
 
1 

 

Índice 

 

Resumo   

Abstract 

Agradecimentos 

 

Introdução …………………………………………………………..…………………… 3 

 

O castelo de Palmela: enquadramento geral do sítio …………………………………. 4 

O enquadramento geográfico …………………………………………………………..… 4 

Um enquadramento histórico e administrativo …………………………………………... 6 

 

O castelo de Palmela como objecto de estudo ……………………………………...… 10 

Os trabalhos arqueológicos: síntese geral dos resultados da galeria 5 ………………….. 12 

As fases de ocupação: os dados estratigráficos …………………………………………. 14 

O período emiral ………………………………………………...……………………… 15 

O período califal ………………………………………………………………………… 16 

O período dos reinos Taifas …………………………………………………………….. 17 

A fase final da ocupação islâmica …………..................................................................... 17 

 

O objecto de estudo: a cerâmica islâmica da galeria 5 ……………………………… 18 

Caracterização geral da amostra ………………………………………………………... 18 

Opções metodológicas e critérios de quantificação …………………………………..… 19 

 

Fabricos estabelecidos …………………………………………………………………. 20 

 

Formas, terminologia e funcionalidades ……………………...……………………… 27 

Louça de cozinha ……………………………………………………………………..… 29 

Louça de mesa …………………………………………………………………………... 49 

Cerâmica de armazenamento e transporte ……………………………………………… 67 

Cerâmica de uso doméstico ……………………………………………………………... 75 

Cerâmica de iluminação ………………………………………………………………… 77 

Cerâmica de carácter lúdico …………………………………………………………..… 78 



 
2 

 

Decoração e revestimentos ………………………………………………………….… 78 

A pintura ………………………………………………………………………………... 79 

A decoração incisa ……………………………………………………………………… 86 

Os vidrados …………………………………………………………………………...… 87 

A corda seca …………………………………………………………………………..… 90 

 

Interpretação dos dados ………………………………………………………………. 92 

O período emiral ………………………………...……………………………………… 92 

O período califal ………………………………………………………………………… 94 

O período dos reinos Taifas …………………..………………………………………… 96 

A fase final da ocupação islâmica ………………………………………………………. 98 

 

Conclusões gerais …………………………………………………………………….... 99 

 

Referências bibliográficas …………………………………………………………… 101 

 

Anexos ............................................................................................................................ 109 

Figuras 

Gráficos 

Estampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

 

Introdução 

A cerâmica constitui, sem sombra de dúvida, um dos vestígios arqueológicos mais 

abundantes deixado pelas populações pós-neolíticas, e assume-se, desde os primórdios da 

ciência arqueológica, como um dos mais importantes indícios para a caracterização das 

sociedades humanas do passado, desempenhando um papel fundamental na atribuição de 

variáveis cronológicos aos contextos e sítios arqueológicos.  

A cerâmica do período islâmico em Portugal nem sempre foi objecto de atenção por 

parte dos investigadores. Os “arqueólogos” do final do século XIX, com as suas perspectivas 

enciclopédicas, demonstravam alguma curiosidade pelo passado islâmico, centrada em 

questões mais relacionadas com os elementos arquitectónicos, aspectos da toponímia das 

regiões, a numismática e epigrafia árabes. A cerâmica não consistia, portanto, no aspecto mais 

valorizado por estes investigadores, apesar de alguns deles fazerem referências a cerâmicas e 

outros achados avulsos, quase todos procedentes do Alentejo e do Algarve, como foram os 

casos de Santos Rocha, Bernardo de Sá, Leite de Vasconcellos e Estácio da Veiga (Catarino, 

1995/1997, p. 460). Só a partir dos anos 70 do século XX, e de forma muito gradual, se 

assiste ao nascimento da arqueologia medieval islâmica em Portugal. O trabalho pioneiro 

desenvolvido por José Luís de Matos no Cerro da Vila é disso exemplo. Entre 1972 e 1975, 

António Borges Coelho lança a sua obra Portugal na Espanha Árabe e, logo em 1978/1980, 

inicia-se a actividade do Campo Arqueológico de Mértola, sob a direcção de Cláudio Torres 

(Fernandes, 2005, p. 155).  

A partir daí, sucedem-se importantes trabalhos em sítios como Silves, Mértola ou na 

região do Alto Algarve Oriental, dirigidos por Rosa Varela Gomes, Cláudio Torres e Helena 

Catarino, respectivamente, que permitiram a consolidação da especialidade em Portugal, 

dotando o país de estudos próprios, tornando-se um pouco mais independente face às 

tipologias criadas para outras áreas da Península Ibérica que, não raras vezes, afiguram-se 

insuficientes quando aplicadas ao estudo de realidades arqueológicas do Gharb al-Andalus. 

O estudo tipológico das cerâmicas islâmicas continua a assumir-se como uma 

ferramenta indispensável para a criação de condições que facilitem a compreensão das 

realidades arqueológicas islâmicas do actual território português, pelo que iniciativas como a 

do grupo de investigação C.I.G.A., que trabalha para uma sistematização dos dados, é, a todos 

os níveis, louvável (Bugalhão et al, 2010). 



 
4 

 

O caso do castelo de Palmela é, no seio da Arqueologia Islâmica portuguesa, um caso 

reconhecido pelo valor das investigações que lá foram desenvolvidas. Os trabalhos de Isabel 

Fernandes e as subsequentes publicações, permitiram a identificação de uma grande variedade 

de formas cerâmicas, marcadas por uma grande diversidade tipológica, trabalhada e 

interpretada de forma muito adequada, embora se sentisse alguma necessidade em aferir 

certos pormenores directamente relacionados com uma abordagem quantitativa à realidade em 

questão. Foi, justamente, este o ponto de partida que me levou a empreender o estudo 

arqueológico aqui exposto. 

A galeria 5 forneceu uma sequência estratigráfica muito interessante e com um grau de 

fiabilidade elevado, atestado, por exemplo, pelos vários pisos identificados, que selaram e 

preservaram os estratos arqueológicos anteriores. Além da vantagem estratigráfica, este sector 

forneceu um conjunto artefactual muito significativo, que, desde o início, deu provas de vir a 

constituir-se num elemento francamente positivo na aferição de algumas cronologias 

directamente relacionadas com certas formas e, sobretudo, determinados tipos identificados 

no sítio. A definição das formas e dos tipos reflecte, justamente, a preservação dos contextos 

arqueológicos. Para cada forma serão atribuídas coordenadas tipológicas e cronológicas, mais 

ou menos precisas, essenciais para a identificação de fenómenos de continuidade e/ou 

mudança cultural. 

A integração da realidade aqui estudada na região onde se insere o castelo de Palmela, 

será efectuada a partir da identificação de paralelos tipológicos que permitirão calibrar certas 

cronologias e definir relações culturais mais estreitas com sítios arqueológicos particulares.  

 

 

 

O castelo de Palmela: enquadramento geral do sítio 

 

O enquadramento geográfico 

O castelo de Palmela localiza-se na península da Arrábida, por sua vez localizada na costa 

ocidental portuguesa, numa posição intermédia entre os estuários do Tejo e do Sado (figura 

1). Do ponto de vista geomorfológico, apresenta-se como uma área com significativa 

diversidade. As planícies a Norte e a Este fazem parte das Bacias Terciárias do Tejo e Sado, 

apresentando, por isso, uma maior monotonia morfológica (Ribeiro, Lautensach & Daveau, 

1987, p. 193), enquanto a cordilheira da Arrábida, que ocupa a zona meridional da dita 
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península, integra a região geomorfológica das Orlas Mesozóicas (ibidem, p. 190). Os solos 

da península da Arrábida são, sobretudo, de dois tipos: solos sílico-argilosos, detríticos, dos 

terrenos que constituem a planície; e solos calcários das rochas que constituem o núcleo da 

cordilheira. A maior parte da península é composta pelo primeiro tipo, pelo que a cordilheira 

individualiza-se não são só pelo relevo, mas também pelo ambiente e paisagem em geral. 

O clima enquadra-se no tipo Temperado Mediterrâneo, relativamente  quente e seco no 

Verão e bastante ameno no Inverno. A precipitação não é abundante durante todo o ano e 

concentra-se, sobretudo, nos meses de Inverno, quando a região é afectada, ocasionalmente, 

por depressões oriundas do Atlântico (Ribeiro, 2004, p. 41). 

A vegetação é condicionada por uma grande variedade de factores, entre eles o clima, o 

relevo, a natureza dos solos e a acção do Homem. Originalmente, a vegetação das planícies 

seria a típica de uma charneca, mas devido à acção do Homem este tipo de vegetação foi, 

quase na sua totalidade, substituído por pinhais. No caso da cordilheira da Arrábida, verifica-

se um predomínio dos matos, altos ou rasteiros, tufos de vegetação nas fendas dos calcários e 

«o extraordinário bosque da vertente meridional do Formosinho» (ibidem, p. 71), que 

constitui um bom exemplo de floresta espontânea terciária. As espécies mais frequentes são: o 

carrasco, a aroeira o carvalho português, o zambujeiro, o sobreiro, o medronheiro, ou seja, 

uma vegetação que se enquadra num clima tipicamente mediterrâneo. Em algumas áreas, a 

acção do gado transformou a vegetação original em garigue pura, vegetação típica de 

charneca, constituída por arbustos espinhosos de pequeno porte (ibidem, p.70). 

O morro de Palmela individualiza-se na região da cordilheira conhecida por pré-Arrábida. 

Localiza-se a norte da cidade de Setúbal, na extremidade nordeste da cordilheira da Arrábida 

(figura 5). Apesar da sua modesta dimensão e altitude, cerca de 260 m, a sua posição extrema 

no sistema montanhoso e o facto de se elevar de forma brusca na vasta planície que o rodeia, 

faz sobressair o morro na paisagem como elemento de grande importância orográfica no 

conjunto das elevações do qual faz parte. As vertentes sul e oeste do morro apresentam 

desníveis muito acentuados, enquanto na vertente oriental e, sobretudo, na vertente norte os 

desníveis são pouco relevantes, de modo que o morro encontra-se ligado, em continuidade 

orográfica, ao conjunto de cerros e serras que formam a pré-arrábida (ibidem, p. 49). 

Deste modo, o morro de Palmela usufrui de excelentes condições defensivas, com um 

óptimo domínio visual sobre as planícies envolventes, sendo de difícil acesso por todos os 

lados excepto pela vertente norte, onde se verifica uma continuidade orográfica, mas mesmo 

assim em contexto de colina. 
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Um enquadramento histórico e administrativo  

As boas condições de defesa e de acessibilidade, a relativa abundância de cursos de água, 

a existência de bolsas de solo fértil, de zonas mineiras relativamente próximas e o fácil acesso 

a zonas estuarinas, ricas em recursos marinhos, atraíram, desde sempre, populações humanas 

à península da Arrábida, em geral, e à região de Palmela, em particular. Para o período 

islâmico, as fontes históricas são escassas, não se conhecendo referências a Palmela, 

exceptuando uma, já do século XIV, que refere o hisn Bamāla (castelo de Palmela) como alvo 

de um ataque por parte de Yaʽqūb al-Mansūr (Fernandes, 2004, p. 229). As referências a 

Palmela nas fontes cristãs são, por sua vez, mais abundantes e detalhadas, sobretudo a partir 

da crónica que relata a conquista de Lisboa (Nascimento, 2001). 

Os trabalhos arqueológicos no castelo de Palmela revelaram materiais que remontam à 

Pré-História recente, concretamente cerâmicas do horizonte campaniforme inciso e também 

da Idade do Bronze (Fernandes e Carvalho, 1993, p. 10). Do período romano, conhecem-se 

apenas alguns materiais dispersos, facto esse que, segundo Isabel Fernandes, «só poderá 

conotar-se com motivações militares» (Fernandes, 2004, p.236), sobretudo a partir do século 

III, o que indica a persistência da ocupação do local para fins militares ao longo dos séculos. 

Contudo, é apenas no período islâmico que Palmela parece assumir um papel preponderante 

na rede de povoamento da península da Arrábida, realidade que está patente no registo 

arqueológico, visto os materiais mais antigos remontarem ao início da ocupação islâmica. 

A partir do Baixo Império, verifica-se uma importante alteração nas lógicas do 

povoamento. A nova organização territorial, adaptada às preocupações defensivas, parece 

manter-se durante o período islâmico, algo que ficou claro após alguns trabalhos 

arqueológicos efectuados em estações situadas nos cumes de algumas serras da cordilheira da 

Arrábida, revelando a existência de sítios de ocupação temporária, ligados à actividade 

pastoril, e outros de ocupação permanente, como é o caso da alcaria do Alto da Queimada 

(Fernandes e Carvalho, 1999, p. 517). Contudo, em períodos de maior estabilidade, «a área de 

população mais densa é [...] a orla da cordilheira, no contacto das terras acidentadas da 

Arrábida com a planície» (Ribeiro, 2004, p. 92). Além disso, e exceptuando os povoados 

temporários e de dimensões reduzidas, os únicos aglomerados humanos com alguma 

relevância situados na serra são Palmela e Sesimbra. 

Esta é, sem dúvida, uma paisagem rural, estruturada por sítios fortificados, organizadores 

de um território onde proliferavam casais agrícolas e granjas que, a partir de uma análise à 

toponímia local, deixam transparecer uma longa tradição de origem muçulmana. Verifica-se, 
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de facto, «uma intensa ocupação rural que predominou em toda a área sul da Península de 

Setúbal sob o triângulo de vigilância, de protecção e de repartição fiscal formado pelos husūn 

de Palmela, Coina, Sesimbra e Almada» (Fernandes, 2004, p.48) (figura 2). 

Palmela fazia parte, em época islâmica, do termo da cidade de Lisboa (figura 3). Como 

indica Cládio Torres, «a partir de finais do século IX, o rio Tejo, com o seu enorme estuário 

associado ao do Sado, tem criadas as condições que em breve lhe vão conferir o estatuto de 

polo agregador do Gharb-al-Andaluz. Uma intensa navegação circulava pelos seus braços e 

esteiros, ligando a cidade de Lisboa, que tudo centraliza e consome, com as férteis lezírias de 

Santarém ou com os densos pinhais de Setúbal» (Torres, 1997, p. 355). A ligação de Palmela 

a Lisboa era, nessa época, evidente. O poder instalado no castelo «beneficiava das facilidades 

topográficas da envolvente para o estabelecimento de contactos rápidos com Évora e Alcácer» 

(Fernandes, 2005, p. 311). As vantagens geográficas do morro onde se situava o castelo, a 

posição intermédia entre o Tejo e o Sado, no centro do triângulo Lisboa, Alcácer e Évora, o 

domínio visual de toda a envolvente e o controle das vias que entravam na península da 

Arrábida rumo a Lisboa, conferiram a Palmela uma importância militar essencial para a 

defesa desta importante região do Gharb. 

A ligação de Palmela ao termo de Lisboa torna-se ainda mais clara no excerto do texto do 

geógrafo árabe Ahmede Arrazí, no século X, ao descrever o termo de Lisboa da seguinte 

forma: «A cidade de Lisboa jaz sobre o rio de Tejo mui perto donde entra em o mar. E Lisboa 

há vilas do seu senhorio, das quais uma é Almada e a outra é Ossumo (?) e outra é Sintra. [...] 

E entre Lisboa e Almada vai um braço de mar que entra em Tejo. E em o partimento de Beja e 

de Lisboa há uns montes, a que dizem os montes dos filhos de Benamocer; e chamam-lhes os 

moradores Arrábida» (Coelho, 1972, p. 40-41). Palmela assumia, desta forma, uma posição de 

charneira entre o termo de Lisboa e o de Beja, numa primeira fase, e com o de Alcácer do Sal, 

posteriormente. 

Na península da Arrábida destacam-se, pela sua importância em época islâmica, além do 

castelo de Palmela, o castelo de Almada, que controlava a entrada e saída do estuário do Tejo, 

complementando a defesa da cidade de Lisboa; o de Coina-a-velha, que controlava o território 

entre Almada e Palmela, assim como o porto fluvial situado na da ribeira de Alambre, com 

ligação ao estuário do Tejo; e o de Sesimbra, numa área periférica, com a função de defesa da 

costa e controle da entrada e saída do estuário do Sado (Fernandes, 2004, p. 56 – 58). 

Fora da península da Arrábida, mas a ela ligada pelo rio Sado, está Alcácer do Sal. Esta 

cidade torna-se a partir do século IX num importante centro defensivo da costa Atlântica 
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ocidental. Além de centro militar, Alcácer possuía um termo com uma dimensão significativa 

e uma longa tradição comercial, destacando-se, igualmente, como centro de construção naval. 

Nos séculos XI e XII, a cidade foi descrita da seguinte forma: «[é] uma bela cidade de 

grandeza média, situada nas margens de um grande rio que os barcos sobem. Todos os 

terrenos próximos estão cobertos de bosques de pinheiros, graças aos quais se constroem 

navios. [...]» (Coelho, 1972, p. 45). 

Um dos elementos mais importantes para se compreender, a fundo, a relevância de 

Palmela, é a rede viária da região em época islâmica (figura 4). Segundo Vasco Mantas, a 

base viária romana deve ter-se mantido durante o período medieval (Mantas, 2012). A via 

principal partia de Almada, no sentido Norte-Sul, corria paralela ao esteiro de rio que se 

estendia até Coina e depois paralelamente à ribeira com o mesmo nome, até atingir o castelo 

de Coina-a-Velha. Aí, a via seguia para leste, contornando os relevos da pré-Arrábida, até 

Palmela. O facto do braço de rio estar tão desenvolvido ainda nessa época, empurrava, 

obrigatoriamente, a via terrestre para sul, de maneira que, ao virar para Leste, teria de se 

dirigir até Palmela para seguir o caminho mais fácil. Era ali, em Palmela, que se cruzavam as 

várias vias terrestres, algo que se verificou até ao século XIX (Fernandes, 2004, p. 43). Uma 

das vias partia de Palmela e seguia até Alcácer do Sal e daí para Beja. De Beja a estrada 

seguia para Mértola onde, a partir do Guadiana, o caminho seguia, por via fluvial, entrando no 

Atlântico. Cládio Torres defende que «a espinha dorsal viária que sai do porto interior de 

Mértola e atravessa o Mondego até Coimbra serve de suporte económico aos territórios 

associados ao Gharb-al-Andaluz. [...]. Como faixa mais urbanizada, onde se situam as cidades 

de Coimbra, Lisboa e Beja, é também a zona de fixação de povoadores ligados aos interesses 

comerciais e políticos do Mediterrâneo» (Torres, 1997, p. 336). De Palmela saía uma outra 

via na direcção de Montemor-o-Novo e, seguidamente, para Évora, onde derivava em duas, 

uma que seguia para Mérida e outra para Badajoz. De Palmela poder-se-ia, também, ir até 

Setúbal através de uma via secundária e, portanto, aceder directamente ao estuário do Sado. 

Outro elemento chave para a compreensão da importância de Palmela é o domínio visual 

que se obtém a partir da fortaleza. A localização de Palmela, num morro quase isolado na 

paisagem, rodeado de terras baixas e ligado à cordilheira da Arrábida por apenas um lado, 

confere-lhe uma capacidade visual excelente. A visibilidade que se atinge a partir de Palmela 

abarca toda a planície norte da península da Arrábida, permitindo o contacto visual com 

Coina-a-velha, Almada, e a margem norte do Tejo, destacando-se o contacto com Lisboa e 

ainda com Sintra. De Palmela é ainda possível avistar-se o vale do Tejo até ao Castelo de 
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Povos, Vila Franca de Xira. A comunicação visual com este último castelo seria reforçada por 

uma atalaia que existiria no monte de Nossa Senhora da Atalaia, a única elevação de pequena 

altitude entre o castelo de Povos e o de Palmela e cujo topónimo é, a todos os níveis, 

sugestivo (Fernandes, 2004, p. 65). Existiria um outro castelo, Belmonte, a cerca de 15 km a 

sul do Tejo, que se enquadraria no mesmo sistema de vigilância. Deveria, ainda, existir um 

outro ponto militar em Canha, no actual concelho de Palmela, e entre este último e Santarém 

encontra-se o castelo de Coruche, importante no domínio das vias que penetravam no 

Alentejo pelo interior. Por último, falta referir o castelo de Montemor-o-Novo que já se 

encontra no Alentejo, mas que é de acesso fácil a partir de Palmela e, daí, até Évora. Para sul, 

o domínio visual permite abarcar todo o baixo Sado, sendo possível obter contacto visual com 

o estuário deste rio, a península de Troia, o castelo de Alcácer do Sal e parte do litoral 

Alentejano. 

A localização privilegiada de Palmela, inserida num complexo sistema militar e dotada de 

um excelente domínio visual e de importantes vias de comunicação, não se resume a um papel 

importante na articulação das estratégias de controle, policiamento e defesa dos territórios 

terrestres. Verifica-se uma complexa rede de sistemas de defesa da costa que interessa 

também abordar aqui e no qual Palmela também desempenha um papel importante. Segundo 

Isabel Fernandes, «apesar da comunicação fácil entre estes castelos, outros ribats, torres de 

vigia ou atalaias existiram no seu entrecruzamento estratégico complementando os ângulos 

territoriais de defesa» (ibidem, p.48). A existência destas estruturas militares complementares 

não foi, ainda, totalmente comprovada, contudo, muitos pontos são favoráveis à instalação 

deste tipo de assentamentos, dadas as vantagens naturais de domínio visual sobre a paisagem 

verificáveis em certos locais da cordilheira e da costa.  

Ao longo da linha estuarina do Sado, na abertura para o Atlântico, situam-se alguns 

pontos dispersos de presença muçulmana, como por exemplo o Creiro, antiga unidade 

“industrial” romana, ocupada também em época islâmica. Supõe-se, igualmente, a existência 

de algumas estruturas castrais ao longo da vertente sul da Arrábida com funções também 

defensivas, como o sítio de Mouguelas. Na ausência de dados arqueológicos, a análise à 

toponímia local tem vindo a revelar a existência de locais com topónimos bastante sugestivos. 

A zona do convento de São Francisco, por exemplo, possui todas as condições de segurança e 

domínio visual para possuir uma dessas estruturas. Se aliarmos a isso a tradição religiosa, 

poderemos estar perante um ribat (ibidem, p. 50). Na zona do cabo Espichel, a frequência 

com que o topónimo “Azóia” surge poderá estar na origem da presença de um conjunto de 
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torres ou até na existência de um outro ribat. De facto, naquela zona é possível observar-se 

toda a costa atlântica do Espichel até Almada e manter contacto visual com o castelo de 

Sesimbra. Entre essa região e o castelo de Palmela, na cumeada da serra de S. Luís, vestígios 

islâmicos sugerem a presença de mais torres de vigia que permitiam estabelecer o contacto 

visual entre aquelas mais próximas do litoral ocidental e o castelo de Palmela. 

O papel de Palmela, enquanto fortaleza estratégica de relevo, parece algo transversal a 

toda a ocupação islâmica. À parte de disputas internas no seio do poder muçulmano, a vigia 

da costa conferia a Palmela uma importância que ia além do contexto interno, na medida em 

que permitia avistar possíveis ataques vindos do mar, quer fossem dos cristãos do Norte, quer 

fossem de regiões mais longínquas, nomeadamente os ataques normandos que se fizeram 

sentir durante os séculos IX e X. Contudo, o apogeu militar de Palmela terá ocorrido por volta 

da segunda metade do século XII, após a conquista de Lisboa e até à conquista definitiva de 

Alcácer do Sal. Nesse período, Palmela desempenhou um papel de defesa avançada do 

território islâmico, protegendo a margem sul do Tejo e Alcácer do Sal (Fernandes, 2001, p. 

572), de possíveis investidas cristãs. Em 1147, aquando da conquista de Lisboa, sabe-se que 

os castelos de Almada, Coina-a-Velha, Sesimbra e Palmela terão sido abandonados pelas suas 

guarnições, não se verificando um ataque em concreto contra esses castelos, passando a 

integrar o território português, na directa dependência do bispado de Lisboa (Fernandes, 2004, 

p. 38). Contudo, ainda não estava assegurado o controle definitivo da península da Arrábida. 

Até 1217, ano da conquista definitiva de Alcácer do Sal, o território entre o Tejo e o Sado 

oscilou entre o poder cristão português e o islâmico almorávida e almóada. Durante este 

período, a importância militar de Palmela revelou-se fulcral para o controle da península da 

Arrábida e do estuário do Tejo, tanto ao nível da defesa terrestre como da defesa marítima. 

Após a conquista de Alcácer do Sal, o valor estratégico de Palmela diminui. A importância de 

Palmela, nos séculos seguintes, mantem-se, de um modo geral, na esfera militar, mas agora 

como sede de mestrado da Ordem de Santiago. 

 

 

 

O castelo de Palmela como objecto de estudo 

O primeiro investigador, de que há registo, a quem se pode atribuir um pioneiro interesse 

pelo castelo de Palmela é Joaquim Possidónio da Silva que, em 1884, incluiu este monumento 

no relatório da Comissão dos Monumentos Nacionais, divulgado no Boletim da Real da 
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Associação dos Architectos e Archeólogos Portuguezes (Fernandes, 2004, p. 329). Desde 

então, conhecem-se vários documentos onde se faz menção à necessidade de se intervir no 

castelo de Palmela por forma a evitar a sua ruína. Contudo, só em 1910 o castelo passou a 

fazer parte da lista dos Monumentos Nacionais, tendo sido criado um perímetro de proteção 

em torno deste monumento, assim como em torno do pelourinho e da igreja de Santiago, que 

evitou abusos na edificação nas suas áreas limítrofes (ibidem, p. 332). Apesar dessa crescente 

consciencialização em relação ao valor patrimonial do castelo de Palmela e da sua 

classificação como Monumento Nacional, a verdade é que não foram tomadas medidas de 

preservação do monumento. 

Em 1930, a Câmara Municipal de Palmela e o Governo Civil de Setúbal juntaram esforços 

e recorreram à, então recente, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

(D.G.E.M.N.) para a recuperação e conservação do monumento (ibidem, p. 334), sendo 

proposta, em 1938, a associação do monumento às comemorações do Duplo Centenário da 

Nacionalidade, pretendendo, com isto, acelerar o ritmo da obra. Os principais esforços 

centraram-se, então, no restauro das muralhas pois o que interessava era restaurar e enobrecer 

para a visualização pública, a suposta imagem primitiva do castelo, conotável com os 

primórdios da nacionalidade (ibidem, p. 342). As obras prosseguiram a bom ritmo entre 1940 

e 1945, mas nas décadas seguintes, o processo de restauro foi interrompido várias vezes. A 

presença da Arqueologia nestas intervenções foi inexistente. Até aos anos 60 são raras as 

menções a quaisquer restos arqueológicos nos espaços intervencionados. Nos anos 70 

continua a não haver uma intenção objectiva de acompanhamento arqueológico, a não ser a 

menção a determinados elementos arquitectónicos e artefactuais, alguns deles alvo de registo, 

muito simples, mas que, apesar de tudo, revelam, se não interesse, pelo menos capacidade de 

identificação desses restos de ocupações antigas (ibidem, p. 352).  

Nas últimas duas décadas, verificou-se uma alteração completa do panorama arqueológico 

no castelo de Palmela. São de destacar os trabalhos arqueológicos coordenados por Isabel 

Fernandes. Estes trabalhos tiveram início nos anos 1990, com a implementação do Programa 

de Recuperação e Animação do Castelo (P.R.A.C.), de iniciativa autárquica, e foram parte 

integrante de vários projectos de investigação, alguns ainda em curso, como o «Muçulmanos 

e cristãos na península da Arrábida: O castelo de Palmela e a ruralidade envolvente».  

A primeira fase do projeto iniciou-se em 1992 e durou até 1995. Nessas campanhas 

desenvolvidas, sobretudo nas salas do edifício norte da alcáçova, as galerias, constatou-se o 

vasto potencial informativo do local. Os trabalhos foram prosseguindo e alargaram-se a outras 
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áreas da alcáçova, à igreja de Santa Maria e à sala da Torre de Menagem (ibidem, p. 11). A 

partir de 1998 iniciou-se um outro projecto de investigação sobre o castelo e o meio rural 

envolvente nos períodos islâmicos e da Reconquista. Neste projecto, além da continuação dos 

trabalhos de campo no castelo, até 1999, foram considerados os trabalhos realizados na alcaria 

do Alto da Queimada, até 2000, complementados com leituras arqueo-arquitectónicas, 

pesquisas de arquivo e trabalhos de prospecção ao longo da serra da Arrábida.  

 

Os trabalhos arqueológicos: síntese geral dos resultados da galeria 5 

O conjunto aqui estudado é proveniente da galeria 5, intervencionada em 1992 e 1993. A 

galeria 5 faz parte de um total de cinco compartimentos, encostados à face interna da muralha 

norte, e a sua última função foi a de casernas militares (figura 6). Das cinco galerias 

intervencionadas, apenas as galerias 1, 4 e 5 foram objecto de um estudo mais aprofundado, 

uma vez que as galerias 2 e 3 não forneceram resultados fiáveis, em parte porque foram 

intervencionadas em contexto de obra (ibidem, p. 72). 

A metodologia utilizada foi o método de registo e escavação Barker/Harris, tendo sido 

feitas algumas alterações para, na óptica dos responsáveis, a metodologia se adaptar às 

especificidades do sítio arqueológico. Foi implantada uma malha abrangente a todo o 

perímetro muralhado,  dividida por sectores, por sua vez sub - divididos em quadrados de 2x2 

metros (ibidem, p. 72). 

A escavação de uma área de maiores dimensões ou da totalidade, ou quase totalidade  do 

sítio arqueológico, apresenta-se, na grande maioria das situações, muito mais valiosa do que a 

existência de várias pequenas intervenções ao longo de toda a área do sítio (Barker, 2003, p. 

72), pois esta situação implica, praticamente nos mesmos moldes, as desvantagens inerentes à 

prática de sondagens arqueológicas, ou seja, a interrupção do desenvolvimento horizontal dos 

contextos arqueológicos. Em Palmela é, de facto, esta última situação que se verifica. Apesar 

das áreas escavadas não serem de dimensões reduzidas, a verdade é que todas elas se 

encontram isoladas umas das outras. As próprias características do castelo não permitem 

soluções muito diferentes destas. Se se pretendesse realizar uma escavação em área aberta, 

teria de ser desmantelado um grande número de estruturas que se encontram no interior do 

monumento. O facto do castelo de Palmela ser um monumento arquitectónico complexo, 

constituído por um sistema defensivo, muralha, porta, torres, e por um conjunto de estruturas 

de cariz militar, religioso e mais recentemente civil, faz com que as escavações que lá foram 
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realizadas se assemelham, do ponto de vista topográfico, técnico e metodológico, a 

escavações em âmbito urbano. 

Apesar destes problemas, assiste-se a uma interessante coerência na sucessão 

estratigráfica, sobretudo nas galerias 1, 4 e 5, reforçada pelo facto de vários níveis 

estratigráficos se encontrarem selados por pisos de argamassa, que permitiram a preservação 

de grande parte dos contextos arqueológicos. É notória a intensa continuidade ocupacional 

durante todo o período islâmico. Muros associados a pisos e a outros tipos de estruturas 

sucedem-se e ilustram vários episódios de remodelação dos espaços, inequivocamente 

pertencentes a habitações adossadas à muralha norte da fortificação, realidade comprovada 

não só pelos conjuntos artefactuais exumados, mas também pela existência, nas galerias 1 e 4, 

de lareiras, identificadoras de áreas de confecção e consumo de produtos alimentares 

(Fernandes, 2004, p. 103). Nas galerias foi também possível registar a origem recuada da 

fortificação, datada da fase inicial da ocupação islâmica, e que se sobrepõe a um aglomerado 

de pedras que parece sugerir a existência de uma estrutura anterior, cuja cronologia parece 

apontar, pelo espólio cerâmico identificado, para o período tardo-romano ou visigótico 

(ibidem, p. 104). 

A galeria 5 apresenta (figuras 7 e 8), no geral, uma interessante sucessão estratigráfica 

(figuras 9 e 10), com um significativo grau de fiabilidade e uma marcada coerência não só 

entre os diferentes estratos sobrepostos, mas também no interior dos próprios. Ao nível das 

estruturas, foram identificados troços de muros que permitiram algumas extrapolações 

cronológicas. Os muros 7A e 7B assentam directamente sobre o substracto rochoso e 

encontram-se separados por uma porta, sob a qual se identificou um canal para o escoamento 

das águas. Associados a essas estruturas foram identificados pisos argamassados. Esse 

conjunto estrutural parece indicar a existência de um pequeno pátio interior, onde a 

funcionalidade das condutas de água se estende à manutenção de um pequeno e modesto 

complexo ornamental (ibidem, p. 256). Esse complexo deverá datar dos séculos VIII – IX, 

apresentando, no entanto, remodelações que comprovam a sua utilização até ao século XI. 

Para um período posterior, em torno do final do século XI e século XII pleno, ao qual é 

associado ao muro 4, verifica-se um panorama substancialmente diferente, apontando para um 

momento de destruição violento, momento esse, por usa vez, associado a estratos não tão bem 

preservados e substancialmente mais irregulares do que os anteriores (ibidem, p. 260). 

A esses dados estratigráficos somam-se, para a galeria 5, duas importantes datações por 

radiocarbono (C14) (ibidem, p. 101): 
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 Amostra 3 (Ref. Lab. 1108): intersecção em 1025 cal AD, com intervalo de maior 

probabilidade em 1013 – 1042 cal AD. 

 Amostra 4 (Ref. Lab. 1154): intersecção em 883 cal AD, com intervalo de maior 

probabilidade em 773 – 978 AD. 

 

A amostra 3 consiste em restos de carvões e é proveniente da U.E. 10B, estrato associado 

à remodelação dos muros 7A e 7B, a partir dos quais se constrói o muro 5. A sua atribuição 

cronológica ao século XI é pacífica, apontando para o momento final do Califado e início dos 

reinos Taifas. A amostra 4 consiste, igualmente, em madeira carbonizada e é proveniente da 

U.E. 16. Apesar do intervalo cronológico ser superior nesta amostra, este apresenta, de igual 

modo, uma cronologia coerente para com o conjunto cerâmico identificado, apontando para o 

período emiral e início do califal (séculos IX e início do X). 

 

As fases de ocupação: os dados estratigráficos  

Por forma a garantir uma leitura clara dos vários momentos de ocupação do sítio em 

época islâmica, procurou-se aferir a cronologia de cada U.E. (Unidade Estratigráfica), o mais 

pormenorizada possível, e assim agrupar as U.E. de acordo com as grandes fases de ocupação 

islâmica da região em questão. Desta forma, definiram-se quatro grandes fases: o período 

emiral; o período califal; o período dos reinos Taifas; e o período final da ocupação islâmica. 

Esta última fase foi a de definição mais difícil. O castelo de Palmela foi ocupado 

ininterruptamente pelos poderes islâmicos até 1147, ano da conquista definitiva de Lisboa. A 

partir daquele ano, e até ao final do século XII, a ocupação do sítio oscilou entre os poderes 

islâmico e cristão, facto esse que se reflecte, no registo arqueológico, entre numa significativa 

complexidade e, arrisca-se, uma autêntica confusão de estratos. Para agravar ainda mais a 

situação, as camadas mais superficiais da ocupação islâmica foram fortemente afectadas por 

revolvimentos de terras resultantes de construções de edifícios em épocas posteriores. Face a 

esse panorama, tornou-se mais fácil agrupar as realidades almorávidas e, possivelmente, 

algumas, efémeras, realidades almóadas numa mesma fase de ocupação. Não pareceu 

razoável conferir às últimas U.E. do período islâmico a denominação de período almorávida, 

pois o seu próprio grau de fiabilidade não permite tal rotulagem. A última fase corresponde a 

U.E. com espólios cerâmicos muito mais modestos que os das anteriores, mais heterogéneos 

e, por isso, pouco fiáveis do ponto de vista cronológico. 
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Em oposição, as fases anteriores apresentam realidades melhor preservadas. O período 

emiral corresponde às U.E. mais antigas do sítio, sendo de destacar, pelo generoso espólio 

cerâmico e pela datação por radiocarbono que forneceu, a U.E. 16. O período califal 

apresenta, por sua vez, vários níveis com conjuntos cerâmicos homogéneos, coerentes e 

reveladores de um período de ocupação relativamente próspero. Por fim, o período dos reinos 

Taifas assume-se como o que apresenta a maior fatia do conjunto cerâmico identificado. São 

de destacar, sobretudo, as U.E. 10B e 10A, quer pela grande dimensão dos, quer, no caso 

daquela, pela datação absoluta que forneceu. 

O quadro seguinte pretende ilustrar o faseamento e alguns aspectos cronológicos 

concretos da ocupação islâmica da galeria 5: 

 

U.E. Século Fase de Ocupação 

19 e 18 VIII Período Emiral (VIII – 

início do X). 17B e 17A VIII/IX 

16 IX/início do X 

15 Primeira metade do X Período Califal (início do 

X – início do XI) 14, 11B e 11A Segunda metade do X 

13 Final do X/início do XI 

12 Início do XI Período dos reinos Taifas 

(XI) 10C, 10B, 10A, 10 e 9 XI 

8B, 8, 7B e 7 Final do XI/início do XII Final da ocupação islâmica 

6E, 6, 5A e 5 XII (vestígios de cerâmica 

medieval cristã) 

 

 

O período emiral 

Esta fase corresponde às U.E. 19, 18, 17B, 17A e 16 identificadas na galeria 5 do castelo 

de Palmela. A U.E. 19 corresponde a um estrato que assenta directamente sobre a rocha. 

Trata-se de um sedimento castanho e completamente estéril (Fernandes, 2004, p. 99). A U.E. 

18 corresponde a um estrato que assenta, parcialmente, sobre o substrato rochoso e sobre a 

U.E. 19. Trata-se de um sedimento argiloso, castanho e praticamente estéril (ibidem, p. 99).  

A U.E. 17B corresponde a um estrato que se sobrepõe à U.E. 18 e, em certas áreas, 

assenta, também, directamente sobre o substrato rochoso. Apresenta espessura variável, maior 
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no Q. I17 e menor nos Q. I15 e I16. Corresponde a um derrube de blocos e argamassa de areia 

e cal branca misturados em argila vermelha.  

A U.E. 17A corresponde ao estrato que se sobrepõe à U.E. 17B e consiste num piso de 

argamassa de um compartimento associado ao muro 7A. Neste estrato, surge uma estrutura 

sobrelevada que parece corresponder a um canal que conduz à porta do muro 7A. Esta porta 

encontra-se a uma altura razoável da base do muro, pelo que poderá corresponder a um 

momento posterior à fundação do mesmo. O canal deveria servir para o escoamento das águas 

e apresenta-se em trecho semi-aéreo, seguindo pela soleira da porta. É provável que se 

encontrasse coberto na zona junto à porta e aberto na restante extensão identificada (ibidem, 

p. 99 – 100).  

Finalmente, a U.E. 16 corresponde ao estrato que se sobrepõe à U.E. 17A, de cor 

acastanhada clara, com muitas pedras de derrube, em especial no Q. I17. Foram obtidas 

datações por radiocarbono (C14) de madeiras carbonizadas provenientes desta U.E. que 

apontaram para um intervalo cronológico entre 773 e 978, com intersecção em 883, o que vai 

ao encontro das cronologias sugeridas pelo espólio cerâmico estudado.  

 

O período califal 

Esta fase corresponde às U.E. 15, 14, 13, 11E, 11D, 11C, 11B e 11A, identificadas na 

galeria 5 do castelo de Palmela. A U.E. 15 apresenta grandes semelhanças com a U.E. 16, à 

qual se sobrepõe. É constituída por carvões, fauna variada e cerâmica. Na zona de enchimento 

da porta, identificaram-se abundantes nódulos de escória de ferro (ibidem, p. 99).  

A U.E. 14, por sua vez, sobrepõe-se à U.E. 15 e constitui, ela mesma, um piso de calçada, 

relativamente barrento, possivelmente contemporâneo dos muros 5 e 6. Essas estruturas 

apresentam um aparelho de pedras pequenas, ligadas por terra argilosa, intercalada por alguns 

fragmentos de telhas. Vão definir um corredor e, a sul, um pátio de terra batida. Do lado oeste 

formam dois compartimentos, enquanto que a leste formam um terceiro, relacionado com os 

da galeria 4. A cronologia dessas estruturas aponta para o final do século X/início do XI 

(ibidem, p. 99 - 100). 

A U.E. 13 foi identificada nos quadrados I16 e I17, com uma espessura média de 5 a 10 

cm. Consiste num sedimento de cor castanha clara, com cinzas, bastante arenoso e solto. Foi 

recolhida bastante cerâmica e alguma fauna, pedras e restos de estuque, disseminados ao 

longo da camada. Encontra-se associada aos muros 5 e 7A, que apresentam boa construção, 
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em pedra de tamanho médio. A recolha de fragmentos de estuque de cor branca, nas camadas 

12 e 13, sugere que as paredes desta área seriam revestidas (ibidem, p. 99). 

A U.E. 11E consiste num sedimento acastanhado escuro que assenta sobre a rocha; a 11D, 

num nível de entulho, espesso, castanho, com pedras soltas e estéril; a U.E. 11C num piso 

argiloso, com algumas telhas, sobre o qual assenta a U.E.11B, constituída por um sedimento 

semelhante ao anterior, com menor ocorrência de pedra, mas já com alguma cerâmica; a U.E. 

11A consiste, por sua vez, num sedimento argiloso, de cor acastanhada clara, quase estéril em 

cerâmicas, mas com bastantes pedras (ibidem, p. 99). 

  

O período dos reinos Taifas 

Esta fase corresponde às U.E. 12, 10B, 10A, 10 e 9. A U.E. 12 assenta, parcialmente, 

sobre a U.E. 13. Apresenta uma cor avermelhada clara, textura um pouco barrenta e algum 

espólio, concretamente cerâmicas e fauna. Nesta camada identificou-se uma lixeira que inclui 

vários subníveis, estrutura essa originada ainda na U.E. 13, preenchendo um declive que era 

formado pelas U.E. 12 e 10 no Q.I17 (ibidem, p. 99). 

A autora apresenta a U.E. 10 como sendo constituída por dois subníveis: U.E 10A e 10B. 

Optou-se por encarar cada uma delas como uma U.E. distinta. A U.E. 10A: estende-se por 

ambos os lados do canal e é constituída por um sedimento de cor castanha escura, contendo 

muitos carvões, conchas, caracóis, ossos, fragmentos de cerâmica, pedras e muita escória de 

ferro. A U.E.10B é muito semelhante à anterior, apresentando, no entanto, um sedimento mais 

solto entre os muros 5 e 7A e mais compacto no exterior dos mesmos (ibidem, p. 99). 

U.E. 9 é constituída por um piso de argamassa amarela, de dureza média, que sela as 

camadas anteriores, à excepção do canal. Na área de derrube do muro 4, Q. I17, estabelece-se 

a ligação entre o muro e as placas de argamassa. Esta U.E. não existe sobre os blocos que 

formam a caleira, na zona que é definida por uma camada posterior. Supõe-se que esta 

estrutura é anterior ao canal (ibidem, p. 99). O Muro 4 é constituído por pedras de dimensão 

média, ligadas por terra, e a sua construção terá afectado as estruturas atrás descritas. Os 

estratos onde se insere revelam níveis de destruição violenta e a data da sua construção não 

deverá ir além do século XII (ibidem, p.100). 

 

Final da ocupação islâmica 

As últimas U.E. directamente relaccionáveis com a ocupação islâmica da galeria 5, 

encontram-se substancialmente deturpadas. Esta última fase é constituída pelas U.E. 8, 7, 6G, 
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6E, 6D, 6C, 6A, 5A e 5. A U.E. 8 está associada a um muro de fabrico grosseiro, o muro 4, 

que assenta sobre o nível 8. Compreende vários subníveis com cinzas, carvões e derrubes, 

testemunhando uma destruição por incêndio. Junto ao muro 4, atinge o topo do muro 5 e 

destrói parte da U.E. 9 (ibidem, p. 98 - 99). 

A U.E. 7 apresenta-se como um sedimento de cor avermelhada clara, textura barrenta, 

praticamente estéril, que cobre toda a área a oeste do muro 2, à excepção do Q. I.17 e da 

metade sul do Q. H17, junto ao muro 4, contíguo à parede norte da galeria (ibidem, p. 98). 

A U.E. 6G existe só dentro do canal e é composta por um finíssimo nível de sedimento, 

estéril, escuro, de areia fina. A U.E. 6E sobrepõe-se à U.E. 9, na zona definida pela fossa, Q. 

H17. Trata-se de um derrube que cobre a caleira e o canal até ao começo da respectiva 

cobertura. Sugere que, para a construção da fossa 1, a zona correspondente ao canal foi tapada 

com argamassa amarela. Esta U.E. é um sedimento de pedra solta, telha, terra avermelhada, 

carvões, conchas e alguma cerâmica. As U.E. 6D, 6C e 6A correspondem a níveis de 

argamassa amarelada, Q. H15/H16, e lajes, Q.I16 - 6D (ibidem, p. 98). 

As U.E. 5A e 5 encontram-se demasiado revolvidas e em muitas áreas impossíveis de 

individualizar das U.E. 4 e respectivas subdivisões (ibidem, p. 98). 

 

 

 

O objecto de estudo: a cerâmica islâmica da galeria 5 

 

Caracterização geral da amostra 

A base deste estudo é composta pela totalidade dos fragmentos de cerâmica exumados da 

galeria 5, provenientes dos estratos atribuídos às diferentes fases de ocupação islâmica acima 

descritas. Este conjunto foi recolhido a partir das escavações dessa sala, realizadas em 

campanhas de escavação durante os anos 1992 e 1993, trabalhos esses enquadrados na 

primeira fase do P.R.A.C..  

Alguns dos exemplares incluídos neste estudo já foram referidos em outras publicações. É 

o caso de algumas peças utilizadas em diversas exposições, alvo de publicação em alguns 

catálogos de exposições, tais como Arqueologia em Palmela (Fernandes, 1993) e Palmela 

Arqueológica: Espaços. Vivências. Poderes (Fernandes et al, 2008). Outras, ainda, foram 

referidas em diversas publicações acerca da ocupação islâmica do castelo de Palmela, 

sobretudo a cargo de Isabel Cristina Fernandes (Fernandes, 1993, 1999, 2001, 2004, 2005). A 



 
19 

 

pertinência da introdução destas peças no estudo em questão, prende-se com a interpretação 

geral das várias fases da ocupação do sítio. As peças já estudadas são, na sua maioria, peças 

excepcionais, pelo que faz todo o sentido incluí-las no estudo geral das sequências de 

ocupação do sítio de onde provêm. Estes exemplares não foram alvo de inventariação no 

presente trabalho, tendo sido tidas em conta nas abordagens específicas aos materiais 

provenientes de cada U.E., contribuindo para uma leitura mais completa dos conjuntos. 

Contudo, a esmagadora maioria dos materiais estudados encontrava-se inédita. 

 

Opções metodológicas e critérios de quantificação 

A análise do espólio artefactual passou por diversas fases de tratamento e selecção. 

Procedeu-se, então, a uma avaliação geral do volume de material a ser tratado, a partir do qual 

se elaborou um plano de tarefas a serem executadas. Interessa referir, desde já, que algumas 

opções metodológicas relativas à descrição dos distintos fabricos identificados assim como às 

formas, e à terminologia adoptada, serão indicadas infra, nos respectivos capítulos 

A primeira fase consistiu na separação dos fragmentos por fabrico, tendo sido 

seleccionados alguns exemplares que permitissem uma clara análise às características técnicas 

das pastas dos diferentes fabricos seleccionados. Depois dessa fase, prosseguiu-se com 

tratamento dos materiais, desta feita mais centrado no estudo por U.E.. O grande volume de 

material não permitiu que se tratasse a totalidade do material em simultâneo, pelo que se 

optou pelo tratamento por U.E., tarefa que, assim mesmo, se verificou dificultada pelo grande 

volume de material que algumas delas apresentaram. Contudo, manteve-se sempre em atenção 

a possibilidade de existirem intrusões entre algumas camadas, pelo que, sempre que 

necessário e possível, se promoveu a comparação entre materiais de U.E. contíguas ou, pelo 

menos, próximas umas das outras. Foi desta forma que se obtiveram algumas colagens de 

materiais, embora tenham sido raros os casos em que foi possível, efectivamente, a colagem 

fragmentos provenientes de U.E. distintas. 

Seguidamente, foram seleccionados os materiais mais significativos, os quais foram 

posteriormente desenhados, inventariados e classificados, tendo sido criada uma base de 

dados geral, sub-dividida em bases de dados mais restritas, correspondentes, justamente, a 

cada unidade base de análise. 

A quantificação dos materiais procurou seguir a análise do número mínimo de indivíduos 

(NMI), seguindo as directivas do, comummente conhecido, Protocolo de Beauvray (Arcelin e 

Tuffreau-Libre, 1998). Realizou-se, previamente, a separação dos fragmentos por fabricos, 
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seleccionando-se, posteriormente, os exemplares que possuíssem forma (bordo, colo, ombro, 

corpo, carena e fundo) e os bojos com decoração, ou outra qualquer característica que 

justificasse uma análise mais aprofundada. Dentro desse grupo, o NMI foi estabelecido de 

acordo com o elemento caracterizador mais abundante que, dentro de cada U.E. e de cada 

fabrico, possibilitava o reconhecimento da forma, tendo sido seleccionado o bordo como 

elemento principal. Contudo, e sempre que possível e pertinente, foram classificados outros 

fragmentos que permitissem a identificação formal e/ou tipológico de certas peças. O número 

total de fragmentos foi de 11761, correspondentes a um NMI de 881 peças. 

 

 

 

Fabricos estabelecidos 

Além dos aspectos formais e tipológicos, a questão dos fabricos assume um papel de 

máxima importância no conjunto cerâmico aqui tratado, um conjunto onde o peso da cerâmica 

dita comum é absolutamente esmagador. É por esse motivo que a definição dos fabricos 

assumiu, desde o início, um papel central na problemática em questão, na medida em que uma 

distinção rigorosa das características técnicas da cerâmica só somará elementos valiosos ao 

estudo e à compreensão da totalidade do conjunto. 

A identificação e definição dos fabricos cerâmicos foi feita unicamente com base na 

observação macroscópica, recorrendo à utilização de uma lupa de 15 aumentos, sobretudo 

para a identificação dos elementos não plásticos e verificação da sua frequência e dimensão. 

Foram identificados vários fabricos, dentro dos quais foram distinguidos, sempre que 

necessário, sub-fabricos. Os critérios utilizados na sua descrição seguiram, maioritariamente, 

as propostas estabelecidas por Stienstra (Stienstra, 1986). 

No âmbito dos projectos de intervenção arqueológica e patrimonial que tiveram como 

foco o castelo de Palmela e território envolvente, foram realizadas análises laboratoriais a 

amostras de pastas cerâmicas por forma a apurar, com maior rigor, a sua composição química 

e mineralógica e levantar algumas possibilidades acerca da proveniência das argilas utilizadas 

na produção dos artefactos. As análises foram efectuadas através do Microscópio Electrónico 

de Varrimento (MEV), Espectrometria de Fluorescência de Raios X (EFRX) e Difracção de 

Raios X (DRX) (Fernandes, 2004, p. 187). Foram analisados fragmentos de peças em verde e 

manganês, corda-seca, vidradas, assim como cerâmicas comuns, divididas em 4 grupos 

distintos: Pasta 1, correspondente a fragmentos de cerâmica dita comum, os mais abundante 
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do conjunto; Pasta 2, correspondente a pastas mais grosseiras e provenientes, na sua maioria, 

das U.E. mais antigas do sítio; Pasta 3, correspondente a pastas brancas, beges e rosadas, 

depuradas, e com uma composição química semelhante à Pasta1; e Pasta 4, corresponde a 

pastas muito semelhantes à Pasta 1, mas relativamente mais grosseiras e com um nível de 

ferro muito superior.  

Na referência às tonalidades de pastas e revestimentos utilizou-se o código de Munsell, 

Soil Color Charts (1998). 

 

Fabrico I 

Apresenta pastas não calcárias, de textura grosseira, cozidas da forma designada modo B, 

isto é, cozedura e pós-cozedura em ambiente redutor, e produzidas, na sua maioria, a torno 

lento. Apresenta tonalidades que vão desde o castanho escuro ao negro (entre a cor de 

Munsell 2.5 YR 2.5/3 e 10 R 2.5/1). Os elementos não plásticos identificados 

macroscopicamente correspondem, sobretudo, a quartzo, relativamente frequente, com formas 

angulosas e de média a grande dimensão, e micas, frequentes, com formas angulosas e de 

dimensão reduzida. Este fabrico corresponde, grosso modo, à Pasta 2 identificada por Isabel 

Fernandes. 

Este fabrico corresponde a apenas 2,3% do NMI (gráfico 1). A evolução da 

representatividade deste fabrico ao longo das fases de ocupação islâmica revela uma óbvia 

diminuição da importância destas produções grosseiras, mais comuns no período emiral, 5,1% 

do NMI, do que nas fases subsequentes 2,4% para o período califal, 1,4% para o período dos 

reinos Taifas, e 3,3% para a fase final da ocupação islâmica (gráfico 2), embora seja de 

curioso verificar-se um aumento no último período de ocupação. 

 

Fabrico II 

Este é o fabrico mais comum identificado no conjunto aqui em estudo. Engloba pastas não 

calcárias, de textura média, com superfícies não muito rugosas e, não poucas vezes, alisadas, 

cozidas em modo A, embora esse processo de cozedura revele alguns sinais de irregularidade. 

Alguns dos fragmentos apresentam superfícies e pastas bastante escuras, mas este facto dever-

se-á à irregularidade das cozeduras, verificável em algumas peças onde certas partes 

apresentam pastas típicas de cozedura em modo A, enquanto outras apresentam a pastas muito 

mais escurecidas. As tonalidades identificadas vão do cinzento ao laranja claro (entre a cor 

Munsell 10R 4/1 e 2.5 YR 6/8), passando pelo castanho médio e laranja forte (entre a cor 
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Munsell 10R 4/4 e 10R 4/8). Os elementos não plásticos identificados são, sobretudo, quartzo, 

relativamente frequente, de tamanho médio e com formas angulosas, e micas, muito 

frequentes, de pequena dimensão e igualmente com formas angulosas. Este fabrico 

corresponde, grosso modo, à Pasta 1 identificada por Isabel Fernandes.  

Estas pastas apresentam, não poucas vezes, decoração, sendo de destacar a pintura a 

branco, ao longo de todos os séculos de ocupação islâmica. Identificam-se, igualmente, 

fragmentos enquadráveis neste fabrico com decoração pintada a vermelho e a negro, embora 

muito mais raros, e ainda com decoração incisa simples. 

Este fabrico corresponde a 59,3% do NMI (gráfico 1). A evolução percentual deste fabrico 

ao longo das fases de ocupação islâmica revela um domínio absoluto e constante, apesar de 

algumas oscilações. Desta forma, no período emiral corresponde a 59,3% do NMI, 55% no 

califal, 62,4% nos reinos Taifas e 55,3% na fase final da ocupação islâmica (gráfico 3). 

Dada a diversidade deste fabrico, e pelo facto de ser um dos mais comuns, sentiu-se a 

necessidade de criar sub-fabricos, a partir de alguns tipos de tratamento de superfície e 

revestimentos, com implicações directas na forma e funcionalidade das peças onde foram 

identificados. 

 

Sub-fabrico II A 

Este sub-fabrico possui pastas idênticas às do fabrico II, tendo sido distinguido por 

apresentar superfícies brunidas, suaves ao toque, que denotam um forte investimento no 

tratamento da superfície da peça. Este sub-fabrico surge, sobretudo, em formas abertas, 

sempre na superfície interna, sendo de destacar as caçoilas e as tigelas, onde a superfície 

brunida impermeabilizava a peça, funcionando, possivelmente, como superfície não aderente. 

Este sub-fabrico corresponde apenas a 2% do NMI (gráfico 1). É um fabrico raro em todas 

as fases de ocupação islâmica, atingindo, contudo, maior representatividade na fase califal, 

3,6%, acabando por ser inexistente na fase final da ocupação islâmica (gráfico 4). 

 

Sub-fabrico II B 

Este sub-fabrico possui pastas idênticas às do fabrico II, tendo sido diferenciado pelo facto 

de apresentar superfícies revestidas com um engobe relativamente grosseiro e quase sempre já 

estalado, aplicado, regra geral, na superfície interna de grandes formas abertas, concretamente 

caçoilas e tigelas. Na maioria dos casos, o engobe surge aplicado sobre superfícies pouco 

alisadas, sendo raros os casos em que surge sobre superfícies brunidas. Os engobes 
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apresentam cores que oscilam entre o laranja avermelhado e o laranja rosado (entre a cor 

Munsell 10R 4/8 e o 10R 6/8).      

 Este fabrico corresponde a 3,4% do NMI (gráfico 1). É um fabrico igualmente raro em 

todas as fases de ocupação islâmica, mais no período emiral, mantendo-se relativamente 

constante ao longo das restantes fases de ocupação islâmica (Gráfico 5). 

 

Sub-fabrico IIC 

Este sub-fabrico apresenta pastas em tudo idênticas às do fabrico II, sendo o factor de 

diferenciação o facto de apresentar revestimentos vidrados.  

As peças vidradas correspondem, na sua maioria, a grandes tigelas, tendo-se identificado 

igualmente em algumas caçoilas.  

Este fabrico corresponde a 1,2% do NMI (gráfico 1). É um fabrico raro em todas as fases 

de ocupação islâmica, contudo, e curiosamente, a fase em que surge com maior frequência é 

no período emiral, embora com apenas 2% do total de NMI (gráfico 6). 

 

Fabrico III 

Apresenta pastas não calcárias, de textura significativamente grosseira e porosa, cozidas 

da forma designada modo A e produzidas a torno. Apresenta tonalidades que vão desde o 

laranja claro ao laranja rosado (entre a cor de Munsell 10R 6/8 e 2.5YR 6/8). Os elementos 

não plásticos correspondem a quartzo, de grandes dimensões, anguloso e pouco frequente, e 

micas, de pequena dimensão, angulosas e frequentes. Este tipo de pastas surge um pouco por 

todas as U.E. e apresenta uma forte ligação a formas directamente relacionadas com a função 

de armazenamento e transporte. São sobretudo cântaros, talhas, alguidares e outros recipientes 

de grandes dimensões. 

Este fabrico corresponde a 5% do NMI (gráfico 1). É um fabrico que não é muito 

frequente, embora também não seja raro. Na fase emiral corresponde a 3,1% do NMI, 

percentagem que se mantêm, no geral, no período seguinte (gráfico 7). Verifica-se um 

significativo aumento da representatividade deste fabrico no período das Taifas e na fase final 

da ocupação islâmica, atingindo, nesta última, 7,1% do NMI (gráfico 7). 

 

Fabrico IV 

Corresponde a pastas não calcárias, de textura média/fina, cozidas em modo A e 

produzidas a torno ou a torno rápido. Apresentam tonalidades próximas do bege alaranjado 
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(cor Munsell 10R 6/8). Os elementos não plásticos correspondem a quartzo, de pequena 

dimensão, arredondado e pouco frequente, e micas de pequena dimensão, angulosas e 

frequentes. Apresentam sempre superfícies, mais ou menos, alisadas. Este tipo de pastas 

também surge um pouco por todas as U.E. e apresenta uma forte ligação a formas 

directamente relacionadas com os serviços de mesa de época islâmica. A maioria de tigelas, 

taças, copos, jarrinhas e bilhas corresponde a pastas enquadráveis neste. A presença de pintura 

a branco é muito frequente, sobretudo nas jarrinhas e nos copos. 

Este fabrico corresponde a 11,6% do NMI (gráfico 1). É o segundo fabrico mais 

frequente, mantendo-se relativamente estável ao longo de toda a ocupação islâmica. As fases 

em que assume maior representatividade são o período califal, 12,3% do NMI, e o final da 

ocupação islâmica, 12,8% (gráfico 8). 

 

Fabrico V 

Apresenta pastas calcárias, depuradas, de textura medianamente fina, suave e macia ao 

toque, alisadas, e cozidas em modo A. As tonalidades vão desde o cinzento claro ao bege 

rosado, tanto no interior da pasta como na superfície (entre a cor de Munsell 2.5YR 6/2 e 10R 

7/2). Os elementos não plásticos, identificados macroscopicamente, resumem-se a micas, 

muito frequentes, com formas arredondadas e com dimensões muito reduzidas. Este fabrico 

está associado, sobretudo, a louça de mesa, concretamente a tigelas e jarrinhas, podendo 

surgir também em algumas, raras, panelas. As pastas são bastante distintas de todas as acima 

descritas, pelo que se pondera tratar de um fabrico exógeno à região de Palmela.  

Este fabrico corresponde a 2,3% do NMI do conjunto total (gráfico 1). É um fabrico 

pouco frequente, embora mais comum nas fases mais antigas, 5,1% no período emiral, 

baixando para valores em torno dos 2% no período califal e nos reinos Taifas. No final da 

ocupação islâmica, este fabrico corresponde a apenas 1,2% do NMI (gráficos 9). 

 

Fabrico VI 

Corresponde a pastas calcárias, bem depuradas, de textura fina, suave ao toque, 

produzidas a torno rápido e cozidas em modo A. É um fabrico muito distinto dos acima 

referidos e, portanto, deverá corresponder a uma importação. Apresenta tonalidades próximas 

do bege (entre cor Munsell 5YR 8/4 e 10YR 8/6). Os elementos não plásticos identificados 

são: quartzo, pouco frequente e de dimensões reduzidas, micas, frequentes e de dimensões 

muito reduzidas, e nódulos de ferro, pouco frequentes e de pequena dimensão, verificando-se, 
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em alguns casos, nódulos de média dimensão e com alguma angulosidade. Alguns destes 

fragmentos apresentam uma leve aguada superficial e alisamento, interno e externo, 

acentuando a aparência “fina” das peças. Este fabrico surge maioritariamente associado a 

louça de mesa, sobretudo tigelas, taças, jarrinhas e bilhas. Surge, também, em alguns cântaros, 

quase sempre com vestígios de pintura a branco. Corresponde, no geral, à Pasta 3 identificada 

por Isabel Fernandes. 

Verificam-se outros tipos de decoração em peças correspondentes a este fabrico para além 

da decoração a pintura a branco, concretamente a pintura a vermelho e a preto, assim como 

decoração incisa, muito simples. 

Este fabrico corresponde a 6,7 % do NMI do conjunto total (gráfico 1). É um fabrico não 

muito frequente, algo que se deverá ao facto de corresponder a uma produção exógena. É um 

fabrico com uma representatividade significativa nas fases mais antigas, 7,1% no período 

emiral e 9,5% no período califal (gráfico 10). No período dos reinos Taifas, este fabrico sofre 

uma quebra significativa, ficando-se pelos 4,8% do NMI. Na fase final da ocupação islâmica 

volta a sofrer um incremente, atingindo os níveis da fase mais antiga do sítio.  

 

Sub-fabrico VI A 

Apresenta pastas em tudo idênticas ao fabrico VI, sendo o único factor de distinção o 

revestimento a vidrado. Este é, aliás, o mais comum dos sub-fabricos identificados 

correspondentes a peças vidradas. Além disso, é nas peças correspondentes a este sub-fabrico 

que surgem os vidrados com melhor qualidade.  

Este fabrico corresponde a 2,6 % do NMI do conjunto total (gráfico 1). Esta produção 

começa a chegar logo na fase emiral, atingindo o pico no período califal, 4% dos NMI, 

verificando-se uma descida nos períodos seguintes, para níveis em torno dos 2% (gráfico 11). 

 

Fabrico VII 

Corresponde a pastas calcárias, bem depuradas, embora com textura porosa, produzidas a 

torno rápido e com cozedura em modo A. Tal como se verifica nos fabricos V e VI, este é um 

fabrico muito distinto da cerâmica comum, podendo, igualmente, corresponder a uma 

importação. A par do fabrico V, é um dos fabricos menos comuns do conjunto aqui estudado. 

Apresenta tonalidades próximas do branco sujo ou bege muito claro (Munsell 2.5Y 8/2). Em 

relação à decoração, dentificou-se um exemplar com vestígios de pintura a vermelho. 
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Representa apenas 1,6 % do NMI do conjunto total (gráfico 1). Esta produção específica 

começa a chegar logo no período emiral, com uma percentagem interessante, 3,1%, 

verificando-se uma descida significativa na fase califal e no período das Taifas. Na fase final 

da ocupação islâmica, curiosamente, esta produção volta a aumentar proporcionalmente, 

atingindo os 4,3% do NMI (gráfico 12). 

 

Sub-fabrico VII A 

Apresenta pastas em tudo idênticas às acima descritas, distinguindo-se, à imagem do sub-

fabrico IIC e VI A, por possuir superfícies vidradas. Está, normalmente, associado a loiça de 

mesa, concretamente tigelas. 

A proporção total deste sub-fabrico é igual à da categoria principal, justamente 1,6% 

(gráfico 1). Paradoxalmente, é na fase em que o fabrico VII atinge valores mais baixos que 

esta produção atinge o valor máximo, 2,3% do NMI, justamente no período das Taifas 

(gráfico 13).  

 

Fabrico VIII 

Este fabrico corresponde às peças com decoração a corda-seca total. Este fabrico 

apresenta pastas em tudo idênticas às do fabrico VI, sendo o único factor distintivo, de facto, 

o tipo de decoração que apresenta. A corda-seca, a par de outros tipos de decoração 

considerados mais valiosos, como o verde e manganês, constitui um grupo/produção que, pelo 

seu valor e especificidade, é considerado independente, mesmo que apresente pastas 

semelhantes a outras produções, como se verifica no caso dos exemplares do conjunto aqui 

em estudo. 

As produções em corda-seca total são residuais, representando apenas 0,2% do total de 

NMI (gráfico 1). São, na verdade, duas únicas peças, uma correspondente a um fragmento de 

uma peça já catalogada e em exposição, identificada numa U.E. do período califal, e a uma 

outra peça, inédita, uma jarrinha identificada no período das Taifas. Representam, 

respectivamente, 0,4% e 0,2% do NMI das fases em que se inserem (gráfico 14). 

 

Fabrico IX 

Este fabrico, à semelhança do anterior, foi individualizado devido à decoração. Trata-se de 

um fabrico residual, correspondente a apenas 2 fragmentos, um fundo e uma carena, que 

apresentam pastas muito semelhantes às do fabrico VII, mas que apresentam um revestimento 
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singular que não foi possível identificar. Estes 2 fragmentos apresentam-se revestidos com 

uma cobertura com coloração próxima do amarelo torrado. Não se assemelha a vidrado, 

apesar de se colocar a possibilidade de se tratar de um vidrado muito degradado. Um dos 

fragmentos apresenta decoração a manganês, apesar de não ser possível identificar o motivo 

decorativo. Chegou a ser colocada a possibilidade de se tratar de exemplares com decoração a 

verde e manganês, mas preferiu-se não se assumir uma posição tão definida dadas as dúvidas 

levantadas. Um dos fragmentos foi identificado na U.E. 16, correspondente ao período emiral, 

1% do NMI, e o outro na U.E. 10C, correspondente ao período das Taifas, por sua vez, 0,2% 

do NMI (gráfico 15). 

 

A análise dos fabricos veio confirmar o absoluto domínio da, denominada, cerâmica 

comum de origem local/regional. Contudo, as produções interpretadas aqui como importações 

adquirem proporções interessantes (fabricos V, VI, VI A, VII, VII A, VIII e IX), 

representando 15,2% do total de NMI identificados no conjunto da galeria 5. 

Uma análise mais pormenorizada, revela que essas produções exógenas são mais comuns 

nas fases emiral e califal, 18,3% do NMI em ambas, verificando-se uma quebra significativa 

no período das Taifas, 12,6%, e uma recuperação na fase final da ocupação islâmica, 16%. 

Este panorama assume-se assaz curioso, na medida em que justamente no período das Taifas, 

a fase com maior volume de material e com maior diversidade formal, apresenta valores de 

produções importadas mais baixas do que as restantes. Este facto poderá dever-se ao facto da 

região de Palmela, agora integrada na Taifa de Badajoz, já não fazer parte de uma unidade 

política mais vasta, como o foi no Emirato e no Califado, nas fases mais recuadas, e nos 

impérios norte africanos, nas fases posteriores, pelo que os circuitos comerciais poderão ter-se 

regionalizado, apesar de se manterem trocas de longa distância.  

 

 

 

Formas, terminologia e funcionalidades 

Tratando-se, este, de um conjunto islâmico onde predomina, em absoluta, a cerâmica 

comum, marcado por fabricos locais e regionais, foi tido em conta a especificidade dessas 

produções que, não poucas vezes, parecem não encaixar nas grandes propostas tipológicas 

apresentadas por alguns autores. Foi definido que a classificação das peças seria efectuada do 

seguinte modo:  
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 Forma - uma dada peça corresponde a uma determinada forma, geral, inteira e 

directamente relacionada com uma função específica;  

 Tipo - uma dada forma pode estar subdividida em vários tipos, a partir de critérios 

morfológicos e técnicos, que, além de proporcionarem informação acerca de 

aspectos mais específicos da sua funcionalidade, fornecem importantes 

coordenadas cronológicas, e podem, ainda, permitir o estabelecimento de relações 

culturais entre diferentes sítios e regiões; 

 

Para a classificação formal foram seguidas, por um lado, as propostas mais tradicionais, 

concretamente a de Guillermo Rosselló-Bordoy (Rosselló-Bordoy, 1978) e a de André 

Bazzana (Bazzana, 1979), e por outro, a mais recente, e mais próxima da realidade aqui 

estudada, do grupo CIGA (Bugalhão et al. 2009). Para a descrição geral das formas, seguiu-

se, além das obras acima referidas, a obra de Helena Catarino para as formas do Alto Algarve 

Oriental (Catarino, 1997/1998). Em relação aos aspectos que dizem respeito à terminologia, 

seguiu-se a proposta de Cláudio Torres, Susana Gómez Martínez e Manuela Barros Ferreira 

para os termos em português (Torres, Gómez e Ferreira, 2003), complementada pelos 

equivalentes em árabe, identificados nas fontes islâmicas por Guillermo Rosselló – Bordoy 

(Rosselló – Bordoy, 1991 e 1994). 

Para a classificação tipológica, optou-se por seguir as propostas de Isabel Fernandes para 

os materiais do Castelo de Palmela (Fernandes, 2004). A arqueóloga avança com diversas 

variantes de algumas formas mais representativas, concretamente, panelas, caçarolas/tigelas, 

jarrinhas, cântaros e bilhas, aos quais atribui correspondências cronológicas. Este foi o ponto 

de partida para a classificação tipológica dos materiais aqui em estudo, a partir do qual se 

desenvolveu um novo esquema formal e tipológico, adaptado aos novos dados, mas sempre 

em correspondência directa com os dados anteriores. Para os novos tipos identificados no 

conjunto de materiais da galeria 5, que não constam da proposta tipológica de Isabel 

Fernandes, procuraram-se paralelos tipológicos em materiais de outros sítios arqueológicos de 

época islâmica, por forma a que esse novo tipo possuísse uma adequada base de sustentação. 

Foram identificadas, no total, 20 formas distintas, formas essas sub-divididas em mais ou 

menos tipos consoante a variedade formal constatada (gráfico 16). Foram organizadas, como, 

aliás é recorrente nos estudos sobre cerâmica islâmica, por funcionalidade. Seguiu-se aqui, no 

geral, a proposta do C.I.G.A. (Bugalhão et al, 2010), na medida em que utilizaram-se critérios 
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de aproximação à funcionalidade do objecto, prática essa que foi iniciada por Rosselló-

Bordoy. Agruparam-se as formas/recipientes nas seguintes categorias funcionais: 

 Louça de cozinha; 

 Louça de mesa; 

 Cerâmica de armazenamento e transporte; 

 Cerâmica de uso doméstico e/ou diversificado; 

 Objectos de iluminação; 

 Objectos de uso lúdico; 

 

Não se incluíram os materiais de construção neste estudo dada a dimensão do conjunto 

cerâmico original. De qualquer forma, interessa referir que a cerâmica de construção se 

resumia a raros fragmentos de tijolos, fragmentos de telhas relativamente frequentes e, ainda, 

alguns fragmentos de estuque, quase sempre esbranquiçado. 

 

Louça de cozinha 

Neste grupo integram-se as formas utilizadas, como o próprio nome indica, nas 

cozinhas das habitações islâmicas. São elas: panelas, fogareiros, caçoilas e caçoilas/tigelas. À 

excepção do fogareiro, as outras formas consistem em recipientes onde se confeccionavam os 

cozinhados.  

 

1 - Panela 

Corresponde à série 11 – Marmita – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 66) e à forma 5 – Olla 

– de Bazzana (1979, p. 151). Esta forma servia de recipiente para cozinhar, sobretudo sopas, 

cozidos e ensopados, apoiando-se directamente no fogo ou sobre um fogareiro. Nos livros de 

cozinha hispano-muçulmanos, este recipiente surge sob a designação de qidr, embora também 

pudesse surgir como tanyir ou burma (Rosselló-Bordoy, 1994, p. 42). O termo mais adequado 

em português é, de facto, panela, além de ser o mais utilizados pelos investigadores, sendo 

preferível deixar de parte outros termos como marmita e, sobretudo, tacho (Torres, Gómez e 

Ferreira, 2003, p. 127). 

Esta forma inclui um conjunto de recipientes de grande variedade morfológica e técnica, 

sendo o elemento agregador mais consistente, justamente, a sua função. São geralmente 

formas fechadas, com boca de tamanho médio, sempre menor que o diâmetro do bojo, colo 

geralmente diferenciado, corpo globular ou ovóide e fundo plano ou abaulado. Têm quase 
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sempre uma ou duas asas, apesar de em muitos casos não se conservarem vestígios das 

mesmas, e o corpo poderá possuir caneluras (Bugalhão et al, 2010, p. 460) (Catarino, 

1997/1998, p. 761). No que respeita à decoração, quando existe, a técnica mais comum é a 

pintura a branco. Possuem, quase sempre, marcas de fogo, resultantes da sua função culinária, 

sendo esse um dos principais factores diferenciadores entre as panelas e os potes. 

Do conjunto estudado, foram identificadas 229 panelas (gráfico 16), das quais não foi 

possível efectuar atribuição tipológica a 6,2% dos exemplares (gráfico 17). A classificação 

das panelas foi efectuada a partir das formas já identificadas por Isabel Fernandes para o 

castelo de Palmela (Fernandes, 2004, p. 148). Procurou-se, numa primeira fase, integrar as 

peças aqui em estudo nas formas já estabelecidas, algo que se revelou relativamente pacífico 

visto a grande maioria das peças da galeria 5 corresponderem às formas já identificadas. Além 

disso, foi possível criar 3 novos tipos, alguns deles com paralelos em outros sítios 

arqueológicos. 

No que respeita aos fabricos, a grande maioria integra o fabrico II, 82,9% do total, sendo 

que apenas 0,9% das panelas identificadas correspondem a fabricos grosseiros. Em relação à 

decoração, 23,2% das panelas apresenta pintura a branco enquanto apenas 0,8% do total são 

panelas com a superfície interna vidrada. 

Em termos concretos, a única decoração verificada nas panelas corresponde a motivos 

pintados a branco. Com efeito, cerca de 23,2% do total de panelas identificadas apresentam 

vestígios de pintura a branco. A decoração pode surgir no bordo, quase sempre consistindo 

em áreas irregulares e descontínuas, não revelando um motivo concreto, mas é no corpo e nas 

asas que surge com maior frequência. No corpo, surgem, sobretudo, linhas de espessura 

média, rectas ou tendencialmente rectas, podendo ser verticais, horizontais ou oblíquas. 

Podem surgir também motivos pintados aplicados com os próprios dedos do agente, quer no 

corpo, quer nas asas. As asas podem, ainda, apresentar pintura com linhas mais finas e curtas, 

verticais e horizontais, e por vezes criando duas colunas laterais de traços curtos horizontais.  

 

1A - Corresponde às variantes a e b das panelas definidas por Isabel Fernandes, datadas 

dos séculos VIII - IX (Fernandes, 2004, p. 148). Só existem dois exemplares enquadráveis 

neste tipo, 0,9% (gráfico 16), identificados nas U.E. 17 A e 15, o que, de um modo geral, 

confirma a cronologia proposta pela autora, podendo ser alargada até ao século X (gráfico 

19). 
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Este tipo apresenta boca circular, bordo extrovertido com secção semicircular e colo 

ligeiramente troncocónico curvo. Os fragmentos recuperados não permitiram a reconstituição 

do corpo, mas seria, com certeza, ovóide ou globular. Nos exemplares do conjunto não se 

identificaram vestígios de asas, mas é possível que as possuíssem, uma ou duas, que partiriam 

do bordo, ligeiramente sobreelevadas. O diâmetro de bordo varia entre os 10 e os 13 cm 

(estampas 3 e 9). 

Os dois exemplares identificados correspondem ao fabrico II e nenhum deles apresenta 

vestígios de qualquer tipo de decoração. 

Este tipo de panelas é típico das épocas mais recuadas da ocupação islâmica, apresentando 

algumas semelhanças com exemplares do Alto Algarve Oriental, com cronologia semelhante, 

correspondendo a formas evoluídas de protótipos mais antigos (Catarino, 1997/1998, p. 762-

763). No Cerro da Vila, existem paralelos atribuídos aos séculos IX - X (Matos, 1991, p. 441), 

assim como em Silves, na camada 8 (Gomes, 1988, p. 161) e no arrabalde islâmico, atribuídos 

aos séculos IX – X (Gonçalves, Pires e Mendonça, 2009, p. 668 - 669). Também em Mérida 

se identificam paralelos, atribuídos ao período emiral (Alba e Feijoo, 2001, p. 340 - 342). 

 

1B - Corresponde à variante c das panelas definidas por Isabel Fernandes, datada dos 

séculos VIII – IX (Fernandes,2004, p. 148). Só existem três exemplares, 1,3%, que se podem 

enquadrar neste tipo (gráfico 17), situadas nas U.E. 17 A, 16 e 13, o que, em parte, vai ao 

encontro da cronologia proposta pela autora, embora a peça da U.E. 13, datada do final do 

século X e início do XI, possa alargar um pouco a cronologia a sua cronologia (gráfico 20). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo com secção tendencialmente triangular, de onde 

partem duas asas ligeiramente sobreelevadas, com secção oval. O colo é muito curto e 

troncocónico. Das peças pertencentes a este conjunto não se preservou qualquer parte do 

corpo, mas o tipo original preserva o início de um corpo ovóide com caneluras (ibidem, p. 

148). O diâmetro de bordo varia entre os 15 e os 16 cm, nos estratos mais antigos. Já a peça 

da U.E. 13 apresenta um diâmetro de bordo de apenas 11 cm (estampas 3, 4 e 21). 

Dos três fragmentos identificados, um corresponde ao fabrico I e os outros dois ao fabrico 

II. Nenhum dos fragmentos enquadráveis neste tipo apresenta vestígios de decoração. 

 

1C - Corresponde à variante d das panelas definidas por Isabel Fernandes, datada do 

século IX (Fernandes, 2004, p. 148). Foram identificadas seis peças enquadráveis neste tipo, 
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2,6% (gráfico 17), situadas nas U.E. 16 e 15, facto esse que alarga a cronologia até ao século 

X (gráfico 21). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo vertical com lábio espessado e colo troncocónico. 

A atribuição destes fragmentos à variante identificada por Isabel Fernandes não é totalmente 

pacífica. Os bordos apresentam ligeiras diferenças, sendo a principal respeitante ao colo, que 

apresenta, na variante definida pela autora, um pequeno ressalto anguloso. Este ressalto pode, 

contudo, não se ter preservado nos exemplares aqui apresentados, na medida em que em 

alguns deles só parcialmente se preservou o colo. Esta forma poderá possuir duas asas que 

partem do bordo, ligeiramente sobreelevadas e com secção tendencialmente ovalada. O 

diâmetro de bordo varia entre os 11 e os 14 cm (estampas 4 e 9). 

Dos seis fragmentos identificados, quatro correspondem ao fabrico II, um deles com 

pintura a branco, e dois correspondem ao fabrico V. 

Identificam-se peças semelhantes no castelo de Povos, atribuídos aos séculos IX - X 

(Banha, 1995/1997, p. 84, 85, 86) e no castelo dos Mouros, em Sintra (Coelho, 1999, p. 532). 

 

1D - Corresponde à variante e das panelas identificadas por Isabel Fernandes, datada do 

século X (Fernandes, 2004, p. 148). Foram identificadas 38 panelas enquadráveis neste tipo, 

16,6% (gráfico 17), situadas nas U.E. 16, 15, 14, 13 e 12, o que corresponde, regra geral, à 

cronologia estabelecida pela autora, havendo a possibilidade, no entanto, de haver uns 

pequenos ajustes, alargando o período cronológico para entre o final do século IX e a primeira 

metade do XI, mantendo-se, no entanto, o núcleo duro no século X (gráfico 22). 

Este tipo apresenta boca circular, com bordo vertical e lábio de secção tendencialmente 

rectangular vertical, com a extremidade inferior ligeiramente acentuada. O colo é muito curto, 

troncocónico curvo, não se distinguindo praticamente do corpo, ovóide. Este tipo poderá 

possuir duas asas, que partem do corpo, ligeiramente sobreelevadas e com secção oval. Os 

diâmetros de bordo variam entre os 10 e os 15 cm (estampas 4, 9, 16, 21 e 26). 

Das 38 panelas identificadas, uma corresponde ao fabrico I, 35 correspondem ao fabrico 

II, uma ao fabrico IV e uma ao fabrico V. No que respeita à decoração, 21,1% das panelas 

tipo D apresentam pintura a branco, todas elas pertencentes ao fabrico II. 

 

1E - Este tipo corresponde à variante i das panelas identificadas por Isabel Fernandes, 

datada do século XI (Fernandes, 2004, p. 148). Este é, sem dúvida, o tipo mais numeroso de 

todo o conjunto, contabilizando 135 das 229 panelas identificadas, 58,9% (gráfico 17), 
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situadas nas U.E. 16, 15, 14, 13, 12, 11B, 11A, 10C, 10B, 10A, 9, 8B, 8 e 7. É uma forma 

muito comum e que se encontra presente na grande maioria dos estratos do sítio. Perante este 

panorama, a cronologia deste tipo não é, em grande medida, compatível com a cronologia 

proposta pela autora. Com efeito, esta é uma forma que apresenta uma longa diacronia, 

estando presente desde a U.E. 16, que deverá corresponder ao final do período emiral, século 

IX e, possivelmente, início do X, até à U.E. 7, que se enquadra na fase final da ocupação 

islâmica e deverá datar do século XII (gráfico 23). Apesar do núcleo duro deste tipo se 

localizar em U.E. datadas do final do século X e do XI, a verdade é que a sua vida útil poderá 

ser significativamente alargada. 

Este tipo apresenta boca circular, bordo vertical e lábio com secção tendencialmente 

quadrangular com arestas, regra geral, suaves. O colo encontra-se bem individualizado e 

apresenta forma troncocónica curva. O corpo apresenta forma globular, podendo, ou não, 

possuir caneluras. Este tipo apresenta, ainda, duas asas verticais, que partem do bordo e 

ligam-se ao corpo, apresentando uma secção oval. Os diâmetros de bordo variam entre os 10 e 

os 14 cm (estampas 4, 9, 16, 21, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 50, 56, 57, 58, 59 e 61). 

Dos 135 exemplares identificados, 80% corresponde ao fabrico II, 5,9% ao III, 9,6% ao 

fabrico IV, 0,7% ao fabrico V e, finalmente, 3,7% ao fabrico VI. No que respeita à decoração, 

a única registada é a pintura a branco, identificada em 24,4% das panelas deste tipo, divididos 

pelos fabricos II, IV e VI. 

Identificam-se paralelos deste tipo em Santarém (Viegas e Arruda, 1999, p. 152), em 

Lisboa (Bugalhão, Sousa e Gomes, 1999, p. 592; Gomes et al, 2001, p. 123; Amaro, 2001, p. 

182, 183), em Silves, atribuídos à camada 5 (Gomes, 1988, p. 204) e em Coimbra, atribuídos 

aos séculos X – XI (Catarino, Filipe e Santos, 2009, p. 372). 

 

1F - Este tipo corresponde à variante f definida por Isabel Fernandes para as panelas, 

datada do século XI (Fernandes, 2004, p. 148). Foram identificadas seis panelas enquadráveis 

neste tipo, 2,6% (gráfico 17), situadas nas U.E. 12, 10B, 10A e 5. A cronologia apontada pela 

autora vai ao encontro do panorama aqui apresentado. A U.E. 12 deverá corresponder ao 

início do século XI, a 10B e 10A ao século XI e a U.E. 5 corresponde ao final da presença 

islâmica, portanto ao século XII (gráfico 24). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo introvertido com secção tendencialmente 

triangular, irregular, colo troncocónico curto, com ombro muito marcado, ligado a um corpo, 

ao que tudo indica, globular ou ovóide, possivelmente com algumas caneluras, embora não se 
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tenha verificado nenhuma peça que preservasse um perfil mais abrangente. Não se verificou 

nenhum exemplar que apresentasse vestígios de asa. O diâmetro de bordo pode variar entre os 

9 e os 12cm (estampas 26, 36 e 50). 

Das seis panelas identificadas, cinco correspondem ao fabrico II, duas delas decoradas a 

pintura a branco. A outra panela corresponde ao fabrico II C, integrando o grupo das panelas 

com a superfície interna vidrada, neste caso a laranja forte, muito típicas dos séculos XI e XII. 

Identificam-se paralelos em Santarém (Viegas e Arruda, 1999, p. 154) e em Mértola, 

atribuídos aos séculos XI – XII (Macias, 1991, p. 408). 

 

1G - Este tipo não se encontra presente na proposta tipológica de Isabel Fernandes. Criou-

se esta variante pois foram identificados três exemplares, com as mesmas características 

tipológicas e com uma coerência cronológica que justifica a criação de um tipo independente 

(gráfico 17). Os exemplares foram identificados nas U.E. 12 e 10B, pelo que a cronologia 

deste tipo deverá situar-se na primeira metade do século XI (gráfico 25). 

Este tipo possui boca circular, bordo vertical e lábio arredondado. A parte inferior externa 

do bordo apresenta uma reentrância acentuada, criando, por outro lado, um vértice 

significativamente aguçado. O colo é cilíndrico, com as paredes ligeiramente côncavas. Não 

se verificaram exemplares que tenham preservado o corpo e o fundo. O diâmetro de bordo é 

de 10 cm (estampas 26 e 36). 

Todos os exemplares identificados correspondem ao fabrico III e não foram identificados 

paralelos noutros sítios islâmicos, 

 

1H - Este tipo corresponde às variantes g e h definidas por Isabel Fernandes, datadas do 

século XI (Fernandes, 2004, p. 148). Optou-se por incluir no mesmo tipo estas duas variantes, 

pois apresentam-se muito semelhantes entre si, sendo, à primeira vista, o único factor de 

distinção a dimensão do diâmetro de bordo, ligeiramente superior na variante h (ibidem, 

p.148). Contudo, nos exemplares identificados neste conjunto não se identificaram grandes 

variações no diâmetro de bordo dos exemplares, pelo que se optou pela sua fusão num mesmo 

tipo. Foram identificados 19 exemplares enquadráveis neste tipo, 8,3% (gráfico 17), 

distribuídos pelas U.E. 12, 10C, 10B, 10A, 8B, 8, 7, 6E e 5. Perante este panorama, a 

cronologia aproxima-se da estabelecida pela autora podendo, tal como se verifica no tipo  F, 

alargar-se ligeiramente ao século XII (gráfico 26). 
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Este tipo apresenta boca circular, bordo ligeiramente introvertido e lábio com secção 

tendencialmente afilada. O colo apresenta-se curto, troncocónico recto, ligado a um ombro 

bem marcado. Não se preservou grande parte do corpo, mas tudo indica que teria forma 

globular ou ovóide, podendo, ou não, possuir caneluras. Registou-se, em alguns exemplares, 

vestígios de asas, a partirem directamente do bordo. O diâmetro de bordo, por sua vez, varia 

entre os 11 e os 14 cm (estampas 26, 32, 37, 50, 58, 59, 61, 62 e 65). 

Das 19 panelas identificadas, 18 correspondem ao fabrico II, 29,4% delas com pintura a 

branco, e uma corresponde ao fabrico II C, apresentando, por isso, a superfície interna 

revestida a vidrado laranja forte. 

Identificam-se paralelos em Santarém (Viegas e Arruda, 1999, p. 152) e no castelo de 

Salir, atribuída ao período almóada (Catarino, 1999/2000, p. 116). 

 

1I - Este tipo não se encontra presente na proposta tipológica de Isabel Fernandes. Criou-

se esta variante pois foram identificados três exemplares, 1,3% (gráfico 17), com as mesmas 

características tipológicas e com uma coerência cronológica que justifica a criação de um tipo 

independente. Os exemplares foram identificados nas U.E. 10C, 10B e 10A, pelo que a 

cronologia deste tipo deverá situar-se na primeira metade do século XI (gráfico 27). 

Este tipo possui boca circular e bordo vertical com lábio arredondado. Na zona 

imediatamente abaixo do bordo verifica-se um ressalto com secção triangular. O colo é 

cilíndrico recto e o corpo, pelas pequenas partes que se preservaram, deverá ser globular. O 

fundo seria aplanado ou ligeiramente abaulado. O diâmetro de bordo ronda os 10 cm 

(estampas 32, 37 e 50). 

Foram identificados três exemplares enquadráveis neste tipo, dois correspondentes ao 

fabrico II e 1 correspondente ao fabrico IV, apresentando vestígios de pintura a branco. 

Identificam-se paralelos na cerca do convento de Loulé, atribuídos aos séculos XI - XII 

(Luzia, 2003, p. 23) e em Mértola, atribuídos aos séculos XI – XII (Macias, 1991, p. 409). 

 

1J - Este tipo também não se encontra presente na proposta tipológica de Isabel 

Fernandes. Foram identificados dois exemplares, situados nas U.E.10B e 8B (gráfico 17), 

pelo que a cronologia deste tipo deverá corresponder aos séculos XI – XII (gráfico 28). 

Estas panelas possuem boca circular, bordo vertical e lábio arredondado. Aliás, a própria 

configuração do bordo apresenta um perfil em “S”. O colo é troncocónico, tendencialmente 

recto, não tendo sido identificados exemplares que tenham preservado o corpo e o fundo. O 
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diâmetro de ambos os bordos situa-se em torno dos 14/15 cm (estampas 37 e 58). Ambos os 

exemplares identificados correspondem ao fabrico II.  

 

Outras panelas identificadas 

Foram ainda identificados 14 exemplares que não integravam qualquer um dos tipos 

acima descritos, sendo de referir que sete deles não permitiram reconstituição gráfica pelo 

avançado grau de degradação dos bordos. Os outros exemplares permitiram atribuir alguns 

paralelos tipológicos, com exemplares semelhantes, procedentes de alguns sítios do Gharb al-

Andalus. 

A panela nº 1298, identificada na U.E. 12, apresenta boca circular, bordo extrovertido 

com lábio muito fino. O colo é curto e cilíndrico, com as paredes convexas. A secção do 

corpo que se preservou apresenta paredes tendencialmente rectas e divergentes (estampa 26). 

Esta panela integra o fabrico VI. Foram identificados paralelos em sítios algarvios (Catarino, 

1999/2000, p. 113 e 114; 1995, p. 20), em Silves, (Gomes, 2003, p. 284), em Lisboa, datados 

da segunda metade do XII e XIII (Gomes et al, 2005, p. 232 e 235), em Alcácer do Sal, com a 

mesma cronologia (Paixão e Carvalho, 2001, p. 224). 

A panela nº 1705 possui boca circular, com 10 cm de diâmetro, bordo introvertido com 

lábio arredondado. O colo apresenta-se curto, com as paredes côncavas, ligando-se a um 

corpo globular/ovóide. Da zona imediatamente abaixo do bordo nascem duas asas que teriam 

ligação ao corpo. Este exemplar surge na U.E. 10B, datada do século XI, e corresponde ao 

fabrico III (estampa 37). Registou-se um paralelo tipológico com duas peças de Santarém 

(Viegas e Arruda, 1999, p. 152 e 154). 

A panela nº 1706 possui boca circular, com 12 cm de diâmetro, bordo extrovertido em aba 

oblíqua, com lábio arredondado. O colo apresenta-se em forma troncocónica recta e do bordo 

surgem duas asas verticais com secção fitiforme. Este exemplar surge na U.E. 10B, datada do 

século XI (estampa 37), e corresponde ao fabrico II. Regista-se apenas um paralelo em 

Santarém (ibidem, p. 154). 

A panela nº 1633 possui boca circular, com 13 cm de diâmetro e bordo vertical com lábio 

triangular. O colo não é diferenciado, cilíndrico e recto. Do bordo surgem duas asas verticais. 

Este exemplar surge na U.E. 6, atribuída ao final da ocupação islâmica (estampa 63), e 

corresponde ao fabrico II. Registam-se paralelos no castelo dos Povos atribuídos aos séculos 

XI – XII (Banha, 1995/1997, p. 97) e em Mértola, atribuídos aos séculos XI – XII (Torres et 

al, 1991, p. 508). 
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A panela nº 1695 possui boca circular, com 15 cm de diâmetro, bordo introvertido com 

lábio triangular e colo troncocónico. Este exemplar surge na U.E. 5, atribuída aos séculos XI 

– XII (estampa 65), e corresponde ao fabrico II, apresentando pintura a branco. Identificou-se 

um paralelo no castelo de Salir, datado do período almóada (Catarino, 1999/2000, p.117). 

A panela nº 1639 possui boca circular, com 14 cm de diâmetro, bordo vertical com lábio 

tendencialmente rectangular vertical e com uma pequena saliência na parte inferior externa. O 

colo é curto e cilíndrico. Este exemplar surge na U.E. 5, atribuída aos séculos XI – XII 

(estampa 65), e integra o fabrico II. Regista-se um paralelo com uma peça do convento de São 

Francisco, em Santarém (Lopes e Ramalho, 2001, p. 54). 

A panela nº 1691 possui boca circular, com 12 cm de diâmetro, bordo vertical canelado 

com lábio ligeiramente espessado e arredondado. O colo é muito curto e troncocónico e o 

corpo, ao que tupo indica, globular. Este exemplar surge na U.E. 5, atribuída ao século XI – 

XII (estampa 65), e corresponde ao fabrico II. 

Finalmente, a panela nº 1673 possui boca circular, com 11 cm de diâmetro, bordo 

extrovertido e lábio triangular, com a parte superior arredondada. O colo é muito curto, 

troncocónico recto. Na zona de contacto entre o colo e o corpo regista-se um ressalto bem 

marcado. O corpo é globular e, na parte interna, apresenta algumas caneluras. Possui, ainda, 2 

asas, verticais e com secção oval. Este exemplar surge na U.E. 5 (estampa 65), atribuída aos 

séculos XI – XII, e corresponde ao fabrico II, apresentando vestígios de pintura a branco. 

 

2 – Fogareiro 

Corresponde à série 14 – Anafe ou Fogon – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 76). Esta forma 

tinha como função auxiliar nas actividades culinárias, na medida em que servia como 

contentor de brasas, sobre o qual se colocavam recipientes, sobretudo panelas e caçoilas, mas 

também outras formas como púcaros, por exemplo. Esta forma é, aliás, muito semelhante às 

que existiam até à relativamente poucas décadas, sobretudo nos meios rurais (Torres, Gómez 

e Ferreira, 2003, p. 129). 

Morfologicamente, encontra-se dividida em duas partes. A parte superior é aberta e servia 

para conter as brasas. Já a parte inferior, fechada, era onde se depositavam as cinzas. A 

separar as duas partes situava-se uma grelha (Bugalhão et al, 2010, p. 460). O fragmento 

identificado apresenta boca circular, com bordo vertical e lábio espessado, tendencialmente 

triangular. Imediatamente abaixo do bordo surge uma espécie de carena, cuja forma se 

assemelha ao próprio lábio. A partir daí, o corpo desenvolve-se com paredes verticais. Na 
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superfície interna do bordo surge uma protuberância irregular, com secção tendencialmente 

circular. Foi, justamente, essa protuberância que levou à identificação do fogareiro, na medida 

em que poderia auxiliar no suporte dos recipientes (estampa 21). Apesar de ter sido 

classificado como fogareiro, essa classificação não é encarada como 100% segura. Preservou-

se pouco da peça e não há vestígios, por exemplo, da grelha ou da parte inferior do fogareiro 

que assegurasse essa classificação. A possibilidade de se tratar de um braseiro, por exemplo, 

não é, de todo, colocada de parte. 

Em todo o conjunto foi identificado um único exemplar, equivalente a apenas 0,1% do 

total de NMI identificados (gráfico16), e integra o fabrico IV. É, em parte, curioso esta peça 

auxiliar de cozinha corresponder a um fabrico relativamente cuidado, muito comum em 

formas que integravam os serviços de mesa islâmicos.  

Esta peça foi identificada na U.E. 13, atribuída ao final do período califal (final do X e 

início do XI). 

 

3- Caçoila 

Corresponde à série 5 – Cazuela – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 45) e à forma 19 – 

Cazuela – de Bazzana (1979, p. 160). Esta forma seria utilizada, sobretudo, na confecção de 

guisados e fritos, utilizando a sua ampla base para aproveitar o máximo de superfície possível 

em contacto com o fogo, verificando-se, por essa razão, vestígios de fogo em muitos 

exemplares. Nos livros de cozinha hispano-muçulmanos, este recipiente surge designado por 

tayn, qas´a ou ainda qasula, embora também pudessem surgir como tanyir ou burma 

(Rosselló-Bordoy, 1994, p. 70). Em português, a denominação mais adequada será caçoila, 

sendo de excluir o termo frigideira (Torres, Gómez E Ferreira, 2003, p. 127 - 128). 

Este tipo inclui um conjunto de recipientes de grande variedade morfológica e técnica, 

sendo o elemento agregador mais consistente a sua função. São formas abertas, com amplo 

diâmetro de abertura e fundo plano ou abaulado. Apresentam bordos relativamente variados e 

paredes do corpo que oscilam entre perfis levemente curvo-convexos, a quase rectilíneos 

divergentes, podendo, inclusive, apresentar carenas muito marcadas. Existem alguns 

exemplares que preservaram vestígios de asas. 

Do conjunto estudado, foram identificadas 108 caçoilas, 12,6% (gráfico 16), das quais não 

foi possível atribuição tipológica a 20,4% do total (gráfico 29). Nesta forma, a dicotomia 

forma-função não é, de todo, linear. Com efeito, muitos dos tipos e variantes de caçoilas 

seriam igualmente utilizados no serviço de mesa, pelo que se verifica uma certa ambiguidade 



 
39 

 

na distinção de formas como as caçoilas em relação às tigelas. O critério mais utilizado na 

distinção entre essas duas formas é a presença de vestígios de fogo, resultante da utilização. 

Mas esse critério não é, por si só, suficiente. Enquanto, em alguns tipos, permite aferir, com 

mais rigor, a sua adequação a uma só função, outros são, claramente, tipos multifuncionais. 

Esta realidade é, inclusive, identificada por Isabel Fernandes em Palmela. A autora identifica 

essas formas sob a designação geral de caçarolas e tigelas, não especificando quais as formas 

utilizadas na confecção de alimentos e quais utilizadas nos serviços de mesa (Fernandes, 

2004, p. 150). 

Outro factor que poderá pesar na definição da funcionalidade e, por consequência, na 

forma, é o fabrico. Fabricos de textura grosseira ou medianamente grosseira, podendo possuir 

superfícies brunidas ou engobadas no interior, mas sem revestimentos cuidados nem 

decoração muito significativa, podem ser mais facilmente atribuídos a recipientes de cozinha, 

enquanto fabricos mais depurados, com revestimentos cuidados, por exemplo vidrados, ou 

decorações mais elaboradas, são mais facilmente atribuíveis a serviços de mesa, apesar de 

haver registo de caçoilas vidradas em vários conjuntos islâmicos. 

 

3A - Corresponde aos tipos d e e de Isabel Fernandes, datados dos séculos VIII – IX 

(Fernandes, 2004, p. 150). Existem seis exemplares enquadráveis neste tipo, 5,6% (gráfico 

29), situados nas U.E. 17B, 16 e 15, o que vai ao encontro da proposta cronológica avançada 

pela autora (gráfico 31). Optou-se por juntar estas duas variantes numa só, pois não se 

verificaram diferenças significativas entre elas, a não ser ligeiras variações no diâmetro de 

bordo e no ângulo de abertura a peça. 

Este tipo apresenta boca circular com bordo extrovertido e lábio com secção 

tendencialmente triangular, arredondada, com um ligeiro espessamento na parte interna. O 

corpo apresenta uma forma tendencialmente troncocónica invertida, com as paredes a 

afunilarem para o fundo, fundo esse que deveria ser aplanado ou ligeiramente abaulado. Os 

diâmetros de bordo variam entre os 25 e os 31 cm. Este tipo apresenta exemplares com 

especificidades muito marcantes, sendo de realçar aqueles em que o corpo apresenta a forma 

de uma calote oval, ou ainda alguns exemplares que apresentam um sulco abaixo do bordo. 

Apesar destas diferenças, agrupou-se todos no mesmo tipo, pois consideraram-se estes 

desvios como originalidades das peças que não adulteram a sua essência tanto funcional como 

tipológica (estampas 2, 4 e 10). 
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Dos seis exemplares identificados, um corresponde ao fabrico I (16,7%), quatro ao fabrico 

II (66,7%), e um ao sub-fabrico II A. Não se verificou nenhum exemplar com decoração e 

foram identificados dois fragmentos (33,3%) com vestígios de fogo. 

 

3B - Corresponde ao tipo a de Isabel Fernandes, datado dos séculos VIII – IX (Fernandes, 

2004, p. 150). Existem dez peças enquadráveis neste tipo, 9,3% (gráfico 29), situadas nas 

U.E. 16, 15 e 10B o que vai ao encontro da cronologia atribuída pela autora, podendo, 

eventualmente, ser ligeiramente alargado até ao início do século X (gráfico 32). A peça 

identificada na U.E. 10B não é de classificação pacífica, podendo corresponder a um outro 

tipo que tenha sofrido ligeiras alterações durante o processo de produção, pelo que não se 

considera esta peça, em particular, para aferição da cronologia do tipo.  

Este tipo apresenta boca circular, bordo introvertido com lábio arredondado ligeiramente 

espessado e corpo em calote ovóide. Não há registos do fundo, mas tudo indica que seria 

aplanado ou ligeiramente abaulado. Os diâmetros de bordo variam entre os 24 e os 40 cm, 

sendo, na sua maioria, peças com amplo diâmetro de abertura (estampas 4, 10 e 38). 

Das dez peças identificadas, uma corresponde ao fabrico I (10%), seis ao fabrico II (60%), 

duas ao sub-fabrico II A (20%) e uma ao fabrico III (10%). Nenhum dos exemplares 

apresenta vestígios de decoração e foram identificados vestígios de fogo em 30% das peças. 

 

3C - Corresponde ao tipo b de Isabel Fernandes, datado dos séculos VIII – IX (Fernandes, 

2004, p. 150). Existem apenas três peças enquadráveis neste tipo, 2,8% (gráfico 29) situadas 

nas U.E. 16, 14 e 13. A identificação dessas peças nestes estratos conduziria a uma datação 

em torno dos séculos IX – X (gráfico 33), ligeiramente mais tardia do que a avançada pela 

autora, mas, de um modo geral, e dada a raridade deste tipo na totalidade do grupo, não se 

considera que este facto levante problemas de maior. 

Este tipo apresenta boca circular, bordo vertical com lábio arredondado e corpo com 

paredes levemente curvo convexas, quase rectilíneas. Não se registou vestígios de fundos, 

mas tudo indica que seriam aplanados ou ligeiramente abaulados. Os diâmetros de bordo 

variam entre 29 e os 30 cm (estampas 5, 16 e 21). 

Das peças identificadas, uma corresponde ao fabrico I (33,3%), uma ao fabrico II (33,3%) 

e uma ao sub-fabrico II A (33,3%). Nenhum dos exemplares apresenta vestígios de qualquer 

tipo de decoração e foram identificados vestígios de fogo em 66,7% deles. 
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3D - Corresponde ao tipo i de Isabel Fernandes, datado do século X – XI (Fernandes, p. 

150). Este é um dos tipos mais comuns no conjunto aqui tratado, correspondendo a um total 

de 32 indivíduos, 29,5% (gráfico 29), distribuídos pelas U.E. 16, 15, 14, 13, 12, 10B e 10A, 

confirmando, de um modo geral, a cronologia atribuída pela autora (gráfico 34). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo introvertido com lábio arredondado e ligeiramente 

espessado. O corpo apresenta a forma de uma calote hemisférica e o fundo aplanado ou 

ligeiramente abaulado. Um aspecto que parece marcar este tipo é a existência de um sulco 

inciso na área abaixo do bordo, presente na maioria dos exemplares identificados. O diâmetro 

de bordo varia entre os 21 e os 41 cm, mas a grande maioria dos exemplares apresenta 

diâmetros entre os 26 e os 32 cm (estampas 5, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 26 e 38). 

Dos 32 exemplares identificados, quatro correspondem ao fabrico I (12,5%), 22 

correspondem ao fabrico II (68,8%), dois ao sub-fabrico II A (6,3%) e quatro ao sub-fabrico 

II B (12,5%). Foram registados vestígios de fogo em 18 dos 32 fragmentos, o que corresponde 

a uma percentagem de 56,3% dos indivíduos enquadráveis neste tipo. 

Identificam-se paralelos em Lisboa, datados do século XI (Gomes et al, 2005, p. 231 e 

235). 

 

3E - Corresponde ao tipo n de Isabel Fernandes, datado do século XI (Fernandes, p. 163). 

Existem seis peças enquadráveis neste tipo, 5,6% (gráfico 29), situadas nas U.E. 16, 13, 10C, 

10B e 10A. A presença deste tipo na U.E. 16, poderá fazer recuar a sua cronologia para o 

início do século X, perdurando durante o século XI (gráfico 35). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo vertical e lábio plano na parte superior. O corpo 

apresenta forma troncocónica invertida, com paredes rectas a afunilarem para um fundo que 

tenderia a ser aplanado. O diâmetro de bordo varia entre os 25 e os 36 cm, mas a maioria das 

peças possui diâmetros com dimensões superiores a 30 cm (estampas 5, 22, 32, 38 e 50). 

Foram identificados quatro exemplares correspondentes ao fabrico II (66,7%) e dois 

correspondentes ao sub-fabrico II A (33,3%). Foram identificados vestígios de fogo em quatro 

dos seis exemplares (66,7%). 

 

3F – Este tipo não se enquadra em nenhum dos pré-definidos por Isabel Fernandes. Trata-

se de uma caçoila com boca circular e bordo vertical com lábio aplanado. O corpo apresenta 

uma carena curva bem marcada, a partir da qual o corvo desenvolve-se com paredes 
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ligeiramente curvas, convergentes para o fundo que deverá ser abaulado. O diâmetro de bordo 

oscila entre os 20 e os 25 cm (estampas 20 e 35). 

Foram identificados apenas dois exemplares, 1,9% (gráfico 29), nas U.E. 14/13 e na U.E. 

10B/D, apontando para uma cronologia em torno do final do século X e primeira metade do 

século XI (gráfico 36). 

Identificam-se paralelos em Silves, nos arrabaldes islâmicos, datados dos séculos XII-XIII 

(Gonçalves, Pires e Mendonça, 2009, p. 701), assim como na zona da arrochela (Gomes, 

2011, p. 383),  

 

3G - Este tipo não se enquadra em nenhum dos pré-definidos por Isabel Fernandes. Trata-

se de uma caçoila com boca circular, bordo introvertido com lábio arredondado, 

significativamente adelgaçado em relação ao resto da parede. O corpo apresenta a forma de 

uma calote hemisférica e o fundo seria aplanado, ou ligeiramente abaulado. O diâmetro de 

bordo varia entre os 28 e os 31 cm (estampa 22). 

Foram identificados apenas dois exemplares, 1,8% (gráfico 29), situados nas U.E. 13 e 

10C, o que corresponderá a uma cronologia em torno do final do século X e primeira metade 

do século XI (gráfico 37). Um dos exemplares corresponde ao fabrico I e o outro ao fabrico II, 

ambos apresentando vestígios de fogo. 

 

3H - Corresponde ao tipo m de Isabel Fernandes, datado do século XI (Fernandes, p. 163). 

Foram identificados 14 exemplares enquadráveis neste tipo, 13,9% (gráfico 29), distribuídos 

pelas U.E. 12, 10C, 10B e 10A, confirmando, de um modo geral, a cronologia atribuída pela 

autora (gráfico 38). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo introvertido e lábio arredondado, podendo 

apresentar um suave espessamento. A transição do bordo para o corpo situa-se num patamar 

intermédio, apresentando-se muito marcada. O corpo apresenta a forma de uma calote ovóide 

e o fundo é aplanado. O diâmetro de bordo varia entre os 21 e os 39 cm, mas a maioria dos 

exemplares possui estas medidas entre os 25 e os 30 cm (estampas 27, 33, 39 e 51). 

Dos 14 exemplares identificados, 12 correspondem ao fabrico II (85,7%), um ao sub-

fabrico II B e outro corresponde ao fabrico IV. Dos que correspondem ao fabrico II, apenas 

um apresenta pintura a branco (7,1%). Foram identificados vestígios de fogo em 35,7% dos 

exemplares identificados. 
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3I - Este tipo foi constituído a partir de um exemplar de Palmela identificado no silo 7, 

classificado como uma caçoila canelada, atribuído aos séculos IX – X (Fernandes, 2004, p. 

152). Foram identificados três exemplares enquadráveis neste tipo, 2,8% (gráfico 29), todos 

eles situados na U.E. 10B, atribuída ao século XI, o que induz alguma confusão no plano 

cronológico (gráfico 39). 

Este tipo possui boca circular, com bordo introvertido e lábio espessado e arredondado. O 

corpo possui a forma de uma calote hemisférica e encontra-se coberto por caneluras. O fundo 

seria plano, apesar de não se terem preservado nos três exemplares em questão. O diâmetro de 

bordo varia entre os 30 e os 33 cm (estampa 39). 

Dos três exemplares identificados, dois correspondem ao fabrico II e 1 ao fabrico III. 

Além disso, foram identificados vestígios de fogo em dois dos três exemplares (66,7%). 

 

3J - Corresponde ao tipo h de Isabel Fernandes, datado dos séculos X – XI (Fernandes, 

2004, p. 150). Existem sete exemplares enquadráveis neste tipo, 6,5% (gráfico 29), 

distribuídos pelas U.E. 12, 10B, 10A e 6, o que vai, de um modo geral, ao encontro da 

proposta cronológica avançada pela autora (gráfico 40). Há apenas a necessidade de aferir 

alguns pormenores, concretamente o facto de o tipo só começar a surgir na U.E. 12, que 

deverá remontar ao início do XI, assim como o facto de surgir ainda um exemplar na U.E. 6, 

datada do final do século XI e inícios do XII. 

Este tipo apresenta boca circular, com bordo introvertido e lábio arredondado. A transição 

do bordo para o corpo é bem marcada, quase em carena. As paredes do corpo apresentam a 

forma de uma calote hemisférica e o fundo é aplanado. Os diâmetros de bordo variam entre os 

27 e os 35 cm (estampas 27, 39, 51 e 63). 

Dos sete exemplares identificados, todos correspondem ao fabrico II. Foram identificados 

quatro exemplares (57,1%) com vestígios de fogo. 

 

Outras caçoilas identificadas 

Na U.E. 15 identificaram-se dois fundos de caçoilas, abaulados, canelados e que 

preservavam uma carena muito acusada (estampa 11). A peça nº 351, apresenta pastas 

comuns, pelo que poderá pertencer a um qualquer bordo identificado, ao qual, por 

desconhecimento do perfil completo do tipo, não se consegue estabelecer uma 

correspondência directa. Contudo, a peça nº 458 apresenta a totalidade da superfície vidrada, 
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num tom verde azeitona, e na superfície interna surgem vestígios de decoração a manganês, 

castanho escuro.  

A Caçoila nº 725 (estampa 17) é uma das poucas identificadas em Palmela que apresenta 

asas. Possui boca circular, bordo ligeiramente introvertido e lábio plano. O corpo apresenta a 

forma de uma calote hemisférica. As asas partem directamente do bordo e ligar-se-iam ao 

corpo. São asas verticais, com secção ovalada, quase fitiforme. Esta peça possui pasta do tipo 

II e não apresenta sinais de qualquer tipo de decoração ou vestígios de fogo. 

A caçoila nº 1302 apresenta boca circular, com bordo vertical, lábio espessado e 

arredondado. O corpo apresenta a forma de uma calote hemisférica e possui uma linha incisa. 

Está situada na U.E. 12. (estampa 27). Ainda na U.E. 12 surgiu a caçoila nº 1303 (estampa 

27). Possui asas sobreelevadas e bordo ligeiramente introvertido, espessado e arredondado. 

As caçoilas nº 1728, 1729 e 1730 apresentam bordos introvertidos arredondados, com 

corpos hemisféricos mais ou menos achatados (estampa 40). Não correspondem a nenhum 

tipo definido e não foram identificados paralelos tipológicos em outros sítios arqueológicos. 

Na U.E. 10A, foram ainda identificadas três caçoilas com bordos arredondados e 

introvertidos e corpos hemisféricos, concretamente os nº 2526, 2527 e 2528, duas delas com 

vestígios de asas (estampa 51). 

 

4 - Caçoila/Tigela 

Corresponde à série 5 – Cazuela – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 45) e à forma 19 – 

Cazuela – de Bazzana (1979, p. 160). Esta forma seria utilizada, sobretudo, na confecção de 

guisados e fritos, utilizando a sua ampla base para aproveitar o máximo de superfície possível 

em contacto com o fogo. Nos livros de cozinha hispano-muçulmanos, este recipiente surge 

designado por tayn, qas´a ou ainda qasula, embora também pudessem surgir como tanyir ou 

burma (Rosselló-Bordoy, 1994, p. 70). 

Este tipo inclui um conjunto de recipientes com uma grande variedade morfológica e 

técnica, sendo o elemento agregador mais consistente a sua função. São formas abertas, com 

amplo diâmetro de abertura e fundo plano ou abaulado. Apresentam bordos relativamente 

variados e paredes do corpo que oscilam entre perfis levemente curvo-convexos, a quase 

rectilíneas divergentes, podendo, inclusive, apresentar carenas muito marcadas.  

Foram identificadas 119 caçoilas/tigelas, 13,2% (gráfico 16), das quais não foi possível 

atribuição tipológica a 12,6% (gráfico 41). Ao contrário da forma anterior, caçoila, que 

serviria maioritariamente como recipiente de cozinha, esta forma possui, na sua essência, 
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dupla funcionalidade. Servia, claro, como recipiente de cozinha, mas, simultaneamente, como 

peça para servir à mesa. Os tipos em que se subdivide atestam, justamente, essa natureza 

multifuncional. São tipos com fabricos substancialmente mais cuidados que os da forma 3 

(gráfico 42), e com maiores percentagens de exemplares com decoração, embora também 

possuam vestígios de fogo, não tão frequentes como na forma anterior, é certo. 

 

4A - Corresponde ao tipo f de Isabel Fernandes, datado dos séculos VIII – IX (Fernandes, 

2004, p. 150). Foram identificados sete exemplares enquadráveis neste tipo, 5,9% (gráfico 

41), situados nas U.E. 17B, 15, 14, 13 e 10B. Perante este cenário, o panorama cronológico 

altera-se um pouco, na medida em que se vê alargado ao século X e, muito possivelmente, ao 

XI, tendo sido identificado um exemplar na U.E. 10B, estrato este com um grau de fiabilidade 

elevado e onde se obteve uma datação por carbono 14 (gráfico 43). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo vertical e lábio extrovertido, com secção 

triangular, plano na parte superior. O corpo é cilíndrico, apresentando uma inflexão marcada 

na parte inferior e o fundo seria aplanado (estampa 2, 11, 17, 22 e 40). 

Dos sete exemplares identificados, um corresponde ao fabrico II (14,3%), três ao fabrico 

V (42,9%), dois ao fabrico VI (28,6%), um deles com pintura a preto, e um ao sub-fabrico VI 

A (14,3%). Foram detectados dois exemplares (28,6%) que apresentam vestígios de fogo.  

 

4B - Este tipo apresenta boca circular, com bordo vertical e lábio arredondado com secção 

circular. O corpo apresenta a forma de uma calote hemisférica e não se registaram exemplares 

que tenham preservado o fundo. Os diâmetros de bordo variam entre os 20 e os 22 cm 

(estampa 6). Foram identificados apenas dois exemplares enquadráveis neste tipo, 1,7% 

(gráfico 41), situados na U.E 16, o que aponta para uma cronologia centrada no século IX 

(gráfico 44). 

As peças identificadas correspondem aos fabricos V e VI, não se tendo identificado 

nenhum exemplar com vestígios de decoração. Também não foram identificados exemplares 

com vestígios de fogo. Perante este panorama, optou-se por colocar este tipo no grupo de 

caçoilas/tigelas, com dupla funcionalidade pois a morfologia do tipo poderá indicar alguma 

propensão para ir ao fogo. 

 

4C - Corresponde ao tipo c de Isabel Fernandes, datado dos séculos VIII – IX (Fernandes, 

2004, p. 150). Existem 12 peças enquadráveis neste tipo, 10,1% (gráfico 41), situadas nas 
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U.E. 15, 14, 13, 11B, 10C 10B. A identificação deste tipo nessas U.E. altera 

significativamente o seu enquadramento cronológico, apontando para um período mais tardio, 

situado entre o final do século IX e a primeira metade do século XI, sendo o século X o 

período em que se enquadra a maioria dos exemplares (gráfico 45).  

Este tipo apresenta boca circular, bordo extrovertido com lábio arredondado e aplanado na 

parte superior. O corpo apresenta a forma de uma calote ovóide, quase sempre apresentando 

caneluras bem marcadas. O fundo seria aplanado ou levemente abaulado. O diâmetro de 

bordo varia, na sua maioria, entre os 24 e os 30 cm, sendo de destacar uma peça que apresenta 

um diâmetro de apenas 19 cm, que foge um pouco à média, mas cuja forma se enquadra 

perfeitamente no tipo aqui definido (estampas 11, 17, 22, 30, 33 e 40). 

Dos 12 exemplares identificados, sete correspondem ao fabrico II (58,3%), um deles com 

pintura a branco, um ao sub-fabrico II B (8,3%), dois ao fabrico III (16,7%), um ao fabrico IV 

(8,3%), apresentando pintura a branco, e um ao fabrico VI (8,3%), apresentando pintura a 

vermelho. Foram identificados vestígios de fogo em apenas 18,2% das peças, o que levanta a 

questão a sua funcionalidade, ainda mais quando se registaram duas peças produzidas em 

fabricos relativamente cuidados, assim como outras duas decoradas com pintura.  

 

4D - Corresponde ao tipo l de Isabel Fernandes, datado dos séculos X – XI (Fernandes, 

2004, p. 150). Foram identificados 16 exemplares enquadráveis neste tipo, 13,4% (gráfico 

41), situados nas U.E. 15, 14, 13, 12, 11A, 10C, 10B e 10A, o que confirma a cronologia 

avançada pela autora (gráfico 46). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo vertical com lábio arredondado e com a parte 

superior ligeiramente aplanada. O corpo apresenta uma forma tendencialmente hemisférica e 

o fundo seria aplanado. Verifica-se, num número significativo de exemplares, a existência de 

decoração incisa, geralmente constituída por duas linhas paralelas. O diâmetro de bordo varia 

entre os 18 e os 28 cm, sendo de destacar dois exemplares com diâmetros muito acima destes 

valores, um com 38 e outro com 40 cm (estampas 11, 17, 22, 27, 31, 33, 40 e 52). 

Dos 16 exemplares identificados, seis correspondem ao fabrico II (37,5%), quatro ao sub-

fabrico II A (25%), dois ao sub-fabrico II B (12,5%), dois ao fabrico III (12,5%) e dois ao 

fabrico IV (12,5%), ambos com vestígios de pintura a branco. Registaram-se apenas cinco 

exemplares (27,8%) com vestígios de fogo. 
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4E - Este tipo apresenta boca circular, com bordo vertical e lábio arredondado com secção 

tendencialmente circular. Na zona imediatamente abaixo do bordo surge um sulco inciso, 

abaixo do qual se desenvolve o corpo em forma de calote hemisférica. Não se registou 

nenhum exemplar que preservasse vestígios do fundo. Os diâmetros de bordo variam entre os 

18 e os 25 cm (estampas 30 e 40). 

Foram identificados quatro exemplares enquadráveis neste tipo, 3,4% (gráfico 41), 

situados nas U.E. 11B e 10B,  apontando para uma cronologia em torno do século XI, 

podendo recuar um pouco até ao final do século X (gráfico 47). 

Dos quatro exemplares identificados, três correspondem ao fabrico II e um ao fabrico IV. 

Não se identificaram recipientes enquadráveis neste tipo com vestígios de fogo. 

 

4F - Corresponde ao tipo q de Isabel Fernandes, datado dos séculos XI – XII (Fernandes, 

2004, p. 163). Foram identificados apenas quatro exemplares enquadráveis neste tipo, 3,4% 

(gráfico 41), identificados nas U.E. 10C, 10B e 10A, o que aponta para uma cronologia 

centrada no século XI (gráfico 48). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo ligeiramente introvertido e lábio amendoado. A 

área de transição entre o bordo e o corpo é bem marcada, originando quase uma carena. O 

corpo apresenta paredes praticamente rectas, convergentes para um fundo aplanado. O 

diâmetro de bordo varia entre os 18 e os 34 cm, mas a maioria dos exemplares possui 

diâmetros em torno dos 22/24cm (estampas 33, 41 e 52). 

Dos quatro exemplares identificados, dois correspondem ao fabrico II (50%), um ao 

fabrico II A (25%), e um ao fabrico III (25%). Não foram identificados exemplares 

enquadráveis neste tipo que apresentassem vestígios de fogo. 

 

4G - Corresponde ao tipo j de Isabel Fernandes, datado dos séculos X – XI (Fernandes, 

2004, p. 150). Existem seis exemplares enquadráveis neste tipo, 5% (gráfico 41), situados nas 

U.E. 10B, 10A, 8B e 7. A identificação deste tipo nos estratos referidos altera a cronologia 

atribuída pela autora, na medida em que foram identificados exemplares apenas em estratos 

do século XI, além dos exemplares identificados nas U.E. 8B e 7, correspondentes ao início 

do XII (gráfico 49). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo ligeiramente introvertido com lábio ligeiramente 

espessado, com a parte superior aplanada ou inclinada para o interior da peça. O corpo 

apresenta-se em calote hemisférica, com paredes consideravelmente mais altas, dada a 
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dimensão da peça, que as caçoilas, pelo que a sua configuração se assemelha mais a uma 

grande tigela. Pode conter decoração incisa no corpo, normalmente duas linhas paralelas. Não 

se registaram vestígios do fundo, mas supõe-se que seria aplanado (estampas 52, 58 e 61). 

Dos seis exemplares identificados, dois correspondem ao fabrico II (33,3%), um ao sub-

fabrico II A (16,7%), um ao sub-fabrico II B (16,7%), um ao fabrico III e um ao fabrico IV. 

Foi identificado em apenas um exemplar vestígios de fogo, facto esse que aliado ao facto de 

um dos exemplares corresponder ao fabrico V, mais cuidado, contribui para a conclusão de 

que esta também se trataria de uma forma com dupla função. 

 

4H - Corresponde aos tipos o e p de Isabel Fernandes, datados dos séculos XI – XII 

(Fernandes, 2004, p. 163). Este é o tipo mais comum entre as caçoilas/tigelas, tendo sido 

identificados 47 exemplares, 39,5% (gráfico 41), situados nas U.E. 16, 15, 12, 11A, 10B, 10A 

e 6E. Do ponto de vista cronológico, de um modo geral, há uma concordância entre a 

proposta da autora e o panorama aqui apresentado. Mas existem dois exemplares identificados 

nas U.E 16 e 15, datadas dos séculos IX e X, respectivamente, que causam alguma confusão 

no esquema cronológico. Contudo, a esmagadora maioria dos exemplares situa-se em estratos 

correspondentes ao século XI (gráfico 50). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo extrovertido com lábio em aba inclinada para 

baixo. O corpo possui a forma de uma calote hemisférica e o fundo é plano. Os diâmetros de 

bordo variam entre os 18 e os 33 cm, sendo que a grande maioria dos exemplares apresenta 

bordos com diâmetros entre os 24 e os 28 cm (estampas 6, 11, 27, 31, 41, 42, 52 e 62). 

Dos 47 exemplares identificados, 20 correspondem ao fabrico II (41,6%), seis deles com 

pintura a branco e um com pintura a vermelho, um ao sub-fabrico II A (2,1%), dez ao sub-

fabrico II B (21,3%), cinco ao fabrico IV (10,6%), dois deles com pintura a branco, dois ao 

fabrico V (4,2%), três ao fabrico VI (6,4%), três ao sub-fabrico VI A (6,4%) e um ao sub-

fabrico VII A (2,1%). Apenas nove exemplares (20%) apresentam vestígios de fogo. 

Identificam-se Paralelos em Lisboa (Gomes et al, 2001) e em Santarém (Viegas e Arruda, 

1999), em ambos os casos datados dos séculos XI e XII. 

 

4I - Este tipo apresenta boca circular, com bordo ligeiramente extrovertido e lábio 

pequeno e arredondado, plano na parte superior. O corpo apresenta a forma de uma calote 

hemisférica, quase sempre decorada com linhas incisas paralelas. Os diâmetros de bordo 

variam entre os 20 e os 30 cm (estampas 27, 33, 42, 52 e 59). 
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Foram identificados seis exemplares enquadráveis neste tipo, 5% (gráfico 41), situados na 

U.E. 12, 10C, 10B, 10A e 8, o que aponta para uma cronologia centrada no século XI (gráfico 

51). Dos seis exemplares identificados, cinco correspondem ao fabrico II, um deles com 

pintura a branco, e um exemplar corresponde ao sub-fabrico VI A. Um dos exemplares 

apresenta vestígios de fogo, o que a par dos fabricos identificados, poderá significar que 

também este tipo possuía dupla funcionalidade. 

 

Outras Caçoilas/Tigelas 

A caçoila/tigela nº 69 (estampa 6), identificada na U.E. 16, apresenta boca circular, com 

21 cm de diâmetro, bordo vertical, lábio arredondado e corpo hemisférico. Corresponde ao 

fabrico II e não apresenta qualquer tipo de decoração. 

As peças nº 315 e 316 (estampa 12), identificadas na U.E. 15, são caçoilas/tigelas de boca 

circular, lábios arredondados, espessados e corpos em forma de calote esférica. São peças 

bojudas, com pastas tipo IV A, sem decoração e, no caso de uma delas, com vestígios de fogo. 

A peça nº 1779 (estampa 42), foi identificada na U.E. 10B. Apresenta um bordo com 

ranhura, possivelmente para receber uma tampa. Além desta peça, na U.E 6E surgem outros 2 

exemplares, os nº 3040 e 3041 (estampa 62), que se aproximam muito da forma “terrina”, 

proposta pelo grupo C.I.G.A. (Bugalhão et al, 2010, p. 461 e 470). Contudo não apresentam 

paralelos em contextos islâmicos, aliás, um deles apresenta óbvios paralelos com uma peça 

datada do período medieval cristão identificada em Palmela (Fernandes, 2004, p. 171), pelo 

que estas peças deverão tratar-se de intrusões. 

 

Louça de mesa 

Neste grupo integram-se as formas que, como o próprio nome indica, faziam parte dos 

serviços de mesa islâmicos. São elas: tigelas, taças, copos, jarrinhas, púcaros, peças com 

bordo trilobado, bilhas, garrafas e peças com bico vertedor.  

 

5 - Tigela 

Corresponde à série 1 – Ataifor – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 15) e às formas 20, 21 e 

22 de Bazzana (1979, p. 160). Esta forma seria um dos principais componentes dos serviços 

de mesa no período islâmico. As tigelas de maiores dimensões serviriam como travessas para 

colocar a comida na mesa, enquanto as de menores dimensões utilizar-se-iam como pratos 

individuais (Catarino, 1997/1998, p. 772). Como componentes dos serviços de mesa, os textos 
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árabes fazem referência ao termo yafna, possivelmente uma grande malga ou prato-travessa. 

Outros termos como tayfur (ataifor) e sahfa surgem nos livros árabes para designar estas 

grandes tigelas (Rosselló-Bordoy, 1994, p. 53). 

Foram identificadas 66 tigelas, 7% do total de NMI (gráfico 16), não tendo sido possível 

atribuir classificação tipológica a uma fatia muito significativa delas, 40,8% (gráfico 52). 

Como já foi referido acima, Isabel Fernandes criou um único grupo que englobava caçoilas e 

tigelas, em parte porque a distinção funcional entre os diferentes tipos identificados é difícil. 

No conjunto aqui analisado, conseguiu-se individualizar dois tipos que, ao que tudo indica, 

teriam, muito provavelmente, sido utilizados para servir à mesa. São eles os tipos 5B (g) e 5D 

(r) (Fernandes, 2004, p. 150 e 163). Estes tipos apresentam, por um lado, formas que se 

assemelham mais a tigelas ou malgas do que propriamente a caçoilas. Por outro, os fabricos 

identificados para estes tipos são, na sua maioria, fabricos relativamente depurados, em 

muitos dos casos apresentando, inclusive, revestimentos cuidados, sendo de destacar as peças 

vidradas. Além disso, os vestígios de fogo são inexistentes, à excepção do tipo 5D. 

Foi, ainda, possível criar dois novos tipos de tigelas, notoriamente menos numerosos, a 

partir de exemplares que apresentavam indubitáveis semelhanças entre si e uma clara 

coerência cronológica. 

 

5A - Este tipo apresenta boca circular, com bordo extrovertido e lábio em aba, pequena e 

fina. O corpo apresenta a forma de uma calote hemisférica e não se registam exemplares que 

tenham preservado o fundo, contudo deduz-se que tenha sido plano ou com pé em anel. Os 

diâmetros de bordo variam entre os 18 e os 24 cm (estampas 6, 17, 23, 42). 

Foram identificados quatro exemplares enquadráveis neste tipo, 6,1% (gráfico 52), 

situados nas U.E. 16, 14, 13 e 10B, o que deverá apontar para uma cronologia em torno do 

século X, podendo apresentar exemplares um pouco mais antigos, como o da U.E. 16, assim 

como alguns um pouco mais tardios, como o da U.E. 10B (gráfico 54). 

Dos quatro exemplares identificados, um corresponde ao fabrico II (25%), um ao sub-

fabrico II C (25%) e dois ao sub-fabrico VI A (50%). É, portanto, notória a predominância de 

exemplares vidrados (75%), o que define este tipo, claramente, como uma tigela utilizada no 

serviço de mesa. 

Este tipo de tigela é muito semelhante ao ataifor tipo I de Rosselló-Bordoy (Rosselló-

Bordoy, 1978, p. 17). É, igualmente semelhante aos tipos A.03 e A.13.A de Manuel Retuerce 

(1998, p. 84 – 85 e p. 86). Em território português é um tipo relativamente comum nas fases 
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mais antigas da ocupação islâmica. Registam-se paralelos, por exemplo, no Alto Algarve 

Oriental (Catarino, 1997/1998, p. 777) e em Silves, (Gomes, 1988, p. 75; 2003, p. 148). 

 

5B - Corresponde ao tipo g de Isabel Fernandes, datado do século X (Fernandes, 2004, p. 

150). Foram identificados 20 exemplares enquadráveis neste tipo, 30,3% (gráfico 52), 

situados nas U.E. 16, 15, 14, 13, 11A, 10C, 10B, 10A, 9 e 6E. Este panorama vem alargar 

consideravelmente o período de vida deste tipo, centrando-o não só no século X, mas também 

no XI. A presença de um exemplar na U.E. 6E, poderá levantar algumas questões, na medida 

em que esta U.E. corresponde à última fase de ocupação islâmica do sítio. Mas como se trata 

de apenas um exemplar, poderá tratar-se de uma intrusão, ou uma variante mais evoluída do 

tipo (gráfico 55). 

Este tipo apresenta boca circular e bordo vertical com lábio triangular. O corpo apresenta 

a forma de uma calote hemisférica e o fundo, segundo a versão de Isabel Fernandes (ibidem, 

p.150), seria aplanado. Contudo, foi identificado um exemplar que apresentava semelhanças 

flagrantes, quando à pasta e ao vidrado, com um fundo que apresentava pé em anel, pelo que 

este tipo poderá apresentar, no mínimo, as duas soluções acima expostas. Apresenta um 

diâmetro de bordo que varia entre os 18 e os 30 cm, sendo que a maioria dos exemplares 

apresenta um diâmetro de bordo entre os 24 e os 28 cm (estampas 6, 12, 17, 23, 31, 33, 42, 

43, 53, 57 e 62). 

Dos 20 exemplares identificados, quatro correspondem ao fabrico II (20%), um ao fabrico 

IV (5%), um ao fabrico V (5%), quatro ao fabrico VI (20%), cinco ao sub-fabrico VI A (25%) 

e quatro ao sub-fabrico VII A (20%). A percentagem de fabricos mais cuidados, com 

revestimentos vidrados, corresponde à grande maioria dos exemplares identificados (80%), 

facto este que aliado à ausência de vestígios de fogo, leva à consideração de que este tipo se 

enquadra, indubitavelmente, o grupo dos recipientes de mesa. 

 

5C - Este tipo apresenta boca circular, com bordo extrovertido e lábio espesso em aba 

curta com inflexão dupla. O corpo apresenta a forma de uma calote esférica, podendo possuir 

uma carena suave a meio do corpo. Não se registaram vestígios de fundo. O diâmetro de 

bordo varia entre os 20 e os 26 cm (estampas 6, 24, 27 e 33). 

Foram identificados quatro exemplares enquadráveis neste tipo, 6,1% (gráfico 52), 

situados na U.E. 16, 13, 12 e 10C, apontando para uma cronologia em torno do século X e a 

primeira metade do século XI (gráfico 56). 
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Dos quatro exemplares identificados, um corresponde ao fabrico II (25%), com pintura a 

branco, um ao sub-fabrico II C (25%), um ao fabrico V (25%) e um ao fabrico VI (25%). Não 

se registaram vestígios de fogo. 

 

5D - Corresponde ao tipo r de Isabel Fernandes, datado dos séculos XI – XII (Fernandes, 

p. 163). Foram identificados 11 exemplares enquadráveis neste tipo, 16,7% (gráfico 52), 

situados nas U.E. 10B, 10A e 7B, o que vai ao encontro da cronologia avançada por Isabel 

Fernandes, sendo apenas de referir que o grosso dos exemplares situava-se nas U.E. datadas 

do século XI (gráfico 57). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo vertical e lábio tendencialmente triangular, 

verificando-se alguma variedade a esse respeito. O corpo destaca-se por apresentar uma 

carena muito acusada. As paredes desenvolvem-se verticalmente até à carena, onde afunilam 

em direcção ao fundo, com pé em anel. Os diâmetros de bordo variam entre os 20 e os 31 cm, 

embora a maioria possua diâmetros de bordo entre os 24 e os 28 cm (estampas 43, 53 e 60). 

Dos 11 exemplares identificados, seis correspondem ao fabrico II (60%), um deles com 

pintura a branco, um ao fabrico V (10%), um ao sub-fabrico VI A (10%) e dois ao sub-fabrico 

VII A (10%). Foram identificados seis exemplares (60%) com vestígios de fogo. É muito 

difícil, nestas situações, distinguir se os vestígios de fogo se devem à utilização ao fogo, a 

factores pós-deposicionais, ou, ainda, a irregularidades no próprio processo de cozedura da 

peça. Apesar da percentagem elevada de exemplares com vestígios de fogo, mantem-se a 

ideia de que este tipo teria servido, sobretudo, como recipiente de mesa, em parte devido aos 

fabricos e tratamentos de superfície utilizados, mas também pela forma, sendo de destacar o 

pé em anel que não facilitaria a estabilização do recipiente durante a exposição ao fogo. 

Esta é uma das peças mais características das épocas mais tardias da ocupação islâmica. 

Identificaram-se paralelos no castelo de Salir, datados dos séculos XI - XIII (Catarino, 1995, 

p. 23; 1999/2000, p. 117 e 118), em Silves, (Gomes, 2003, p. 115), no bairro da alcáçova de 

Mértola (Macias, 1996, p. 119), em Alcácer do Sal (Paixão e Carvalho, 2001, p. 226) e, em 

áreas mais longínquas, na zona da meseta norte, tipo A.26.A de Manuel Retuerce (1998, 

p.126). 

 

Outras tigelas 

A tigela nº 318 (estampa 12) apresenta boca circular, com 30 cm de diâmetro, bordo 

extrovertido com lábio triangular e parte superior arredondada. Na zona imediatamente abaixo 
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do bordo, as paredes do corpo apresentam-se verticais, rectas e repletas por caneluras finas. A 

partir daí, o restante corpo apresenta a forma de uma calote hemisférica. Esta peça 

corresponde ao sub-fabrico II A. 

A tigela nº 1122 (estampa 23), identificada na U.E. 13, apresenta boca circular, com bordo 

extrovertido e lábio em aba. O corpo apresenta, na sua metade superior, paredes rectas, até 

atingirem uma carena, muito acusada, a partir da qual se desenvolvem paredes convexas 

convergentes para o fundo. 

 

6 - Taças 

Corresponde à série 7 – Jofaina – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 56) e às formas 20, 21 e 

22, nas suas variantes mais pequenas - Jofaina - de Bazzana (1979, p. 160). Esta forma 

consiste, na sua essência, numa variante mais pequena das tigelas pertencentes à louça de 

mesa (Rosselló-Bordoy, 1978, p. 56). O grupo de investigação C.I.G.A., define como 

elemento diferenciador entre taças e tigelas o diâmetro de bordo das peças, classificando os 

recipientes do género com diâmetros de bordo inferiores a 15 cm como taças e com diâmetros 

de bordo superiores a esse valor como tigelas (Bugalhão et al, 2010, p. 461). 

Do ponto de vista funcional, as taças, ou pequenas tigelas, serviam como recipientes de 

consumo individual ou como recipientes para se colocar acepipes na mesa, por exemplo frutos 

secos (Catarino, 1997/1998, p. 772). Quanto à morfologia, são peças abertas, de pequena 

dimensão, bordos variados, corpos em calote esférica ou hemisférica e fundos planos, 

abaulados ou ainda com pé em anel. 

No conjunto aqui estudado, foram identificadas 26 taças, 3% do total de NMI (gráfico 16), 

presentes um pouco por todas as U.E. da galeria 5. Foi possível identificar três tipos de taças, 

por apresentarem uma grande coerência morfológica e cronológica, mas a maioria dos 

exemplares desta forma consiste em exemplares únicos no sítio, pelo que não integram 

nenhuma categoria mais alargada.  

Em relação aos fabricos (gráfico 59), dez exemplares correspondem ao fabrico II (38,5%), 

quatro deles com pintura a branco, um ao sub-fabrico II B (3,8%), dois ao fabrico III (7,7%), 

quatro ao fabrico IV (15,4%), um deles com pintura a branco, dois ao fabrico V (7,7%) e, 

finalmente, quatro ao fabrico VI (15,4%), um deles com pintura a branco. No total, as taças 

com decoração, toda ela pintura a branco, abrangem 23,1% das taças. 

 



 
54 

 

6A - Este tipo possui boca circular, com bordo vertical ou ligeiramente introvertido e 

lábio arredondado. O corpo apresenta a forma de uma calote hemisférica. Não se registou 

qualquer vestígio de fundos relacionados com esta forma. Os diâmetros de bordo variam entre 

os 13 e os 15 cm (estampas 24, 27 e 44). 

Foram identificados quatro exemplares enquadrados neste tipo, 15,4% (gráfico 58), 

distribuídos pelas U.E. 13, 12 e 10B, o que indica uma cronologia em torno do final do século 

X e primeira metade do XI (gráfico 60). Desses quatro exemplares, dois correspondem ao 

fabrico II (50%), um ao fabrico V (25%) e um ao fabrico VI (25%). Não se registaram 

exemplares com qualquer tipo de decoração. 

 

6B - Este tipo apresenta óbvias semelhanças com a tigela 5D, atribuída, sobretudo, aos 

séculos XI – XII. A boca é circular, o bordo extrovertido com o lábio, desta feita, unicamente 

triangular. O corpo apresenta uma carena muito acentuada, a partir da qual as paredes 

convergem para o fundo, fundo esse que não se registou em nenhum exemplar deste tipo. Os 

diâmetros de bordo variam entre os 13 e os 15 cm (estampas 12, 24 e 27). 

Foram identificados apenas três exemplares enquadráveis neste tipo, 11,5% (gráfico 58), 

situados nas U.E. 15, 13 e 12, o que coloca um interessante problema cronológico. Sendo este 

tipo muito semelhante à tigela 5D, seria expectável encontrá-lo em estratos atribuíveis aos 

séculos XI e XII. Contudo, este tipo de taças surge em estratos perfeitamente enquadráveis no 

século X e inícios do XI (gráfico 61). Em relação aos fabricos, dos três exemplares 

identificados, dois corresponde ao fabrico IV e um ao fabrico V, todos eles fabricos 

relativamente cuidados. Não foi identificado nenhum exemplar decorado. 

 

6C - Este tipo apresenta óbvias semelhanças com a caçoila/tigela 4H, atribuída, sobretudo, 

aos séculos XI – XII. Também neste tipo, a boca é circular, o bordo extrovertido com lábio 

em aba oblíqua e o corpo apresenta a forma de uma calote hemisférica, podendo, em alguns 

casos, a curvatura do corpo ser mais acentuada, formando uma carena muito suave. Não 

existem registos do fundo. A única diferença reside, justamente, no diâmetro de bordo que 

nestas taças oscila entre os 11 e os 15 cm (estampas 31, 33, 44, 53 e 62). 

Foram identificados cinco exemplares enquadráveis neste tipo, 19,2% (gráfico 58), 

distribuídos pelas U.E. 11A, 10C, 10B, 10A e 6E, confirmando, no geral, a cronologia da 

caçoila/tigela 4H (gráfico 62). Dos cinco exemplares identificados, quatro correspondem ao 

fabrico II (80%), um deles com vestígios de pintura a branco, e um ao fabrico III (20%). 
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Outras taças 

A taça nº 320 (estampa 12) surgiu na U.E. 15 e apresenta bordo levemente biselado, com 

o corpo esférico, decorado com linhas incisas. Apresenta um diâmetro de bordo de 10 cm. 

A taça nº 942 (estampa 20) situa-se no grupo de peças recolhidas e que se encontram 

como provenientes das U.E. 13/14. Tudo indica que esta peça seja um protótipo de pequenas 

dimensões das caçoilas/tigelas tipo 4A. 

A U.E. 10B forneceu quatro taças que não se enquadravam nos tipos determinados, 

variando entre bordos em aba, taça nº 1801, com lábio plano, taça nº 1800, e extrovertidos, 

taças nº 1802 e nº 1803 (estampa 44). 

 

7 - Copo 

Até há relativamente pouco tempo, os copos eram pouco comuns nos conjuntos de época 

islâmica estudados (Viegas e Arruda, 1999, p. 120). Contudo, nos últimos anos, têm-se vindo 

a identificar exemplares desta forma praticamente em todos os conjuntos, embora nunca 

atingindo grande expressividade. Dado o elevado grau de fragmentação dos materiais em 

questão, em muitos casos verificou-se alguma dificuldade na distinção entre os copos e as 

jarrinhas. De um modo geral consideraram-se os fragmentos com bordos e paredes mais 

verticais e rectos como copos, pois as jarrinhas apresentam, normalmente, colos 

tendencialmente curvo convexos.  

Os copos são recipientes de pequena dimensão, com corpos cilíndricos, podendo possuir 

asa, a partir do bordo ou do colo, e fundo plano. No geral, esta forma apresenta uma grande 

uniformidade morfológica. Perante as características particulares desta forma, optou-se por 

tentar diferenciar os copos a partir das características do bordo. Desta forma, conseguiu-se 

individualizar 4 tipos distintos (gráfico 63), embora não tenha sido possível atribuir 

classificação tipológica a 45,7% dos copos identificados. 

Foram identificados um total de 35 peças que se podem classificar como copos, 4% do 

total de NMI (gráfico 16). No que respeita aos fabricos, e um pouco à imagem do que se 

verifica na restante louça de mesa, dominam fabricos de textura média e fina, sendo de 

destacar a grande difusão da pintura a branco nesta forma, que está presente em 21 dos 35 

copos identificados, 60% (gráfico 64). 

 

7A - Este tipo possui boca circular, bordo vertical e lábio circular. Verifica-se um sulco 

inciso na área imediatamente abaixo do bordo, a partir do qual se desenvolve o colo, 
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cilíndrico e recto. Encontra-se presente nas U.E. 16 e 13, apontando para uma cronologia em 

torno dos séculos IX, possivelmente inícios do XI (gráfico 65). O diâmetro de bordo varia 

entre os 7 e os 10 cm (estampas 6 e 24). 

Foram identificados três exemplares enquadráveis neste tipo 8,6% (gráfico 63), dois 

correspondentes ao fabrico IV, um deles com pintura a branco, e um correspondente ao 

fabrico VI, também com pintura a branco. 

Regista-se um paralelo em Mértola, datados dos séculos IX – X, possuidor de uma asa e 

decorado a pintura a branco (Torres et al, 1991, p. 503). 

 

7B - Este tipo possui boca circular e bordo ligeiramente extrovertido. O colo é cilíndrico 

recto, embora se tenha preservado muito pouco dele. Encontra-se presente nas U.E. 15 e 12, 

apontando para uma cronologia em torno do século X, inícios do XI (gráfico 66). O diâmetro 

de bordo varia entre os 10 e os 12 cm (estampas 12 e 28). 

Foram identificados dois exemplares enquadrados neste tipo, 5,7% (gráfico 63), um 

correspondente ao fabrico II, sem decoração, e um correspondente ao fabrico IV, com pintura 

a branco.  

Registam-se paralelos com peças de Santarém (Viegas e Arruda, 1999, p. 115). 

 

7C - Este tipo possui boca circular, bordo vertical e lábio arredondado. O colo é cilíndrico 

recto. Encontra-se presente nas U.E. 15, 14, 13, 12, 10B, 8, e 5A, reflectindo uma longa 

diacronia, visto ter sido identificado em estratos desde o início do século X até ao século XII 

(gráfico 67). O diâmetro de bordo varia entre os 7 e os 12 cm, sendo mais comum entre os 7 e 

os 10 cm (estampas 12, 18, 24, 28, 44, 59 e 64). 

Foram identificados nove exemplares enquadráveis neste tipo, 25,7% (gráfico 63), um 

correspondente ao fabrico II (11,1%) e oito ao fabrico IV (88,9%), quatro deles com pintura a 

branco. 

Registam-se paralelos com peças de Santarém (Viegas e Arruda, 1999, p. 115). 

 

7D - Este tipo possui boca circular e bordo vertical, com lábio afilado ou em bisel. O colo 

é cilíndrico e recto. Encontra-se presente nas U.E. 15, 14, 10A e 5, um pouco à imagem do 

que se verifica no tipo anterior (gráfico 68). O diâmetro de bordo varia entre os 9 e os 11 cm 

(estampas 12, 18, 53 e 65). 
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Foram identificados cinco exemplares enquadráveis neste tipo, 14,3% (gráfico 63), um 

correspondente ao fabrico II (20%), com pintura a branco, e quatro correspondentes ao fabrico 

IV (80%), 3 deles com pintura a branco. 

Identificaram-se paralelos com este tipo em Santarém (Viegas e Arruda, 1999, p. 115); 

(Trindade e Diogo, 2003, p. 150) e em Lisboa (Gomes et al, 2001, p. 127). 

 

 Outros copos 

Os restantes 16 copos, 45,7% (gráfico 63) não permitiram a integração em nenhum 

dos tipos definidos, em grande medida devido ao elevado grau de degradação dos bordos.  

 

8 - Jarrinhas 

Corresponde à série 3 – Jarrita – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 29) e às formas 15 e 16 – 

Jarrita - de Bazzana (1979, p. 159). Estas formas faziam parte dos serviços de mesa de época 

islâmica, assumindo a função de recipente utilizado para beber e servir líquidos à mesa. 

Poderiam, ainda, servir como recipiente de ir ao lume, para aquecer água ou preparar 

infusões, dado alguns exemplares apresentarem vestígios de fogo por utilização. Esta forma 

surge nas fontes árabes sob a designação de surayba (Rosselló-Bordoy, 1994, p. 44 e 71). 

Trata-se de uma forma fechada, apresentando quase sempre duas asas, apesar de em 

alguns dos exemplares estas não se terem preservado. As asas partem do bordo ou do colo e 

terminam a meio do corpo, quase sempre na sua parte inferior. O colo é alto e cilíndrico, de 

perfil levemente esvasado ou, na maioria dos casos, ligeiramente convexo. O corpo pode ser 

globular ou quase bitroncocónico. O fundo apresenta-se, maioritariamente, plano, mas 

também pode ser ligeiramente abaulado ou ter um pequeno pé anelar, apesar desta situação 

não se ter registado no conjunto aqui estudado. As jarrinhas possuem, muitas vezes, 

decoração no colo, no corpo e nas asas. São, aliás, uma das formas com maior incidência de 

decoração, maioritariamente pintura. 

A partir da obra de Isabel Fernandes, foi possível identificar, logo à partida, 3 tipos 

distintos de jarrinhas. Foi ainda identificado um outro tipo, tendo como elemento definidor o 

bordo da peça (gráfico 69). No total do conjunto analisado foram identificadas 89 jarrinhas, 

10,1% (gráfico 16), presentes um pouco por todas as U.E. do sítio. Não foi possível atribuir 

classificação tipológica a cerca de 7,9% das jarrinhas identificadas (gráfico 69). 
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Os fabricos dominantes são o II, 60,7%), o IV (25,8%) e o VI (13,5%) (gráfico 70), sendo 

de destacar os exemplares, de todos estes fabricos, que apresentavam pintura a branco ou 

vestígios deste tipo de decoração (40%). 

 

8A - Este tipo possui boca circular, bordo vertical e lábio arredondado. Possui um sulco 

inciso, fino, na área imediatamente abaixo do bordo, a partir do qual se desenvolve o colo, 

cilíndrico e com as paredes curvo-convexas. Não se registam exemplares que preservassem o 

corpo e o fundo. Este tipo encontra-se presente nas U.E. 17B, 17A, 16 e 15, apontando para 

uma cronologia em torno dos séculos VIII – X (gráfico 71). O diâmetro de bordo varia entre 

os 9 e os 12 cm (estampas 2, 3, 7 e 13). 

Foram identificados quatro exemplares enquadráveis neste tipo, 4,5% (gráfico 69), dois 

correspondentes ao fabrico II (50%), um ao fabrico IV (25%), apresentando pintura a branco, 

e um ao fabrico VI (25%). 

Regista-se um paralelo em Mértola, datado dos séculos IX – X (Torres et al, 1991, p. 501) 

e no castelo de Povos (Banha, 1998, p. 57). 

 

8B - Corresponde ao tipo identificado por Isabel Fernandes, atribuído aos séculos VIII – 

IX (Fernandes, 2004, p. 151). Foram identificados 19 exemplares enquadráveis neste tipo, 

21,3% (gráfico 69), situados nas U.E. 16, 15, 14, 13, 12, 10C e 10B. Este panorama altera, 

substancialmente, a cronologia avançada por Isabel Fernandes, embora seja a U.E. 16 aquela 

que apresente o maior número de exemplares enquadráveis neste tipo. Apesar disso, não 

podemos ignorar as várias jarrinhas deste tipo identificados em U.E. do século X e até do 

início do século XI (gráfico 72). 

Este tipo apresenta boca circular, bordo ligeiramente introvertido, com lábio arredondado. 

O colo é alto e cilíndrico, quase sempre com perfil levemente curvo-convexo. Não se 

verificaram vestígios do corpo deste tipo, mas tudo indica que seria globular e o fundo plano. 

As asas partem directamente do bordo ou do colo, na zona imediatamente abaixo do bordo. 

São, sempre, asas verticais com secção tendencialmente circular. Os diâmetros de bordo 

variam entre os 9 e os 12 cm (estampas 6, 13, 18, 24, 28, 33 e 44). 

Dos 19 exemplares identificados, 12 correspondem ao fabrico II (63,2%), dois deles com 

pintura a branco, quatro ao fabrico IV (21,1%), um deles com pintura a branco, e três ao 

fabrico VI (15,8%), dois deles com pintura a branco. 
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Identificam-se paralelos com peças procedentes do Cerro da Vila, atribuídos aos séculos 

IX – X (Matos, 1991, p. 444 - 445), de Mértola, atribuídos aos séculos IX – X (Torres et al, 

1991, p. 501 e 502) e do Alto Algarve Oriental, nomeadamente o tipo 8A, com início no 

período emiral, perdurando até ao início do século XI (Catarino, 1997/1998, p. 778 - 780). 

 

8C - Corresponde ao tipo identificado por Isabel Fernandes datado do século X 

(Fernandes, 2004, p. 151). Foram identificados 24 exemplares enquadráveis neste tipo, 27% 

(gráfico 69), situados nas U.E. 17B, 16, 15, 14, 13, 10C e 10B. Também aqui, este tipo 

levanta algumas questões cronológicas. É, de facto, um tipo mais comum nas U.E. do século 

X (U.E. 15, 14 e 13), mas foi identificado um exemplar na U.E. 17B, que poderá tratar-se de 

uma intrusão, ou não, mas a verdade é que também é bastante comum na U.E. 16, do mesmo 

modo que está bem representado nas U.E. 10C e 10B, datadas do século XI, pelo que o seu 

período de vida poderá prolongar-se, seguramente, desde o século IX até ao XI (gráfico 73). 

Este tipo possui boca circular, bordo vertical com lábio espessado ou espessado e 

biselado. Na maioria das vezes verifica-se um sulco pouco profundo na superfície externa, na 

zona imediatamente abaixo do bordo. O colo, por sua vez, é cilíndrico, de perfil curvo-

convexo. Na zona de contacto entre o colo e o corpo existe um ombro bem marcado, a partir 

do qual se desenvolve um corpo de perfil bitrococónico, verificando-se, em alguns casos, a 

existência de uma carena, na zona média/baixa do corpo, quase sempre pouco marcada, mas 

ainda assim visível. Quanto ao fundo, seguramente seria  plano. O diâmetro de bordo varia 

entre os 9 e os 14 cm, mas a maioria dos recipientes apresenta diâmetros entre os 10 e os 12 

cm (estampas 2, 6, 13, 18, 24, 33 e 44). 

Dos 24 exemplares identificados, nove correspondem ao fabrico II (37,5%), sete deles 

com pintura a branco, 11 ao fabrico IV (45,8%), quatro deles com pintura a branco e dois ao 

fabrico VI (8,3%). 

Identificam-se paralelos com peças procedentes de Lisboa, dos séculos XI e XII (Gomes 

et al, 2001, p. 130) e (Amaro, 2001, p. 185), do castelo de Povos, datados dos séculos IX, X e 

XI (Banha, 1995/1997, p. 83, 88, 89 e 98), de Santarém (Viegas e Arruda, 1999, p. 115), do 

Cerro da Vila, datados dos séculos IX – X (Matos, 1991, p. 444) e do Alto Algarve Oriental, 

nomeadamente o tipo 8B.1, datado dos séculos X/XI (Catarino, 1997/1998, p. 778 - 180). 

 

8D - Corresponde ao tipo identificado por Isabel Fernandes, datado do século XI 

(Fernandes, 2004, p. 151). Este é o tipo mais numeroso, tendo sido identificados 35 
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exemplares enquadráveis neste tipo, 39,3% (gráfico 69), situados nas U.E. 13, 12, 10C, 10B, 

10A, 8B, 8 e 6E. Também se verifica ser necessário averiguar a atribuição cronológica deste 

tipo, na medida em que se verificou uma dispersão destes exemplares por estratos atribuídos a 

outros séculos. Este tipo começa por surgir na U.E.13, com uma presença significativa, que 

deverá corresponder ao final do século X, tem a sua maior expressão nos estratos do século 

XI, nomeadamente nas U.E. 10C, 10B e 10A e volta a surgir nas U.E. 8B, 8 e 6E, que datam 

dos finais do século XI e inícios do XII (gráfico 74). 

Este tipo apresenta boca circular, com bordo ligeiramente introvertido, lábio espessado, 

arredondado ou biselado. O colo é cilíndrico, de perfil curvo-convexo, ligando-se ao corpo 

através de um ombro muito marcado. O corpo seria bitrococónico e o fundo aplanado. Os 

diâmetros de bordo variam entre os 10 e os 14 cm, sendo que a maioria dos exemplares tem 

diâmetros à volta dos 11 e 12 cm (estampas 25, 28, 33, 44, 53, 54, 58, 59 e 62). 

Dos 35 exemplares identificados, 23 integram o fabrico II (65,7%), sete com pintura a 

branco, sete ao fabrico IV (20%), quatro com pintura a branco, e cinco ao fabrico VI (14,3%), 

três deles com pintura a branco e um com vestígios de um pingo de vidrado verde escuro.  

Identificam-se paralelos com peças procedentes de Lisboa, dos séculos XI e XII (Gomes 

et al, 2001, p. 130) e (Amaro, 2001, p. 185), do castelo de Povos, atribuídos aos séculos XI – 

XII (Banha, 1995/1997, p. 97), de Santarém (Viegas e Arruda, 1999, p. 115), do Alto Algarve 

Oriental, correspondente, grosso modo, ao tipo 8B.2 e de Faro (Sánchez, 2009, p. 457). 

 

Outras jarrinhas 

Foram, ainda, identificadas três jarrinhas que não permitiram a integração em nenhum dos 

tipos acima descritos. Além disso, não foi possível estabelecer nenhum paralelo tipológico 

com outros exemplares de sítios arqueológicos, pelo que foram classificadas como tipo 

indeterminado. A jarrinha nº 1109 (estampa 25) apresenta boca circular, com 10 cm de 

diâmetro, bordo reentrante e lábio espessado, plano na parte superior e com uma canelura na 

parte externa. O colo é curvo convexo e dele saem duas asas. Corresponde ao fabrico IV e 

apresenta vestígios de pintura a branco. Foi identificada na U.E. 13, pelo que deverá 

corresponder ao final do século X e início do XI.  

A jarrinha nº 442 (estampa 44) apresenta boca circular, com 13 cm de diâmetro, bordo 

vertical e lábio espessado com secção quadrangular. O colo é cilíndrico recto e dele saem 

duas asas. Corresponde ao fabrico II e apresenta vestígios de pintura a branco. Foi 

identificada na U.E. 10B, pelo que deverá corresponder ao século XI. 
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A jarrinha 2483 (estampa 45) é um dos poucos exemplares correspondentes ao fabrico 

VIII, isto é, peças com decoração a corda seca (total). Este exemplar, especificamente, será 

tratado na parte correspondente exclusivamente à decoração a corda seca. 

 

9 - Púcaro 

Corresponde à série 4 – Jarrito – de Rosselló Bordoy (1978, p. 40) e às formas 6, 13 e 14 

– Tupi e Jarrito – de Bazzana (1979, p. 156 e 159). De um modo geral, os púcaros ou 

pucarinhos são um conjunto de recipientes utilizados para servir líquidos à mesa e que 

também podiam ir ao fogo para aquecer água, leite ou, eventualmente, preparar infusões 

(Catarino, 1997/1998, p. 781). Funcionalmente aproximam-se das jarrinhas, mas seriam 

recipientes mais adequados para ir ao fogo que aquelas, confundindo-se, em períodos mais 

antigos, com algumas panelas de uma só asa, herdeiras de uma tradição pré-islâmica, muito 

característica no território peninsular. Além disso, não seriam formas muito adequadas a que 

delas se bebesse directamente, algo que, pelo contrário, se verifica nas jarrinhas. 

De um modo geral, os púcaros, ou pucarinhos, são formas fechadas, com uma única asa e 

que podem ter, em alguns casos, um bico no bordo. Possuem colos altos, mais ou menos 

definidos, corpos, regra geral, globulares, e fundos planos ou ligeiramente abaulados. Podem 

possuir decoração, sendo a mais comum a pintura a branco. 

Para Palmela, só se conhece uma forma atribuída a púcaros, procedente da camada 3 do 

silo 6, atribuído ao final do século IX e inícios do X. Esse exemplar apresenta boca circular, 

com bordo extrovertido arredondado, com um bico, colo em forma de campânula invertida, 

corpo quase bitroncocónico e fundo plano. Apresenta ainda uma asa vertical, de secção 

ovalada, que parte do bordo e liga-se à área média do corpo. Este púcaro apresenta pintura a 

branco no colo, no corpo e na asa (Fernandes, 2004, p. 152). Foi, justamente, esse exemplar 

que serviu de modelo para a identificação de possíveis púcaros no conjunto aqui estudado, 

tarefa essa que se revelou, a vários níveis, difícil pois os fragmentos atribuíveis a esta forma 

são, na sua totalidade, bordos muito fragmentados. 

Foi identificado um total seis púcaros, distribuídos pelas U.E. 15, 10B e 10A, 

correspondendo, em parte, à cronologia avançada por Isabel Fernandes, visto a maioria dos 

púcaros se terem registado na U.E. 15, justamente atribuída à primeira metade do século X. 

Os exemplares das U.E. 10B e 10A, afastam-se um pouco dessa cronologia, podendo, desta 

forma, testemunhar uma sobrevivência desta forma e tipo até ao século XI. 
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No que respeita aos fabricos, cinco exemplares correspondem ao fabrico II e apenas um ao 

fabrico IV. Não se registou nenhum exemplar com vestígios de qualquer tipo de decoração, 

bem como qualquer vestígio de fogo, o que não surpreende visto se terem preservado 

unicamente o bordo das peças. O papel de louça de mesa fica atestado pelo registo de um 

único exemplar correspondente ao fabrico IV, muito comum em outras formas pertencentes 

aos serviços de mesa ,como as jarrinhas, copos e bilhas. 

Para o Alto Algarve Oriental, Helena Catarino identificou um tipo que se aproxima, 

morfológica e cronologicamente, da forma aqui descrita. Trata-se do tipo 9B, em tudo 

semelhante ao exemplar de Palmela, ao qual a autora atribui uma cronologia centrada no 

período emiral/califal, podendo ter sobrevivido durante o início do período das Taifas 

(Catarino, 1997/1998, p. 782 - 783), facto esse que ajuda a entender a sobrevivência deste 

púcaro, em específico, até ao século XI. 

 

10 – Peça com bordo trilobado 

A denominação desta forma como peça com bordo trilobado prende-se, unicamente, com 

o facto dos poucos fragmentos identificados serem muito pequenos, a ponto de não 

permitirem a identificação, sequer, do diâmetro de bordo. Aquilo que marca esta forma é, 

justamente, a configuração do bordo. Contudo, a existência de bordos trilobados não se 

resume a uma só forma. Podemos estar perante um jarro, como se verificou em Santarém 

(Silva, 2011, p. 58 - 60), ou, quiçá, perante a parte do bordo de um púcaro, ou ainda perante o 

bordo de uma bilha com bico. Com efeito, interessa reter que peças com bordos trilobados 

serviriam, certamente, como recipientes para levar líquidos à mesa (estampas 18 e 28), isso se 

exceptuarmos as candeias islâmicas, de períodos, regra geral mais tardios. 

Foram identificados apenas cinco exemplares enquadráveis nesta forma (gráfico 16), 

identificados nas U.E. 14, 12 e 10B, todos eles correspondentes ao fabrico II, tendo sido 

identificada pintura a branco em três dos cinco exemplares (60%). 

 

11 – Bilha 

Corresponde à série 2 – Redoma – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 25) e à forma 12 – 

Redoma - de Bazzana (1979, p. 157). A funcionalidade desta forma é difícil de aferir com um 

elevado grau de fiabilidade. Estes recipientes serviam, sobretudo, para levar à mesa certos 

produtos por forma a serem consumidos, tais como o azeite ou o vinagre. Poderiam, também, 

servir de almotolias ou alcuzas para reservar o azeite das candeias, ou ainda poderiam 
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corresponder a pequenas infusas com a função de conservar líquidos ou perfumes para a 

higiene pessoal (Catarino, 1997/1998, p. 796). 

Trata-se de uma forma fechada, com corpo globular, esférico ou piriforme, com colo alto, 

normalmente com molduras, e bordos boleados, triangulares ou com ressalto, com ou sem 

bico. Normalmente apresentam uma única asa vertical e os fundos tanto podem ser planos 

como levemente abaulados, em disco diferenciado ou com pé anelar (ibidem, p. 796). Nos 

textos árabes, esta forma, embora pouco documentada, aparece sob a designação de raduma 

(redoma) ou kuz (alcuza) (ibidem, p. 796). 

Na obra de Isabel Fernandes, as bilhas surgem em duas partes. Numa delas, encontram-se 

junto das jarrinhas, concretamente os exemplares com bordos boleados e arredondados. Na 

outra parte surgem junto dos cântaros, desta feita com bordos triangulares e amendoados, 

correspondendo tanto a estes recipientes de mesa, como aos de armazenamento e transporte. 

No conjunto aqui em estudo, e sobretudo para as formas que são partilhadas por cântaros e 

bilhas, o critério utilizado para as distinguir consistiu, sobretudo, na dimensão dos 

exemplares, neste caso em concreto definido a partir da dimensão do diâmetro de bordo. 

Resolveu-se estipular que os exemplares com diâmetro de bordo inferior a 10 cm consistem 

em bilhas, enquanto os exemplares com diâmetro de bordo superior a 10 cm correspondem a 

cântaros. Apesar destes valores, verificam-se situações em que esses limites tornaram-se 

relativamente fluídos. 

Foi identificado um total de 26 bilhas, distribuídas por quatro tipos distintos. Foram, ainda 

identificados 12 exemplares cuja forma foi impossível de atribuir, 46,1% (gráfico 75). No que 

respeita aos fabricos, há que referir, desde já, que este é também uma das variantes tidas em 

conta para a diferenciação entre bilhas e cântaros, sendo aquelas correspondentes a fabricos, 

regra geral, mais cuidados, e estes a fabricos mais grosseiros. Assim sendo, 17 exemplares 

correspondem ao fabrico II (65,4%), sete deles com pintura a branco, oito correspondem ao 

fabrico IV (30,7%), cinco deles com pintura a branco, e um corresponde ao fabrico VII 

(3,8%) (gráfico 76). 

 

11A - Este tipo possui boca circular, bordo introvertido com lábio espessado, 

tendencialmente amendoado, mas com a extremidade inferior do lado externo muito 

desenvolvida e acusada. Preservou-se apenas uma pequena parte do colo, que apresenta uma 

forma troncocónica recta. Os diâmetros de bordo variam entre os 6 e os 9 cm (estampas 7 e 

18). 
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Foram identificados apenas dois exemplares enquadráveis neste tipo, 7,7% (gráfico 75), 

situados nas U.E. 16 e 14, o que aponta para uma cronologia em torno dos séculos IX – X 

(gráfico 77). Ambos os exemplares identificados correspondem ao fabrico II, sendo que um 

deles apresenta vestígios de pintura a branco. 

 

11B - Corresponde ao tipo b identificado por Isabel Fernandes datado do século IX - X 

(Fernandes, 2004, p. 149). Foram identificados oito exemplares enquadráveis neste tipo, 

30,8% (gráfico 75) situados nas U.E. 16, 15, 14 e 13, o que corrobora, mais uma vez, a 

proposta cronológica de Isabel Fernandes para este tipo (gráfico 78). 

Estas bilhas possuem boca circular, bordo ligeiramente extrovertido e lábio triangular. O 

colo preserva-se apenas na sua parte superior, apresentando, aparentemente, um perfil 

cilíndrico recto. Não se registaram exemplares que preservassem o corpo e o fundo. O 

diâmetro de bordo varia entre os 7 e os 11 cm, embora a maioria dos exemplares apresente 

diâmetros entre os 7 e os 9 cm (estampas 7, 13, 18 e 25). 

Dos oito exemplares identificados, cinco correspondem ao fabrico II (62,5%), e três 

correspondem ao fabrico IV (37,5%), dois deles com pintura a branco. 

 

11C - Este tipo corresponde à variante identificada por Isabel Fernandes, atribuída ao 

século XI (Fernandes, 2004, p. 151). Foram identificados apenas dois exemplares 

enquadráveis neste tipo (gráfico 75), situados nas U.E. 13 e 10B, apontando para uma 

cronologia em torno da segunda metade do século X e século XI, o que vai, em parte, ao 

encontro da cronologia proposta por Isabel Fernandes (gráfico 79). 

Esta bilha possui boca circular, com bordo ligeiramente extrovertido e lábio em bisel, 

ligeiramente arredondado. Na zona imediatamente abaixo do bordo, na superfície externa, 

surge um sulco inciso, a partir do qual se desenvolve um colo troncocónico invertido, com as 

paredes ligeiramente convexas. Nos exemplares identificados na galeria 5, não se regista a 

existência de vestígios de asas, embora estas estejam patentes no exemplar exposto por Isabel 

Fernandes. Seriam duas, partindo do bordo, verticais e com a secção fitiforme, com sulco no 

meio (ibidem, p. 151). Os diâmetros de bordo variam entre os 6 e os 9 cm (estampas 25 e 46). 

Os dois exemplares identificados correspondem ao fabrico IV, um deles apresentando 

pintura a branco no colo. 
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11D - Este tipo possui boca circular com bordo vertical e lábios espessados e 

arredondados. O colo é cilíndrico, com as paredes verticais e rectas e não se preservaram 

vestígios do corpo ou do fundo. Os diâmetros de bordo variam entre os 6 e os 8 cm.  

Foram identificados apenas dois exemplares (gráfico 75), situados nas U.E 10B e 10A, o 

que aponta para uma cronologia centrada no século XI (gráfico 80). 

Ambos os exemplares correspondem ao fabrico II e um deles apresenta vestígios de 

pintura a branco. 

 

Outras bilhas 

Na U.E. 16 foram identificadas três bilhas sem tipo determinado (estampa 7). A bilha nº 

92 possui boca circular, com 9 cm de diâmetro, bordo extrovertido e lábio triangular, 

arredondado na parte superior. O colo é pouco diferenciado e apresenta a forma de um 

cilindro recto. Corresponde ao fabrico II e apresenta pintura a branco aplicada sobre 

superfície cinzenta escuro, concretamente pequenos traços curtos na parte superior do bordo. 

A bilha nº 93 apresenta boca circular, com 8 cm de diâmetro, bordo extrovertido e lábio 

tendencialmente triangular curvo, com a parte superior arredondada. O colo é alto, cilíndrico e 

recto e apresenta caneluras. Corresponde ao fabrico II e apresenta vestígios de pintura a 

branco. A bilha nº 94 apresenta boca circular, com 5cm de diâmetro, bordo extrovertido com 

lábio triangular e colo troncocónico com paredes tendencialmente côncavas. O corpo seria 

globular ou ovóide. Corresponde ao fabrico II e apresenta vestígios de pintura a branco. 

A bilha nº 748 (estampa 18), identificada na U.E. 14, apresenta boca circular, bordo 

extrovertido, lábio espessado e arredondado e colo cilíndrico com as paredes ligeiramente 

convexas, revestidas com caneluras. Apresenta pasta correspondente ao fabrico II. 

Na U.E. 10A identificaram-se três bilhas, sem tipo determinado, com bordos esvasados 

(estampa 54). As bilhas nº 2569 e nº 2570 apresentam bordos extrovertidos com lábios 

arredondados, com uma forma semelhante a uma campânula invertida. Por sua vez, a bilhaa 

nº 2571 apresenta bordo e lábio semelhantes, mas possui um ressalto linear na área abaixo do 

bordo, com secção triangular, que a torna muito semelhante a algumas garrafas, apesar de 

possuir um diâmetro de bordo um pouco superior. 

A bilha nº 3015 (estampa 61) corresponde a uma peça de boca circular com grande 

abertura, bordo extrovertido e lábio arredondado. O colo apresenta-se significativamente mais 

estreito. Foi identificada na U.E. 7. 
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12 – Garrafa 

Corresponde à forma designada como limeta por Rosselló-Bordoy (1991, p. 167) e surge 

na forma 12 - Redoma, Arrodoma ou Rotoma -  de Bazzana (1979, p. 157). A diferença entre 

redoma e limeta surge na ausência de asa na última (Gómez, 2004, p. 272). A palavra 

portuguesa, garrafa, designa uma forma muito aproximada da aqui tratada (Torres, Gómez e 

Ferreira, 2003, p. 130) e por isso pareceu indicado utilizá-la. A garrafa tem um gargalo 

cilíndrico ou ligeiramente convexo, alto e estreito, corpo globular ou bitroncocónico, 

geralmente sem asas e com uma base em forma de anel ou saliente (Gómez, 2004, p. 272). 

Funcionalmente seria um recipiente típico de levar líquidos à mesa, à semelhança das bilhas. 

Foram identificadas apenas dois exemplares enquadráveis nesta forma, 0,1% do total de 

NMI (gráfico 16), situados nas U.E. 14 e 10A. Assume-se, contudo, a possibilidade deste 

número ser superior, na medida em que, na linha do que acima foi referido, existe uma grande 

ambiguidade entre as formas garrafa e a bilha.  

A garrafa nº 749 (estampa 18), apresenta bordo arredondado, simples e colo cilíndrico 

com paredes rectas. A garrafa nº 2578 (estampa 54) apresenta um diâmetro de bordo muito 

reduzido e não foi de classificação pacífica. Os dois únicos exemplares identificados 

correspondem ao fabrico VI e não apresentam qualquer tipo de decoração. Aparentam-se, 

contudo, com uma garrafa identificada em Silves (Gomes, 2011. p. 124 - 125). 

 

13 – Peça com bico vertedor 

Também esta forma levanta muitos problemas no conjunto aqui em estudo. Foram 

identificadas apenas dois fragmentos, 0,1% (gráfico 16), que permitiram identificar esta 

forma. À imagem do que se verificou na forma 10 (peça com bordo trilobado) esta forma não 

permite o relacionamento directo com um recipiente exclusivo. Conhecem-se, pelo menos, 

duas formas com bicos vertedores que podem encaixar nos dois exemplares que o conjunto 

aqui estudado forneceu: os cantís e os bules. 

No que respeita aos cantís, estes recipientes, de armazenamento e transporte de água, 

podem apresentar mais do que um bico vertedor. Assumem formas variadas, geralmente 

circulares e com pegas. Os bules, por sua vez, são recipientes utilizados para levar líquidos à 

mesa, como por exemplo chá (Gomes, 1988, p. 168). São formas fechadas, com bocas 

circulares e corpos tendencialmente globulares ou bitroncocónicos, de onde surge um bico 

vertedor, com forma cilíndrica, recta ou ligeiramente côncava, semelhante a uma forma 

tubular. 
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No castelo de Silves (ibidem, p. 168; Gomes, 2003), são conhecidos alguns exemplares de 

bules, que atestam a sua importância em contextos islâmicos, assim como em Mesas do 

Castelinho (Fabião e Guerra, 1993, p. 96). O consumo de chá constitui, ainda hoje, uma 

marca identitária de certas etnias muçulmanas, facto que poderá atestar o consumo desse 

produto nos contextos islâmicos peninsulares. Há, inclusive, registo, também em Silves, de 

um exemplar atribuído a um período pré-islâmico, séculos VI – VII. 

No caso dos bicos vertedores identificados nas cerâmicas da galeria 5, os dois exemplares 

foram identificados nas U.E. 16 e 13. No que respeita aos fabricos, um deles corresponde ao 

fabrico IV, típico da louça de mesa, e o outro corresponde ao fabrico VII A. Este último 

apresenta vestígios de um vidrado verde, que não permite distinguir se corresponde a um 

vidrado total degradado, ou se a um pingo de vidrado. 

 

 

Cerâmica de armazenamento e transporte 

Neste grupo integram-se as formas utilizadas, como o próprio nome indica, no transporte 

e armazenamento de produtos. São elas: cântaros, talhas e potes. 

 

14 - Cântaro 

Corresponde à série 3A – Jarra – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 29) e à forma 7 – Cántaro 

- de Bazzana (1979, p. 156). Os cântaros são grandes recipientes de uso doméstico, utilizados, 

sobretudo, no armazenamento e transporte de água. São formas fechadas, com bordos 

variados, colo alto e corpo, regra geral, ovóide, com as paredes a apresentarem perfis 

convexos divergentes até meio e convexo ou quase rectilínio convergente para o fundo, regra 

geral plano (Catarino, 1997/1998), até porque a sua funcionalidade, quer de armazenamento, 

quer de transporte, exige um elevado grau de estabilidade do recipiente em si. Os cântaros 

possuem sempre asas, uma ou duas, que partem do colo e terminam na zona média do corpo. 

Nos textos árabes, esta forma surge sob a designação de yarra e surba (Rosselló-Bordoy, 

1991, p. 19 e 164). 

Como já foi referido para o caso das bilhas, na obra de Isabel Fernandes, verifica-se uma 

coincidência nas formas dos cântaros e das bilhas, pelo que o critério utilizado para a sua 

diferenciação foi o diâmetro de bordo que, nos cântaros, é sempre superior a 10 cm. Também 

aqui o tipo de fabrico contribuiu para a distinção, na medida em que no caso dos cântaros, 
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destacam-se fabricos relativamente mais grosseiros, com pastas mais porosas e freáticas, por 

forma a preservarem melhor a água, conservando-a fresca. 

Foram identificados 60 cântaros no conjunto em questão, 6,9% do total de NMI (gráfico 

16), 38 correspondentes ao fabrico II (63,3%), 22 deles com pintura a branco, 13 

correspondentes ao fabrico III (21,7%), dois ao fabrico IV (3,3%) e, finalmente, sete ao 

fabrico VI (11,7%), dois deles com pintura a branco (gráfico 82). Ainda no campo dos 

fabricos há a destacar o facto da grande maioria corresponder a fabricos de textura média, 

típica cerâmica comum, sendo de destacar a percentagem considerável de exemplares 

correspondentes ao fabrico III, fabrico esse que se distingue, justamente, pela maior 

porosidade das pastas, muito adequadas a cerâmicas de armazenamento como cântaros e 

talhas. Além disso, há a destacar os exemplares enquadrados no fabrico VI. Além de ser 

muito comum em louça de mesa, este fabrico surge, com alguma expressividade, no grupo 

dos cântaros. 

 

14A - Corresponde à variante b de Isabel Fernandes, datada do século IX - X (ibidem, p. 

149). Foram identificados quatro exemplares enquadráveis neste tipo, 6,7% (gráfico 81), 

situados nas U.E. 17B e 16, corroborando a proposta cronológica da autora (gráfico 83). 

Este tipo possui boca circular, bordo ligeiramente extrovertido e lábio triangular. O colo 

preserva-se apenas na sua parte superior, apresentando, ao que tudo indica, um perfil 

cilíndrico recto. Não foram registados exemplares que preservassem o corpo e o fundo, 

embora se possa deduzir que aquele seria globular e este aplanado. O diâmetro de bordo varia 

entre os 11 e os 14 cm (estampas 2 e 7). 

Os quatro exemplares identificados correspondem ao fabrico II, tendo-se verificado num 

deles vestígios de pintura a branco. 

 

14B - Corresponde à variante c de Isabel Fernandes, datado do século X (ibidem, p. 149). 

Foram identificados dez exemplares enquadrados neste tipo, 16,7% (gráfico 81), distribuídos 

pelas U.E. 16, 15, 14, 13, 12, 10C e 10B. Perante esta situação, este tipo não deverá datar 

apenas do século X, mas também da primeira metade do século seguinte (gráfico 84). 

Este tipo possui boca circular, bordo extrovertido e lábio triangular, significativamente 

curvo na parte superior. O colo é alto, troncocónico invertido, recto, com as paredes 

convergentes para o corpo. Não se registou nenhum fragmento com o corpo e o fundo 

preservados, mas deveriam seguir a linha geral das formas dos cântaros. Os diâmetros de 
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bordo variam entre os 10 e os 16 cm, mas a maioria dos exemplares possui diâmetros entre os 

12 e os 14 cm (estampas 7, 13, 18, 25, 28, 34 e 46). 

Dos dez exemplares identificados, nove correspondem ao fabrico II (90%), três deles com 

pintura a branco, e um ao fabrico IV (10%), apresentando vestígios de pintura a branco. 

Registam-se paralelos em Sintra, no castelo dos Mouros (Coelho, 1999, p. 532). 

 

14C - Corresponde à variante d de Isabel Fernandes, datado do século X – XI (ibidem, p. 

149). Foram identificados 11 exemplares enquadrados neste tipo, 18,3% (gráfico 81), 

identificados nas U.E. 16, 15, 14, 13, 10B, 10A, 10 e 8, o que, de um modo geral, corrobora a 

proposta cronológica avançada por Isabel Fernandes (gráfico 85). 

Este tipo possui boca circular, bordo ligeiramente introvertido com lábio amendoado. O 

colo é alto e apresenta um perfil troncocónico invertido, recto, com as paredes convergentes 

para o corpo. Não foram identificados exemplares que preservassem o corpo e o fundo, mas 

deduz-se que não divergissem muito da forma tradicional do cântaro. Os diâmetros de bordo 

variam entre os 10 e os 12 cm (estampas 7, 13, 18, 25, 46, 54, 56 e 59). 

Dos 11 exemplares identificados, seis correspondem ao fabrico II (60%), cinco deles com 

pintura a branco, e cinco ao fabrico VI (40%), dois deles com pintura a branco. 

 

14D - Corresponde ao cântaro nº 11 representado no conjunto de peças com pintura a 

branco da obra de Isabel Fernandes que serviu de base a este estudo (ibidem, p. 178). Foram 

identificados 13 exemplares enquadrados neste tipo 21,7% (gráfico 81), identificados nas 

U.E. 16, 12, 10C, 10B, 10A e 8B. Trata-se de um tipo muito comum no século XI, embora se 

tenham identificado dois exemplares em U.E. que não se enquadram neste contexto 

cronológico, nomeadamente os exemplares da U.E. 16, século IX – X, e o da U.E. 8B, que 

faria avançar o período de vida do tipo até aos finais do século XI, havendo a possibilidade de 

atingir o início do século XII (gráfico 86). 

Este tipo possui boca circular, bordo ligeiramente introvertido, lábio amendoado e colo 

troncocónico invertido, recto com as paredes ligeiramente convergentes. Não se identificaram 

exemplares que tivessem preservado o corpo e o fundo. Este tipo poderá corresponder a uma 

variante do tipo 14C, na medida em que se assemelha em muitos aspectos, sendo de destacar, 

apenas, a parte inferior e externa do bordo que apresenta uma reentrância que não se verifica 

no tipo anteriormente descrito. Os diâmetros de bordo variam entre os 10 e os 15 cm, embora 
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a maioria dos exemplares possua diâmetros de bordo entre os 10 e os 12 cm (estampas 7, 28, 

34, 36, 54 e 58). 

Dos 13 exemplares identificados, oito correspondem ao fabrico II (61,5%), três deles com 

pintura a branco e cinco ao fabrico III (38,5%). 

Identificaram-se paralelos no castelo dos Mouros, Sintra (Coelho, 2000, p. 219). 

 

14E - Corresponde ao cântaro representado na figura 200 da obra de Isabel Fernandes, 

atribuído ao século X (ibidem, p. 152). Foi identificado um único exemplar na U.E. 15, 1,7% 

(gráfico 81), que encaixa na proposta cronológica avançada pela autora (gráfico 87). 

Este tipo apresenta boca circular, com bordo introvertido e arredondado, com um sulco 

suave na sua parte externa. O colo é cilíndrico com as paredes ligeiramente convexas, 

convergentes para o corpo. Este tipo poderá possuir uma ou duas asas verticais, com origem 

no colo, e com secção fitiforme. Apresenta um diâmetro de bordo de 11 cm (estampa 14). O 

único exemplar identificado corresponde ao fabrico III. 

 

14F - Este tipo possui boca circular, bordo extrovertido e lábio em aba rectangular, plana 

na parte superior. O colo apresenta a forma de um cilindro recto. O diâmetro de bordo varia 

entre os 12 e os 13 cm (estampas 19 e 47). 

Foram identificados apenas dois exemplares enquadráveis neste tipo, 3,3% (gráfico 81), 

situados nas U.E. 14 e 10B, o que aponta para uma cronologia entre os séculos X e XI 

(gráfico 88). 

Quanto aos fabricos, ambos correspondem ao fabrico II e ambos apresentam vestígios de 

pintura a branco. 

 

14G – Corresponde ao cântaro identificado por Isabel Fernandes, representado na figura 

198 da autora (ibidem, p. 151), datado do século XI. Este tipo possui boca circular, com bordo 

extrovertido e lábio arredondado, ligeiramente espessado e com a parte de cima aplanada. O 

colo é troncocónico invertido, com as paredes ligeiramente convexas. Os diâmetros de bordo 

variam entre os 11 e os 13 cm (estampas 46 e 64). 

Foram identificados apenas dois exemplares enquadráveis neste tipo, 3,3% (gráfico 81), 

situados nas U.E. 10B e 5A, apontando para uma cronologia em torno dos séculos XI – XII 

(gráfico 89). 
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Em relação aos fabricos, um dos cântaros corresponde ao fabrico II e apresenta vestígios 

de pintura a branco. Já o outro corresponde ao fabrico III. 

 

14H - Este tipo possui boca circular, bordo introvertido e lábio espessado e curvo. O colo 

encontra-se bem demarcado do bordo e apresenta a forma de um cilindro recto. Não se 

registaram vestígios do corpo e do fundo deste tipo. Os diâmetros de bordo variam entre os 9 

e os 11cm (estampas 58 e 66). 

Foram identificados quatro exemplares enquadráveis neste tipo, situados nas U.E. 8B e 5, 

apontando, desta forma,  para uma cronologia em torno do final do século XI/XII. 

Dos quatro exemplares identificados, um corresponde ao fabrico II (25%), um ao fabrico 

IV (25%), e dois ao fabrico VI (50%). Nenhum dos exemplares apresentou vestígios de 

pintura a branco ou qualquer outro tipo de decoração. 

Registam-se exemplares muito semelhantes a este tipo, embora com ligeiras nuances, em 

Lisboa (Gomes et al, 2005, p.233; Bugalhão, Sousa e Pires, 2004, p. 597). 

 

Outros cântaros 

O cântaro nº 101 (estampa 7), identificado na U.E. 16, apresenta boca circular, bordo 

extrovertido com lábio espessado e com secção circular. O bordo apresenta uma bolha de ar 

resultante do processo de moldagem da peça. O colo é pouco diferenciado e apresenta a forma 

de um cilindro com as paredes rectas. Este exemplar corresponde ao fabrico II e apresenta 

pintura a branco no colo. 

O cântaro nº 349 (estampa 14), identificado na U.E. 15, apresenta boca circular, bordo 

extrovertido e lábio tendencialmente triangular, curvo. Preservou-se apenas uma pequena 

parte do colo que indica que seria cilíndrico com as paredes rectas. Corresponde ao fabrico II 

e não apresenta qualquer vestígio de decoração.Os cântaros nº 1845, 1846 e 1847 (estampa 

47), situados na U.E. 10B, apresentam bordos extrovertidos, mais ou menos desenvolvidos.  

 

15 - Talha 

Corresponde à série 15 – Tinaja – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 78) e à forma 1 – Alfábia 

- de Bazzana (1979, p. 153). As talhas são grandes recipientes que serviam para armazenar 

produtos, tais como cereais, farinha, azeite, vinagre, água, entre outros (Catarino, 1997/1998, 

p. 188). Poderiam, também, ser utilizados como recipientes de transporte e serviam, nos casos 

em que surgem profusamente decoradas, de elemento de decoração, conservando, 
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obviamente, a sua função primária. Esta forma tem precedentes claros nos dolia romanos 

(Rosselló-Bordoy, 1978, p. 78). 

São formas fechadas, de grandes dimensões, com ampla abertura de boca, colo mais ou 

menos diferenciado e corpo bojudo ou quase esférico, que termina num fundo 

substancialmente mais estreito, plano ou em bico. Neste último caso, teriam de ser apoiadas 

sobre um tripé de ferro ou cerâmica. As talhas podem apresentar asas, de vários tipos, e no 

que respeita à decoração, essa também é comum, sendo de destacar as aplicações plásticas e 

estampilhadas (Catarino, 1997/1998, p. 789). A pintura a branco também é uma solução 

comum neste tipo de recipientes. Nos textos árabes, esta forma surge sob a denominação de 

jabiya ou jawabi (Catarino, 1997/1998, p. 788). 

As talhas ocupam uma fatia minoritária no conjunto aqui em estudo, tendo sido 

identificados apenas 4 exemplares, enquadráveis nesta forma, identificados nas U.E. 15, 10B 

e 10A. Todos os exemplares identificados correspondem ao fabrico III. Foi identificado 

vestígios de pintura a branco em duas das quatro talhas (50%), concretamente em uma 

identificada na U.E 10B e na talha identificada na U.E. 10A.  

A talha nº 449 (estampa 14), identificada na U.E 15, é composta por três fragmentos 

procedentes desta U.E. e um outro procedente da U.E. 16. Como a maioria dos fragmentos do 

bordo e o fragmento do fundo foram identificado na U.E. 15, definiu-se atribuir esta peça à 

U.E. do período califal. Esta talha apresenta boca circular, com 21 cm de diâmetro, bordo 

extrovertido e lábio em aba com ligeira inflexão dupla. O colo é bem definido, apresentando a 

forma de um cilindro com as paredes ligeiramente côncavas. Foi ainda identificado um grande 

fragmento de um fundo ainda ligado à parte inferior de um corpo que apresenta fortes 

semelhanças, do ponto de vista técnico, com o bordo acima descrito, o que induz à 

interpretação de que se trata da mesma peça. O fundo é plano e apresenta a superfície com 

marcas de utilização, concretamente riscos. 

Na U.E. 10B, identificaram-se duas talhas (estampa 47). A talha nº 471 apresenta boca 

circular, com 19 cm de diâmetro, bordo extrovertido e lábio em aba com ligeira inflexão 

dupla. O colo é cilíndrico, com as paredes levemente côncavas e apresenta caneluras na 

superfície interna. Não se registou qualquer vestígio do corpo ou do fundo desta peça. A talha 

nº 211, por sua vez, apresenta boca circular, com 29 cm de diâmetro, bordo extrovertido e 

lábio em aba curva com ligeira inflexão dupla. O colo é cilíndrico com paredes rectas e 

verticais.  
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A talha nº 1197 (estampa 54), identificada na U.E. 10A, apresenta boca circular, com 21 

cm de diâmetro, bordo extrovertido com lábio espessado, tendencialmente triangular, com a 

parte superior arredondada e a parte inferior plana. O colo apresenta-se em forma 

troncocónica invertida. Não se registou qualquer vestígio do corpo ou do fundo desta peça. 

Regista-se um paralelo em Silves (Gomes, 2003, p. 298). 

 

16 - Pote 

Corresponde à série 12 – Orza – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 72) e às formas 2, 3 e 4 – 

Alfabieta, Alcolla e Tarro - de Bazzana (1979, p. 152 - 154). Os Potes são formas cuja 

principal função é o armazenamento e transporte de uma grande variedade de produtos. No 

geral, serviriam de recipientes para o armazenamento de produtos alimentares, como algumas 

conservas, compotas, especiarias, sal, mel, entre outros produtos (Catarino, 1997/1998, p. 

786). Do ponto de vista morfológico, os potes aproximam-se muito das panelas, pelo que em 

algumas situações se confundem. Normalmente, o critério de distinção passa pelas marcas de 

utilização do recipiente ao fogo. Contudo, não podemos encarar essas problemáticas sob um 

ponto de vista demasiado linear. Tal como se verifica com os púcaros e as jarrinhas, ou ainda 

com algumas caçoilas/tigelas, alguns potes poderiam ir ao fogo para a preparação de algum 

tipo de produto (ibidem, p. 786), pelo que a identificação de marcas de fogo, apesar de ser um 

critério viável, não significa que seja infalível. Nos textos árabes, esta forma surge sob a 

denominação de qulla ou qulayla (Rosselló-Bordoy, 1994, p. 44 - 71). 

Os potes são formas fechadas, de pequena e média dimensão, muito diversos do ponto de 

vista morfológico. A boca é, no geral, sempre mais pequena que o diâmetro máximo da peça, 

os corpos tendem a ser globulares ou ovais e os fundos planos. Do ponto de vista técnico, 

potes de maiores dimensões e com fabricos mais grosseiros, serviriam, com certeza, para 

guardar produtos mais comuns, enquanto que potes mais pequenos, com pastas mais 

depuradas serviriam para guardar produtos mais valiosos e exóticos. Os potes podem, ou não, 

apresentar motivos decorativos e, em alguns casos, apresentam a superfície interna vidrada, 

para uma melhor impermeabilização da peça. 

No conjunto aqui tratado, foram identificados 21 recipientes que poderão ser classificados 

como potes, 2,4% do total de NMI (gráfico 16). Foi, ainda, possível identificar dois tipos 

desta forma que apresentam, entre si, semelhanças morfológicas óbvias, assim como alguma 

coerência cronológica (gráfico 91). Foram ainda identificados sete potes, muito diversos entre 

si, que não encaixam em nenhum dos dois tipos definidos. Do ponto de vista técnico, 
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identificou-se um exemplar correspondente ao fabrico I (4,8%), 14 ao fabrico II (66,4%), 

tendo sido identificado um único pote, correspondente a este fabrico, que apresentava 

vestígios de pintura a branco, um ao fabrico III (4,8%), dois ao fabrico IV (9,6%), e dois ao 

fabrico VI (9,6%), ambos apresentando, neste último caso, vestígios de pintura a branco. 

 

16A - Este tipo possui boca circular, bordo ligeiramente extrovertido, lábio espessado e 

triangular, com maior ou menor grau de definição. O colo é troncocónico, curto, bem 

marcado, com as paredes ligeiramente côncavas, e na zona onde se liga ao corpo apresenta um 

ombro bem definido. Preservou-se apenas uma pequena parte do corpo, embora seja possível 

deduzir que seria grande e muito bojudo. Não se registou qualquer fundo associado aos 

fragmentos referidos. Os diâmetros de bordo variam entre os 11 e os 12 cm (estampas 8 e 47). 

Foram identificados três exemplares enquadráveis neste tipo (gráfico 91), situados nas 

U.E. 16 e 10B, o que sugere que a cronologia da peça ande em volta da segunda metade do 

século IX e a primeira do XI (gráfico 93). Contudo, o reduzido número de exemplares não 

permite que essas conclusões sejam muito fiáveis. Do ponto de vista técnico, identificaram-se 

dois exemplares correspondentes ao fabrico II e um ao fabrico VI, proveniente da U.E. mais 

antiga e com pintura a branco na superfície externa. 

 

16B - Este tipo possui boca circular, com bordo extrovertido e lábio espessado, com 

secção rectangular horizontal, por vezes irregular, aplanada na parte superior. O colo é bem 

marcado e oscila entre cilíndrico com as paredes rectas e ligeiramente troncocónico. Não se 

preservaram vestígios quer do corpo quer do fundo em nenhum dos exemplares identificados 

e os diâmetros de bordo oscilam entre os 15 e os 19 cm (estampas 19 e 47). 

Foram identificados quatro exemplares enquadráveis neste tipo (gráfico 91), situados nas 

U.E. 14 e 10B, apontando para uma cronologia em torno da segunda metade do século X e a 

primeira metade do XI (gráfico 94). Do ponto de vista técnico, todos os exemplares 

enquadráveis neste tipo correspondem ao fabrico II. 

 

Outros potes 

O pote nº 7 (estampa 2) identificado na U.E. 17B, apresenta boca circular, com bordo 

extrovertido quadrangular. O colo preservado apresenta a forma de um cilindro com as 

paredes rectas. Este exemplar corresponde ao fabrico II, e apresenta a superfície interna 

revestida por um engobe grosseiro. 
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Na U.E. 16 foram identificados dois potes (estampa 8). O pote nº 103 apresenta boca 

circular, bordo extrovertido com lábio espessado e arredondado. O corpo apresenta paredes 

rectas divergentes. O pote 104 apresenta uma forma muito próxima da panela 1E, embora seja 

substancialmente mais pequeno e apresente um tratamento ao nível das pastas mais cuidado. 

O pote nº 756 (estampa 19) foi identificado na UE. 14 e apresenta boca circular, bordo 

extrovertido e lábio em aba muito fina. O corpo possui uma forma próximo do globular, 

apresentando um sulco inciso na superfície externa. 

O pote nº 1047 (estampa 25), identificado na U.E. 13, apresenta boca circular, com bordo 

introvertido e lábio espessado e arredondado. O colo possui paredes rectas convergentes e 

preservou uma linha incisa horizontal. As pastas desse exemplar correspondem ao fabrico IV. 

Finalmente, o pote nº 1855 (estampa 47), foi identificado na U.E. 10B. É o único de 

grandes dimensões, apresentando um diâmetro de bordo de 23 cm. Pelo contrário, o pote nº 

1856 (estampa 47), identificado na mesma U.E., apresenta um diâmetro de apenas 8 cm. 

 

Cerâmica de uso doméstico 

Neste grupo integram-se as formas utilizadas, como o próprio nome indica, em algumas 

actividades domésticas. Este é, de facto um grupo cuja definição não é, de todo, específica, 

mas que permite integrar um conjunto de formas que possuem várias funções directamente 

ligadas às tarefas domésticas. São elas: alguidares e tampas/testos. 

 

17 - Alguidar 

Corresponde à série 9 – Alcadafe – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 60) e à forma 18 – 

Alcadafe - de Bazzana (1979, p. 159). Os alguidares são recipientes de dimensões variadas, 

que serviam para uma grande multiplicidade de tarefas domésticas, nomeadamente para lavar 

e preparar alguns alimentos, para amassar o pão ou até para serem utilizados na higiene 

pessoal. 

São formas abertas, com ampla abertura de boca, bordos diferenciados, corpos 

troncocónicos invertidos com paredes rectilíneas e convergentes para um fundo/base plana 

(Catarino, 1997/1998, p. 805). Nos textos árabes esta forma surge denominada por libril, 

qasrya, qadh e gidar (Rosselló-Bordoy, 1991, p. 19) (Rosselló-Bordoy, 1994, p. 43 – 44 e 

70). 

Foram identificados apenas três alguidares no conjunto aqui estudado, 0,4% do total de 

NMI (gráfico 16), todos eles procedentes da U.E. 10B, datada do século XI. Dos 3 alguidares 
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identificados, um corresponde ao fabrico II, um ao sub-fabrico II A e um ao fabrico III. 

Quanto à decoração, essa poderia consistir em aplicações digitadas, incisa, pintura a branco, 

entre outras soluções possíveis. 

 

17A - Foi possível identificar um único tipo de alguidares no conjunto aqui estudado. 

Tratam-se de alguidares de boca aberta, com um amplo diâmetro de abertura, entre os 53 e os 

55 cm de diâmetro de bordo, bordo esse que se apresenta extrovertido e com um lábio em aba 

com inflexão dupla, significativamente espessado na extremidade. Só se registaram vestígios 

muito reduzidos de partes do corpo, mas que, assim mesmo, parecem indicar um corpo 

tendencialmente troncocónico invertido. Apesar de não se terem identificados fundos, deduz-

se que seriam largos e planos (estampa 48). 

Dos dois exemplares enquadráveis neste tipo, um corresponde ao fabrico II e o outro ao 

III. Não se identificaram vestígios de qualquer tipo de decoração. 

Registam-se paralelos em Lisboa (Gomes et al, 2005, p. 233; Bugalhão, Sousa e Gomes, 

2004, p. 594) e em Silves, quer na alcáçova do castelo (Gomes, 2011, p. 77), quer nos 

arrabaldes islâmicos dessa cidade (Gonçalves, Pires e Mendonça, 2009, p. 706). 

 

O alguidar nº 277 (estampa 48) apresenta boca circular, com um diâmetro de bordo em 

torno dos 47 cm, bordo extrovertido com lábio horizontal, espessado e arredondado, 

significativamente desenvolvido, com a parte superior aplanada. O corpo é troncocónico 

invertido, com as paredes rectas, e o fundo deveria ser plano. Este exemplar corresponde ao 

sub-fabrico II A. 

Identificou-se um exemplar em Santarém com semelhanças óbvias com esta peça 

(Trindade e Diogo, 2003, p. 150). 

 

18 – Tampa/Testo 

Corresponde à série 8 – Tapadera – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 58). As tampas são 

elementos de uso doméstico, com formas bastante variadas e que servem para cobrir 

recipientes, fechando-os por forma a proteger o seu conteúdo (Catarino, 1997/1998, p. 800). 

Nos textos árabes surgem sob a designação de gitâ, mugatta ou tabaq, neste caso para 

designar pratos/tampas que também serviam para cozer pão (Rosselló-Bordoy, 1991; 1994, p. 

44, 61-62). 



 
77 

 

No geral, essa forma caracteriza-se por possuir uma significativa diversidade formal. 

Podiam ter ou não asa ou um pedúnculo de preensão. Alguns exemplares, mais tardios, 

podem apresentar, inclusive, um orifício central que serva para escoar o vapor (Catarino, 

1997/1998, p. 802). 

Foram identificadas nove tampas no conjunto em questão, 1% do total de NMI (gráfico 

16), situadas nas U.E. 17B, 14, 12, 10B, 10A, 6E, 5A e 5 (estampas 2, 19, 28, 48, 54, 62, 64 e 

66). Todas elas são diferentes entre si. Identificaram-se bordos e alguns pedúnculos, mas 

interessa destacar as tampas identificadas nas U.E. 5A e 5, que apresentam óbvias 

semelhanças entre elas mesmas, mas que já devem datar do período medieval cristão 

(Fernandes, 2004, p. 171). Quanto aos fabricos, sete exemplares correspondem ao fabrico II 

(77,8%), um ao fabrico II B (11,1%) e um ao fabrico IV (11,1%). 

 

Cerâmica de iluminação 

Neste grupo integram-se as formas utilizadas, como o próprio nome indica, para a 

iluminação das habitações islâmicas. Foi identificada uma única forma: candil. 

 

19 - Candil 

Corresponde à série 6 – Candil – de Rosselló-Bordoy (1978, p. 48). Os candís, assim 

como as candeias, são elementos de uso doméstico utilizados para a iluminação. Nos textos 

árabes, esta forma surge sob a denominação de qandil, misbâh e manâra (Rosselló-Bordoy, 

1991, p. 19 e 174). 

São formas tipicamente islâmicas que, apesar de funcionalmente próximas das lucernas 

romanas, não apresentam qualquer tipo de antecedentes para com elas. Do ponto de vista 

morfológico, não apresentam grande diversidade, oscilando entre formas totalmente fechadas, 

com colo alto e bico fusiforme, ou recipientes abertos, com ou sem pé alto (Catarino, 

1997/1998, p. 799). 

No conjunto aqui tratado, foi identificado apenas um candil, 0,1% do total de NMI 

(gráfico 16). Esse candil foi identificado na U.E. 11B, atribuída à segunda metade do século 

X. Consiste num fragmento de um bico de candil (estampa 30), do tipo comummente 

denominado “bico de pato”. Esse fragmento corresponde ao fabrico V, interpretado como 

exógeno em relação ao território de Palmela, e apresenta vestígios de fogo, facilmente 

explicados pela própria funcionalidade da peça. 

Identificam-se paralelos um pouco por todos os sítios mais conhecidos. 
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Cerâmica de cariz lúdico 

Este grupo cerâmico é constituído por formas cuja funcionalidade está directamente 

relacionada com actividades de lazer. Foi identificada uma única forma: malha de jogo 

 

20 – Malha de jogo 

Esta forma consiste num pequeno fragmento cerâmico afeiçoado com o intuito de se 

tornar numa peça utilizada em vários tipos de jogos. Geralmente produzem-se a partir de 

fragmentos cerâmicos resultantes da fragmentação de recipientes cerâmicos, que foram 

reaproveitados e readaptados a uma nova funcionalidade. 

No conjunto de Palmela identificou-se uma única malha de jogo, identificada na U.E. 

10B. Trata-se de um pequeno fragmento de cerâmica comum (fabrico II), reaproveitada. 

Verifica-se, de facto, que as extremidades da peça encontram-se intencionalmente afeiçoadas, 

conferindo-lhe um aspecto tendencialmente circular. 

 

 

 

Decoração e revestimentos 

Mais uma vez interessa referir a natureza do conjunto aqui tratado para se introduzir um 

novo tema de análise. Por ser um conjunto marcado pela cerâmica comum, os tipos de 

decoração identificados em maior número são os directamente ligados a esse tipo de 

cerâmica, ou seja, a pintura e a decoração incisa. 

Revestimentos vidrados, com intencionalidades estéticas óbvias, ou outros tipos de 

decoração interpretados como mais luxuosos, como o verde e manganês e a corda seca, são 

praticamente inexistentes neste conjunto, representado uma percentagem ínfima da sua 

totalidade. 

Deste modo, resolveu-se subdividir o capítulo da decoração e revestimentos nas seguintes 

categorias: 

 Pintura: 

o Pintura a branco; 

o Pintura a vermelho; 

o Pintura a preto; 

 Decoração incisa; 

 Vidrados; 
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 Corda seca. 

 

A cerâmica decorada corresponde a 33,7% do total de NMI identificados (gráfico 95). De 

entre tipos de decoração e revestimentos identificados (gráfico 96), destaca-se a pintura a 

branco, identificada em 18,7% do total de NMI, seguindo-se a decoração incisa, 8,8%, os 

vidrados, 5,4%, a pintura  a vermelho, 0,6%, a pintura a negro, 0,3%, e, finalmente, a 

decoração a corda seca total, 0,2%. 

 

A pintura 

A cerâmica pintada é, na generalidade dos conjuntos islâmicos estudados, uma das opções 

decorativas mais comuns e que assume, deste modo, um importante papel na materialidade 

cultural islâmica, assumindo, não poucas vezes, uma das suas “imagens de marca”. Por isso, o 

estudo da pintura no conjunto cerâmico aqui em estudo, nas suas mais variadas componentes, 

apresenta-se como algo incontornável, quer pela sua expressividade no conjunto, quer pela 

informação que fornece. 

O estudo das cerâmicas pintadas realizou-se, numa primeira fase, através da identificação 

dos principais motivos pintados, os quais foram comparados com outros materiais 

procedentes de contextos islâmicos do castelo e da vila de Palmela, a fim de se identificarem 

as principais linhas e tendências gerais. Contudo, e apesar de no vasto conjunto aqui estudado 

existirem alguns fragmentos de dimensão considerável e que, de facto, preservaram 

superfícies pintadas significativamente extensas, a verdade é que no geral os fragmentos 

pintados são de reduzida dimensão, sendo impossível a identificação de motivos concretos em 

cerca de 70% do total de fragmentos com pintura. Deste modo, dos 30% que sobram, a 

maioria são fragmentos de reduzida dimensão, que preservaram apenas parcialmente os 

motivos pintados, pelo que há que admitir, aqui, a existência de uma margem de erro 

considerável, decorrente das limitações acima referidas. 

Para a classificação dos motivos pintados das cerâmicas islâmicas da galeria 5, utilizou-se, 

como base de estudo, o trabalho desenvolvido por Marco Liberato sobre a cerâmica pintada a 

branco em Santarém, no período compreendido entre os séculos XI e XVI, no âmbito da sua 

tese de mestrado (Liberato, 2011, 145 pp.), concretamente a parte dedicada às cronologias 

islâmicas (figura 11). Apesar de apenas ser contemplada a pintura a branco neste trabalho, 

pode considerar-se que independentemente do pigmento utilizado, branco, vermelho, ou 

preto, os motivos e gramáticas decorativas são os mesmos, pelo que a pintura como elemento 
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decorativo da cerâmica islâmica deve ser considerada per si, e não dividida mediante a 

coloração do pigmento utilizado (ibidem, p.41). O trabalho desenvolvido por Marco Liberato 

em Santarém, revelou-se muito adequado para os materiais de Palmela, algo que seria 

expectável visto ambos os sítios se encontrarem na mesma região, com óbvias relações 

culturais entre si. Contudo foram identificados alguns motivos que não se encontravam 

tratados naquele trabalho, pelo que se sentiu necessidade de procurar outros estudos para 

colmatar estas ausências. Foi desta forma que se integrou, nesta parte, o trabalho de Helena 

Catarino, sobre o Alto Algarve Oriental, concretamente a parte em que a autora sistematiza os 

motivos decorativos pintados em cerâmicas não vidradas (Catarino, 1997/1998, p. 811 - 815). 

 

De um modo geral, os motivos decorativos identificados correspondem a linhas simples, 

verticais, horizontais ou oblíquas, espessas ou finas, quase sempre rectas, ou tendencialmente 

rectas, e onduladas (figura 11) (Liberato, 2011). É neste grupo que surge o motivo I.1, linhas 

espessas ou medianamente espessas, verticais (I.1.A) ou horizontais (I.1.B). Estes motivos são 

identificados em apenas 4,2% do total de fragmentos com pintura a branco e tanto surgem 

isolados como repetidos na mesma peça, geralmente em grupos de três ou quatro. A variante 

horizontal surge, não poucas vezes, no bordo de algumas panelas, enquanto a variante vertical 

tende em surgir no corpo de alguns cântaros e panelas, assim como em asas de outros grandes 

recipientes. Este motivo encontra-se identificado apenas em pintura a branco e em cronologias 

que não vão além do século XI. O motivo I.4 consiste em linhas finas tendencialmente rectas, 

verticais (I.4.A) ou horizontais (I.4.B), sendo comum encontrarem-se agrupadas em conjuntos 

de três. Este motivo é o mais comum e surge em cerca de 17% do total de fragmentos com 

pintura, sendo a variante vertical a mais comum. Este motivo surge, por vezes, associado a 

outros, nomeadamente a linhas finas onduladas ou em ziguezague, verticais ou horizontais. 

Identificou-se, maioritariamente, em pintura a branco e só muito raramente, em pintura a 

vermelho. Este motivo é particularmente comum em louça de mesa, sobretudo a variante 

horizontal, aplicada em copos e jarrinhas, por vezes associada a linhas incisas simples 

horizontais. O motivo I.7 é muito semelhante ao I.4. Apresenta, igualmente, variantes 

verticais (I.7.B) e horizontais (I.7.A), que se distinguem das do motivo anterior por se 

apresentarem menos espaçadas entre si e agrupadas em conjuntos de quatro linhas. Surgem, 

contudo, novas variantes, com linhas oblíquas (I.7.C e I.7 D) e ainda uma outra que apresenta 

linhas oblíquas sobrepostas (I.7.C). Este motivo corresponde a apenas 2,2% do total de 

fragmentos com pintura, centrados sobretudo em períodos que não vão além do século XI. Tal 
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como o motivo I.4, o I.7 surge com frequência em cântaros, uma das formas mais 

profusamente decoradas. A variante I.7.D surge, ainda, em fundos de algumas caçoilas/tigelas 

e tigelas. 

O motivo I.2 corresponde a linhas geralmente espessas pintadas a dedo. Podem ser 

tendencialmente verticais (I.2.A) ou horizontais, oblíquas (I.2.B) e ainda onduladas (I.2.C). 

Este motivo foi identificado em apenas 2% do total de fragmentos com pintura, sendo um 

motivo exclusivo da pintura a branco e surge em todas as fases de ocupação. As variantes 

oblíquas e onduladas são muito mais raras. Este motivo encontra-se aplicado em asas de 

panelas e cântaros, assim como no corpo. A variante ondulada pode, ainda, ser aplicada em 

jarrinhas, como se verifica num exemplo procedente da alcáçova do castelo de São Jorge, 

Lisboa (Gomes et al, 2001, p. 128). 

Linhas onduladas ou em ziguezague são, igualmente, motivos relativamente comuns nas 

cerâmicas pintadas da galeria 5. O motivo I.3.A corresponde a linhas onduladas finas e 

longas, verticais (I.3.A) ou horizontais (I.3.B), geralmente agrupadas em conjuntos de 3 a 4 

linhas. Foram identificadas em 1,6% do total de fragmentos com pintura, sobretudo em 

cântaros e em copos e jarrinhas, associadas ao motivo I.4. na sua variante horizontal. Por sua 

vez, o motivo I.5, consiste em linhas finas onduladas, mas curtas. Este motivo foi identificado 

em apenas 1% dos fragmentos com pintura a branco e assenta em cronologias que não vão 

além do século XI. Surge em pintura a branco e a vermelho. Este motivo é particularmente 

frequente em loiça de mesa, concretamente nos copos e nas jarrinhas. 

Foram ainda identificados outros motivos mais raros que os acima apresentados. O motivo 

I.6. corresponde a um penteado em ziguezague, identificado em apenas 0,5% do total de 

fragmentos com pintura. É um motivo comum no período califal e não se encontra em 

cronologias posteriores ao século XI. O motivo I.9 corresponde a círculos sobrepostos e foi 

identificado em apenas 0,3% do total de fragmentos com pintura. É um motivo comum em 

recipientes como bilhas e cântaros, geralmente associado a motivos como o I.4, e também em 

caçoilas/tigelas e tigelas, aplicado na parte interior das peças. O motivo I.11 corresponde a 

arcos de círculo, geralmente em conjuntos de 4, com as extremidades mescladas. Tanto 

surgem na vertical (I.11.A) como na horizontal (I.11.B). Este motivo foi identificado em 

apenas 0,7% do total de fragmentos com pintura. É um motivo relativamente comum em 

alguns cântaros, enquanto a sua variante horizontal surge em algumas jarrinhas do conjunto 

aqui analisado. 
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Outro motivo importante consiste em pintura na parte superior do bordo (Catarino, 

1997/1998, p. 814), concretamente traços curtos e finos, tendencialmente rectos ou 

ligeiramente curvos, espaçados. Este motivo surge em 1,6% do total de fragmentos com 

pintura a branco. É um motivo muito comum na parte superior de algumas caçoilas e, 

sobretudo, de caçoilas/tigelas, existindo exemplares na galeria 5 desse motivo aplicado a 

branco, vermelho e preto. Surge, também, na parte superior de alguns cântaros. No que 

respeita às asas, este tipo de fragmento apresenta grande diversidade de motivos decorativos, 

mas o mais comuns são os traços curtos e finos horizontais, identificados em 2,3% do total de 

fragmentos com pintura, que surgem, sobretudo, nas asas de jarrinhas e outras formas 

fechadas típicas de louças de mesa (ibidem, p. 841). Pode haver ainda uma variante, mais 

comum em asas de recipientes mais robustos como panelas e cântaros, que consiste em traços 

curtos e finos nas extremidades da asa, podendo, ou não, a zona central possuir um outro 

motivo, central. Verifica-se, ainda, a existência de um motivo foliáceo (ibidem, p. 841) 

existente em apenas 0,2% do total de fragmentos com pintura. Além de todos os motivos 

referidos, identificados nas cerâmicas pintadas provenientes da galeria 5, há ainda que referir 

a existência de cerca de 0,7% de fragmentos cujos motivos não foram possíveis de classificar.  

Em suma, apesar de relativamente vasto, 1525 fragmentos com pintura (13% do total de 

fragmentos) correspondentes a um NMI com pintura de 173 exemplares (21,5% do total de 

NMI), a verdade é que aquilo que caracteriza os materiais cerâmicos pintados da galeria 5 do 

castelo de Palmela é o seu elevado grau de fragmentação que não permite, na maioria dos 

casos, a identificação de associações de motivos e gramáticas decorativas completas. No que 

respeita à pintura propriamente dita, a percentagem de pintura a branco é esmagadora, 

correspondendo a 98,9% do total de fragmentos com pintura identificados, algo que está em 

linha com o que se verifica um pouco por todo o Gharb al-Andalus. Por outro lado, a pintura a 

vermelho e a preto apresenta valores muito reduzidos, respectivamente 0,7% e 0,4% do total 

de fragmentos com pintura, facto que confirma o absoluto domínio da pintura a branco do 

conjunto aqui estudado. 

 

A pintura a branco. 

Em períodos pré-islâmicos, sobretudo no período romano (Baixo Império), reconhecem-se 

tradições pictóricas a branco em algumas áreas da península Ibérica, sendo de destacar, de 

entre as regiões que hoje integram o actual território português, a área em torno das cidades de 

Braga e Porto, na região Norte, na região de Conímbriga, no Centro (Delgado, Morais e 
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Ribeiro, 2009, p. 37), e em alguns sítios do Norte do Alentejo, sobretudo necrópoles de 

tradição indígena, abastecidos por Mérida (Abascal, apud Liberato, 2011, p. 40). Outras 

tradições pictóricas a branco, desta feita do período visigótico, são reconhecidas nas regiões 

de Cercadilla, perto de Córdova (Fuertes e Hidalgo, 2003, p. 534 - 536) e em alguns sítios no 

actual território português, como na basílica paleocristã do Monte da Cegonha, na Vidigueira 

(Alfenim e Lopes, apud Liberato, 2011, p. 40). Apesar de reconhecidas essas tradições, não se 

crê que tenham influenciado directamente a pintura a branco islâmica, quer pelas óbvias 

diferenças na representatividade no seio dos conjuntos cerâmicos, quer pelos próprios motivos 

pintados, isolados ou em associação (ibidem, p. 40). 

Com efeito, a divulgação em larga escala da pintura a branco em época islâmica deve ser 

encarada como uma introdução relacionada com a chegada de novos fenómenos culturais, 

possivelmente com origem no Norte de África (ibidem, p. 40). 

No conjunto aqui estudado, e como acima já foi referido, a pintura a branco domina o 

panorama das cerâmicas decoradas (gráfico 96), independentemente da cronologia e dos 

contextos em que surge, apresenta uma grande variedade de motivos decorativos pintados 

(gráfico 98). No geral, os estudos apontam para a existência de pintura a branco logo no 

século VIII, inclusive em sítios localizados no actual território português, em percentagens 

muito reduzidas, verificando-se um incremento deste tipo de decoração a partir do século XI. 

Contudo, essa ausência nos períodos emiral e califal pode estar directamente relacionada com 

o facto dessas cronologias não estarem, ainda, tão estudadas como as realidades arqueológicas 

referentes aos séculos XI, XII e XIII. 

No caso da galeria 5, em U.E. atribuídas ao período emiral, foram identificados 97 

fragmentos com pintura a branco, 6% do total de fragmentos de contextos emirais, 25 dos 

quais com forma atribuída, correspondentes a 25,5% do total de NMI atribuídos a esta 

primeira fase de ocupação islâmica (gráfico 99). Essas percentagens são muito significativas 

quando se trata do período emiral, contudo a maioria foi identificada na U.E. 16 que data da 

segunda metade do século IX e início do X, pelo que se pode avançar com a tese de que a 

partir da segunda metade do século IX, a pintura a branco encontra-se absolutamente presente 

nas produções cerâmicas de Palmela. No que respeita aOS motivos decorativos, são 

identificados, de um modo geral, grande parte dos referidos, sendo de destacar os motivos em 

linhas, espessas ou finas, verticais ou horizontais, na maioria tendencialmente rectas, mas 

também onduladas. Esses motivos surgem aplicados, sobretudo, sobre pastas comuns 

(fabricos II e IV), aplicadas sobre engobe/aguada cinzenta ou alaranjada, não se verificando 
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grandes disparidades entre estas duas variantes, respectivamente 44,7% e 50,8%. Já a pintura 

a branco sobre pastas claras corresponde a apenas 4,4% do total de fragmentos pintados a 

branco. As formas onde se verifica maior aplicação de pintura a branco neste período são, 

sobretudo, panelas, cântaros e jarrinhas. 

No período califal, a percentagem de pintura a branco é ligeiramente superior, cerca de 

11,5% do total de fragmentos do período califal, percentagem essa que aumenta ligeiramente 

para 16,8% quando se trata do NMI, mas que quando comparada com as mesmas 

percentagens verificadas para o período emiral, revelem um diferença substancial que deve 

ser assinalada. Em relação aos motivos decorativos, verifica-se uma diversificação em relação 

ao período anterior, sinal de uma certa maturidade deste tipo de decoração em concreto. A 

aplicação da pintura a branco sobre superfícies laranjas, representa 59,1% do total de 

fragmentos com pintura a branco, sendo que 37,7% corresponde a fragmentos com pintura a 

branco sobre superfícies cinzentas e 3,2% sobre pastas claras. O quadro que emerge neste 

período cronológico é o de uma manutenção, em parte, do panorama do período anterior, 

verificando-se, contudo, a preferência de pintura a branco sobre superfícies laranja em 

desfavor das superfícies cinzentas. 

Para o período dos reinos Taifas a percentagem, tanto de fragmentos como de peças com 

forma atribuída, aumenta significativamente quando comparada com o período califal, 

correspondendo, respectivamente, a 15,6% e 20%. Há, de facto, um incremento assinalável, 

que vai ao encontro do que se verifica um pouco por todos os sítios islâmicos do Gharb. No 

conjunto da galeria 5, as cerâmicas pintadas a branco atribuídas a esse período são, além das 

mais abundantes, as mais diversificadas e que permitiram, dentro do possível, as melhores 

reconstituições de gramáticas decorativas. São reconhecidos, para este período, exemplares de 

todos os motivos decorativos descritos supra. Em relação à superfície onde se aplica a pintura, 

as superfícies laranja voltam a assumir a preponderância, correspondendo a 50,8%, seguidas 

pelas superfícies cinzentas, 45,2%, e pelas pastas claras, 4%. 

Para o final da ocupação islâmica, as percentagens de fragmentos e peças com pintura a 

branco mantêm-se em níveis semelhantes aos verificados no período anterior. A percentagem 

de fragmentos com pintura a branco em relação à totalidade dos fragmentos atribuídos a esse 

período é de 14,7%, enquanto a percentagem de peças em relação ao NMI da última fase de 

ocupação islâmica é de 26,3%. A relação entre a pintura a branco e as superfícies das peças é, 

neste período, muito equivalente, 49,5% para as superfícies laranjas e 50,5% para as 

superfícies cinzentas. Verifica-se, portanto, um incremento significativo da pintura a branco 
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sobre superfícies cinzentas, contrariando toda a tradição anterior verificada no sítio, enquanto 

deixa de surgir a pintura a branco sobre pastas claras. 

 

Pintura a vermelho 

Geralmente considera-se que o pigmento encarnado característico da pintura a vermelho 

de época islâmica se obtém partir de óxido de ferro que, durante o processo de cozedura 

oxidante, adquire coloração encarnada, sendo possível identificar na mesma peça ou em peças 

diferentes tonalidades distintas, resultantes de processos de cozedura, relativamente 

irregulares (Gómez, 2006, p. 563), ou até mesmo de características específicas das pastas, tais 

como a composição química ou, simplesmente, a coloração. 

Ao contrário do que se verifica na cerâmica com pintura a branco, onde todos os motivos 

podem surgir em praticamente todas as formas, apesar de se verificarem padrões gerais, no 

caso da pintura a vermelho, verifica-se uma muito maior coerência na relação entre motivos e 

formas (ibidem, p. 563). Contudo, dada a realidade da cerâmica islâmica proveniente da 

galeria 5, demasiado fragmentada, e a raridade dos exemplares com pintura a vermelho, essa 

correlação não se consegue estabelecer. Foram identificados apenas cinco peças, 

classificáveis, com pintura a vermelho (gráfico 96), todas elas correspondentes a fabricos com 

pastas claras (VI e VII), 2 jarrinhas, sendo de destacar a existência dos conhecidos traços 

curtos horizontais na asa, em 2 caçoilas/tigelas, tendo-se verificado em ambas traços curtos na 

parte superior do bordo, sendo que uma delas apresenta pintura a vermelho na parte interna da 

peça, composta pelos motivos I.3.A e I.4.A. Todas essas peças apresentam a pintura a 

vermelho sobre pastas claras, apresentando colorações um tanto ou quanto irregulares, típicas 

das produções mais tardias de peças com pintura a vermelho (ibidem, p. 563). Foi ainda 

identificada uma peça, procedente da U.E.17A, datada dos séculos VIII/IX, que apresenta 

pintura a vermelho alaranjado, coloração muito característica de épocas mais recuadas, 

aplicada sobre pastas do tipo VII. Esta é uma forma de pequena dimensão, que não permitiu 

classificação formal. 

Conclui-se, portanto, que a presença de pintura a vermelho nos materiais da galeria 5 do 

castelo de Palmela é uma realidade muito esporádica, representando apenas 0,7% do total de 

fragmentos com cerâmica pintada. A pintura a vermelho surge na fase emiral, 3% do total de 

fragmentos pintados, califal, 0,9%, e nos reinos taifas, 0,5%, não se tendo identificado 

nenhum exemplar em estratos com cronologias posteriores ao século XI (gráfico 100). Este 

panorama permite verificar que apesar de apresentar sempre percentagens muito reduzidas, é 
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no período emiral que essas produções, quase sempre consideradas como importações, quer 

pela aplicação quase sempre em pastas claras, quer pela dificuldade em se encontrar óxido de 

ferro nas bacias do Tejo e do Sado, atingem maior expressividade, expressividade essa que se 

vê reduzida, gradualmente, durante o período califal e o período das Taifas, até desaparecer 

por completo no final da ocupação islâmica. 

 

Pintura a preto 

Geralmente considera-se que o pigmento negro, característico da pintura a preto de época 

islâmica, se obtém a partir de óxido de manganês. 

Este tipo de pintura é o mais raro no conjunto aqui estudado, representado, apenas, 0,3% 

do total de peças decoradas (gráfico 96), correspondentes a apenas três peças. Uma das peças 

apresenta, apenas, vestígios de pintura a preto, outra apresenta um motivo não 

identificado,sendo que apenas uma peça, correspondente a uma caçoila/tigela, apresenta um 

motivo passível de ser determinado, e que consiste em traços curtos, paralelos, executados na 

parte superior do bordo (estampa 11). Todos, os três, exemplares com pintura a preto, 

correspondem a estratos que integram o período califal, algo que se afigura possível, visto 

esse tipo de decoração ser muito característico dessa fase de ocupação. 

Conclui-se, portanto, que a presença de pintura a preto nos materiais da galeria 5 do 

castelo de Palmela é uma realidade muito esporádica. Este tipo de pintura surge, apenas, na 

galeria 5, aplicada sobre pastas beges, correspondentes ao fabrico VI. 

 

A decoração incisa 

A decoração incisa, feita com um objecto cortante, um punção ou um pente, pode 

apresentar motivos muito simples, como por exemplo, traços concêntricos que definem uma 

cartela no interior de formas abertas, séries de incisões em partes de uma determinada peça, 

motivos em ondulado e em ziguezague, ou ainda incisões a pente, com uma ou várias bandas, 

normalmente ondulado (Catarino, 1997/1998, p. 812 - 813). 

O panorama geral da decoração incisa identificada nas peças que constituem o conjunto 

aqui estudado não foge, muito, à descrição acima referida. Os motivos identificados são, 

praticamente os mesmos, muito simples, resumindo-se a decorações esquemáticas. Aliás, a 

decoração incisa chega a cumprir um papel terminantemente secundário quando associada a 

outros tipos de decoração ou revestimentos, tanto na pintura, resumindo-se a uma ou duas 

linhas rectas incisas horizontais, como em peças vidradas. Os motivos definidos foram os 
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seguintes: Linhas incisas, finas, rectas e horizontais, identificadas em 87,8% do NMI com 

decoração incisa; sulcos incisos, 25,7%; linhas onduladas, 8,1%; linhas em ziguezague, 2,8%; 

linhas incisas na parte superior do bordo;  penteado; e círculos incisos (gráfico 101). 

A seguir à pintura a branco, a decoração incisa é o tipo de decoração mais comum, tendo 

sido identificada em 8,8% do total de NMI do conjunto. No período emiral, este tipo de 

decoração encontra-se representado em apenas 3,1% do NMI, percentagem essa que se vê 

aumentada significativamente no período seguinte, atingindo os 11,6%. No período dos reinos 

Taifas, a decoração incisa inicia um processo descendente, atingindo 8,9% nesta fase e apenas 

3,2% na fase final da ocupação islâmica (gráfico 102). 

É um tipo de decoração utilizado, sobretudo, em formas abertas. Nas caçoilas, os motivos 

mais comuns são as linhas horizontais, uma, duas ou três, paralelas, os sulcos na zona 

imediatamente abaixo do bordo e as linhas onduladas horizontais, motivo que poderá 

remontar ao período pré-islâmico (Fernandes e Carvalho, 1999, p. 519). Nas tigelas, o 

principal motivo decorativo é a linha incisa horizontal, simples. Nas formas fechadas, 

destaca-se a sua aplicação em formas típicas de louça de mesa, concretamente os copos e as 

jarrinhas. Nestas formas, a decoração é, igualmente, muito simples, quase sempre uma ou 

duas linhas incisas horizontais simples, muitas vezes associadas pintura a branco, essa sim 

desempenhando o papel central na decoração da peça. 

 

Os vidrados 

Os vidrados são, na sua essência, uma técnica de revestimento de certas formas cerâmicas, 

que se relaciona, directamente, com a necessidade de impermeabilização das peças. Surgem, 

comummente, tanto em formas abertas, como caçoilas, tigelas e taças, como em formas 

fechadas, tais como bilhas e garrafas e, ainda, na superfície interna de algumas panelas. 

Contudo, a vidragem de peças não se resume a uma simples técnica de revestimento. As peças 

vidradas adquirem um aspecto substancialmente mais cuidado, “fino”, que as peças de 

cerâmica comum não possuem. Aliado a esse facto, a vidragem introduz o factor coloração 

que, obviamente, vem alterar completamente a relativa monotonia cromática das cerâmicas 

comuns, sem desprimor para as decorações pintadas e incisas. 

A vidragem de peças cerâmicas é, sem dúvida, uma das grandes novidades introduzidas 

pelo mundo islâmico. Os primeiros vidrados, plumbíferos, identificados no al-Andalus 

surgem no século IX, mas é no X que se constata a maior difusão desta técnica, 

desenvolvendo-se, rapidamente, técnicas de vidragem com combinações bicromáticas e 



 
88 

 

policromáticas (Gómez, 2003, p. 10). Associada à vidragem, surgem outras técnicas 

decorativas, como a pintura a óxido de manganês, decoração incisa, estampilhada, entre 

outras. As combinações bicromáticas mais frequentes apresentam fundos melados ou brancos, 

nos quais se desenvolvem motivos geométricos em preto ou castanho (manganês). Também 

eram comuns outras combinações de verde e manganês (sem branco), concretamente o 

melado e verde e o branco e verde. 

A combinação melado e manganês é, com certeza, a que tem maior difusão e persistência 

no al-Andalus, onde se encontra, ininterruptamente, desde o século X. Os Motivos principais 

consistem em composições com círculos e arcos, tangentes ou secantes, e representações 

esquemáticas de flores de lótus e palmetas. 

A combinação branco e manganês possui, por sua vez, uma cronologia mais restrita, 

centrando-se nos séculos X e XI. Os motivos decorativos são de dimensão mais reduzida, 

sendo os mais frequentes a epigrafia e a pseudo-epigrafia. Esta última combinação está muito 

ligada à decoração, desta feita policroma, verde e manganês. 

O verde e manganês, por sua vez, tem origem no Oriente, em cerâmicas chinesas da 

dinastia Tang (século VII). Essas produções chegam ao médio oriente por via comercial e 

começam a ser imitadas a partir do século IX. A sua produção chega à Península Ibérica em 

meados do século X, tendo sido associada à cidade palatina de Madinat al-Zahra. Contudo, 

esta técnica rapidamente se difunde, sendo produzida, logo, na segundo metade do século X 

em outros centros oleiros. (Gómez, 2002, p. 11 - 12). Tradicionalmente, considerava-se que a 

sua produção consistia na aplicação de motivos desenhados com óxidos de cobre e de 

manganês sobre um engobe branco, vidrando-se posteriormente. Esta tese tem sido posta em 

causa, sobretudo devido à identificação de estanho após análises laboratoriais. Os motivos 

decorativos são muito variados e possuem uma forte carga simbólica. Destacam-se os motivos 

antropomorfos, zoomorfos, vegetalistas, o cordão da eternidade e os motivos epigráficos, 

concretamente a baraka (benção) e al-mulk (o poder). 

A vidragem polícroma simples, sem motivos decorativos adicionados posteriormente, 

apresenta uma série de deficiências provocadas, sobretudo, quando os óxidos se fundem no 

forno e passam ao estado líquido, retirando nitidez ao desenho original. Pensa-se que o 

surgimento da técnica decorativa conhecida por corda seca tenha surgido como resposta às 

dificuldades levantadas pela técnica de vidragem polícroma simples (Gómez, 2007, p. 101). 

No conjunto da galeria 5, as peças vidradas encontram-se sub-divididas em três sub-

fabricos distintos, consoante as pastas sobre as quais foram aplicados. Ao longo do processo 
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de estudo deste conjunto, ponderou-se criar um fabrico independente correspondente 

unicamente a pastas com superfícies vidradas. Contudo, e apesar dessa solução ser útil na 

análise de algumas situações, a verdade é que não se verificou lógico agrupar num só fabrico 

peças com pastas totalmente distintas, muito provavelmente provenientes de áreas diferentes, 

pelo que se optou por interpretar, aqui, o vidrado como uma técnica de revestimento, com 

uma intencionalidade decorativa bem marcada, mas transversal a várias produções. 

Novamente neste aspecto, o elevado grau de fragmentação das peças dificulta a 

interpretação dos dados. Os fragmentos vidrados que se preservaram não apresentam, na sua 

maioria, qualquer vestígio de decoração, a não ser, pontualmente, algumas linhas incisas 

simples. Do ponto de vista da coloração, destacam-se os vidrados com tons verdes, uma 

tendência transversal a toda a ocupação islâmica do sítio. Os vidrados melados, embora 

menos frequentes, também apresentam longa diacronia, à imagem do que se verifica um 

pouco por todos os sítios com ocupação islâmica. Identificaram-se algumas variantes desses 

vidrados melados, concretamente vidrados mais escuros, próximos do castanho, e mais claros, 

próximos do amarelo. Identificaram-se, ainda, alguns, poucos, vidrados laranja. São raros e 

surgem, sobretudo, em superfícies internas de panelas atribuídas aos séculos XI e XII. 

Quanto à decoração, além das linhas simples, não se identificaram outros tipos de 

decoração incisa, nem estampilhada, na galeria 5. Identificaram-se, sim, apenas dois 

exemplares de peças vidradas com decoração a óxido de manganês, uma correspondente ao 

fundo de uma caçoila (nº 458), identificada na U.E. 15 (século X), que consiste em duas 

linhas tendencialmente rectas e irregulares, a óxido de manganês (castanho escuro) aplicado 

sobre um vidrado grosseiro verde escuro (estampa 11). O outro fragmento, nº 1443 (estampa 

30), também corresponde ao fundo de uma caçoila ou tigela, revestido a vidrado melado e 

com decoração a óxido de manganês (castanho escuro). O motivo não é de fácil identificação. 

Consiste numa linha irregular que poderá corresponder a parte de um motivo epigrafado. 

Na galeria 5, as primeiras cerâmicas vidradas surgem logo no período emiral, na 

esmagadora maioria dos casos identificadas na U.E. 16, datada da segunda metade do século 

IX, o que comprova que logo nesse encontram-se, em Palmela, cerâmicas vidradas, em linha 

com o que se verifica no restante Emirato. Nesta fase, a percentagem de cerâmicas vidradas é 

de 3,8% (gráfico 103). No período califal, a percentagem de cerâmicas vidradas quase que 

duplica, comprovando a consolidação da técnica de vidragem. Este período é o que apresenta 

maior percentagem deste tipo de cerâmica. 
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No período dos reinos Taifas, verifica-se um ligeiro decréscimo, 5,7% (gráfico 103), 

tendência que prossegue durante o final da ocupação islâmica, com a percentagem de 

cerâmicas vidradas a baixar para 4,6%. Volta-se a constatar aqui que, apesar do período dos 

reinos taifas ser o que apresenta maior volume de material, assim como maior diversidade 

formal e tipológica, é o período califal aquele que apresenta maior percentagem de peças 

correspondentes a fabricos cuidados e finos, revelando um período significativamente 

próspero. 

 

A corda seca 

A corda seca é uma técnica decorativa que consiste no desenho dos motivos decorativos 

com traços de manganês que frequentemente é misturado com matéria gordurosa. 

Constituem-se, desta forma, pequenas áreas que depois são preenchidas com vários fundentes 

(óxido de ferro para obter o melado, óxido de cobre para o verde, óxido de manganês para o 

preto, estanho para o branco, etc.). Posteriormente, a peça vai ao forno onde o manganês e a 

gordura se queimam e transformam numa espécie de cinza que impede os óxidos de se 

misturarem (Gómez, 2002, p. 13 - 14). 

Esta técnica surge na Península Ibérica por volta do século XI, embora subsistam algumas 

dúvidas sobre antecedentes desta técnica decorativa no Próximo Oriente. A sua autoria 

começou por ser atribuída às oficinas áulicas de Madinat al-Zahra, mas observou-se que essas 

produções surgem praticamente em simultâneo um pouco por todo o al-Andalus. Terá 

existido mais do que um centro produtor e, embora não se conheça um centro criador desta 

técnica decorativa, a zona de Toledo assume-se como a mais plausível, na medida em que é a 

zona com maior concentração destas peças atribuídas ao século XI (ibidem, p. 13). Embora 

não seja de excluir completamente uma origem califal para esta técnica, as peças de corda 

seca mais antigas assemelham-se mais às formas e motivos do verde e manganês típico do 

século XI, do que, propriamente, às produções tipicamente califais (ibidem, p. 13). 

Das duas variantes de corda seca conhecidas, a corda seca total e a corda seca parcial, na 

galeria 5 só se identificaram exemplares correspondentes à primeira variante. 

A jarrinha nº 2483, em corda seca total, identificada na U.E. 10B (estampa 45), não 

preservou, infelizmente, o bordo nem o fundo. A reconstituição gráfica da peça só foi possível 

graças aos fragmentos de bordo e do colo identificados, aos quais somou-se a asa, pelo que 

assume-se aqui que a reconstituição é apenas uma proposta possível, obtida a partir das 

medidas irregulares obtidas através de medição. 
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O colo apresenta forma tendencialmente cilíndrica, com as paredes convexas, o corpo 

apresenta forma globular e a asa, vertical e de secção tendencionalmente oval, apresenta, na 

curvatura existente na parte superior, uma espécie de pináculo muito esbatido. A superfície 

interna da peça possui estrias com dimensão considerável, quase que caneluras, e apresenta 

vestígios de vidrado verde escuro muito irregular. 

A decoração em corda seca situa-se, justamente, na superfície externa da peça. O corpo 

apresenta-se dividido em duas partes por uma linha horizontal, revestida a vidrado branco, 

que separa a parte inferior do corpo, revestida a vidrado melado, da parte superior, revestida a 

vidrado verde. É nesta área que se localiza um dos arranques de asa inferiores, igualmente 

revestidos a vidrado verde, aliás, toda a asa encontra-se revestida com este vidrado. O colo, 

por sua vez, apresenta um padrão decorativo mais complexo. Também o colo parece estar 

separado em duas partes, superior e inferior, por uma linha horizontal revestida a vidrado 

branco. A parte inferior encontra-se, igualmente revestida a vidrado melado, já a parte 

superior apresenta um padrão geométrico polícromo. Este padrão consiste em faixas 

horizontais de triângulos verdes e brancos, sobre um fundo melado, alternando-se a cor 

aquando da mudança da linha. 

Procuraram-se paralelos tipológicos e estilísticos para esta peça, e logo surgem algumas 

opções, concretamente em algumas peças de Mértola. Do ponto de vista tipológico, 

conhecem-se alguns exemplares de jarrinhas em corda seca, total ou parcial, que apresentam, 

salvaguardando as devidas diferenças, alguns pontos em comum com a peça que aqui se trata. 

O pináculo, embora muito esbatido na jarrinha da galeria 5, é o elemento que se destaca, dada 

a ausência do bordo, do fundo e de outras possíveis referências, verificando-se comum nas 

asas de outras jarrinhas decoradas a corda seca, como é o caso da icónica jarra decorada a 

corda seca parcial, procedente de Mértola (ibidem, p. 26 e 77), ou do subtipo C.O8.A de 

Manuel Retuerce Velasco (Retuerce, 1998, p. 185). Em Silves também se reconhecem esse 

tipo de asas em jarrinhas e jarras (Gomes, 2003, p. 242 e 288). 

Os motivos decorativos incluem-se na categoria de motivos geométricos. Esse tipo de 

motivos é considerado como de cariz secundário, tanto nas formas abertas como nas formas 

fechadas, sendo avançadas apenas três excepções: a primeira, corresponde às tigelas 

decoradas com rosetas formadas por composições geométricas radiais, que nada tem a ver 

com a jarrinha em foco; a segunda, corresponde a decoração com recticulados de losangos, 

aplicada, sobretudo, em bacios; e, por último, a mais duvidosa, a decoração com triângulos 

(ibidem, p. 31). A peça aqui em estudo deverá corresponder a esta última categoria. Com 
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efeito, em Mértola existe o fragmento de um bacio que apresenta um padrão decorativo muito 

semelhante ao identificado na jarrinha da galeria 5, tanto no que se refere à disposição dos 

triângulos, em faixas horizontais, como em relação às cores utilizadas, justamente o branco, o 

verde e o melado (ibidem, p. 64). 

Não se pode afirmar, com certeza, que a jarrinha em corda seca procedente da galeria 5, 

não tenha possuído um outro motivo decorativo que assumiria a preponderância da gramática 

decorativa, mas, e dadas as limitações impostos pelo grau de fragmentação da peça, assume-

se que o motivo principal, pelo menos o preservado, enquadra-se, certamente, no grupo dos 

motivos geométricos. 

 

 

 

Interpretação dos dados: a análise dos espólios cerâmicos 

 

O período emiral 

Foram identificados fragmentos cerâmicos nas U.E. 18, 17B, 17A e 16. A U.E. 18 

forneceu, apenas, o fragmento do bojo de um recipiente, possivelmente um cântaro (estampa 

1) com pintura a branco. As características técnicas e tipológicas desse fragmento, aliado ao 

facto de ser o único identificado nessa U.E., impede qualquer tentativa de enquadramento 

contextual, pelo que deverá tratar-se de uma intrusão. 

No total, o espólio cerâmico das U.E. atribuídas à fase emiral é de 1617 fragmentos, 

correspondentes a um NMI de 98 exemplares, sendo que 79,5% do total de NMI pertencem à 

U.E. 16. 

Do ponto de vista técnico, foram identificados todos os fabricos definidos, excepto o 

fabrico VIII, que corresponde a peças decoradas a corda-seca total, facto esse que vai ao 

encontro do panorama geral cronológico verificado nos outros sítios do Al-Andalus.  

O fabrico mais comum é o fabrico II, correspondendo a 59,3% do NMI. Foi identificado 

um fragmento com vestígios revestimento a vidrado, grosseiro, que poderá apontar para um 

fenómeno em que convivem técnicas autóctones, verificáveis nas características das pastas, 

aliadas a técnicas exógenas, nomeadamente no vidrado que reveste o fragmento (Fernandes, 

2004, p. 190). O fabrico I, que corresponde a pastas mais grosseiras com cozeduras redutoras, 

assume uma interessante proporção em fase emiral, algo que se compreende pelo facto de um 
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pouco por todos os arqueossítios islâmicos se registarem percentagens relativamente elevadas 

de cerâmicas semelhantes em fases iniciais da ocupação islâmica.  

Curiosamente, fabricos mais cuidados apresentam valores bastante relevantes para o 

período em questão (gráfico 104). De facto, apesar de se tratar de uma fase bastante recuada, 

geralmente associada a cerâmicas pouco cuidadas, muitas vezes correspondentes a protótipos 

evoluídos de cerâmicas autóctones, pré-islâmicas, a presença de cerâmicas mais cuidadas 

suplanta a das cerâmicas grosseiras. Contudo, é necessário referir que esse panorama é mais 

notório na U.E. 16, atribuída à segunda metade do século IX e início do século X, uma fase 

em que, certamente, a ocupação islâmica do território já se encontrava muito mais 

consolidada do que no século VIII. É ainda interessante notar que 18,3% do NMI, são 

fragmentos com fabricos que, muito provavelmente, são exógenos à área de estudo em 

questão, tratando-se de pastas sobretudo calcárias, bem depuradas, algumas delas decoradas 

com pintura a branco e a vermelho, sendo ainda de destacar a existência de 2% de peças, com 

pastas claras, que apresentam superfícies vidradas. 

No que respeita às formas, destacam-se as panelas (20,6%), as caçoilas (17,3%), as 

jarrinhas (17,3%) e os cântaros (11,2%). Foram ainda identificadas bilhas (7,1%), 

caçoilas/tigelas (5,1%), tigelas (4,1%), potes (4,1%), copos (2%), tampas/testos (1%) e ainda 

uma peça com bico vertedor (1%). 

Existem, sem dúvida, alguns tipos que marcam esta fase de ocupação. No que respeita às 

panelas, são de destacar os tipos 1A e 1C, datados justamente dos séculos VIII, IX e X. As 

panelas 1D são as mais comuns e surgem logo no século IX com uma significativa 

representatividade. A panela 1E, regra geral mais tardia (séculos X e XI), surge nesta fase 

com apenas dois exemplares. Este facto poderá reflectir o início de vida deste tipo, na 

transição do século IX para o X. Em relação às caçoilas, destacam-se os tipos 3A, cuja 

cronologia poderá recuar ao século VIII e o 3B, um dos mais comuns nestes estratos. Há 

ainda que referir a caçoila 3D, um dos tipos com maior duração e que surge logo no final da 

fase emiral com um peso muito significativo.  

Em relação à louça de mesa, o conjunto das tigelas caracteriza-se, igualmente, pela 

variedade tipológica. É nesta fase, concretamente na U.E. 16, que começam a surgir os três 

tipos de tigelas identificados, sendo de destacar a tigela 5A, muito característica dos períodos 

emiral, concretamente o final, e do califal. As jarrinhas são outra das formas que mais se 

destaca. A jarrinha 8A é, claramente, um tipo cuja cronologia centra-se nos séculos IX – X, 

podendo recuar ao século VIII como indicam os 2 exemplares identificados nas U.E. 17B e 
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17A. As jarrinhas 8B e 8C surgem com força logo nesta fase precoce, e irão permanecer até 

ao século XI. 

As outras formas identificadas não permitem conclusões tão concretas como as acima 

referidas. Surge um conjunto interessante de bilhas e cântaros, mas apresentam tipos com 

diacronias muito longas, que se iniciam, justamente, na fase emiral. Ainda assim convém 

referir as bilhas e cântaros com bordos extrovertidos e lábios triangulares, concretamente as 

bilhas 11B e os cântaros 14A e 14B, muito característicos da transição entre a fase emiral e a 

fase califal. 

Interessa, ainda, referir alguns materiais procedentes desta fase, exumados da galeria 5, 

mas que não foram alvo deste estudo em concreto, pois são peças em exposição, com 

referências em várias publicações. Para este período, conhecem-se apenas 2 peças. A primeira 

é um fragmento de candil (figura 12), concretamente do reservatório, de forma circular, de 

uma asa de rolo e do canal de alimentação. Apresenta uma pasta grosseira de cor negra, com 

superfícies alisadas de cor castanha e com muitas manchas negras (Fernandes, 1993, p.45), 

com certeza correspondente ao fabrico I. A outra peça levanta um interessante conjunto de 

problemas. Trata-se do fundo de uma tigela com decoração a verde e manganês (Fernandes, 

2004, p. 183), sendo o único exemplar deste tipo cerâmico identificado na galeria 5. A 

decoração consiste num ponteado simples, organizado em círculos concêntricos. A presença 

deste fragmento numa U.E. atribuída ao período emiral, seria susceptível de levantar um 

grande número de problemas cronológicos. Contudo, a sua presença pode ser explicada, pois 

foi identificado na U.E. 16, atribuída à segunda metade do século IX e início do X, pelo que 

esta camada atinge, mesmo que por um curto espaço de tempo, a cronologia atribuída às 

primeiras produções em verde e manganês. Além disso, atestaram-se algumas intrusões na 

U.E. 16, com certeza procedentes da U.E. 15, por sua vez datada da primeira metade do 

século X, que poderá ajudar a entender o porquê deste fragmento de verde e manganês surgir 

num estrato emiral. 

 

O período califal 

Deste período fazem parte os espólios procedentes das U.E. 15, 14, 13, 11B e 11A. No 

total, o espólio cerâmico das U.E. atribuídas à fase califal é de 4010 fragmentos, 

correspondentes a um NMI de 253 exemplares. 

Do ponto de vista técnico, foram identificados todos os fabricos definidos, excepto o 

fabrico IX (gráfico 106).  
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O fabrico mais comum é o fabrico II, correspondendo a 55% do NMI. O fabrico I, por sua 

vez, apresenta uma diminuição significativa quando comparado com os valores no período 

anterior. Inversamente, fabricos mais cuidados apresentam valores bastante mais relevantes 

em época califal, representando 30,6% do total de NMI (gráfico 106). A percentagem elevada 

desse tipo de fabricos aponta para um nível de sofisticação muito superior no período califal, 

quando comparado com o período anterior. Destes, 18,3% correspondem a fabricos exógenos, 

revelando a existência de contactos frequentes com outras regiões do al-Andalus. 

No que respeita às formas, destacam-se as panelas (26,5%), as caçoilas (14,6%), as 

caçoilas/tigelas (10,7%) e as jarrinhas (10,7%). Foram ainda identificadas tigelas, cântaros, 

copos, bilhas, taças, púcaros, potes, tampas/testos, peças com bordo trilobado, peças com bico 

vertedor, garrafas, talhas e candís (gráfico 107). 

De entre as formas mais comuns, destacam-se alguns tipos que marcam esta fase de 

ocupação. No que respeita às panelas, são de destacar os tipos 1D e 1E. O tipo 1D surge, com 

alguma representatividade, no século IX, assumindo a preponderância entre os vários tipos de 

panelas durante todo o período califal. O tipo 1E, vai crescendo em importância de forma 

mais lenta, ultrapassando, em importância, o tipo 1D na transição para o século XI. Em 

relação às caçoilas, destaca-se o tipo 3D, o mais comum ao longo de todo o período califal. 

No que respeita à louça de mesa, as tigelas começam a ganhar terreno dentro da 

globalidade do conjunto, sendo de destacar o tipo 5A, com tradição no período emiral, e, 

sobretudo, o tipo 5B, o tipo mais comum no período califal. Quanto às jarrinhas, enquanto no 

período emiral correspondiam a cerca de 17% do NMI, no período califal, esta forma vê a sua 

representatividade reduzida para pouco mais de 10% do NMI (gráfico 107). São de destacar, 

de entre as jarrinhas, os tipos 8B e 8C. 

No que respeita a outras formas, os cântaros mantêm uma importância relativa ao longo 

de todo o período califal, sobretudo os tipos 14 B, 14C e 14D. As bilhas e os copos mantêm, 

igualmente, uma importância relativa. Já as taças começam a ganhar expressividade, 

justamente, no período califal. 

Dada a maior diversidade dos conjuntos procedentes dos estratos de época califal, uma 

parte significativa das peças expostas são, justamente, deste período. À U.E. 14 corresponde o 

fragmento de um bico de candil, de pasta cinzenta-bege, depurada, com as superfícies alisadas 

de cor bege rosada (fabrico V). O bico é do tipo “bico de pato”, observando-se o orifício de 

ligação ao reservatório (Fernandes, 1993, p. 45). Este fragmento é, do ponto de vista 

tipológico e técnico, muito semelhante ao bico de candil identificado na U.E. 11B, também 
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atribuída ao período califal. Outra peça procedente da U.E. 14 é uma jarrinha, enquadrável no 

tipo 8C. Consiste no fragmento de bordo e de parede com asa completa, com pasta vermelha e 

superfícies alisadas, também de cor avermelhada no interior e acastanhada no exterior. Na 

superfície externa, esta peça apresenta pintura a branco, em bandas verticais, horizontais e 

linhas onduladas (figura 13) (Fernandes, 1993, p. 45; 2004, p. 151). Também na U.E. 14, foi 

identificado o fundo de uma tigela com decoração a corda seca total. Esta tigela apresenta 

uma pasta homogénea, bastante depurada, de cor bege rosada (fabrico VIII). A superfície 

interna da tigela apresenta decoração em corda seca total, com superfícies vidradas a amarelo, 

com pigmentos castanhos. A superfície externa apresenta-se toscamente vidrada a verde-claro 

(Fernandes, 1993, p. 46). Ainda na U.E. 14, há a registar um outro fundo de taça, ao qual 

pertence o fragmento 2897 (estampa 19), com decoração a corda seca total, com superfícies 

vidradas a amarelo melado, castanho-escuro, verde turquesa e branco, com esmalte aderente 

pouco brilhante. A superfície externa encontra-se revestida a vidrado amarelo melado (figura 

14) (ibidem, p. 46; 2004, p. 183). 

A presença de duas peças em corda seca é reveladora da prosperidade que se atingiu no 

período califal. Estas peças surgem na U.E. 14, datada do final do século X, sendo que, 

provavelmente, a cronologia tenha de ser alargada até ao início do século XI, devido à 

existência de corda seca, técnica decorativa atribuída ao século XI. 

Interessa fazer uma especial referência à U.E. 13 pela representatividade de fabricos 

cuidados, importados, assim como o “anormalmente elevado” número de peças vidradas, que 

torna a U.E. 13 naquela que apresenta maior percentagem de peças, consideradas mais 

valiosas. É curioso notar que, justamente na U.E. 13, foram identificados avultados vestígios 

de estuque de parede (Fernandes, 2004, p. 99), facto esse que reforça o momento de marcada 

prosperidade económica que esta U.E. parece atestar. 

 

O período dos reinos Taifas 

Deste período fazem parte os espólios procedentes das U.E. 12, 10C, 10B, 10 A, 10 e 9. 

No total, o espólio cerâmico das U.E. atribuídas ao período dos reinos Taifas é de 5320 

fragmentos, correspondentes a um NMI de 436 exemplares. 

Do ponto de vista técnico, foram identificados todos os fabricos definidos no conjunto 

aqui estudado (gráfico 108).  

O fabrico mais comum é, novamente, o fabrico II, correspondendo a 62,4% do NMI. Os 

fabricos mais cuidados apresentam valores bastante mais baixos do que no período califal, 
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representando 24,1% do total de NMI (gráfico 108). É curioso esse valor baixar quando 

comparado com o período anterior, dada a grande dimensão do conjunto e o elevado grau de 

diversidade formal e tipológica identificado. De entre os fabricos identificados, 12,6% 

correspondem a fabricos exógenos, uma percentagem substancialmente inferior à registada no 

período anterior e que poderá revelar uma maior regionalização das trocas comerciais e 

culturais durante o período das Taifas. 

No que respeita às formas, destacam-se as panelas (27,3%), as caçoilas/tigelas (16,5%), as 

caçoilas (12,8%) e as jarrinhas (8,3%). Foram ainda identificadas tigelas, cântaros e copos em 

percentagens relevantes, taças, potes, bilhas, peças com bordo trilobado, púcaros, talhas, 

alguidares, tampas/testos e 1 malha de jogo (gráfico 108). 

De entre as formas mais comuns, destacam-se alguns tipos que marcam esta fase de 

ocupação. No que respeita às panelas, é de destacar o tipo 1E, que assume total 

preponderância, no grupo das panelas, no período das taifas. Surgem, nesta fase, novos tipos 

de panelas, característicos dos séculos XI e XII. Estes novos tipos de panelas (1F, 1H e 1I) 

(gráfico 109) começam a surgir, em simultâneo, na U.E. 12, facto esse que foi interpretado 

como revelador de mudanças culturais óbvias. De entre as caçoilas/tigelas, destaca-se o tipo 

4H que surge nesta fase com um domínio total das formas abertas. É, também ele, um tipo 

característico dos séculos XI e XII, muito comum nos vales do Tejo e Sado. 

No que respeita à louça de mesa, também no grupo das tigelas surge um novo tipo que 

caracteriza essa nova fase cultural. A tigela 5D, com o seu característico corpo carenado. Este 

tipo passa a dominar, em conjunto com o tipo 5B, o grupo das tigelas nos conjuntos atribuídos 

aos reinos Taifas. Surge, também, um novo tipo de jarrinha, a jarrinha 8D, que passa a 

dominar as formas fechadas da louça de mesa (gráfico 109) 

No que respeita a outras formas, os cântaros mantêm uma importância relativa ao longo 

de todo o período dos reinos Taifas, sobretudo os tipos 14 B, 14C e 14D. Os copos mantêm, 

igualmente, uma importância relativa, assim como as taças, ao passo que as bilhas perdem 

importância. 

Dada a dimensão dos conjuntos procedentes dos estratos dos reinos Taifas, uma parte 

significativa das peças expostas são, justamente, deste período, sendo de destacar as peças 

procedentes da U.E. 10B. Desta U.E. são de referir duas caçoilas/tigelas, correspondentes ao 

fabrico II (figuras 15 e 16), sendo, uma delas, uma forma carenada. Há ainda que referir uma 

tigela vidrada, possivelmente correspondente ao tipo 5B, apresentando uma perfuração na 

parede (figura 17). Também na U.E. 10B foi identificado um fragmento de bordo de um 



 
98 

 

alguidar, correspondente ao fabrico II e com pintura a branco na superfície interna da peça 

(figura 18). Na U.E. 10A, há a registar a identificação de um fragmento de um cântaro, 

correspondente ao bordo, colo e uma asa. Esta peça apresenta vestígios de pintura  a branco  

na asa (figura 19). 

 

A fase final da ocupação islâmica 

Deste período fazem parte os espólios procedentes das U.E. 8B, 8, 7B, 7, 6E, 6, 5A e 5. 

No total, o espólio cerâmico das U.E. atribuídas à fase final da ocupação islâmica é 

constituído por 808 fragmentos, correspondentes a um NMI de apenas 94. 

Do ponto de vista técnico, foram identificados quase todos os fabricos definidos no 

conjunto aqui estudado, à excepção dos fabricos VIII e IX e do sub-fabrico II A (gráfico 110).  

O fabrico mais comum é, novamente, o fabrico II, correspondendo a 55,3% do NMI. Os 

fabricos mais cuidados apresentam valores ligeiramente superiores aos do período das Taifas, 

representando 28,8% do total de NMI (gráfico 110). De entre os fabricos identificados, 16% 

correspondem a fabricos exógenos, uma percentagem superior à registada no período anterior 

e que deverá transparecer um novo período de incremento de trocas comerciais de longa 

distância, algo reconhecido nos períodos almorávida e almóada.  

No que respeita às formas, destacam-se as panelas (24,4%), as caçoilas/tigelas (12,8%), os 

cântaros (10,6%) e as jarrinhas (9,6%) (gráfico 111). Foram, ainda, identificadas tigelas, taças 

e copos em percentagens relevantes, além de bilhas, potes e tampas/testos. A percentagem de 

peças sem tipo determinado é, nesta fase, muito elevado (21,3%) (gráfico 111). 

De entre as formas mais comuns, destacam-se alguns tipos que se definem como uma 

continuidade da fase anterior. No que respeita às panelas, é de destacar a continuidade 

verificada nos tipos, 1F, 1H e 1I, típicos dos séculos XI e XII. Entre as caçoilas/tigelas, 

destaca-se, igualmente, o tipo 4H por marcar, justamente, essa mesma continuidade. 

No que respeita à louça de mesa, também o grupo das tigelas vê o tipo 5D retirar a 

preponderância ao tipo 5B. Quanto às jarrinhas, verifica-se a sobrevivência, quase única, do 

tipo 8D. No que respeita a outras formas, verifica-se um incremento da importância dos 

cântaros, sendo de destacar o surgimento de alguns tipos, muito pouco representativos, que 

surgem, justamente, nesta fase final da ocupação islâmica. 

Também desta fase são procedentes algumas peças expostas e previamente estudadas e 

publicadas. São de referir uma panela com bordo e colo vertical e corpo bitroncocónico 
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(figura 20), uma caçoila (figura 21) e um cântaro que não permitiu a inclusão em nenhum dos 

tipos previamente estabelecidos (figura 22). 

Esta fase é, na realidade, uma fase estratigraficamente pouco fiável, que, apesar de tudo, 

permite traçar uma linha cultural própria, embora não muito definida. A identificação de 

algumas cerâmicas cristãs é, simultaneamente, prova da individualidade da fase final da 

ocupação islâmica na galeria 5. Por um lado, é certo que algumas dessas peças cristãs poderão 

corresponder a intrusões, resultantes de acções pós-deposicionais. Por outro, quem garante 

que a existência dessas peças, típicas do mundo medieval cristão, não se trata de um 

fenómeno de interculturalidade, na medida em que a fronteira entre o Norte cristão e o Sul 

islâmico ia-se aproximando, progressivamente, da região de Palmela? 

 

 

 

Conclusões gerais 

O conjunto de cerâmica islâmica da galeria 5 do castelo de Palmela caracteriza-se, no 

geral, por apresentar uma grande variedade formal que traduz um ambiente economicamente 

próspero e culturalmente dinâmico. A grande quantidade e variedade de tipos identificados 

para as formas mais comuns do conjunto (panelas, caçoilas, tigelas, jarrinhas e cântaros), 

parece comprovar a existência de uma sociedade dinâmica, em constante contacto com outros 

sítios contemporâneos. A proximidade de Palmela em relação a importantes centros urbanos, 

como Alcácer do Sal e, sobretudo Lisboa, poderá justificar esse dinamismo cultural que se 

reflecte nos artefactos do quotidiano analisados. 

O estudo efectuado permitiu concluir que, pelo menos a partir da segunda metade do 

século IX, verifica-se um ambiente economicamente próspero, onde as cerâmicas importadas 

assumem, desde logo, uma importância significativa, muito distinta das realidades constatadas 

em muitos outros sítios de. A identificação de um grupo considerável de cerâmicas vidradas 

desde o período de transição entre as fases emiral e califal encontra-se em linha com muitos 

outros panoramas aferidos para sítios arqueológicos de carácter urbano. 

No período califal verifica-se o apogeu de cerâmicas importadas, muitas delas vidradas, 

marcando um fenómeno de continuidade que irá culminar, justamente, na fase final do 

período califal, na transição do século X para o XI. As U.E. 14 e 13, apresentam percentagens 

de produções de qualidade, locais ou importadas sem precedentes no sítio. São disso exemplo 

a elevada percentagem de cerâmicas vidradas e as duas tigelas decoradas com a técnica da 
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corda seca total. Na U.E. 13, é impossível não fazer a associação entre a qualidade do 

panorama artefactual e a grande quantidade de fragmentos de estuque de parede identificados, 

que reflectem a existência de uma envolvência arquitectónica próspera e relativamente 

sofisticada.  

O período dos reinos Taifas é aquele que apresenta maior volume de material, embora as 

percentagens de cerâmicas importadas e vidradas, por exemplo, seja significativamente 

inferior às aferidas para o período califal. Contudo, do ponto de vista formal e tipológico, esta 

é a fase da ocupação islâmica que apresenta maior diversidade e que testemunha uma 

integração cultural muito consistente do castelo de Palmela na região inter estuarina em que 

se insere. 

Os estudos sobre conjuntos cerâmicos islâmicos efectuados em vários sítios 

arqueológicos, tendem a reflectir a existência de duas realidades cerâmicas distintas: a 

cerâmica omíada, característica do Emirato, Califado e das primeiras Taifas; e a cerâmica do 

período africano, característica dos impérios almorávida e almóada. Contudo, essa 

demarcação tão clara não é possível de identificar no conjunto aqui tratado. É verdade que as 

presenças almorávida e almóada são efémeras no castelo de Palmela, visto esse ter sido 

abandonado pelos contingentes islâmicos em meados do século XII. O conjunto de U.E. que 

aqui se definiram como pertencentes à fase final da ocupação islâmica são disso exemplo. Na 

galeria 5, o principal momento de mudança cultural, no seio da ocupação islâmica, está, 

justamente, na transição do Califado para o reino Taifa de Badajoz. Nessa fase, que deverá 

corresponder à U.E. 12, surgem novos tipos de panelas (1F, 1H e 1I), caçoilas (3M e 3J), 

caçoilas/tigelas (4H), tigelas (5D) e jarrinhas (8D) que marcam, creio, uma nova fase, 

consubstanciada numa maior regionalização das produções cerâmicas. Apesar dessa mudança, 

a verdade é que também se assiste a fortes vínculos de continuidade cultural, atestada pela 

existência de tipos de longa diacronia, como é o caso das panelas 1D e, sobretudo, da 1E, 

desde o Emirato até ao período das Taifas, a caçoila 3D, com igual período de vida, a tigela 

5B e as jarrinhas 8B e 8C. 

Para finalizar, não deixa ser interessante constatar a existência de fortes relações entre 

Palmela e outros sítios do Gharb. Encontram-se paralelos formais de alguns tipos 

identificados em Palmela um pouco por todo o Gharb, mas é notória a afinidade cultural, 

sobretudo a partir do século XI, que se assiste entre os vários sítios do vale do Tejo e do Sado. 

Logo nos séculos IX/X, surgem alguns tipos que indicam a existência de uma mesma região 

cultural. A existência de paralelos tipológicos entre Palmela e outros castelos como o castelo 
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de Povos e o castelo dos Mouros, em Sintra, embora ténue, começa a revelar algumas relações 

que, embora, prematuras, começam a insinuar uma nova realidade, muito mais interconectada 

entre si.  

A partir do século XI, essa inter-ligação entre os diferentes sítios e espaços do Baixo Vale 

do Tejo e Sado torna-se flagrante. Os paralelos tipológicos multiplicam-se, nas mais variadas 

formas (panelas, caçoilas, caçoilas/tigelas, tigelas e jarrinhas) e tipos, sendo, interessante, 

assinalar a especial relação de proximidade visível nos materiais de Lisboa, Santarém e, 

justamente, Palmela. Ao longo do século XI, Palmela ter-se-á assumido como um sítio em 

franco crescimento, um antigo hisn rural que caminha a passos largos para um sistema 

económico, social e cultural cada vez mais complexo, próximo dos de âmbito urbano. 

Após a integração de Palmela no reino cristão português, a ligação aos centros dos vales 

do tejo e Sado não se quebra. Palmela passa a integrar o Bispado de Lisboa, e vê o seu termo 

jurídio abranger grande parte da península da Arrábida, agora já não como simples fortaleza, 

mas sim como Sede de Mestrado da Ordem de Santiago. 
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Nota: A base de dados encontra-se disponível apenas em suporte digital. 


