arenosa bege clara e logo abaixo assume um tom mais escuro 

com muitos pedregulhos, pedaços de sideropetra e fragmentos cerâmicos em uma terra 

avermelhada dura. Todo o setor ao Sul da escadaria está cheio de pedras. Entre essas se 

identificou um alinhamento simples de seis blocos brutos de sideropetra com largura 

máxima de 0,40 m, paralelo ao muro de fundação de ammouda que prolonga a soleira a 

Oeste. Esse alinhamento de sideropetras se inicia em um ponto mediano ao Sul da soleira e 

se estende até o muro de sideropetras que forma o lado oeste de B 1 Norte, penetrando sob 

as pedras deste (pr. 57). 

Inicialmente pensei que estes dois muros fossem parte de um mesmo projeto, porém 

existe um desnível de aproximadamente 0,30 m entre os dois muros. Outra possibilidade 

seria a de que o alinhamento encontrado fosse ligado ao ângulo sudoeste da loge, pois ele 

corta este espaço no sentido leste-oeste criando um cubículo fechado na parte sul da loge. 

Além disso esse alinhamento de sideropetras mantém altura similar aos blocos de anirnouda 

da soleira da escadaria oeste e de seu prolongamento. Ao Sul desse muro de sideropetras o 

solo encontrado era o nerochoma, no nível da escavação original, indicando o limite Sul da 

cobertura antiga. No canto sudoeste da loge foi encontrado a base do poste de sustentação 

da cobertura antiga, feito em concreto. 
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Ao descrever a entrada de Kappa beta e o setor B 1, Amouretti diz que encontrou 

'grandes pedaços de terrazza abaixo do nível da soleira da escada, na área do loge, 1,50 m 

acima do nível zero' 2 . Comparando com a situação encontrada em campo verifiquei que 

isso não era possível, pois os níveis dados e correspondentes ao solo original estão acima 

da altura dada por Amouretti, já que a 1,50 m se está abaixo do solo natural, tendo em 

média 1,75 m de profundidade. Ainda apareciam fragmentos plásticos da cobertura antiga 

até o nível da base do alinhamento de sideropetras, mas não há sinais de que Amouretti e 

Effenterre tenham descido abaixo de 1,50 m com relação à base de coluna da câmara Cl. 

Descemos até abaixo do nível da soleira de an,mouda, atingindo solo natural a 1,61 m no 

seu ponto mais baixo. Percebe-se que o prolongamento do muro divisório da loge com o 

setor Bi está em nível mais alto que o nível da soleira de amn,ouda. 

Uma diferença perceptível em relação ao plano é o desnível no lado norte do setor 

B 1, uma área retangular a Leste dos degraus restaurados da escadaria oeste. O muro sul de 

Kappa beta atinge uma altura máxima neste trecho de 1,24 m, estando o espaço 

imediatamente ao Sul nivelado com o topo deste muro até a distância de 1,42 m 3 , quando o 

piso é elevado até o nível da área externa, por volta de 1,87 m 4. Este desnível me parece ser 

deliberado, como uma tentativa de criação de uma área em nível intermediário ao do 

interior de Kappa beta e do espaço externo (pr. 61). Observe-se que a largura deste espaço 

é similar à largura da escadaria e que não há evidências de que o corrimão da escadaria 

oeste prosseguisse para Sul, separando a escadaria desse espaço intermediário. No entanto 

essas observações não devem ser consideradas como definitivas, pois o lado leste deste 

espaço intermediário está desabado, havendo no local um dique de blocos que sustenta o 

extremo noroeste da área B 1 Norte. 

A limpeza da área Oeste revelou a presença de dois elementos que poderiam estar 

associados à entrada: um muro de feições irregulares situado junto à parede oeste do 

edificio Kappa beta, e junto a esse, um fragmento formado por três camadas de estuque 

superpostas, encontrada em posição vertical, aparentemente fazendo parte do aplique de 

uma parede, o que explicaria sua posição incomum e desde que seguia uma linha quebrada 

2  Citado literalmente: cf. Amouretti. M.-Cl., La Crvpie Hvposivle, 1976, p. 62. O nível zero é o topo da base de coluna 
na câmara Cl. 

Medida estimada a partir do plano de Amouretti, pois dada a perturbação da área não foi possível tomar novas 
medidas acuradas. 

Ou de 1,78 m, se consideras a junção do muro sul da loge com o muro divisor de B1-B2. 
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regular em ângulos retos, como se acompanhasse os cantos e desníveis de uma parede. O 

espaço escavado da área externa para além do muro oeste é estreito. O limite da escavação 

está a menos de 0,50 m deste muro. 

Abriu-se uma área a Oeste no extremo sul do muro oeste de Kappa beta. revelando 

uma série de blocos que indicaram a continuação do mesmo. Havia um prolongamento em 

ângulo reto para Oeste na esquina do muro. Este prolongamento parece formar uma área 

quadrangular, na qual se achou outro bloco de cimento com poste. Inicialmente se pensou 

que essas pedras fossem um reforço para a fundação do poste da cobertura antiga de 

plástico, mas a continuidade desse alinhamento para Oeste me sugere que se tratava da 

continuação do muro do edificio, revelada quando da instalação da antiga cobertura. As 

pedras estão em dois níveis: um ao nível dos blocos do muro oeste de Kappa beta (isto 

parece acompanhar o declive da entrada, pois de B 1 Sul para a loge temos uma diferença de 

nível clara e da loge para a escada temos mais). O muro oeste parece seguir com nível 

constante. O prolongamento se estende para Sul na forma de um ângulo para Oeste e Sul e 

Oeste de novo. Forma-se uma mureta larga de 0,30 m feita com blocos em fileira dupla e 

simples, irregulares. Ao Norte e ao Sul desta mureta temos camadas de terra esbranquiçada 

com fragmentos de estuque. Mais ao Sul, a cerca de 0,50 m desse alinhamento, apareceu o 

extremo de outra mureta Leste-Oeste que se sobressai cerca de 0,60 m de um corte no 

terreno a Oeste de Kappa beta, onde se instalara uma cerca de arame. Aparentemente este 

trecho de muro é a continuação de um muro assinalado no lado norte da Sondagem 18 de 

A. Farnoux. Do lado oposto, ao Norte, a área quadrangular citada acima poderia ser uma 

outra parede. A partir da base de coluna de cimento, existe uma linha de três blocos médios 

Norte-Sul ladeados a Oeste por pedras menores em linha, sendo que a de Norte é ladeada 

por uma linha de estuque ao longo de seu perímetro externo. 

Na área ao Sul da entrada um fragmento de estuque no solo junto a uma pedra foi 

esmagado devido à passagem da torre fotográfica. Limpando-se esta parte novamente 

verificou tratar-se de um possível revestimento de parede do lado externo do edificio Kappa 

beta. O comprimento total da borda de estuque é de 0,28 m, com 3 camadas superpostas 

verticalmente de espessuras entre 3-5 mm. Os fragmentos são frágeis, mas ao menos duas 

curvaturas são bem claras, formando um 'Z' que contorna a pedra (pr. 58). Para Oeste ele 

segue por 8 cm e para Leste por 10 cm. Ao redor desta parte encontramos fragmentos 
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tombados de estuque. O revestimento se acha na base da pedra e pode mesmo passar sob 

esta. O topo da pedra está a 8 cm de altura em relação à borda de estuque. aparentemente a 

escavação de Effenterre não chegou a atingir diretamente este ponto, mas a consistência do 

solo e a presença de pregos e plástico sugere que a área foi sujeita a intervenção 

involuntária, talvez em razão das obras de construção da cobertura. 

Saindo da entrada e passando para o setor Bi se entra na área Bi Norte, onde a 

retirada da camada superficial de areia revelou a Leste um solo compacto e frágil de 

pedriscos. O ângulo Noroeste dessá área havia desabado, pelo que fora feito um dique de 

pedras acima citado, atrás do qual havia uma camada espessa de areia. No centro dessa área 

apareceu o mesmo solo visto a Leste, o qual se estendia até o Sul, sem ser evidenciado ao 

Norte ou a Oeste. 

Passando-se para a parte Sul encontrou-se a nerochoma a cerca de 10-15 cm abaixo 

do solo atual. A área abrigava muitos fragmentos cerâmicos comuns grandes e alguns ossos. 

O solo era compacto porém ainda solto. Ao descer um pouco mais se atingiu uma outra 

nerochoma. 

Foi recuperado um alinhamento de pedras no setor B 1 Sul. Evidenciou-se seis lajes 

dispostas no seu comprimento e orientadas Norte-Sul, exceto a segunda de Norte para Sul, 

que estava em posição perpendicular com relação às outras. Esta laje estava muito 

fragmentada, tendo se partido em camadas. Tais lajes constam do plano de Amouretti e são 

mencionadas na publicação de forma sumária 5 , indicando que seriam lajes de sideropetra, o 

que nos parece incorreto, dada a sua consistência folhosa e sua espessura (pr. 59). A 

interpretação destas lajes como um possível banco não encontra eco nos exemplares 

existentes destes dispositivos, pois descendo até abaixo do nível das lajes, se verificou que 

elas estavam colocadas diretamente sobre a terra e não sobre uma mureta, o que poderia 

apoiar aquela idéia. Sua configuração e posição são mais semelhantes a uma soleira ou um 

lajeado do que a um banco. 

A disposição dos vestígios neste setor sugere que o acesso à cripta seria feito a 

partir de Oeste e não do Sul, pois os alinhamentos descobertos naquele extremo da parede 

ocidental de Kappa beta indicariam uma extensão da passagem virada para Oeste, desviando 

Amouretti, M.-Cl., La Cr.ple Hi'posrvle. 1976. p. 63. O mesmo não ocorre com dois alinhamentos quase paralelos de 
pedras que partem perpendiculannente do muro divisório de B 1 -B2 para Leste, os quais não estão citados no texto da 
publicação e nem no caderno de campo referente ao setor 132. 
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a entrada da área ao sul da loge. A presença da pierre à cupules teria sentido ao se situar 

em um ponto no interior do pórtico de entrada e não ao norte deste último. 

Da mesma maneira, o desenho da loge e do acesso à escadaria oeste se modificaria 

com a elevação do piso da entrada ao nível do alinhamento de sideropetras. 

O interior do edificio Kappa beta - os limites das câmaras C1-05: 

De acordo com o que foi observado em 1996, temos as seguintes constatações a 

serem feitas: 

O solo logo abaixo da camada superficial de areia é uma terra avermelhada fina que 

marca o limite da escavação, com o estuque remanescente logo acima dele (c. 10 cm). 

Encontrou-se blocos de pedra no limite das câmaras C1-C2, ou seja, alinhados com a base 

para viga de madeira marcada no solo por uma laje retangular. Uma limpeza mostrou ser 

uma série de quatro blocos com espaçamento regular entre dois deles e dois outros 

fechando o extremo norte. 

Ao Norte da base da viga Sul das câmaras Cl -C2 há uma terra cinza-esverdeada 

friável, limitada ao espaço entre as pedras que comporiam o muro com aberturas. Não há 

sinais dessa terra mais ao Norte. 

Descrevendo o limite entre as câmaras C1-C2 temos de Sul para Norte: uma série 

de quatro pedras alinhadas com a laje do extremo leste do banco Sul da câmara Cl. Esta 

laje mede c. 0,20 x 0,30 m, sendo plana e retangular, com um canto quebrado. A sua 

localização permite supor se tratar de uma base para um poste quadrangular de madeira, o 

qual se encaixaria no extremo leste do banco da câmara Cl. O solo estucado que se estende 

pela parte Sul da câmara C2 se interrompe no limite com um espaço ligeiramente maior do 

que aquele ocupado pela base, formando um retângulo de 0,24 x 0,55 m, tendo como 

limites o banco a Oeste, a parede externa ao Sul e o estuque da câmara C2 a Leste e ao 

Norte. Chamo a atenção para o detalhe que, ao Sul, a parede do edificio Kappa beta tem no 

lugar de um bloco de arnmouda, um bloco de sideropelra preenchendo esse espaço, ao 

contrário do que seria o esperado neste tipo de aparelho 6 . Note-se que na parede de 

ammouda há um chanfrado raso vertical que se estende até o topo do muro e que é mais 

° O emprego de blocos de .sideropetra em um aparelho regular de arnrnouda não constitui urna prática comum na 
arquitetura minóica, ao menos se tratando de urna parede na qual não há o uso intercalado destes materiais. 
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largo para Leste do que a marca no solo (pr. 62b). Da extremidade do banco até essa marca 

temos um vão de 0,65-0,67 m de comprimento, maior do que o comprimento da laje e do 

espaço no qual ela está situada. 

Seguindo para Norte, a camada de estuque do solo da câmara C2 está mais para 

Oeste, formando um ângulo reto com a base da viga. Sinais do mesmo são visíveis até 

0,40 m da parede sul. Mais para Norte, até 1,10 m da parede, há fragmentos de sideropetra 

esparsos numa faixa larga de 0,50 m. A 1,10 m está um bloco de pedra A fragmentado de 

forma trapezoidal com 0,55 x 0,65 m, tendo seu lado leste alinhado com a base da viga. 

Após esse, temos um intervalo de 0,05 m e uma pedra menor no ângulo noroeste 

(0,15 x 0,15 m) seguidos por um vão de 0,50 m. Temos após isto outra série de 

sideropetras: um bloco alongado B alinhado Norte-Sul de 0,65 x 0,40 m e dois menores a 

Leste, medindo respectivamente c. 0,30 x 0,40 m e 0,30 x 0,35 m. A largura total do 

conjunto atinge aqui 0,80 m. A 3 m da parede sul temos um vazio de 0,15 m e a 3,15 m 

outro bloco de sideropetra C, menor e mais alto do que os anteriores. Mede c. 

0,45 x 0,47 m. Ao Norte deste, na distância de 3,60 m, temos uma pedra de formato 

irregular O que fecha a passagem, se estendendo até a parede norte a 4,10 m. Esta mede 

0,50 x 0,67 m. 

A disposição destas pedras no solo das câmaras C1-C2 sugere a existência de uma 

espécie de passagem dotada de dois ou três vãos separados e suportados por pilares de 

rocha. Discutiremos agora esta situação, pois ela é concernente ao problema de sustentação 

da cobertura e de articulação dos espaços internos dó edificio Kappa beta. A presença 

daquela base de suporte na parede sul das câmaras Cl -C2, num ponto deslocado em relação 

ao extremo leste do banco Norte da câmara C 1, onde uma cavidade retangular abrigaria um 

poste para sustentação do teto do edificio Kappa beta. Devido à posição da base de coluna 

na câmara Cl, seria mais viável supor que o suporte ao Norte estaria destinado a um 

alinhamento com um vigamento que passasse sobre a coluna e se apoiasse sobre o topo do 

extremo oeste da parede de Norte da câmara C2. 

O deslocamento em relação à cavidade na parede sul da câmara Cl e a ausência de 

indícios no solo que apoiassem a existência de suportes auxiliares na câmara Cl sugerem 

antes que o poste Sul fizesse parte de um outro esquema de vigamentos. Este poste se 

alinha no sentido Norte-Sul com aos blocos citados acima. Entre a base do suporte e o 
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primeiro bloco de sideropelra temos um vão de c. 0,86 m seguido por um bloco de 0,55 m 

de largura, outro vão de 0,70 m de largura, três blocos com largura máxima de 0,65 m, um 

vão menor de 0,15 m, outro bloco de 0,45 m, junto ao último bloco de 0,45 m. Como o 

terceiro bloco se encontra em posição mais elevada em relação aos outros, poder-se-ia 

supor que formasse uma soleira? Neste caso ele seria parte de um vão com 0,60 m de 

largura. Assim se teria uma passagem com três vãos, os quais mediriam entre 0,60-0,86 m 

de largura, separados por suportes com 0,45-0,65 m de largura (pr. 64a - b). No entanto ao 

Norte da base da parede sul indicamos que o estuque do solo fazia um desvio, contornando 

em ângulo reto um espaço longo de 0,40 m, o que poderia sugerir que o comprimento total 

da base do suporte fosse de 0,40 m e não de 0,24 m, o que reduziria o vão inicial para 

0,70 m, igual à largura do segundo vão. Assim se criaria uma passagem com dois vãos de 

largura idêntica no Sul e no centro, ou com três vãos, sendo aquele mais ao Norte 

ligeiramente inferior aos outros, com 0,60 m. Uma terceira possibilidade seria a de que o 

bloco C fosse parte do sistema de sustentação proveniente da coluna na câmara Cl, com a 

qual mantém alinhamento Leste-Oeste, pois a base de coluna está situada a 0,60 m do banco 

Norte da câmara Cl. o que corresponderia aos 0,50 m de distância entre a parede norte da 

câmara C2 e o bloco C. O problema na interpretação dessas passagens era o fato de que o 

muro da reocupação em Cl -C2 estava situado sobre a divisão dessas câmaras, o que 

tomaria incerta a identificação dos blocos no solo como remanescentes da primeira fase de 

ocupação ou da fase de reocupação. No entanto como este muro posterior estava apoiado 

sobre uma camada de terra espessa de 0,50 m, os blocos encontrados no solo pertenceriam 

à primeira fase de ocupação e construção 7 . 

As pedras A e B mostram sinais de aparelhamento e estão em mesmo nível, o 

mesmo acontecendo com a D. Todas estão em nível mais elevado do que a base do poste ao 

Sul e ligeiramente acima do nível do piso estucado. Pude observar que neste existem ao 

menos duas camadas superpostas de estuque branco. As bordas de cimento colocadas nos 

anos 60 junto aos bancos da câmara Cl às vezes se superpõem a outras camadas de estuque 

(duas a três camadas sob o cimento), as quais têm espessura de 4-5 mm cada. Não há sinal 

de estuque naquelas pedras. 

CII Amouretti, M.-C1., La CrvpteHvposxvle, 1976, p. 31. 
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Na câmara C2 temos várias bordas de cimento que delimitavam um quadrilátero de 

2,80 x 4,30 m. Aparentemente tratam-se de tentativas de preservar o estuque naquela 

câmara que não foi destruído pelos muros da reocupação, situados mais ao Sul. No lado sul 

da câmara C2 a área estucada se prolonga desde o limite com a câmara Cl até a distância 

de 4,65 m a Leste do banco dessa câmara, após o que há um espaço vazio preenchido com 

areia e terra longo de 0,45 m e novamente o solo com estuque até 7,90 m, o limite aparente 

com a parede divisória das câmaras C3-C4. 

Na altura do espaço vazio acima citado, o estuque na parede sul mostra um desnível 

claro entre as partes a Oeste e a Leste. Na câmara C2 o solo estucado é mais baixo do que a 

sua contrapartida na câmara C3, sendo o espaço entre ambos preenchido ao longo do eixo 

Norte-Sul por aforamentos rochosos e pedriscos (pr. 65). Este desnível seria indicativo da 

separação entre as câmaras C2 e C3? Se considerarmos que este desnível se encontra em 

linha com os elementos citados a seguir talvez tenhamos uma nova interpretação dos limites 

internos de Kappa beta. 

No limite entre as câmaras C2-0 temos em linha de Sul para Norte: até 0,70 m da 

parede sul, uma cavidade preenchida por areia até 0,25 m de profundidade em relação ao 

solo atual 8  (pr. 62a). Até 0,20 m da parede sul o fundo da cavidade está em nível mais alto, 

como se fosse para abrigar um suporte vertical. A 0,70 m temos uma sideropeira posta 

obliquamente com a face inclinada para o Sul, larga de 0,54 m. Em seguida temos uma 

concentração de pedras irregulares distribuídas numa linha Norte-Sul até 2,20 m. Neste 

ponto chega-se a um bloco plano e trapezoidal de 0,45 x 0,60 m ao redor do qual, na parte 

Sul e Oeste temos vestígios de estuque no solo. Na face oeste desta laje, em um chanfro que 

percorre esta face, há um pequeno fragmento de estuque vermelho (0,5 cm), acompanhando 

a curvatura do chanfro. Após essa laje temos um espaço vazio de 0,75 m e outro bloco 

trapezoidal medindo 0,55 x 0,50 m, alinhado com a anterior pelo lado oeste. Os lados 

confrontantes das duas pedras são aproximadamente paralelos e retos. 

Na parede sul, mais para Leste deste alinhamento, temos um restauro que indica a 

altura provável do solo estucado em um trecho largo de 0,37 m. Mostra-se o estuque da 

parede e do solo se tocando (espessura da camada de 5-6 mm). 

8  Cf. Amouretti. M.-C1.. La CrL.'pteHvposíl'Ie. 1976. p. 21. a. 20, onde faz menção a isto como a base do muro sul entre 
C2-C3. 
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O solo da câmara C2 em geral apresenta uma coloração acinzentada do lado sul, 

misturada com o estuque e com a terra vermelha. Esta cor se estende em uma faixa de 

1,50 m de largura. 

Algumas pedras no solo do interior da câmara C2 podem ter sido parte dos muros 

da reocupação, como é o caso de dois blocos semi-enterrados a Leste do alinhamento entre 

as câmaras Cl -C2, que corresponderiam ao muro central da reocupação da câmara C2 de 

acordo com a análise de uma superposição do plano geral do edificio Kappa beta fornecido 

na publicação e do plano parcial dos muros da reocupação. 

Notou-se, durante o estudo de campo, que a cavidade no solo na parte Sul entre as 

câmaras C2-0 se alinha verticalmente com o bloco de amrnouda Leste no alto da parede 

sul que apresenta encaixe de vigamento. No entanto, no plano, esta arnrnouda se situa mais 

a Oeste e não se alinha com a cavidade, o que parece ser uma imprecisão no plano de 

Amouretti9 . Uma série de novas medições permitiu verificar que estes elementos estão 

mesmo alinhados' 0 . 

O que temos realmente para definir os limites das câmaras C2-C3? Uma cavidade no 

solo com laterais de alturas diferentes, blocos dispostos em uma linha reta e duas lajes de 

sideropetras com faces regulares confrontantes separadas por 0,75 m. Estes dois blocos no 

solo têm altura idêntica, mas não apresentam traços de aparelhamento. O espaço entre eles 

não possui nenhuma característica especial, sendo constituído da mesma terra avermelhada 

vista em outros pontos da câmara C2. Talvez esses blocos sejam também parte dos muros 

de reocupação, mas não temos indícios que suportem essa interpretação. 

A câmara C3 teria seu limite marcado a partir de 6,15 m do banco da câmara Cl, 

onde começa o seu piso estucado, atualmente refeito em cimento, na sua maioria. O estuque 

ainda é visível e está melhor conservado do lado leste e nos extremos Norte e Sul desta 

câmara. Ela tem seu limite Oeste definido por Amouretti como "mais uma ante-sala do que 

uma câmara, com um pequeno ressalto (alt.: 10 cm) no estuque do solo, marcando a 

passagem da câmara C2, da qual estava separada por um muro inteiro mais recente". Ainda 

há sinais no muro norte do limite antigo da parede original (larg.: 0,70 m); já no muro sul, 

9 Amouretti, M.-Cl., La Crple Hvpostvle, 1976, p1. 1. 
10  Em um plano encontrado na planoteca da EFA (n° 8227) se observa que urna indicação no solo do edificio Kappa 

beta dessa cavidade e de duas pedras mais ao Norte dessa, está em linha com o encaixe Leste do topo do muro sul da 
câmara C2, confirmando a nossa constatação. 
Visível na foto XV 2 em Amouretti. M.-Cl., La Cnpte Hvpostvle. 1976. 
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• mais a Oeste, há uma base de muro. Com  estas forma-se entrada em chicana 12". No entanto 

nos perguntamos se este muro ao Sul não prosseguiria mais ao Norte em linha reta, dada a 

presença dos dois blocos ao Norte que formam uma passagem com 0,75 m de largura, o 

que é compatível com os vãos de passagens em construções minóicas. A datação do muro 

norte é favorecida pela presença de fragmentos cerâmicos misturados à argamassa, datáveis 

dentro de uma faixa temporal extensa, do Minóico Médio 1 ao Minóico Recente IA. Assim 

sendo, se este muro não foi erguido durante a reocupação no Minóico Médio III - Minóico 

Recente IA, ao menos ele foi sujeito a reforma durante esse período. 

A porção sudoeste da câmara C3 apresenta a mesma composição da parte Sul da 

câmara C1 com a mesma matéria acinzentada mesclada a estuque. O rochedo aflora em 

alguns pontos ali, o mesmo ocorrendo do lado norte da câmara C1 A parede divisória entre 

as câmaras C2-C3 é composta por arnnwudas no lado sul e de duas ammoudas e 

sideropelras do lado norte. A diferença de aparelho na construção dos muros divisores das 

salas do corpo principal suscita algumas indagações, principalmente quanto ao sentido de tal 

diferenciação (pr. 63b). 

Durante o processo de limpeza e restauração do interior, verifica-se que os muros 

divisórios das câmaras C3-C4 são feitos de blocos regulares de anirnouda recobertos por 

uma biocagem (argamassa) de pedras e terra, na qual estavam misturados alguns fragmentos 

cerâmicos (pr. 66). De acordo com a autora, a câmara C3 está separada da câmara C4 por 

um muro cuja base era uma fiada de parpaings (larg.: 0,85 m) postos lado a lado, com as 

faces estreitas aparentes dos dois lados. A parte superior seria em terra com pedriscos e 

amniouda, tudo coberto com estuque sobre uma base de cascalho, o que é visível na parede 

norte. Minha observação mostra que o muro é composto em sua totalidade por blocos de 

amrnouda recobertos de uma argamassa de terra e pedras. 

A câmara C4 apresenta-se em nível mais alto do que a câmara C3, de acordo com o 

nível do solo estucado. De uma maneira geral, existe um declive perceptível de Leste para 

Oeste, da câmara C5 até a câmara C1' 3 . A separação entre ambas se faz por meio de um 

muro regular de annnouda de espessura similar, tendo cavidades no solo onde estariam 

postos batentes de porta. 

12  Arnouretti, M.-C1., La Cn'pta Hvpostvle, 1976, p.  21, n. 20. 
13  Ver item sobre os níveis do solo do edificio Kappa beta. 

( 
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A câmara C4 oferece menores problemas de interpretação quanto à sua 

configuração. Os dispositivos especializados dessa câmara, a porta e a janela que se abrem 

para a câmara C5 foram adequadamente descritos por Amouretti. Os trabalhos necessarios 

de restauração e consolidação foram levados a cabo durante a campanha de 1996. 

O Setor B2 - vestígios múltiplos: 

Esta área oferece uma série de questões a serem analisadas, a começar por sua 

descrição inicial. Trata-se de um retângulo medindo 8,20 m de largura a partir do muro sul 

de ammouda do edificio Kappa beta até os compartimentos junto à valeta da rua do Mar e 

com 11,10 m do muro divisor de 131-132 até o muro oeste dos armazéns, não 

correspondendo portanto às dimensões dadas por Amouretti que o descreve como um 

terraç& 4 : "um espaço quadrado (10,00 x 10,50 m) nomeado B2, ocupado por um terraço 

cujo solo era em terra e tijolos moídos, parcialmente conservado". Este setor é delimitado 

ao Sul por dois compartimentos retangulares paralelos à Rua do Mar que se estendem por 

toda a face sul do setor B2, separados por um canal aferente da valeta que ladeia aquela. 

Um intenso trabalho de remanejamento da área pode ser interpretado como os indícios de 

utilização durante o período neopalacial, como veremos mais abaixo. 

O trabalho de limpeza cobriu inicialmente todo o setor, e à medida em que se 

recuperava o solo arqueológico, observou-se que os limites originais da escavação não 

correspondiam completamente ao plano e à descrição publicados (pr. 67a). A escavação de 

Effenterre seguiu da parede sul do edificio Kappa beta até uma distância de 2,80 m. 

A descrição oferecida por 'Amouretti sugere que se tratava de um terraço coberto 

por uma camada de terra misturada com tijolos moídos, o que daria uma coloração 

avermelhada ao solo, identificado como terrazza pelos escavadores. No entanto um teste 

realizado na superficie mostrou que este suposto piso não seria mais do que uma camada 

fina e fiável (menos de 5 cm) que encobria uma camada mais densa de solo composto por 

terra, estuque amarelado, fragmentos cerâmicos e pedriscos espessa de 0,20-0,25 m, o qual 

posso supor tratar-se de um aterro ou solo estabilizado. Esta camada se estende até o limite 

Norte da escavação de Effenterre, com uma profundidade alcançada de cerca de 0,50 m em 

11  Aniouretti, M.-C1., La Crvpie Hvpostvle, 1 976, p. 61. 
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relação ao solo arenoso inicial. Como ele afirma ter descido até cerca de 0,90 m durante sua 

escavação, não teríamos encontrado ainda a base de seu trabalho, mas percebemos já nesta 

profundidade uma mudança da consistência do solo, o qual se tornou mais duro e 

compacto, sugerindo ser ali o solo natural pedregoso. 

No setor B2 ocorreu a aparição de uma série de elementos que havíamos observado 

no plano fornecido por Amouretti e que não estavam discriminados no texto da publicação. 

Tais elementos são os dois alinhamentos quase paralelos de pedras situados junto ao muro 

de fundação divisor com o setor B 1 e uma pequena área de solo estucado a Leste, junto ao 

muro oeste do depósito Ml. Outros elementos foram encontrados, como é o caso de três 

maciços de pedra distribuídos pelo centro do setor. Para uma apreciação correta dessa área, 

passarei a uma descrição detalhada de sua situação: 

Seguindo de Oeste para Leste temos em primeiro lugar o muro de fundação entre os 

setores B 1 -132, largo de 0,70-0,90 m, feito com grandes blocos brutos de sideropetra que 

ocupam toda a sua largura, e orientado Norte-Sul que se estende desde o muro sul da 

câmara C2 até o muro sul do recinto, num comprimento de 8 m. A altura desse muro 

divisor de B 1 -B2 é homogênea, variando cerca de 4 cm em sua extensão, exceto num 

trecho de 1,70 m de extensão, situado a 2,70 m do muro sul da câmara C2, o qual possui a 

mesma largura do muro entre os setores B 1 -B2, mas em posição mais baixa com relação a 

este. As cotas de nível mostram uma altura média de 2,14-2,09 m no muro e de 1,80-1,88 m 

neste trecho, ou seja, uma diferença de 27-34 cm. Há uma diferença aparente entre estas 

seções do muro quanto à sua conformação, pois ele é composto por blocos menores de 

sideropetra, também não-aparelhados. 

Imediatamente a Leste deste muro se iniciam dois alinhamentos de pedras situados 

quase que em linha com os extremos deste desnível no muro divisor de B1-B2 (pr. 68b). O 

alinhamento mais ao Norte se origina no ângulo Nordeste deste desnível, ocupando 0,90 m 

da sua largura. Ele tem largura na base de 0,70 m e no topo de 0,45 m, sendo feito de 

blocos médios emparelhados com pedriscos entremeados (tudo em sideropeira), sobre um 

leito de pedras menores que o compõem. Sua face norte não é bem definida, sendo 

composta por pedras esparsas e mal-alinhadas. Poucos restos foram encontrados nesta área, 

com exceção de alguns fragmentos de cerâmica comum. O segundo alinhamento, ao Sul, é 

formado por blocos mais largos de sideropetra, com 0,40-0,60 m, distribuídos regularmente 
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lado a lado e entremeados de pedriscos e terra, tendo uma largura média de 0,55 m. Os 

blocos superiores estão em nível semelhante ao do alinhamento Norte (2,03 m), com sua 

face norte regular. 

A 1,70 m do muro divisor de B 1 -B2 os dois alinhamentos se encontram por meio de 

um bloco de sideropetra alongado (0,85 x 0,55 m). A Leste desse bloco, na distância de 

2,60 do muro de B1-B2, há dois outros, um maior de formato irregular e aplainado 

medindo 1,10 x 1,20 m e outro de formato alongado ao Sul, medindo 0,53 x 0,73 m (pr. 

68a). A grande sideropetra está à mesma altura do muro divisor de B 1 -B2, (2,15 m), sendo 

que os blocos menores aparentam formar um conjunto devido à suas posições e formatos, 

estando em níveis mais baixos do que o bloco maior (respectivamente a 2,02 e 2,04 m de 

altura). Ao redor desses blocos e até 4,20 m do muro de B1-B2, há um leito de pedras 

menores, formando um limite Norte-Sul que liga os dois alinhamentos (pr. 69). O 

alinhamento Norte passa ao lado do bloco acima citado e segue até a distância de 2 m, 

sendo interrompido à altura do bloco maior e segue mais para Leste até atingir o 

comprimento total de 4,15 m, na forma de um muro de pedriscos no mesmo nível da rocha 

maior, desviando-se levemente para Norte. Ao contrário do alinhamento Norte, o 

alinhamento Sul não toca as pedras centrais, pois a linha segue numa orientação 

ligeiramente oblíqua para Sudeste por 4 m, quando faz um ângulo acentuado para Sul. 

Neste ponto se encontrou parte de uma pierre à cupu/es no topo do alinhamento, porém 

sua situação oblíqua sugere que se tratava de um bloco reempregado. Esta pierre à cupuies 

consiste de um bloco de sideropetra medindo 0,28 x 0,15 m nos eixos maiores e 5 cm de 

espessura, de contorno irregular e com doze cavidades dispostas em elipse, das quais duas 

adjacentes estavam cobertas com estuque, o qual preenchia as cavidades (pr. 72). 

Ao Sul destes alinhamentos e até o aferente existe no nível de 2,16 m uma superficie 

formada por terra marrom clara dura e compacta misturada com fragmentos e pedrinhas, 

que se estende desde o muro divisor de B1-B2 até o limite da escavação de Effenterre a 

Leste, com exceção da sondagem 2 de Effenterre. Mais a Oeste, junto ao compartimento 

Oeste do aferente da valeta da Rua do Mar, existem sete lajes de pedra dispostas de maneira 

a formar uma linha paralela à face exterior do compartimento, medindo cerca de 1,85 m de 

comprimento e 0,40 m de largura, estando no nível de 2,15 m, praticamente ao nível do solo 

circundante (2,16 m). (pr. 71b) 
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Após passar por estes elementos e seguindo para Leste, o leito de pedriscos é 

substituído por uma camada dura e esbranquiçada de pedras, estuque branco e amarelo, 

aspropetra e cacos, espessa e que parece cobrir o leito de pedriscos. 

No topo dessa camada se inserem as pedras que circundam o suporte da base de 

coluna de sideropetra. A camada esbranquiçada se estende de 4,20 m até 7,90 m (medido a 

partir do muro divisor de B 1 -B2), sendo depois substituída por uma camada de pedras, 

cacos e terra mole 15 , atestada até 9,10 m. Neste ponto não se continuou a abrir mais para 

Leste, pois se seguia a camada superior com estuque. 

A descoberta dessa base de coluna e de uma laje de embasamento sugerem a sua 

inserção em um mesmo momento da história do edificio Kappa beta ou ao menos com o 

emprego de uma mesma técnica (pr. 73a - b). Sua posição relativa é de 3,10 m a partir da 

parede sul do edificio Kappa beta, 6,20 m da parede oeste do depósito Ml, 5,15 m do muro 

divisor de B1-B2 e 3,65 m do compartimento Leste ao Sul do setor B2. Trata-se de um 

bloco cilíndrico de sideropetra que estava partido em quatro fragmentos in silu, os quais 

foram remontados, dispostos sobre uma laje de rocha branca de formato irregular. Esta base 

de coluna é um bloco alto de sideropelra com o topo piquetado, as laterais polidas e a face 

inferior grosseiramente desbastada, com um diâmetro de c. 0,33 m e uma altura de 0,21 m. 

O suporte sobre o qual se apoia tem formato irregular e mede em seus eixos maiores 

1,25 x 1,10 m, estando rodeado por seis pedras menores, das quais três estão dispostas ao 

longo da borda Leste do suporte, duas ao Sul e uma a Oeste, com a sétima colocada 

obliquamente sobre a laje. 

Seguindo da base de coluna central para Leste, temos uma concentração de 

sideropetras que se estende de 7 m até 8,15 m, composta por um bloco alongado partido 

(1,40 m) orientado Leste-Oeste e ladeado ao Norte e ao Sul por pedras menores. Mais para 

Leste e ligeiramente ao Sul temos um círculo irregular de sideropetras menores apoiadas e 

delimitando uma grande laje circular aplainada também de sideropetra situada 0,18 m 

abaixo do topo das pedras menores (pr. 74b). O círculo de pedras tem diâmetro interno de 

1,25 m e a laje inferior de 0,75/0,78 m. Esta laje inferior mostra sinais de trabalho 

apresentando uma superficie regular e plana para sustentação de um pilar ou coluna. No 

Talvez uma camada de preparação do solo. Aparentemente há fragmentos de estuque amarelado sob esta camada 
esbranquiçada, mas em pequena quantidade, não suficiente para atestar um piso. 
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interior do círculo, sobre as pedras a noroeste, há fragmentos de estuque in silu numa altura 

de 5-7 cm em relação à laje. Neste ponto o solo de consistência pedregosa e compacta 

observado a Oeste é substituído por uma superficie mais arenosa com diversos fragmentos 

esparsos de estuque e placas ocasionais do mesmo. A posição oblíqua dessas placas sugere 

que tombaram de um nível mais elevado. 

Seguindo para Leste, descobriu-se uma área estucada junto da parede oeste do 

depósito Ml, a qual havia sido citada por Effenterre como "parte com estuque" em seu 

caderno de campo, sem menções posteriores na publicação (pr. 74a). Ela se situa a cerca de 

2 m ao Sul do ângulo com a câmara C5. Trata-se de uma área extensa (cerca de 

1,30 x 2,35 m), junto a um poste da cobertura antiga. O estuque tem uma altura irregular, 

situado cerca de 11-12 cm acima do nível do solo a Oeste. Situa-se porém em nível de 8-

10 cm abaixo do nível do solo em que se encontrou fragmentos de estuque esparsos junto 

ao muro oeste do depósito Ml. Este seria um piso revestido com estuque, de maneira 

similar ao piso do edificio Kappa beta e dos armazéns. Seu limite Norte se interrompe no 

provável borda da escavação de Effenterre, ainda que não haja menção do mesmo naquela 

área no caderno de campo. 

Ao Sul deste solo estucado temos uma seção de muro feito com sideropetras 

irregulares que se estende ao longo de 2,80 m a partir da parede oeste do depósito Ml, 

imediatamente ao Norte da escadaria sudoeste do mesmo (pr. 7 la). Em sua extremidade 

Oeste este muro se conecta do lado sul com um maciço de sideropetras trapezoidal, que se 

estende até o limite com o compartimento Leste (setor B2 beta). A Leste desse maciço 

temos traços de tijolos. Possivelmente o braço maior continua para Oeste, porém não foi 

possível dar seqüência esta investigação. Percebe-se no entanto que todo o ângulo sudeste 

do setor B2 está coberto de sideropetras, formando um kaiderini grosseiro. Esta área 

também tem seu estudo bastante prejudicado pelo que parece ser um acúmulo de rochas no 

ângulo sudeste dos depósitos. Uma limpeza no canto sudeste do setor B2, junto à escadaria 

oeste dos armazéns, revela uma série de blocos de arnrnouda. que haviam sido citadas por 

Effenterre em seu caderno de campo. 

Mais ao Norte, seguindo a face exterior do muro sul do edificio Kappa beta, junto à 

câmara C4, se encontrou na camada arenosa um bloco chato e elíptico de sideropetra de 

grandes dimensões (1,10 x 0,85 m nos eixos maiores), rodeado por pedras menores e 
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apoiado no muro de sideropetra, que dobra a parede de arnmouda do edificio Kappa beta. 

Esta laje está nivelada com o topo do muro de amrnouca, aparentemente constituindo parte 

de um suporte, enquanto as pedras menores estão em nível mais baixo. Ela possui um 

formato irregular com cinco lados, como um retângulo que tivesse um ângulo partido. 

Situada no alinhamento de sideropetras que constitui o muro meridional externo do edificio 

Kappa beta, apresenta outras pedras similares ao redor, as quais aparentam terem sido 

dispostas no seu contorno (pr. 75b). Uma concentração mais densa dessas pedras está do 

lado leste, enquanto que do lado oeste se mostram mais esparsas. A posição dessa laje em 

relação aos muros é de 3,35 m a Oeste do muro oeste dos depósitos, 0,22 m do muro sul do 

edificio Kappa beta e 6,45 m do compartimento Leste ao Sul do setor B2. Curiosamente 

não há menção desta pedra nos cadernos de campo e nem na publicação. O terreno 

circundante apresentava indícios de elementos modernos que sugeriam uma interferência, 

tais como pedaços de plástico e pregos, reforçando a idéia de uma lacuna de informação. 

Devemos observar que a posição deste bloco o coloca em um alinhamento Norte-

Sul com o a base de coluna ao Norte, entre os setores A3-A4, onde existe um muro de 

fundação de grande espessura (0,90-1,10 m) que a liga ao muro norte do edificio Kappa 

beta. Um prolongamento desse alinhamento em direção oposta, para Sul, passaria sobre o 

círculo de pedras que rodeia a outra laje encontrada no setor B2. Portanto uma hipótese 

que deve ser considerada é a de uma possível conexão entre esses elementos, os quais, pelas 

suas dimensões, poderiam ser parte de uma mesma estrutura de sustentação. Temos 

respectivamente: a base entre os setores A3-A4, que mede e. 1,15 m de largura, o bloco ao 

Sul do muro do edificio Kappa beta, com 1,10 m de largura, e o círculo de pedras no 

centro-Leste do setor B2, que tem 1,25 m de diâmetro (pr. 75a). Todos os elementos 

observados são de siderop eira. 

Em resumo, o setor B2, mostra evidências de uma extensa ocupação, não sendo 

apenas um terraço, conforme interpretado por Effenterre e Amouretti. Três elementos que 

destaco são: as bases de colunas ao longo de um eixo Leste-Oeste, o alinhamento de bases 

de coluna Norte-Sul em B2 Leste que cruzam o edificio Kappa beta, e a presença de um 

solo abaixo do nível da borda interna do aferente da Rua do Mar 16 . 

Ver capítulo anterior. 
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O bloco dos depósitos - protótipo protopalacial?: 

Uma série de pontos já foi apresentada no capítulo anterior, portanto aqui poderei 

me restringir à exposição de problemas mais genéricos no que se refere à sua estrutura 

arquitetônica. Quanto a esses depósitos temos quatro pontos que sugerem um plano 

específico de construção particular dentro do contexto de Mália: 

Os depósitos ocidentais obedecem ao projeto de salas paralelas abertas em um lado 

menor para um corredor comum, perpendicular ao seu eixo maior, sendo as salas dotadas 

de canaletas e vasos coletores para líquidos vazados; 

Os depósitos tem acesso atualmente por meio de uma escadaria de três degraus, 

contando-se o banco dentro da câmara C5 e a escadaria com ponto de chegada ignorado no 

ângulo sudoeste de Ml. No entanto é estranho que um bloco de depósitos, que seria uma 

área de trânsito livre, tivesse seu acesso dificultado por uma escadaria demasiado estreita 

para o movimento depithoi entre o corpo principal e os depósitos 17 . 

A presença de outra escadaria de acesso, supostamente para um pavimento superior 

sugeriria uma conexão maior dos depósitos com outro piso e com outras atividades e, 

sugere ainda mais um traço de estranheza, pois trata-se de uma área com dois acessos 

distintos mas ambos por meio de escadarias. 

A plataforma no ângulo noroeste de M5 não pode ser explicada a não ser 

considerando que se tratasse de um dispositivo de passagem de objetos (não de pessoas) 

para o exterior a partir dos depósitos. A ausência de indícios de elementos de sustentação 

do vão de uma abertura no piso superior descarta a possibilidade de conexão com outro 

pavimento, ao contrário do que sugeriour Amouretti 18 . 

Duas possibilidades são encaradas: a primeira de que houvesse outro acesso para os 

depósitos que não foi ainda descoberta' 9 ; a segunda de que o caráter do edificio Kappa beta 

em si seja completamente diferente do que se pressupõe até o momento. 

17  Dificultado é a palavra certa, porque o transporte de jarros e piúioi - que são vasos de grandes dimensões - não seria 
fácil neste local, a menos que não houvesse um trânsito intenso na área. ou que os bens fossem transportados em 
quantidades menores. 

18  Amouretti M.-Cl., La CrvpieHvpostvle, 1976, p. 29-30. 
19  Não tenho base ainda para argumentar com a hipótese segundo a qual a plataforma no canto nordeste do depósito M5 

fosse parte de um dispositivo por onde se passariam os pithoi a partir do exterior. Não existem evidências que 
apontem para uma abertura neste setor do edificio. 
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Em resumo, trata-se de uma área de armazenamento destinada a funções específicas, 

relacionadas a atividades públicas? Não se sabe ao certo. 

Os Setores ao Norte - A4-A6 e os elos com Kappa alfa e o Pórtico Angular: 

O setor Norte não foi uma área de fácil entendimento. Os trabalhos de manutenção e 

proteção do edificio Kappa beta efetuados na década de 60 encobriram a maior parte dos 

elementos nesta área. Após a remoção dos antigos encanamentos e fundações de concreto 

que haviam sido colocadas, pudemos notar que a parte noroeste havia passado por uma 

intensa investigação, com o solo perturbado até a profundidade de 1,90 m, bem abaixo do 

nível do solo circundante, por volta de 2,60-2,70 acima do marco zero (a base de coluna de 

Cl). 

Encontraremos no setor Norte uma série de blocos de grandes dimensões de pedra, 

os quais seguem uma alinhamento grosseiro Leste-Oeste, formando uma série de projeções 

perpendiculares ao eixo do edificio Kappa beta. Estas projeções estariam associadas com o 

complexo da Esplanada Norte, mais precisamente com o Pórtico Angular, do qual fariam 

parte como elo de ligação estrutural entre ambos os conjuntos. Observa-se que este pórtico 

foi discutido e descrito no volume dedicado à Esplanada Norte e não à cripta hipostila, o 

que deve ser visto como significativo na sua interpretação, pois estabelece uma ligação mais 

forte entre o pórtico e aquela esplanada, do que com o edificio Kappa beta. 

Para efeitos de clareza, designamos as bases de coluna desse provável pórtico com 

os números de 1 a 5, de Oeste para Leste, sendo que 1 corresponde ao grande maciço 

quadrangular alinhado Norte-Sul com os muros divisores das câmaras C3-C4 e 5 seria uma 

outra provável base de coluna formada por dois blocos partidos junto à grande base Oeste 

do pórtico da esplanada Norte. Observe-se que o setor A3 não se encontra designado no 

plano de Amouretti, porém supõe-se que seja a área entre os setores A2bis e M. A limpeza 

foi feita até cerca de 1,5 m ao Norte das grandes bases do Pórtico Angular da Esplanada 

Norte. 

Deveríamos nos perguntar se os elos estruturais não apontariam em outra direção, 

na qual o pórtico estaria em um primeiro momento integrado à arquitetura do edificio 

Kappa beta como parte de sua estrutura, sendo que sua conexão com a Esplanada Norte 
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seria uma decorrência dos problemas de articulação de construções vizinhas visando um 

aproveitamento mais eficaz da área total do conjunto. 

Uma superficie de kaiderim foi achada cerca de 0,50 m ao Sul da sondagem 3 de 

Alexandre Farnoux, ao Norte do extremo leste da câmara Cl e da valeta. De acordo com a 

sua posição e profundidade relativa, provavelmente ela seria uma continuação do kaiderim 

de Kappa alfa. Aparentemente o kaiderim não se prolonga para Oeste, até as sondagens 2 e 

2bis. O arquiteto M. Schmid supõe haver uma continuação na direção Norte, dentro de 

Kappa alfa. 

Encontrou-se um segundo kalderim20 . Trata-se de um solo situado em nível inferior 

ao kaiderini assinalado na quadra Kappa e que se estenderia até os limites do edificio Kappa 

beta, tendo sido assinalado por Farnoux durante suas sondagens ao redor de Kappa beta. 

Ele se estende por cerca de 2 m, limitado a Oeste por uma mureta cujas pedras parecem 

inseridas no kaiderini, tendo um outro muro estreito mais a Oeste, dobrando sua espessura. 

Uma pequena seção perpendicular se projeta para Oeste. Parece um dos muros 

representados na publicação de Aniouretti, aquele a Oeste do setor AI, mas sua 

configuração não é precisamente a mesma. 

A retirada de terra da calha moderna de cimento no setor noroeste nos mostrou um 

muro que se projeta a partir do ângulo nordeste do escoadouro Norte, que marcaria a 

divisão entre os setores A1-A2bis (Norte) e A2 (Sul). 

Duas muretas perpendiculares da área A, divisórias de Ai, A2bis e A3. foram 

escavadas para se localizar sua altura e profundidade prováveis. Estas são duas das três 

muretas associadas à oficina de cerâmica Vasiliki, ao Norte da câmara C2. Sobre o muro 

leste-Oeste que compõe um dos eixos das construções pré-palaciais da área A, há um 

trecho de duto de cimento superposto ao seu traçado, que não foi retirado. 

Com a retirada dos escombros do escoadouro moderno, evidenciou-se uma camada 

de destruição sob o muro de separação entre os setores A2 e A4, a Leste dos muros acima 

citados, na base do muro que liga o edificio Kappa beta à base quadrangular 1 do Pórtico 

20  0 qual seria o equivalente do kaiderini II, encontrado na sondagem 3 de A. Farnoux. 
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Angular (pr. 76a - b). Aparentemente é uma continuação da camada de destruição atestada 

na oficina de Vasiliki nos setores A2-A2bis 21 . 

A retirada de terra e cimento entre o muro norte do escoadouro Norte e o cano de 

drenagem leva ao rebaixamento do solo até o nível da segunda fileira de blocos de 

arnmouda, o nível do topo do muro de sideropeira da câmara C2. Todo o entulho e terra 

atrás do muro do edificio Kappa beta até a distância de um metro é retirado. No ângulo da 

parede leste do escoadouro Norte com a parede da câmara C2 havia grande bloco de 

cimento com poste, o qual foi retirado. 

A abertura da área A4-A6 foi resultado da limpeza ao Sul da base de coluna 3, mais 

a Leste. Desde o Norte da base de coluna 1 o solo está marcado por pedras que formam 

uma camada superficial, aparentemente perturbada pelos trabalhos e pela ação do tempo, 

pois se encontra cheia de entulho moderno. Após a retirada dessas pedras e do entulho se 

encontrou o que parecia ser um piso de pedras médias (15-25 cm) desde a parede norte do 

edificio Kappa beta até a base da coluna 3 e talvez ao redor da mesma. As pedras que 

compõem esse piso formam uma faixa mais larga do que o diâmetro da base da coluna 3. 

Por esse motivo se efetuou uma limpeza profunda nos setores A4-A6, dando 

atenção particular aos intervalos entre as bases. As áreas imediatamente a Leste e Oeste 

daquele piso não apresentavam nenhum vestígio, apenas terra avermelhada com pedriscos 

soltos, provavelmente sendo áreas escavadas, posteriormente aterradas 22 . Note-se que da 

parte ao Sul da base 1 até essa faixa na base 3 não há sinais de piso, apenas terra 

avermelhada, com exceção de uma laje de animouda a sudeste da base 223.  Um alinhamento 

orientado Leste-Oeste, conecta as bases 2 e 3 em seus eixos centrais. No lado leste da base 

3 se inicia uma mureta de fundação que segue para Norte, contornando o quarto nordeste 

dessa base. A união destes dois alinhamentos poderia formar o ângulo de uma construção, 

porém suas espessuras diferem, sendo o alinhamento entre as bases 2 e 3 a metade da 

espessura do alinhamento a nordeste da base 3. 

Uma investigação similar foi feita ao Sul da base de coluna 4, mais a Leste. Ali foi 

encontrado um trecho largo de kaiderini com pedras médias e arredondadas entre as quais 

21  Amonretti. M.-Cl., La Cn'píeHvpostvle, 1976. p. 52-54. 
22  Amouretti menciona uni nível do Minóico antigo m sob um kaiderim em A4-A6. 
23 Mesmo problema, pois não se tem idéia precisa das áreas que foram escavadas onginalmente e, portanto, das quais 

foram removidas as camadas e pisos superiores. 
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fora aplicado estuque no solo, nos interstícios das pedras 24 . Esse trecho estucado mede mais 

ou menos 1 x 1 m, sem sinais de continuidade para nenhum lado 25  (pr. 77b). A base de 

coluna não mostrou indícios de estuque, o qual não continua para nenhum dos lados. Desde 

que este piso toca a face norte do muro de sideropetra que dobra o muro interno das 

câmaras C4-05, procurou-se verificar se a camada de estuque teria seqüência no seu ponto 

de contato com o muro, não se achando nenhum vestígio de sua aplicação naquele suporte. 

Para verificar a situação sob este solo foi feito um corte Norte-Sul paralelo ao lado 

oeste do Icalderim estucado. Descendo cerca de 0,15 m se encontrou uma camada de 

destruição, abaixo do substrato de pedras arredondadas, contendo alguns fragmentos 

cerâmicos, ossos, carvão em uma terra vermelha fiável e úmida. Foi revelado o provável 

extremo de um muro no corte, a Oeste do kaiderim da base 4, o qual possivelmente seria 

paralelo ao muro norte de Kappa beta (pr. 77a). Uma ampliação do corte foi feita, 

alargando-o para Oeste, não mostrando sinal de continuidade 26 . 

Ao Norte do setor A5 aparecem dois pisos de pedras superpostos, os quais seriam 

duas superficies de kaiderim distintas, separados por uma fina camada de terra castanha (c. 

2 cm de espessura). O piso superior é formado por pedras angulares e estriadas, enquanto o 

piso inferior é formado por pedras arredondadas lisas (pr. 78). O piso inferior parece se 

iniciar na metade da distância entre as bases 3 e 4, contornando a base 4 em três lados, 

exceto ao Sul. A superposição é visível imediatamente ao Norte da base de coluna 4, mas 

apenas no que seria a área exterior do pórtico ao Norte, não se encontrando a continuação 

desse kalderi,n inferior nos outros lados. Estes kalderins são diferentes daqueles 

encontrados mais a Oeste, nos setores A2-A2bis. 

Foi possivel verificar a continuidade do muro em sideropeira que dobra o muro 

norte da câmara C5 27 . Ele tem maior largura que este último, com pedras uniformes de 

mesmo tamanho. Seu término está em uma laje alongada Norte-Sul, ao Sul da soleira da 

Porta dos Armazéns, porém entre a primeira e a segunda placa da soleira e não no extremo 

da primeira placa, como estava assinalado no plano de Amouretti. 

24  Onginalmente havia identificado este solo como mosaiko, porém a sua composição se assemelha mais ao kaiderim 

propriamente. 
25  Ver nota 23. 
26  Ver nota 23. 
21  duto moderno cortava uma parte dele, logo após a parede leste de C5. 
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Outros elementos foram observados entre o muro paralelo ao muro norte das 

câmaras C4-05 e a base Oeste da Porta dos Armazéns. A Leste da base de coluna 4 temos 

um trecho curto de muro (c. 0,50 m de comprimento) semprosseguimento e sem conexão 

com os vestígios circundantes (pr. 79). Entre a base de coluna 4 e a Porta dos Armazéns da 

Esplanada Norte temos grande concentração de pedras irregulares médias, talvez substrato 

de piso, formado por pedras distribuídas de maneira compacta, mas sem um padrão 

definido. A situação é diferente ao Sul da base 5, onde esse solo é substituído por pedras 

maiores que formam uma superficie de altura irregular, mas também postas dê forma 

compacta, até o extremo oeste da soleira do pórtico da esplanada Norte (pr. 80). Observou-

se que o muro de sideropetra que dobra a parede das câmaras C4-05 segue paralelamente à 

soleira ao longo de 1,5 m, não se interrompendo em seu extremo oeste, como aparece no 

plano da publicação 28 . Todo este setor aparentemente não foi perturbado. 

Em resumo, a área setentrional mostra indícios de ter sido escavada à época da 

descoberta do edificio Kappa beta, sendo que os elementos remanescentes são aqueles 

deixados intactos após os trabalhos (pr. 81). A descrição de Amouretti não se estende sobre 

os detalhes destes setores, concentrando-se na existência de muitos blocos de sideropetra 

deslocados que obstruíam a escavação e nos muros que delimitam os setores A4-A6. A 

presença das bases de coluna que formariam o Pórtico Angular é tomada como fato. A 

informação mais importante a meu ver é a de uma camada de destruição a 1,65 m 29, cerca 

de 1 m abaixo do kaiderini estucado ao sul do pilar 4, na qual se encontrou material do 

Minóico Antigo III. 

Cronologia do conjunto 

Com relação a este ponto, os problemas relevantes não estão reduzidos 

exclusivamente à questão da data de ocupação e utilização do edificio, mas também da 

ocupação anterior à sua construção e após a sua utilização primeira. Mesmo nesse contexto 

o problema não se resume ao estabelecimento dessas datas, mas a quais partes do conjunto 

elas são aplicáveis, por definirem diferentes fases de construção, abandono e remodelação 

da área. Para Amouretti 30 , três eram as fases de ocupação da região do edificio Kappa beta: 

28  Arnouretti, M.-CI., La Cypte Hvpostvle, 1976, p1. I. 
29  Com referência à base de coluna em Cl. 
30 Arnoureui, M.-C1., La Crvpte Hvposti'Ie, 1976, p. 74-81 
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Ocupação da área antes da construção do edificio Kappa beta, ou seja, o período 

compreendido entre o fim do Minóico Antigo II e o início do Minóico Antigo III; 

informação esta referente à oficina de cerâmica Vasiliki encontrada do lado norte do 

edificio Kappa beta e aos níveis do fim do pré-palacial encontrados próximos à 

entrada do edificio Kappa beta; 

Construção, primeira utilização e abandono da estrutura, durante o fim do Minóico 

Médio 113; 

Transformação, reutilização e ruína definitiva do edificio Kappa beta, no Minóico 

Médio IIIB - Minóico Recente IA. 

Estas datações merecem ser revistas levando em consideração as diferentes partes 

que compõem o conjunto do edificio Kappa beta, para as quais uma análise setorizada deve 

ser feita, referente aos setores ao Norte (A3-A6), os setores ao Sul (B -B2) e o corpo do 

edificio. 

A datação do período de construção do edificio Kappa beta deve ser vista com 

cuidado, pois as únicas evidências claras do Minóico Médio 113 provêm do muro 

desmoronado de Kappa beta, no espaço gama em C231 . Do interior do edificio, fora desta 

área de reocupação, os depósitos de material pertenciam a fases posteriores à cripta. 

Um estudo dos vestígios encontrados durante a restauração e limpeza do edificio 

proporcionou a descoberta de conjuntos intactos de fragmentos provenientes do interior 

dos muros divisórios de Kappa beta, retirados para a consolidação dessas paredes. Esses 

vestígios foram inconclusivos em alguns casos, mas um deles forneceu uma datação precisa 

do MMII, enquanto outros se revelaram inconclusivos quanto à sua proveniencia do MIN'IIB 

ou do MMH. Um conjunto de fragmentos retirados de fendas entre os blocos de 

sideropetra da parede oeste do edificio Kappa beta foi identificado como parte de um vaso 

do tipo Chamaizi. 

Outros conjuntos de fragmentos são provenientes de pontos diferentes, a maioria 

dos setores BI e B2. Destacamos duas tacinhas emborcadas e empilhadas enteradas no 

extremo norte das lajes em Bi Sul. [foto # - tacinhas junto às lajes de Bi Sul in situ, antes 

de retirada]. 

31  Aniouretti, M.-C1., La CrvpteHvpostvle, 1976, p. 39. 
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O plano de acesso do edifício Kappa beta 

Quanto à questão de acesso ao edificio, Fairclough indicou alguns princípios que 

poderiam ser usados: 

(..)Princivalfactors include lhe social importance or lhe functionai 
role needed lo juslfy individual access lo a particular space, or their 
"ownership "(sole, shared or subservien) of a room. The nature and form 
of boundaries lo rooms is signficani, especiaily lhe way entrances are 
lreated. 

(..) doors which display highesl rank (archileclurai detail, 
proleclive arrangernenl, rernoleness lhrough privacy,) niay be ihose ii'hich 
are as infrequenlly used as lhey are formal (as iii the dfferenl values pul on 
froni and back doors iii lhe use of lerraced houses ihis cenlury). 
Aliernatively, apparenlly opposile explanations may hold, and in some 
circumslances (uch as entrances lo for/ified and high-slaius enclosures, or 
lhe main enlrance lo pubiic buildings,) lhe most public, ieast privale and 
iowest-ranked doors are those singied oul for grealesl archi/ectural 
promolion. 

Social standing relaied lo olher members of a househoid can also be 
indicaied by lhe comparative posilion, size, furnishings and filtings of 
rooms as well as by lhe inter-relalionshzps between rooms. AI lhe sarne 
lime, a room 's reiaiionship (or access) lo essential facililies (e.g. kiichens, 
garderobes, speciaiized or defended enIrance5) is also signi/icant in 
apprecialing status, and ii is relevaizi lo consider whelher thal access is 
shared or monopo/ized. Finaily, lhe reiationship lo parIs of lhe house of 
higher (or lower) sialus is also significan1. 2  

Outra opiniào complementar pode ser atribuída a Wason, em The Archaeology of 

Rank, onde ele escreve: 

For purpose of relaling au architecturai pattern lo social 
organization, 'resiriclion' couid refer lo (a) areas which are nzuch snialler 
lhan olhers ('caiu only accornnzodaie a sub-group of lhose who could 
participa/e in evenis held in lhe larger arca, (b) areas l/iat couid he used by 
oniy a snzall porlion of lhe residenis of the selliernenl, or (c) areas nol 
capabie of accommodaiing lhe nuniber of people needed for lhe overail 
cons/ruclion work. The degree lo which access is reslricled nzciy also be a 
clue lo lis social basis, lhe nature of lhe exciusion. 

32  Fairclough. Graharn. "Meaningful constructions -- spatial and functional analysis of medieval buildings. .4ntiquizv 
66(251), 1992 p. 353. 

33  Wason, Paul, K., TJie archaeologv oí'rank. 1994, p. 150. 
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Utilizando o processo de análise de acesso de Foster 34, tentei elaborar um esquema 

de circulação no edificio. Levou-se em conta as possíveis lacunas no seu plano, 

especialmente no que se refere às conexões com o pavimento superior, que poderiam 

modificar o resultado final. 

Primeiro, só existe uma entrada confirmada para o edificio, a entrada Oeste, que se 

abre para o exterior por meio de uma escadaria. A escadaria norte tem no seu ponto mais 

elevado a indicação de um lance que segue para Norte, portanto para cima do edificio 

Kappa beta ou cruzando transversalmente a valeta Norte. Como não há sinais de uma 

passagem no exterior, junto a essa escadaria, podemos supor que ela se prolongasse para o 

pavimento de Kappa beta. A plataforma no canto nordeste do depósito M5 não tem certa 

sua identidade como ponto de passagem. A escadaria no canto sudoeste de Mil tem um 

lance de degraus que segue para Norte e, como a escadaria norte de Cl, também deveria 

seguir para o pavimento de Kappa beta. Um bloco de amniouda no muro leste de Ml, junto 

ao patamar mais elevado, sugeriu a possibilidade de que ali se abrisse uma passagem para o 

exterior, em B2, mas isso é incerto. Portanto o acesso externo apenas pela escadaria oeste. 

No topo desta escadaria há sinais de umbrais a Leste e Oeste, formando uma moldura para 

a entrada. 

A partir da escadaria oeste se penetra na câmara Cl, na qual existem duas opções de 

movimento dirigidas pela coluna ao Norte que separaria a sala em duas porções distintas e 

em duas rotas: seguindo para Norte se passaria à escadaria norte na mesma câmara e 

provavelmente para o pavimento. Esta passagem está indicada por uma porta na base da 

escada, sobre o banco de Cl. Outra direção a seguir seria para Leste, passando pela 

passagem com baias e penetrando em C2, a qual estaria visível a partir da câmara Cl. Se a 

abertura de C2 para a câmara C3 fosse direta, se teria acesso à câmara C4 mediante o 

cruzamento de uma porta, conforme sinais no solo. Caso a passagem de C2-0 fosse 

situada no extremo norte, se teria uma passagem entre duas bases de coluna ou de um muro 

deslocado, o que impediria a visão direta de C3 a partir da escadaria. Hipoteticamente a 

câmara C3 seria uma ante-sala. Cruzando a soleira de C3-C4 se chegaria à parede com 

porta e janela entre C4-05. Desde que a porta se situa no centro da parede, qual seria o uso 

da janela? A prática mostra que as portas se abrem para o interior das câmaras que 

34 Cf Foster, Saily M.. 'Analysis of spatial patterns in buildings (access analvsis) as an insight into social structures: 
examples from the Scottish Atlantic Iron Age. An!iquilv 63(238):40-50, 1989. 
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bloqueiam, o que no caso de Kappa beta, significaria que para C4 e para C5. Desta maneira 

se tem uma decisão espacial apenas em Cl, quanto a se subir ao pavimento ou se penetrar 

no interior do edificio (pr. 63b). 

A partir de C5 se passa por uma escada estreita para o depósito M2. Este depósito 

tem marcado no solo a sua divisão em duas áreas distintas, a Leste o espaço de estocagem 

de vasos e a Oeste o espaço de locomoção. A partir do extremo sul de M2 se entra no 

corredor de conexão dos depósitos, os quais estão separados e sustentados por paredes 

vazadas formadas por pilares quadrangulares de madeira e pedregulhos. A partir desse 

ponto também se efetua uma decisão espacial, com a opção de se seguir para Leste e para 

os depósitos M3-M5, de se penetrar no depósito Ml a Oeste ou de se passar à escadaria a 

sudoeste de Ml. O acesso para o depósito Ml está atualmente bloqueado, pois uma grande 

sideropetra fecha o que seria o vão de passagem para o extremo oeste do corredor, o qual 

termina na base de uma escadaria em ângulo reto com dois patamares que sobe acima de 

Ml. Observa-se que a parede leste de M2 é mais curta do que a dos outros depósitos e que 

a canaleta de M3 acompanha esta diferença. O muro leste de Ml parece ter o mesmo 

comprimento desse em M2. Assim sendo, esse espaço extra de passagem talvez fosse 

destinado à ampliação da área de movimentação no interior dos depósitos, desde que a 

coluna em M2 obstrui a livre circulação neste ponto, próximo ao vaso coletor. Seguindo 

para os depósitos a Leste, se verifica que o extremo norte de M5 é isento de canaletas, 

junto à plataforma. Isso sugere que ali estaria um espaço livre para movimentação ou para 

manipulação de vasos. Não se vê justificativa para uma diferença de largura entre os 

depósitos, o que é claro ao se comparar M3 e M4. a partir de M5 não há saída possível a 

não ser voltando para o início do percurso em Cl. 

No exterior as decisões espaciais estão condicionadas à existência de elementos 

arquitetônicos. O provável pórtico a Oeste, junto à pierre à cupuies, daria acesso em 

ângulo reto à escadaria. Porém se seguirmos para Leste se encontraria as fundações de um 

muro (Oeste de B 1 Sul) e um desnível no solo que formaria a base de uma passagem para o 

setor 132. 
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Capítulo V 

O EDIFÍCIO KAPPA BETA E A CIDADE DE MÁLIA 

Conclusões 

A Função e a Identidade do Edifício Kappa Beta 

Chegou o momento em que devo realizar uma exposição mais abrangente do 

conjunto que decidi estudar, ao qual inicialmente considerei necessário modificar a 

denominação de 'cripta hipostila', cunhada pelo seu descobridor e consagrada pela 

literatura subseqüente, dando-lhe o título mais prosaico e menos interpretativo de 'Edificio 

Kappa beta', o que por si já constituiria tema para uma discussão cujo fim não prevejo 

imediatamente. 

Depois de todas as discussões relativas a aspectos específicos da construção, resta 

um ponto que constitui o fim lógico dessa investigação: o que era o edificio Kappa beta. 

No início das escavações, o resumo das atividades na área do edificio Kappa beta, 

redigido pelo diretor da École Française d'Athènes à época, prof. George Daux, expunha 

uma das primeiras hipóteses avançadas por Effenterre: 

À dé,fauí d 'une interprétailon d 'ensembie de ceite ciypte hyposij.'ie ei 
des bâtimenis qui / 'entouren!, interprétation qui seraií préniaturée tani que 
ia foui/ie n 'a pu alie indre ia ioiaiiié de la rui, A'! Van Ef,fenierre pense 
pouvoir présenter une hypothèse encore três prudente sur la chronoiogie ei 
ia destination de ces consiruclions. Ii considêre qu 'ei/es doiveni consiiiuer 
une annexe, une sorte d'ai/e avancée dii prernier palais, doni ii ne serait 
pas surpris, après les bel/es découveriesfaites couramnieni par A. Dessenne 
au Sud-Ouest dii Palais, qu i/ ait eu heaucoup pius d 'extension réelle que le 
Second Palais.' 

Ao longo de seus estudos nos dois anos seguintes, auxiliado por Marie-Claire 

Amouretti, e como resultado de suas pesquisas na Esplanada Norte, Effenterre chegou à 

conclusão de que o edificio Kappa beta era nada mais, nada menos, do que um edificio 

1  G. Daux, BH 85(1961), p. 950. 
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civi12, destinado a atividades de cunho político. Em declarações feitas num artigo no qual 

anunciava suas descobertas, sua hipótese se baseava no seguinte raciocínio: 

II y eut sans dou/e une royauté crétoise. Ce ne fut pas une 
monarchie. Dès les débuis dii second rniilénaire avani J. -Cli., les Crétois 
savaient distinguer politique ei religion. Le palais n'éIait le centre, ou du 
moins le seul centre de la vie minoenne. La sociéie dorienne, la sociéié 
grec que archatque prolongeni pour l'essentiel la société minoenne.3  

(..)Puis, aprês les inévilables tâtonnements des débuts, nous 
abordions dès la fin de 1957 un ensernble architecturai inaitendu. A la 
jonclion de la vilie ei dii palais, ii ne reievaii ni de l'habitat privé, ni au 
sens strici des constructions pala/ia/es. Ii apparaissaii comrne le prenlier 
exempie en Crèie d'un bâtimeni civil. 4  

(..) Nous cii monirions toni /'intérêt en avançant l'hypo/hèse qu 'ii 
s'agissaii de sal/es de conseil oij les sages de ia ci/é devaientse réunir pour 
délibérer, tolit en recevani íeur repas des magasins voisins. On sait par 
Varron que les (réiois nlangeaienl assis, ei non couchés conirne ia piupari 
des Grecs: les pléces à banque/te pozivaieni donc parfaitemeni convenir 
pour des symposia. Sorte de puytanée, secrel ei myslérieux comme ii sied au 
pays du labyrin/he, le bâlimeni de la crypie correspondail aux prescriptions 
de Platon pour l'insiallation du Conseil nocturne de sa Cité des Lois6 ; ii 
évoquaii aussi une épigramme crétoise encore plus tardive oü ii é/au 
quesiion d'um club de vieillards prés de la place d'assernbiée. De fali, à 
quelques mèires au Nord de la clypte hypostyle, nous dégagions, entre deux 
énorn;es pierres qui poncivaieni la surface d'un champ, le large senil d'une 
entrée monumenia/e ei, touui auprês, l'angle de cc qui paraissait une vasie 
cour hordée à i'Oziest d'un poriique. 

Tal interpretação suscitou reações diversas. O próprio autor mais tarde fez 

referências às críticas de 'sua interpretação, entre as quais a do próprio Diretor da Ecole 

Française, Prof George Daux 8, o qual abriu a crônica de trabalhos da École Française 

d'Athènes em Mália em 1962 com a seguinte observação: 

(..)H. van Effenterre a dé/à présenié dans cette revue (ci-dessus, 
p. 229-251, avec 19 figures9) / 'esseniiel des résultais obíenus dans ia cour 

2  Civil, no sentido estrito de cunho oficial, pertencente à autoridade secular. 
Effenterre. Henri vau. "Politique et Religion dans la Créte minoenne", Revue Hístorique 229, 1963, p. 2. 

Effenterre, Henri van. "Politique et Religion dans la Crête minoenne", Revue Hisiorique 229, 1963, p. 5. 

De geni. pop. mm .. ap. Servias, ia Verg. Aen.. VII, 176. Citado em Effenterre, Henri van. "Politique et Religion dans 
la Crète minoenne". Rei'ueHistorique 229, 1963. n. 1. p. 6. 

° Platão. Leis XII. 951 d et 968 a 8. Citado em Effenten-e. Hemi van. "Politique et Religion dans la Créte minoenne". 
Revue Historique 229, 1963, a. 1, p. 7. 

Effenterre. Henri van. "Politique et Religion dans la Créte minoenne", Revue Hisiorique 229, 1963, p. 6-7. 
8  Cf. Daux, G., BCH 87. 1963. p. 875 e BCH 90, 1966. p. 1017. além da opinião de Ed. Will, Revue Historique 238, 

1967,p. 391, ii. 1. 
Referência ao artigo de H. van Effenterre. 'Voies et places publiques au Nord-Est du palais de Malha.' BH 87, 

1963, p. 227-251. 
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Nord ei les conclusions historiques qu 'ii en tire. Tenani compie de ccl 
exposé très clair ei abondammenl iilustré, nous abrégerons le pius possible 
ia présente Chronique. Je voudrais cepen&zni niarquer ici ma réserve 
devani / 'inlerprélalion ('audacieuse', ipse dixit) suggérée par 1 'auteur (ci-
dessus, p. 251) ei exprinlée avec plus de netteté ei d 'ampleur dans un arlicie 
de la Revue Historique, 1963, pp. 1 1.1810.  Les pierres de Malha soni 
encore mueltes, ei / 'exiension lopographique des découvertes iii leur 
singuiarilé n 'autorise, à moiz sens, aucune extrapolalion d 'ordre politique, 
dans le sens d'une démocratie pré coce". 

Coerente com sua visão, na publicação definitiva da Esplanada Norte, redigida em 

1967, o autor reitera sua posição, acentuando a peculiaridade do edifício: 

Ensemble délibérémeni ei soigneusemeni construil, inlégré dans le 
pian de ia ciié à ia fois par son orienialion propre ei par ses lia/sons avec 
le réseau des rues, révélateur par la même d'une activité spécfi que doni on 
ii 'avail jusqu 'à préseni pas pressenti 1 'exislence, puis que aucune compiexe 
de cc lype ei de celie imporlance n 'avail encore élé trouvé dazis la Crèie 

 minoenne. 12 

Effenterre estava consciente da polêmica que levantara com sua interpretação, como 

expressou dezessete anos mais tarde em sua obra de síntese sobre Mália, Le Palais de 

Mali/a ei ia Ciié Minoenne, na qual permanece em defesa de sua interpretação política do 

complexo Kappa beta! Esplanada Norte 

Nous avions personnelienieni proposé, lors de ia découverie, une 
inierprélaiion 'po/ilique'. Cc n 'es! pas qu 'el/e nous semb/âi fac//e à 
adnieitre dans 1 'histoire de la ('ré te minoenne qui éiaii alors professée. 
Rien ne laissail atendre jus que-/à dans / 'ile de Minos une que/con que 
ébauche de vie civique au deuxièn,e miliénaire. Ei nous élions conscieni de 
1 'incongruiié de ziotre hypoihèse. Mais nous ne voyons pas de niei/leure 
nzanière de rendre comple simulianément des deux consiruclions doni 
plusieurs parlicu/arilés nous semblaieni significatives. 

A la clypte c 'élail le caractére d 'apparat présenlé par 
1 'architecture. Ji y a bien d 'autres sal/es stuquées eI bien d'azares sai/es à 
banqueties dans les maisons ou les palais minoens. Nous venons d 'cii 
signa/er bon nombre à Mii. Mais c 'élail la prenzière fois que 1 'on 
découvraii en sous-sol profond des bases de coionnes cii place. C 'élait la 
preniiérefois qu 'un dispositif de ceite ampleur donnaií 1 'impression d 'avoir 
élé délibérémeni dos ei dissimulé, toui cii ayani un accés monumental sur 
la rue ei des communicaiions organisées lant avec des réserves annexes 
qu 'avec iziz éiage de terrasses. Qu 'un double conseil ait pu lenir séance, 

Effenterre. H. van. 'Politique et Religion dans Ia Crète minoenne.' Revue Historique 234, 1963, p1-18. 
"Daux, G..BcH 87. 1963, p. 875. 
12 Effenterre. Henri van. L 'Agora, 1969, p. x-xi. 
13 Aqui citado como PMOVJ, 1980. 
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discrêtemeni, dans les deux pièces à banquei/es stuquées qui se fom face 
aux deux extrémités de la clypte que des provisions aleni été disponibles à 
proximité, pour le ravitailiemeni des conseiliers ou pour des distributions, 
cela nous semblaii ei nous sembie encore hypoihèse laplus logique. 

Que ces délibérations n 'aient pas é/é présidées par une quelcon que 
autoriié royale, qu 'ii n 'alt é/é découveri d.ans la clypie rien qui ressemblât 
de près ou de loin à une place d 'honneur ou à un trône, voila qui donnaii 
un caractère de 'démocraile primilive' assez inaitendu à / 'affaire. Ei que le 
conseil ali siégé à proximiié immédiate d 'une place publique, voila qui nous 
semblaii très remarquable, mais qui passa vi/e pour propremeni 
inacceptable.'4  

Verifica-se que na interpretação do edificio Kappa beta de Effenterre, ele considerou 

desde o princípio que aquele era um local vinculado à Esplanada Norte, tanto ao nível 

arquitetônico quanto ao nível funcional. 

Assim a sua interpretação é fundada na simultaneidade de construção da Esplanada 

Norte e do edificio Kappa beta, considerando que a hipótese política era a mais natural" e a 

única capaz de abarcar ambas as estruturas 16, ou seja, introduzindo nesta simultaneidade a 

conotação de interdepêndencia das construções. Isto não significa que ele descartasse a 

possibilidade de utilização desses espaços para outras finalidades como jogos, festivais, 

espetáculos, iniciações ou comércio. Mas se o autor admite tais possibilidades, ele expande 

o leque de finalidades e usos da área para quase todas as interpretações possíveis. E sendo 

assim, porque privilegiar a interpretação politica?' 7  

A idéia de um paralelo com o Pritaneu e a Ágora é atraente, mas essa interpretação 

carece de fundamentos mais objetivos a serem vistos em campo 18 . Não nos foi possivel 

encontrar o sentido de um complexo de câmaras subterrâneas para reuniões de um conselho 

de anciãos em uma sociedade da qual não conhecemos os costumes a não ser para os 

períodos posteriores. A ignorância do sistema político minóico durante o período 

protopalacial constitui ainda um argumento forte contra a hipótese política. 

Não podemos deixar de admitir que o edificio Kappa beta fosse um empreendimento 

público, dada a vastidão da empresa, o envolvimento de uma série de especialistas na sua 

14  Effenterre, H. vau. PMCM. 1980, p. 1 92-1 93. 
15  Efíèntcrre. Henri vau. L Agora. 1969, p. xi. 
lO  Effentene. Henri van. L Agora, 1969, p. xi. 

Cf. Effenterre. Henri vau. L Agom, 1969, p. xi. 
18  Cf opiniõo similar de VaschoonwinkeL 'Compte-rendu de Effenterre, H. Van, Le Palais de Malha et la cité 

Minoenn&. RAIL4L. 1981, p. 243. Este autor também efetua certas retificações dos dados de Effenterre. Ibidem, 
p. 244. 
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elaboração e a adaptação ou inserção das áreas exteriores de circulação ao seu projeto, 

porém é necessário esclarecer tal constatação. Todos estes aspectos indicariam a presença 

de um órgão diretor do projeto. 

Another aspect of setilement compiexily ihat suggests ranking ('also 
by lhe way of centralised authority) is organisation and planing. (..) 
Planning requires a planner whose directions are foliowed - a leader, a 
person of high status - and iii lheses Iwo ethnohisloricai examples, chiefs 

S1W lo ii mat a viliage was set out according to their approved plan. Bui 
while planning is reliable evidence of Inc quaiiiy, lhe probieni is delerniining 
what kind of settlenient organisation really mdi cates planning iii this sense. 
For example, an observabie 'uniforrniiy' in residences may iinply no more 
than a common idea of whal a house should be like, while constrainis of 
iopography and earlier building nzay create an artificial impression of 
order and design 1/iat was not accomplished at lhe hands qf a designer.'9  

Procuramos entender a finalidade desta construção através de seu plano 20, sua 

estrutura arquitetônica e composição, localização, contexto urbano em que foi erigida e 

cronologia. Nos capítulos anteriores discutimos vários pontos que chamaram a minha 

atenção na composição desse edificio. Alguns desses pontos são importantes na análise da 

estrutura por serem critérios de diferenciação arquitetônica com relação a outras 

construções maliotas. 

Em primeiro lugar, a identidade de Kappa beta está vinculada à compreensão das 

atividades que seriam desenvolvidas em seu interior. O edificio não pode ser considerado 

como área habitacional, visto que não corresponde a nenhum paralelo existente na 

arquitetura minóica. Por outro lado já vimos que alguns elementos particulares, como os 

depósitos em série e salas subterrâneas com bancos, podem ser relacionados a determinados 

grupos de atividades ou usos. 

No caso dos depósitos temos que considerar a sua capacidade de armazenagem. 

Segundo uma série de cálculos elaborados por Effenterre 21 , seria possível avaliar sua 

19  Wason. Paul, K.. The archaeolog'.' of rank. 1994. p. 134. 
20  Corno estabelecido por Wason: 'By plan 1 mean a cornplex of variables, including nurnber of rooms (or buildings), 

proportions, specialized rooms and arrangernents (associations with shnnes, audience rooms, workshops, storage 
facilities, rnilitarv constructions), and diflérential segregation and defense.' Cf Wason, Paul. K. The archaeologv of 
rank. I994.p. 141. 

21  Cf. Effentene. H. van et alii. Malha - Sire e! nécropoles II, 1963- p. 49. 
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capacidade aproximada de estocagem de um edificio dada a área útil de armazenamento 22, o 

que no caso de Kappa beta é calculada em 140 m 2, resultando em uma capacidade de 

14.000 litros23 . Para uma comparação, a capacidade de estocagem da quadra Mu, 

compreendendo os depósitos 1 5-1 8, 116, III 8-111 9, III 16-111 17, V 1 e V 3-V 5 

correspondente a uma área de 200 m 2, seria de 20.000 litros24 . Segundo tais cálculos a 

capacidade de Kappa beta seria nada menos do que 70% do total de toda a quadra Mu, a 

menos que hajam outros depósitos nesta quadra que não tenham sido descobertos ou 

identificados e portanto computados à época, ampliando sua capacidade. Mas de qualquer 

maneira, Kappa beta possui uma capacidade de estocagem extraordinária. 

Uma segunda hipótese de Effenterre seria a de que a área útil de estocagem 

equivaleria a cerca de 10-15% da área total construída. No caso de Kappa beta, a área dos 

depósitos é superior se não igual à do corpo principal, resultando em uma área total por 

volta de 270 m 2  sem contar com um pavimento superior ou com as áreas externas. Nesse 

sentido, deveríamos nos perguntar se a estimativa de Effenterre não se aplica ao caso, ou se 

a área total do edificio Kappa beta não seria maior do que aquela escavada, ou ainda se os 

estoques de Kappa beta não serviriam a outras construções (como a Esplanada Norte). De 

acordo com a última possibilidade, se o edificio Kappa beta não apresenta indícios de um 

consumo tão elevado de reservas, elas deveriam ser mantidas para outros fins, o que 

poderia incluir o fornecimento para atividades rituais e festividades, a redistribuição para a 

população ou a estocagem simplesmente. 

Em qualquer um dos casos o volume das reservas do edificio Kappa beta é superior 

ao necessário para a manutenção de uma habitação. Quanto ao que seria armazenado ali, os 

dispositivos dos depósitos de Kappa beta atestam a sua finalidade de guarda e/ou 

manipulação de líquidos (vasos coletores, canaletas e partes de pithoi), muito 

provavelmente azeite. 

Na arquitetura minóica protopalacial os espaços subterrâneos pertencem a uma 

categoria única, as salas lustrais, o que se mantém durante o período neopalacial, com raras 

exceções. Na quadra Mu já citamos a sala lustral 14, a mais de 1,90 m de profundidade. 

22  A área total seria de 145 m 2  mas levamos em consideração o espaço ocupado pela escadaria e pela plataforma no 
canto Nordeste de M5. que reduzem a superficie em pouco menos de 5 m 2 . 

23  A capacidade de armazanamento é baseada em urna média de 100 litros por metro quadrado de área útil, segundo 
informações de Effenterre, H. van, PMCAí. 1980-   p. 460. 

24  Este é um cálculo feito por Effenterre, cf. PÃÍLÃ1. 1980, p. 460. 



184 

Dentro do palácio de Mália, em um contexto neopalacial, atestamos a presença de uma sala 

lustral e de um conjunto de salas abaixo do nível do solo circundante. A sala lustral III 4 

está situada na quadra de aparato sendo acessível por seis degraus. O conjunto de salas 

VI 9-12, apresenta uma configuração particular já que ocorre um rebaixamento progressivo 

do nível do solo de VI 9 para VI 12. A sala VI 9 possuía paredes e piso estucados, bancos 

em todas as suas faces internas, e um nicho estucado na parede oeste, e se comunicava com 

a sala VI 10. Esta, por sua vez, se comunicava com a sala VI 11 por uma escada larga 

(1,50-2,10 m) com três degraus, havendo um desnível de 0,40 m entre ambas. A partir de 

VI 11, através de uma rampa descendente cobrindo o desnível de 0,80 m entre ambas, se 

chega à sala VI 12, situada a 1,35 m abaixo do nível do solo de VI 
925,  Como temos em 

seqüência uma sala com bancos, uma ante-sala, uma sala com janela interna e um depósito, 

poderíamos nos indagar se não estaríamos diante de uma variação do esquema do edificio 

Kappa beta. 

Em Creta não dispomos de outros exemplos de salas com bancos em mais de duas 

faces no período protopalacial, exceção feita à sala CVII de Festos, da qual não foi possível 

atestar sua posição em relação ao solo circundante, para determinar se seria um espaço 

subterrâneo. Mesmo que neste caso se disponha de uma sala com bancos, os indícios de sua 

finalidade são tão vagos quanto os de Kappa beta. 

Quanto a uma finalidade religiosa do conjunto, o catálogo elaborado por Gesell em 

seu estudo sobre áreas de culto em Creta não inclui o edificio Kappa beta. Para o período 

protopalacial, a autora cita para Mália o santuário do Minóico Médio II, o santuário dos 

cornos de consagração, a sala lustral e a sala com a mesa fixa de oferendas do edificio A da 

quadra Mu, e o edificio Kappa beta com pilar (espaço lambda) da quadra Theta 26 . Ao 

analisar os vestígios de uma construção em Festos similar ao edificio Kappa beta, a autora 

descarta uma relação de ambos com atividades cultuais 27 . 

25  É necessário observar que Geseil assinalou esta sala corno uma área de culto, pela presença dos bancos, na fonua de 
um espaço para reuniões. Cf. Geseil, Geraldine C.. Town, palace and Jiouse culi ia nunoan Crete, 1985, p. 19. 

26  Geseli. Geraldine C.. Town, palace and house culi ia minoan Crete, 1985, p. 9-11. Urna ressalva a ser feita e de que 
para o responsável pelos trabalhos na quadra Theta. Van Effenterre, o espaço lambda seria urna oficina, sem caráter 
cultual (cf Effenterre. Henri vais. Mal/ia - Mal/ia, Maisons IV, 1976, p. 81). A opinião de Geseli parece ser baseada 
na presença de vasos do tipo Chamaizi, associados com atividades cultuais, naquele espaço. 

27  Em suas palavras, falando sobre as construções em Festos: '( ... ) This room (CV) was au annex of Room CVII, a large 
ernptv room with benches on its three preserved sides, which appears to have been the sarne type of buildrng as the 



185 

A eliminação do edificio Kappa beta como área de culto se baseia na ausência de 

evidências para identificar tais espaços. No entanto, se para Geseli a presença de vasos do 

tipo Chamaizi sugere tal possibilidade28 , deve ser dito que os fragmentos de um desses foi 

achado no meio das pedras do muro oeste do edificio Kappa beta em 1996. 

Foi escrito em um comentário a respeito da obra de Effenterre, que para saber se 

houve um centro político em Mália, seria necessário verificar as articulações entre a 

Esplanada Norte, o edificio Kappa beta, a quadra Mu e o palácio durante o período 

protopalacia1 29 . Portanto para entendermos o edificio Kappa beta devemos estudar suas 

relações com a Esplanada Norte. 

Existe fundamento para a hipótese de uma vinculação do edificio Kappa beta à 

Esplanada Norte? Para Effenterre, Graham e Platon esta relação entre as duas construções é 

um fato. Estes três autores escreveram uma série de artigos nos quais debatem, interpretam, 

- justificam e criticam as leituras dessas construções. Van Effenterre acredita que Kappa beta 

seria o local de reunião dos anciãos da cidade, enquanto a Esplanada Norte seria um local 

para assembléias públicas30 . Para Platon se teria ali a praça para espetáculos públicos de 

touradas, os quais até então se imaginava serem realizados no pátio central dos palácios 31 . 

Graham sugeriu que a Esplanada Norte fosse um campo de treinamento para os acrobatas 

de touradas e que o edificio Kappa beta fosse um "centro de treinamento" 32 , mas o projeto 

de Kappa beta, com seus acessos diferenciados e depósitos em bateria me parece vinculado 

a atividades mais específicas do que o abrigo de oficiais encarregados do treinamento de 

atletas. A articulação do edificio Kappa beta e da Esplanada Norte é dada como certa e a 

sua contemporaneidade também. .Logo deveria ser um conjunto estruturado e planejado 

como tal, como espaços coordenados. No entanto, nos perguntamos se essa unidade não 

seria antes um resultado colateral do desenvolvimento do núcleo maliota, mais do que um 

projeto integrado de construção. 

Hypostyle Crypt at Malha; however. neither of these two buildings contained anv clear evidence of cult. Cfl Geseli, 
Geraldine C.. To%81I, pcilace and house culi in nzinoan Creie, 1985, p. 12. 

28  Como o foi para o espaço lambda da casa Theta. 
29  Cf. Etienne. R.. 'Compte-rendu de Effentene, H. Van, Le Palais de Malha et la cité Minoeime'. Annales 37. 1982, 

p. 916-917. 
° Sobre estas hipóteses, ver bibliografia, especialmente Effenterre (1963 e 1980) e Graliam (1987). 

31  Conforme citado por Graham, J.W.. 'A new arena at Mallia'.Antichità. 1973. p. 65-73. 
12  Graham. .1W.. PalacesfCreie. 1987.p. 80-83; id.. 'A new arena at Malha'. Antichità, 1973, p. 65-73. 
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Qual a contemporaneidade real dessas construções se a Porta dos Depósitos da 

Esplanada Norte se abre para uma área desprovida de vestígios ao Norte de Kappa beta, um 

beco sem saída? Talvez os elos estruturais da Esplanada Norte com Kappa beta não existam 

senão de forma marginal. A Porta dos Depósitos não se abre para Kappa beta, pois não 

existe acesso aparente deste lado para o edificio. 

Ao admitirmos que o edificio Kappa beta se articulava com o Pórtico Angular, 

estamos relacionando apenas a porção sul deste pórtico à estrutura de Kappa beta, e não a 

sua porção oeste, diante da Esplanada. Desde que o Pórtico Angular mostra um aparelho 

diferente de construção das bases das porções sul e oeste, não é certo que ambas as partes 

constituissem um conjunto ou que fossem contemporâneas. 

O muro intermediário entre os depósitos de Kappa beta e os depósitos meridionais 

da Esplanada Norte faz parte de Kappa beta, e poderia ter se sobreposto a um muro 

anterior dos depósitos meridionais da Esplanada. Isto é, o muro leste dos depósitos de 

Kappa beta não está integrado aos depósitos meridionais. 

Se o edificio Kappa beta for datado do Minóico Médio II, então se teria uma 

estrutura instalada após a construção da Esplanada Norte e portanto independente desta. 

Não chegamos a uma conclusão definitiva quanto a identidade de Kappa beta, ao 

menos no estágio atual de nossas pesquisas. No entanto, acreditamos que algumas 

possibilidades foram descartadas. Com  o que dispomos não podemos sustentar sua função 

política, que está relacionada à sua unidade estrutural com a Esplanada Norte. Os paralelos 

históricos fornecidos por Effenterre para apoiar tal hipótese são inconsistentes, pela 

ausência de uma explicação dessa "democracia primitiva" em um contexto palacial. 

Effenterre questiona a existência de um edificio com características palaciais no período 

contemporâneo a Kappa beta, o qual, todavia, foi evidenciado pelas escavações de Pelon, 

que atestou a presença de um edificio com área similar ao edificio neopalacial. 

Os elementos que poderiam indicar atividades religiosas não estão presentes em 

Kappa beta, ainda que pudesse ser relacionado a espaços de culto como as salas lustrais e as 

salas com pilares, apresentando características similares: revestimentos estucados nas 
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paredes e piso, bancos ao longo de uma ou duas paredes, pilares no interior das salas e 

estarem abaixo do nível do solo. 

A hipótese mais coerente, com o que foi levantado até agora, é a de vincular Kappa 

beta a uma função ritual ou cerimonial, não necessariamente religiosa. As características do 

edificio apontam para um projeto público no qual se deu atenção à questão de acesso 

controlado e do direcionamento da circulação no interior. As barreiras internas sugerem 

uma penetração progressiva em sete estágios na câmara C5, um espaço dotado de bancos 

que poderia ser isolado do resto das câmaras e dos depósitos. Se esta noção de acesso 

progressivo for significativa aqui como o seria para o acesso às quadras 111-1V do palácio na 

segunda época, poderíamos então sugerir que a concepção de Kappa beta seria baseada 

numa formalização da circulação em seu interior, o que se realizaria pelo pequeno número 

de decisões necessárias para se atingir áreas diferentes e pela delimitação arquitetônica 

dessas áreas, por passagens abertas, escadarias e portas internas em sucessão. 

Consideramos que este edificio apresenta características que o associam a uma área 

de aparato, o que é visível ao se observa os detalhes de sua construção. O acesso externo 

ao edificio apresentava um pórtico com uma pierre à cupuies a seu lado, junto a um solo 

lajeado com amrnoudas. A escadaria possui lambris de pedra, sendo ambos estucados. O 

topo da escadaria e sua base possuíam alizares de madeira. Esses elementos caracterizariam 

uma entrada de aparato, cuja passagem levaria a uma série de espaços estucados nos quais 

as passagens estavam claramente assinaladas, por baias, aberturas e portas. Acrescentamos 

a estes dispositivos a construção parcial com um aparelho de ammoudas regulares, bancos 

homogêneos, o emprego extensivo de revestimentos estucados, portas divisórias internas e 

depósitos em série, são todos elementos que reforçam a idéia de uma construção 

cuidadosamente elaborada. A sua localização em um nível subterrâneo reforçaria o caráter 

secretivo do complexo, a tentativa deliberada de se ocultar o interior e as atividades ali 

realizadas. 

Organização do espaço do núcleo palacial de Mália 

Desde que o problema da localização do edificio Kappa beta no contexto urbano 

constitui um ponto importante na interpretação desse edificio, uma análise do plano de 

Mália é essencial para a se observar as relações entre as diversas áreas escavadas, 0 
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objetivo não é o de definir o projeto urbano de Mália durante o protopalacial, mesmo 

porque precisaríamos de mais informações sobre algumas estruturas do sítio, como a quadra 

Mu e sua arquitetura33 . Trataremos apenas de estabelecer algumas linhas que sirvam de guia 

para a análise da organização desse núcleo urbano. 

Ao observarmos um mapa detalhado da região de Mália, poderemos localizar a área 

de abrangência dos vestígios [fig. # - mapa da região de Mália com quadriculamento de 

100 m] 

Os limites do sítio de Mália se estendem até a praia a Noroeste, onde se encontrou a 

quadra Theta, a qual define o limite Noroeste da cidade. Para Norte encontraremos 

vestígios na forma das necrópoles, que poderiam ser entendidas como parte da cidade mas 

talvez não do núcleo urbano; sendo assim o limite seria estabelecido pela vilia Alfa. Mais a 

Nordeste temos a casa do pescador pobre que limita este ângulo de Mália. Para o Leste o 

limite permanece a quadra Zeta. ao Sul a quadra Epsilon é o limite do núclo havendo sinais 

esparsos bem mais ao Sul na colina do Profeta Elias 34, com uma área vazia entre essas duas 

construções. Enfim a Oeste temos a quadra Mu e a quadra Nu. 

Uma delimitação da maior concentração de vestígios mostraria uma área de 

25.000 m2, formada pelos setores centrais da cidade, compreendendo o palácio, Alfa Beta, 

Gama, Deita, Zeta, Epsilon, Kappa, Lambda, Esplanada Norte, Kappa beta, Mu, Nu, os 

armazéns Dessenne, e os dois santuários. Permanecem na orla desse núcleo a quadra Theta, 

as necrópoles e a casa do pescador. Deve-se notar que há a concentração de edificios em 

uma área ainda menor, de 10.000 m 2. onde doze blocos de construções se aglomeram, não é 

possível assegurar que este era o núcleo da cidade, mas até o momento constitui o ponto de 

maior adensamento arquitetônico do sítio. 

Uma série de reflexões poderia ser feita a respeito das áreas construídas, da 

cronologia de ocupação, da superposição de construções e dos limites reais da cidade, 

porém eu me concentrarei nas questões relativas à organização do espaço construído que 

comporia o núcleo maliota, ou seja, esta área central de 10.000 m 2  que compreende o 

palácio e algumas das maiores quadras de habitação do sítio. 

33  Embora possamos recorrer às ref'erências fornecidas nas 'Chroniques des Activités de l'École Française d'Athénes' 
no BCH, os estudos específicos deste setor ainda estão sendo publicados em etapas, como o demonstra o volume de 
J.-C1. Poursat et M. Schmid. Artisans rninois. les rnaisons-ateliers du quartier Mii, 1995. 

34  Local com indicios datados do Minóico Médio 1. 
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No estudo da organização de um núcleo urbano deve ser considerados os vestígios 

que o definem visual e materialmente 35 , possibilitando a inferência de aspectos tão imateriais 

quanto a centralização do poder: 

concenirations of public archilecture, particularly lhal relaled lo 
aulhorily 'plazas, major siorage faci/ilies, governrnent buildings, crafi 
specialisis) ai some sues would indicate mulli-village authorily. Iii general, 
greater vertical complexily would corre/ate with a stronger, more 
centralised or more extensive authority system (extensive iii arca and/or 
range of nialters over which auihoruly is centraiiseaL 36  

No aspecto cronológico a cidade maliota mostra sinais localizados de ocupação 

desde o Neolítico, mas os indícios de uma ocupação permanente pertencem ao Minóico 

Antigo, atestada por construções isoladas, como aquela dentro da parede do depósito 11 do 

palácio, e concentrações de vestígios, tais como a suposta oficina de cerâmica Vasiliki no 

setor A2bis de Kappa beta. 

O delineamento de um núcleo habitacional começou no Minóico Antigo III, no 

início do período protopalacial, cujos sinais são visíveis em toda a extensão do sítio, mas 

sem um padrão identificável. Uma primeira etapa de desenvolvimento desse núcleo urbano 

ocorreu durante o Minóico Médio IB, seguido por outra fase de alterações no Minóico 

Médio II. A presença de áreas de culto como parte do cenário urbano também passa a ser 

atestada no protopalacial, com a ereção de dois santuários públicos independentes e de 

outro dentro da quadra Mu. 

To lhe extent mal size varialion is a consequence of ('mil/ti-
community) authoruly paiterns, ii is hecause of lhe centralisalion of 
ieadership funclions and iypical/y also lhe presence offunctions not found 
ii, Iess complex politicai organisation. (..) To lhe exieni lhai leaders conirol 
lhe economy ('even jusi a redistribulion svsienz or lhe fiow of prestige 
good.$), residences wili have a wealthier aspeci 3 . 

Dentro do período protopalacial se observa a aparição de uma malha de ruas ligando 

quadras de construções e áreas dentro destas quadras. Em alguns casos estas ruas não se 

estdendem além dos limites das quadras nas quais estão inseridas, o que poderia ser 

explicado no momento pela ausência de informações sobre a estrutura geral do sítio. Um 

35 Um questionamento das condições sócio-económicas que levaram à sua constituição e existência não caberia nos 
limites desse estudo, ao menos por ora. 

° Wason. PauL K.. The archaeologv ofrank, 1994, p. 130. 
37 Wason, Paul, K.. The archaeo/ogv ofrank, 1994. p. 129-130. 
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estudo dessa malha de circulação implicaria no reconhecimento de características comuns 

das ruas no que se refere às técnicas de construção e pavimentação, de um plano de 

construção e de um projeto de circulação dentro da cidade maliota, levando em conta antes 

de mais nada a cronologia destas ruas e dos edificios aos quais elas servem. 
3. 

Teoricamente a implantação de ruas em um núcleo humano usualmente não precede 

a instalação dos indivíduos nesse local. Isso quer dizer que necessariamente existiam 

habitações nas áreas nas quais foram construídas ruas e praças. Nesse sentido a função de 

uma rua é a de efetuar a comunicação entre pontos distintos de um mesmo espaço, 

facilitando as decisões relativas à circulação entre as estruturas. Esses pontos distintos 

podem se situar nos extremos dessas rua ou ao longo da mesma. Em todo caso, trata-se de 

uma via de comunicação que foi estabelecida por razões históricas, funcionais, econômicas 

ou simbólicas. 

A dispersão e multiplicação de ruas e a criação de uma malha de ruas pode ser 

explicada em termos distintos. Ela se realizaria pela necessidade de se por em contato dois 

ou mais pontos de uma área que se tornou muito extensa para que apenas uma rota singular 

desse conta das conexões; pela necessidade de se criar rotas que abrangessem um número 

crescente de habitações que não puderam ser dispostas ao longo da rota principal e que 

portanto foram colocadas em pontos próximos onde se criou rotas secundárias de 

comunicação; pela concentração em blocos de construções ligadas a um mesmo fim (p.e. 

oficinas) ou ainda, pela implantação de um programa de urbanização que criasse um 

esquema organizado de circulação, regulando o tráfico interno e formando rotas com 

finalidades distintas. 

Nessa perspectiva, haveriam rotas que levariam a uma estrutura ou conjunto de 

estruturas em particular, ou que exigiriam que se passasse necessariamente por um 

determinado ponto da cidade, ou que levassem a uma circulação periférica sem se passar 

pelo centro. Não falamos ainda aqui de um estudo funcional das ruas, pois isto dependeria 

de uma análise mais profunda das características particulares desses elementos, o que não 

acreditamos dispor até o momento 38 . 

38 Não posso criticar a iniciativa da autora de estabelecer urna classificação funcional de ruas nos núcleos urbanos 
mináicos, porém não me parece claro como chegou a urna tal classificação se baseando apenas nos vestiglos 
existentes. Cf. Chrvssoulaki. S.. 'L'urbanisrne minoen. A - le réseau roijtier urbain'. HEP, 1990, p.371-380. 
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Acredito ser possível observar a aparição e o desenvolvimento de uma rede de vias 

dentro do processo de urbanização em Mália. Neste caso, percebe-se que no interior das 

quadras existe uma superposição de estruturas que não tem relação com o plano das ruas no 

período protopalacial. 

O processo de urbanização em Mália parece o esboço da organização de uma 

cidade, associado com a aparição de uma autoridade central que instaurou um programa de 

construção de um vias públicas, dentro do Minóico Médio IB - Minóico Médio II, não antes 

disso. 

Os vestígios que apoiam esta hipótese são: 

a regularidade do projeto de construção das ruas urbanas quanto aos aspectos 

técnicos. 

a presença de trajetórias que consideram a circulação não apenas entre casas, mas 

entre casas e espaços públicos, como a Esplanada Norte e o palácio; 

a presença de uma rede de circulação que era articulada ao redor de espaços não 

habitacionais; 

a incorporação e vinculação do espaço externo das casas às ruas. 

Eu tentarei mostrar as possíveis relações entre as habitações e a inserção de espaços 

públicos entre elas. 

Vamos agora examinar esses pontos: 

1. A regularidade do projeto de construção das ruas urbanas quanto aos aspectos 
técnicos. 

Com pequenas variantes, o sistema de construção de ruas e passagens consiste na 

colocação de um pavimento de Iwiderim onde predomina a sideropetra. Este pavimento 

constitui a rua em si, a qual é ladeada por um calçada feita de placas regulares de anzniouda 

dispostas no sentido do comprimento ou às vezes da largura. Ela é colocada em nível mais 

elevado do que o pavimento (cerca de 0,15 m) ou nivelado com o mesmo. Não há uma 

largura padrão para as ruas, que podem ter de 0,80 m a 4,00 m de largura. Este aspecto não 

constitui um traço de diferenciação por si, a menos que haja relação entre a largura da rua e 

sua localização ou utilização. 
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A presença de trajetórias que consideram a circulação não apenas entre casas, mas 
entre casas e espaços públicos, como a Esplanada Norte e o palácio; 

( 	 Coloquei como um ponto de discussão o fato de que as ruas ligam estruturas não 

habitacionais, ultrapassando portanto o nível da comunicação quotidiana de um núcleo 

aldeão. A instalação de grandes projetos arquitetônicos como é o caso do edificio Kappa 

beta/Esplanada Norte só tem sentido na medida em que se possui um fim particular a ser 

atingido por um órgão diretor. Não pomos aqui em discussão o caráter dessa direção, 

apenas as características necessárias à realização de um tal trabalho. Isto porque um 

programa de urbanização consiste de alguns elementos comuns: a presença de um órgão 

diretor encarregado de estabelecer o traçado das ruas, a presença de mão de obra numerosa 

o suficiente para a sua execução, a existência de recursos de subsistência para manter essas 

mão de obra ativa, uma condição econômica tal que permita à cidade empregar essa mão de 

obra para um trabalhodessa natureza e não na produção, e um órgão governante que queira 

se promover através desse tipo de trabalho 39 . 

A presença de uma rede de circulação que era concentrada ao redor de espaços 
não-habitacionais. 

Desde que se pode perceber que existe ruas que se cruzam na cidade maliota, 

seríamos tentados a falar de uma 'malha de circulação', expressão que parece mais 

apropriada do que 'sistema viário', o qual pressupõe uma articulação global de todas as 

ruas e passagens da cidade. Em Mália não se dispõe senão de trechos curtos e fragmentários 

de ruas e praças cujas articulações entre si não são claras, limitando-se à constatação de sua 

existência. Todas as descobertas relativas a uma malha de circulação feitas até o momento 

são fortuitas, dentro de pesquisas centradas sobre estruturas arquitetônicas que por vezes 

revelam ligações com passagens e ruas. Não temos noticia de uma investigação sistemática 

do conjunto de ruas em Mália, com as honrosas exceções dos estudos de Effenterre e 

Damiani-Indelicato40 . O primeiro fez um estudo deste complexo de ruas em seu obra de 

síntese sobre Mália, onde ele discute as possíveis conexões entre os diversos elementos 

dentro da cidade, elaborando uma classificação dos tipos de disposição de vias encontrados 

na cidade41 . Por fim ele define um plano de organização da cidade com base em três vias 

39  Cf. Wason, Paul. K.. The arcljaeologv af rank, 1994, p. 146. 
40  A bibliografia enumera urna série de publicações deste autores, especialmente para Damiani-hidelicato, que centrou 

suas pesquisas sobre a organização de espaço nos centros palaciais. 
Effentene. H. van. Les itinéraires interrornpus, PÀ•ícM, 1980, p. 265-278. 
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principais norte-sul das quais partem três ramais leste-oeste 42 . Porém devemos ressaltar que 

a sua reconstrução do sistema de vias dentro do núcleo maliota é realmente muito 

hipotético, não sendo comprovado em alguns trechos a existência de indícios de algumas 

vias configuradas em seu plano. 

Pode-se contar 26 vias de circulação de pequena extensão, excetuando-se a Rua do 

Mar (com cerca de cem metros de comprimento) e a via que cruza a esplanada ocidental do 

palácio. Effenterre aponta para a existência de um número excepcionalmente notável dessas 

ruas que levariam à Esplanada Norte e ao edificio Kappa beta e para o fato de que a grande 

via norte-sul ao lado do palácio desemboca junto a Kappa beta e aos Armazéns Dessenne, 

sugerindo uma conexão funcional entre ambas. 

Portanto para se entender realmente a rede de vias dependemos de uma série de 

investigações que ajudem a descobrir qual a articulação desses vários fragmentos de ruas. 

4. A incorporação e vinculação do espaço externo das casas às ruas. 

No caso de Mália não temos indícios seguros de ruas e passagens antes do Minóico 

Antigo III. Isto significa que a presença de tais elementos de circulação urbana corresponde 

pelo menos ao início do protopaiacial. Deste período poderíamos citar uma lista de 

construções que tiveram nele sua gênese, ou que ao menos apresentam sinais de ocupação 

neste momento. 

O que proponho aqui é sugerir a possibilidade de se ligar esse sistema a um plano 

que integrava o sítio e ver sua relação com as habitações ali erguidas. O jeito mais simples 

seria verificar a articulação das ruas com as entradas das casas. Na quadra Delta isto é claro 

para Deita beta e Delta gama, como também para os Armazéns Dessenne, a casa Kappa 

delta 1/ibis e a quadra Gama. Porém o número de entradas associadas não combina com o 

sistema de ruas até agora estabelecido, no sentido de que não ocorre uma vinculação 

arquitetônica precisa entre a distribuição das passagens e os acessos às construções. 

Poderia se dizer que inicialmente teríamos um processo de desenvolvimento da 

cidade maliota no qual a construção das habitações precede o estabelecimento das ruas que 

as conectam. Isto é verdade na medida em que num plano de urbanização comum o traçado 

das ruas se acomoda às casas já existentes seguindo uma linha paralela, na medida do 

42  Se bem que para nós não está claro se esta reconstituição corresponde à sua mterpretação ou a de Dairnam-Indelicato, 
a quem ele agradece a colaboração. 
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possível, às fachadas. Isto pode ser visto nas casas Deita, bem como na casa Kappa deita 

1/ibis. Em outros casos a orientação das ruas diverge ligeiramente das fachadas, como se 

passa com os Armazéns Dessenne. 

Dentro dessas considerações podemos ver que existem áreas nas quais as ruas estão 

inseridas dentro de quadras de habitações definidas, como em Deita, Zeta, Gama, Mu e 

Kappa. em outros casos essas ruas não tem relação clara com os vestígios, como no caso da 

casa Epsilon, do edificio Beta, do santuário Minóico Médio II e da esplanada ocidenta1. 

Se seguirmos a lógica de desenvolvimento de núcleos urbanos teremos as seguintes 

fases de estabelecimento 43 : 

A criação de passagens ligando as casas ao centro da cidade, sem um piano claro de 

instalação das casas, 

Segue-se a instalação de casas ao longo das passagens, havendo uma passagem 

principal que define o urbanismo do espaço a construir; 

As casas são erguidas ao acaso ou seguindo o contorno das colinas, ou no caso das 

áreas planas, deixando espaço para cultivo. Não são ruas-passagens, mas ruas-

acesso, que ligam as casas. 

Necessidades arquitetônicas e funcionais e o piano retangular determinam o espaço 

da casa dentro do terreno que a rede de ruas define. A qual ocupa o espaço 

necessário, deixando pequenos espaços abertos. 

O desejo estético faz com que as fachadas se alinhem com as ruas e à elaboração das 

entradas. Dentro do processo de urbanização de um núcleo humano existe uma 

etapa na qual ocorre a integração das habitações à rede de passagens que conectam 

as diversas partes desse núcleo. Esta 'regularização' de fachadas das estruturas 

corresponde a um momento no qual se passa para uma exteriorização das habitações 

e para sua inclusão no conjunto da cidade. 

A superpopulação leva à aparição do 'bloco de construções', que ocupa todo o 

espaço disponível que não é indispensável para a vida. Isto ocorre pelo alargamento 

43  Baseado no esquema oferecido por Stelia Chrysoulakki, L'urbauisme mmoen. A - le réseau routier urbain.' HEP. 

990. p.3711-380. 
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das casas, muros medianos, pátios e ruelas. As passagens reduzem a sua largura, 

restando o espaço necessário para movimento. 
( 

De toda maneira, ainda continuamos sem saber quais são as articulações existentes 

entre as grandes construções que existem dentro de um eixo leste-oeste, ou seja, as quadras 

- Deita e Mu, o edificio Kappa beta e a Esplanada Norte. Entre a quadra Mu e o centro da 

vila não temos uma conexão clara, pois um muro bloqueia o prolongamento da Rua do Mar 

naquela direção. O mesmo ocorre no prolongamento da Rua do Mar para Leste, pois não se 

encontrou uma conexão entre essa e a via que dá acesso à entrada Norte do palácio ou à 

Esplanada Ocidental. Assim sendo, uma vinculação entre a quadra Mu e o palácio através 

da Rua do Mar fica descartada até o presente momento. 

As casas complexas de vários aposentos do período protopalacial já têm um padrão 

de distribuição com um zoneamento interno que sugere a especialização de espaços em 

algumas áreas. Este dado pode ser visto na quadra Mu especificamente. Já foi exposto que 

as casas da quadra Mu eram a residência de uma série de funcionários de Mália, não tendo 

portanto sentido procurarmos uma explicação que leve em consideração a sua identidade 

como foco de uma administração econômico-religiosa oposta a uma assembléia e a um 

conselho sediado no suposto complexo Kappa beta/Esplanada Norte. 

Suas oficinas permitem confirmar que teríamos ali um setor artesanal ligado 

provavelmente a uma administração de caráter religioso vinculado ao palácio. Nesse sentido 

uma oposição entre a quadra Mu e o palácio pode ser excluída. Resta então o problema das 

relações entre estes, Kappa beta e a Esplanada Norte. Desde que não dispomos ainda de 

nenhuma interpretação mais adequada da função desse conjunto, podemos dizer 

simplesmente que temos duas estruturas com acesso diferenciado, uma com acesso amplo 

(Esplanada Norte) e outra com acesso restrito (edificio Kappa beta). 

Passaremos a uma discussão sobre as relações de espaços privados (espaços no 

plano de estruturas habitacionais) e espaços públicos (espaço exteriores aos edificios e sem 

relação arquitetônica com os mesmos). Nesta última categoria poderiam ser colocados os 

edificios públicos, como a Esplanada Norte (de acordo com alguns autores), os santuários 

(que não podem ser considerados espaços privados, desde que são locais de culto, e 

- 

	

	 portanto espaços abertos) e o palácio (porque é um edificio institucional, com circulação 

aberta, ao menos do exterior). 
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Esta oposição de caracteres se baseia na idéia de que um dos principais elementos 

de um plano arquitetônico é a relação entre o espaço interior e exterior. Isso se aplica na 

medida em que necessariamente qualquer construção define uma situação na qual as coisas 

e as pessoas estão situadas dentro ou fora. Esta diferenciação normalmente se aplica no 

sentido de que o que está do lado de fora está excluído e o que está dentro está incluído. 44  

Este conceito é básico para a compreensão do problema que eu pretendo analisar aqui, me 

referindo à relação entre os espaços privados e espaços públicos em Mália. Em outro 

sentido, ela se refere à questão da acessibilidade dos espaços, considerando como espaços 

privados aqueles aos quais o acesso é bloqueado por barreiras fisicas deliberadas. 

A Esplanada Norte é um caso no qual se dispõe aparentemente de acessos amplos e 

diretos a partir do exterior, através das portas das necrópoles, da esplanada e dos depósitos. 

O mesmo não pode ser dito com respeito ao edificio Kappa beta, na qual o acesso parece 

mais profundo e permeado por uma série de barreiras do lado Oeste. 

Tal distinção se baseia na ausência de elementos que bloqueiem a circulação na 

Esplanada Norte, a qual apresenta, como já foi descrito, três entradas distintas, com uma 

quarta indefinida 45 . Já no caso do edificio Kappa beta, a superposição de elementos 

protopalaciais e neopalaciais impede que se tenha uma visão precisa do sistema de acesso 

exterior a partir da Rua do Mar ou a partir da Porta dos Depósitos da Esplanada Norte, 

embora nossa intepretação do acesso externo indique que sua entrada seria a Oeste, não se 

abrindo diretamente para a Rua do Mar. Até o momento o que podemos mostrar é que 

existe um prolongamento do edificio para Oeste, pela presença de uma mureta 

perpendicular no extremo Sul da parede Oeste do edificio. Para confirmarmos tal hipótese 

precisaríamos de novas investigações das articulações do edificio Kappa beta com o setor 

Kappa alfa ao Norte e de sondagens na região Oeste, entre o edificio Kappa beta e a quadra 

Deita. 

Temos na área do edificio Kappa beta e da Esplanada Norte um espaço que foi 

ocupado sucessivamente do período protopalacial até o neopalacial, permanecendo inserido 

44 O que pode ser aplicado a portas, corno barreiras móveis. Creio que aqui poderia muito bem usar a definição de 
Foster: 'A building is made up of walis which define  a series of enclosed spaces, lhe boundanes beiween which mav 
be broken bv doorwavs aliowing access from one arca lo another. The importance of doors is no! onl 1/iai thei' 

open, bui niore importanllv thai they can dose, effectivelv segregating spaces and conirolling lhe means of access lo 
anv particular poini'. Cf Foster, Saily M. 'Analvsis of spatial patterns ia buildmgs (access analysis) as au insight 
into social structures: examples from the Scottish Atlantic Iron Age.' Antiquily 63(238):40-50, 1989. 

A que se abriria para o setor Kappa alfa a Oeste. 
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na trama urbana. Isto coloca uma série de questões, como por exemplo a ausência de 

ocupações recentes em Kappa alfa, desde que a Esplanada Norte foi deixada intocada e o 

edificio Kappa beta foi parcialmente reutilizado. E mesmo essa permanência das 

construções nos forneceria uma pistas de sua identidade: 

If someone achieves high status and builds a• suitable dweiling, this 
can be used by his or her descendants regardless of their status. But when II 

comes time to rebuild, this could only be done on lhe same scale 1/' lhe high 
status had been mainiained in lhe family. This is sound and useful, lhough 
lls reverse iii not do, .for residence location may weli shift even if status 
remains iii afamily. 46  

Desde que a Rua do Mar permaneceu em uso no período neopalacial, como o 

atestam a casa Kappa gama, a própria quadra Delta e o próprio edificio Kappa beta, 

poderíamos sugerir que aparentemente as grandes linhas de desenvolvimento do período 

protopalacial foram confirmadas no neopalacial, após a destruição do fim do Minóico 

Médio II? 

A Esplanada Ocidental do palácio foi aparentemente ampliada durante o período 

neopalacial e as rotas que a cruzam permaneceram em uso. Todo o setor a Oeste da 

Esplanada Ocidental, com vários indícios do Minóico Antigo III, não mostrou sinais de 

reocupação, o mesmo ocorrendo com a área dos Depósitos Dessenne. O porquê dessa 

lacuna não é claro, mas é possível supor que houve um segundo deslocamento do 

assentamento para a região Norte, onde atestamos uma maior concentração de indícios 

(Quadras Deita, Zeta, Lambda, Nu, Kappa gama, Theta e palácio, além de alguns indícios 

em Alfa; para o Sul só acharemos sinais do período neopalacial em Beta e Epsilon). Esta 

concentração ao Norte explicaria a razão da manutenção da Rua do Mar e da Esplanada 

Norte, as quais continuariam a servir como eixos de circulação. Utilizando como referência 

o palácio, se teria uma cruz na qual os extremos seriam a quadra Nu, a Esplanada Norte e a 

quadra Lambda, a quadra Zeta e a quadra Epsilon. 

Acredito que a não reocupação de espaços no centro da cidade e a manutenção do 

sistema viário sustentam essa possibilidade. Ao mesmo tempo que se diz que a cidade se 

desloca da costa para o topo do platô, com o abandono da quadra Mu 47, ocorre um reforço 

Wason, Paul, K.. The archaeolog.' of rank, 1994, p. 145. 
47 O que se alterou com a escavação da quadra Nu. ao Norte da quadra Mu, pertencente ao período micêmco, mas com 

sinais de ocupaçào nos período anteriores. 
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da instalação no centro da cidade, no qual estão situados o edificio Kappa beta, a Esplanada 

Norte e o palácio. Ainda que não saibamos qual o papel de Kappa beta dentro do período 

neopalacial, sabemos que houve a manutenção de seus vínculos com a Rua do Mar, com 

uma utilização intensiva do espaço mais próximo dessa, o setor B2, e das áreas ao nível do 

) 

	

	solo sobre o corpo principal. Teríamos no período protopalacial os princípios de 

urbanização que seriam prolongados no período neopalacial, no que diz respeito ao núcleo 

maliota. 

O edificio Kappa beta, até então conhecido como a cripta hipostila de Mália, é uma 

estrutura cuja finalidade permanece incógnita, embora tenhamos nos inclinado a favorecer a 

hipótese de uma função cerimonial, à qual não associamos uma conotação política ou 

religiosa pela ausência de elementos que sustentem tais caracterizações. 

Um edificio foi o tema de minha investigação, um edificio localizado no centro da 

cidade maliota, enigmático quanto à sua identidade e finalidade, que nos escapam até o 

momento presente, mas que sabemos ter tido um papel importante na cidade, como parte da 

vida pública ou religiosa. O edificio Kappa beta não foi uma habitação e nem um santuário, 

e há aqueles que afirmam que tenha sido um centro de reuniões, uma escola de atletas ou, 

como nós, um complexo cerimonial. Se soubéssemos a resposta, talvez se conhecesse um 

pouco mais da história e cultura dessa sociedade desaparecida há séculos. 
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Apêndice - Tábua Cronológica 1  
Esta tábua cronológica se baseia na publicação acima citada, porém, devo fazer 

algumas observações a respeito do sistema cronológico utilizado na arqueologia minóica. 

O sistema inicial usado para periodização da história minóica foi criado por Arthur 

Evans, descobridor do palácio de Cnossos e porisso considerado o fundador dos estudos 

minóicos. seu sistema cronológico foi fundado no sistema então empregado para a 

periodização da história do Egito, (i. e. Novo Império, Médio Império e Antigo Império) 

resultando numa sistema tripartite similar, com a designação dos grandes períodos em 

Minóico Antigo, Médio e Recente, cada qual sendo dividido em três fases (1, II e III) que 

também eram subdivididas (A, B e C), podendo ainda ocorrer novas subdivisões (1, 2 e 3) 

se necessário, o que se expressaria por exemplo por Minóico Antigo IIB, codificado como 

MA 1113 ou o Minóico Recente 111A2, codificado MIR 111A2. 

Este sistema é ainda hoje utilizado, porém de uma maneira diferente daquela 

concebida por Evans, desde que seu sistema se baseava essencialmente em fases cerâmicas, 

não levando em consideração as fases arquitetônicas, as quais se mostraram postenormente 

incompatíveis com tal periodização. 

Devido a esse motivo, um arqueólogo grego, Nicholaos Platon inventou um sistema 

baseado nos eventos históricos associados aos palácios, resultando num sistema que 

abrangia respectivamente o período anterior aos palácios (Pré-palacial), de construção e 

destruição dos primeiros palácios (Protopalacial), de construção e destruição dos segundos 

palácios (Neopalacial) e da ocupação posterior a esta destruição (Pós-palacial). 

No caso das escavações francesas em Mália utilizou-se uma outra divisão que 

distinguia duas fases, a primeira e a segunda época, as quais correspondiam grosseiramente 

ao protopalacial e ao neopalacial, porém se estendendo ligeiramente para os períodos 

anteriores e posteriores 2 . 

Segundo P. Warren & V. Hanke\', Aegean Bronze Age Chronologv, 1989 

2  Alguns autores que colocam o início do protopalacial a partir do Minóico Médio IB (Poursat. Eilapzni, p. 461-466, 

1987, p. 461), embora aceitando que a "primeira época", como se utiliza em geral em Mália, comece no Minóico 
Antigo III e se estenda até o Mmóico Médio ifi, formando uma espécie de nebulosa cronológica" (op. cit.. p. 461-
462). O problema surge pela confusão do Minóico Médio 1 com uni estilo cerâmico compósito associada ao Mmóico 
Antigo ifi e que se estende até o Minóico Médio ifi e com uma fase cronológica. 
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O sistema atualmente utilizado é formado por um amálgama dos sistemas anteriores, 

sendo utilizado como periodização global as fases elaboradas por Platon e, para uma 

definição precisa das fases, as designações de Evans, adaptadas às condições de cada sítio. 

Esta tábua cronológica é a mais recentemente elaborada, tendo sido feita com base 

na comparação com material proveniente de outras regiões do Mediterrâneo e do Oriente 

Próximo e com datações calibradas de material por C14, sendo aplicável para o conjunto de 

sítios minóico-micênicos da ilha de Creta 3 . 

Neolítico Recente (NR) c. 3650/3500 

Minóico Antigo 1 (MA 1) c. 365013500 - 3000/2900 

Minóico Antigo 11 (MA II) 2900 - 230012150 (Pré-palacial) 

Minóico Antigo III (MA III) 2300/2 150 - 2 160/2025 (Início do Protopalacial) 

Minóico Médio IA (MM IA) 2 160/2025 - s.XX 

Minóico Médio IB (MM IB) S. XIX 

Minóico Médio II (MM II) s. XD( - 1700/1650 (Fim do Protopalacial) 

Minóico Médio luA (MM luA) 1700/1650 - 1640/1630 (Início do Neopalacial) 

Minóico Médio IIIB (MM IIIB) 164011630 - c. 1600 

Transição c. 1600 

Minóico Recente IA (MR IA) 1600/1580 - c. 1480 (Fim do Neopalacial) 

Minóico Recente IB (N'IR IB) e. 1480 - 1425 (Início do Pós-Palacial) 

Minóico Recente 11 (MR 11) 1425 - 1390 

Minóico Recente IIIA1 (MR I11A1) 1390 - 1370/1360 

Minóico Recente 111A2 (IvIR 111A2) 1370/1360 - 1340/1330 

Minóico Recente IIIB (MR IIIB) 1340/1330 - e. 1190 

Minóico Recente IIIC (MR IIIC) c. 1190 - c. 1070 

Subminóico c. 1070 - após 1015 

Todas as datas devem ser consideradas como a.C.. ou seja, antes de Cnsto. 
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