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Resumo 
 

 O sítio dos Alcariais dos Guerreiros de Cima foi objecto de escavação em 

2001 pela equipa da empresa Era-Arqueologia, tendo sido anteriormente 

intervencionada no contexto de uma acção de arqueologia de contrato, com vista à 

minimização do impacto da construção da auto-estrada A2 no património 

arqueológico. Esta escavação colocou a descoberto um conjunto de casas islâmicas 

rurais e respectivos materiais. O objectivo desta dissertação foi em primeiro lugar 

estudar os materiais cerâmicos do Edifício 5, que correspondia à estrutura mais 

interessante a nível arquitectónico, realizando-se, em simultâneo, uma pequena 

abordagem às restantes construções presentes neste sítio. 

 Os Guerreiros situam-se no Baixo Alentejo, em Gomes Aires (Almodôvar), 

sendo a sua localização relevante na organização do território do Garb al-Andalus e 

das vias de comunicação entre os vários assentamentos rurais e cidades. 

 

 

Abstract 
 

 The site of Alcariais dos Guerreiros de Cima was excavated in 2001 by the 

Era-Arqueologia team, having previously been excavated in the context of contract 

archeology activities in order to minimize the impact of construction of the A2 

motorway in the archaeological heritage. This excavation has uncovered a number of 

rural structures and islamic materials. The aim of this dissertation was to study the 

ceramic materials from Building 5, which was the most interesting structure from an 

architectural point of view, making simultaneously a small approach to the other 

buildings present in this site. 

 The site of Guerreiros is situated in Alentejo, in Gomes Aires (Almodôvar), its 

location being interesting in the organization of the territory of Garb al-Andalus and 

the communication routes between the various rural settlements and cities. 
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1. Introdução 

 

Este estudo recaiu sobre o sítio dos Alcariais dos Guerreiros de Cima (Gomes 

Aires, Almodôvar) intervencionado no ano de 2001 pela equipa da arqueologia da 

ERA. Os trabalhos desenvolvidos sob a direcção científica do trabalho de campo de 

Samuel Melro, puseram à vista um conjunto de estruturas únicas para a arqueologia 

rural islâmica na região e no Garb al-Andalus. Para além dos relatórios de escavação 

(Melro, Gonçalves e Clélia, 2004), os principais resultados dos trabalhos foram 

objecto de uma primeira síntese que além de apresentar o faseamento do sítio, 

descrevia igualmente as principais estruturas identificadas no local  (Melro, 

Gonçalves e Clélia, 2004). 

Apesar de possuir uma estratigrafia por vezes profundamente afectada por 

actividades antrópicas recentes ou mesmo por processos naturais de escorrência, o 

sítio revelou um conjunto de quatro edifícios (na escavação de 2001) que apresentam 

cronologias entre os séculos X e XIII, relativamente à fundação/construção e 

abandono das estruturas. No entanto, apenas se obtiveram níveis de ocupação entre os 

séculos XII e XIII. Esta realidade veio a confirmar-se com o estudo cerâmico 

desenvolvido neste trabalho. Devido ao elevado número de fragmentos cerâmicos 

encontrados durante os trabalhos de escavação, este estudo cingiu-se aos materiais 

provenientes do Edifício 5 (e unidades estratigráficas circundantes). 

 Este povoado, deverá ter correspondido a uma al-diya (propriedade rural, 

associada a uma pequena povoação ou aldeola), que esteve incluída no termo de 

Marachique, uma área que terá dependido da cura de Beja. 

Assim, os objectivos deste estudo centraram-se na observação e registo dos 

materiais cerâmicos, nomeadamente, na sua análise formal e funcional, na 

classificação das pastas e apreciação de acabamentos, entre outros, como forma de 

obter paralelos que pudessem fornecer dados para a sua origem e contexto 

cronológico, relacionando-os com a estratigrafia do sítio. Estes dados foram 

igualmente úteis para a classificação funcional de cada compartimento, assim como 

dos hábitos de consumo dos seus habitantes. Por outro lado, o reconhecimento dos 

diferentes fabricos, de âmbito local/regional e importados permitiu igualmente 

analisar o tipo de integração deste sítio nas redes de abastecimento durante as 

diferentes fases de ocupação do sítio. 



! 2!

Este estudo foi organizado em nove capítulos a que se juntaram anexos 

organizados segundo os seus diferentes conteúdos: cartografia, onde de incluem os 

mapas de localização do sítio; as estampas dos materiais estudados; fotografias de 

algumas peças mais significativas do conjunto; tabelas, onde se sistematizam as 

principais formas e as suas decorações; e o catálogo geral de toda a amostra tratada. 

No capítulo 2 efectuou-se o enquadramento geográfico do sítio, incluindo uma breve 

descrição sobre a fauna e flora possível durante o período islâmico. No capítulo 

seguinte realizou-se uma descrição acerca da evolução histórica do al-Andalus, 

seguindo-se a análise do enquadramento do sítio dos Alcariais dos Guerreiros de 

Cima no período em questão. O capítulo 4 centrou-se no Edifício 5, na sua análise 

estratigráfica e na descrição das técnicas construtivas utilizadas, referindo igualmente 

os restantes edifícios escavados nessa campanha. 

No capítulo 5 elaborou-se um breve historial da investigação sobre a cerâmica 

islâmica em Portugal e um resumo das suas principais características. O capítulo 6 

constitui a parte central deste estudo e diz respeito à análise da cerâmica do Edifício 

5. Neste ponto, elaborou-se a descrição das formas e dos fabricos, assim como a 

análise da sua expressão dentro de cada compartimento da casa. A análise cronológica 

também se realizou neste capítulo, assim como a análise global do conjunto. 

Por fim, no capítulo 7 reuniram-se as principais conclusões que este estudo 

permitiu, e o seguinte a lista bibliográfica utilizada na construção deste estudo. 
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2. Enquadramento Geográfico 

 

 O sítio dos Alcariais dos Guerreiros de Cima localiza-se na Herdade Monte 

dos Guerreiros. Pertence, do ponto de vista administrativo, à freguesia de Gomes 

Aires, concelho de Almodôvar e distrito de Beja, com a carta militar 1:25000 nº 563 

(Anexos, fig. 3). O sítio implanta-se num cabeço com uma altitude com cerca de 275 

m, dominando visualmente a área que o rodeia. O povoado é formado por dois 

núcleos, sendo o primeiro situado no ponto mais elevado e o segundo numa vertente 

mais suave (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 16). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 –Localização de Alcariais dos Guerreiros de Cima na Península Ibérica 
 

Em termos genéricos o sítio encontra-se entre “a planície e a serra (...) na 

fronteira entre o Baixo Alentejo e o Algarve”, na extremidade ocidental da sub-região 

da serra de Mértola, Almodôvar e Ourique, estando próximo da passagem natural que 

atravessa os acidentes geográficos formados pelas serra da Mesquita e Monchique. 

No entanto, a proximidade da freguesia em questão faz-se na zona mais abrupta da 

passagem entre o Baixo Alentejo e o Algarve, sendo apesar disso bem perto das 

planícies alentejanas localizadas na bacia hidrográfica do Mira, os chamados Campos 

de Ourique (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 17). 
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 A faixa piritosa que percorre a zona dos Alcariais deste Castro Verde a 

Panóias, integrando-se no grande Maciço Antigo, é constituída  principalmente por 

xistos e grauvaques, tendo solos barrentos em áreas mais planas (litossolos e solos 

mediterrâneos pardos) e solos esqueléticos, factor decorrente do declive e a acção 

erosiva das águas de escorrências. Estas são comummente designadas por Terras 

Galegas, com solos litossolos, aluviossolos e coluviossolos. Os barrancos contribuem 

para o esmagamento facilitando o processo erosivo (Soares e Ferreira, 1994, pp. 49-

64). 

 Desta forma, os solos que rodeiam o sítio rural islâmico, são de baixa 

capacidade agrícola, verificando-se uma agravante, consequência da exaustão a que 

foram sujeitos em época recente, correspondente ao impacto antrópico assinalado no 

coberto vegetal (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 18). Este coberto vegetal seria 

identificado como sobreiro, azinheira, zambujeiro, carvalho e um vasto coberto 

arbustivo, representado pelo medronheiro, aroeiro, murta, trovisco, rosmaninho, 

alecrim, esteva e leandro. A existência deste bosque foi confirmada, para o período 

islâmico, pela presença de amostras de veado e ovicaprinos em Mesas do Castelinho 

(Fabião e Guerra, 1990; 1992; Cardoso, 1993; 1994). 

 Relativamente ao acesso à água, deverá mencionar-se que a bacia 

hidrográfica, onde se localizam os Guerreiros, abastece importantes ribeiras como as 

de Mora ou da Perna Seca (a Oeste do povoado) (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 

17). 

 Em relação ao clima, trata-se no período de domínio islâmico, de um clima 

húmido e frio, diferente do actual clima temperado do Baixo Alentejo, caracterizado 

por um elevado grau de pluviosidade, numa paisagem tipo Bosque, tal como descrito 

em fontes escritas medievais, nomeadamente a doação pós-Reconquista da região de 

1260 e 1269, o foral de Mértola em 1239 e o foral de Almodôvar de 1285 (Cardoso, 

1993; 1994). 

 Face à acção humana imprimida na paisagem do Baixo Alentejo, ou seja, a 

exaustão dos terrenos agrícolas, pode-se afirmar que a região, durante a ocupação 

muçulmana, segundo M. Ferreira e A. Soares, é caracterizada por bosques mistos, 

“com prado na pene planície”, mediterrâneo, nas áreas serranas, e galeria, em 

ambientes agrícolas mas também em ambiente serrano (Cardoso, 1993; 1994; Soares 

e Ferreira, 1994, pp. 49-64). 
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 Apesar desta necessidade em reconstituir de forma regressiva a paisagem para 

os períodos mais antigos da história, neste caso, para o período islâmico, a dicotomia 

vivida actualmente das populações baixo alentejana entre a planície e a serra foi uma 

constante, sendo diferentes as opções económicas e as suas escalas, o modo de vida 

das gentes e os processos agrícolas (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 19). 
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3. Evolução histórica 
 

3.1 O Garb Al-Andalus 

 O território peninsular antes da ocupação islâmica estava dividido, devido às disputas 

entre as várias facções de nobreza visigoda, acentuando-se esta divisão com a morte do Rei 

Egica. Após a morte do seu sucessor, Vitiza, foi aclamado Rei o Dux da Bética, Rodrigo. Foi 

neste contexto que os árabes, apoiados pelo Conde Julião, governador de Ceuta, e pelos 

apoiantes de Vitiza, enviaram a primeira vaga pelo mediterrâneo até à Península Ibérica. Este 

reconhecimento da península foi realizado por Tariq Ibn Malluk no ano de 710, cujo sucesso 

leva Tariq Ibn Ziyad, governador de Tânger, a comandar a primeira invasão islâmica no ano 

seguinte (Catarino, 1993, p. 48; Macias, 1997, p. 374). 

 Assim, em 711 a força militar islâmica, maioritariamente berbere, defrontou-se com as 

tropas do rei visigodo, junto ao rio Barbate. A batalha de Guadalete deu lugar à abertura do 

território peninsular aos povos do Norte de África, devido à derrota e desaparecimento de 

Rodrigo. De seguida, e após conquista da cidade de Ecija, o exército seguiu para Córdova, 

Málaga e Granada. No ano seguinte, mais um exército se deslocou para a península, composto 

por árabes, entre os quais alguns representantes da aristocracia, como chefes kaisitas e 

yemenitas, tendo como objectivo a Andaluzia Ocidental e o Sul da Lusitânia. Neste território, 

encontra-se a cidade de Sevilha, cuja conquista em 712, originou uma fuga de populações 

para Mérida e Beja (Catarino, 1993, p. 49; Macias, p. 374). 

 A cidade de Mérida, tomada por cerco, capitulou em 713, altura em que, segundo Ibn 

Muzain, Beja e Ossonoba se submeteram ao poder muçulmano. A pacificação de toda a 

região de Andaluzia Ocidental, Múrcia, Évora, Santarém e Coimbra foi levada a cabo por Abd 

Alaziz. Foi este que, juntamente com Muça, criou um plano conjunto para a conquista do 

território da antiga Lusitânia. 

Em 714, é Lisboa que sucumbe ao exército árabe. Nesta época, a Península Ibérica 

estava praticamente sob domínio muçulmano até à região de Gijón. Esta ocupação em tão 

curto espaço de tempo, deveu-se a vários factores como: a convivência, pactos de capitulação 

e a rápida conversão de parte significativa da população ao islamismo (Catarino, 1993, p. 50; 

Macias, 1997, p. 375). 

 No entanto, uma forte resistência cristã, localizada a Norte do Tejo, refugiou-se nos 

Picos Asturianos, sob o comando de Pelágio, tendo-se transformado na resistência que 

desencadeou a Reconquista. Assim, a primeira incursão em território de domínio islâmico, 
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deu-se em 722, iniciando o percurso de cristianização da Península Ibérica (Catarino, 1993, p. 

50; Macias, 1997, p. 375). 

 A divisão territorial, na qual Muça teve um papel de destaque, foi feita primeiro pelos 

militares, criando diversos tipos de propriedades agrícolas, ou seja, as pequenas propriedades 

campesinas, as propriedades da aristocracia rural absentista e as terras do estado. Do lado 

conquistado, as populações cristãs puderam manter a posse dos terrenos, caso tivessem sido 

submetidas por capitulação. Do ponto de vista militar, a Península Ibérica foi dividida em 

várias regiões: a região central, que engloba o território das cidades de Córdova, Granada, 

Málaga e Almeria, o território Oriental recebeu a designação de Sharq, e a área Ocidental da 

Península foi denominada de Garb (Catarino, 1993, pp. 50-67; Torres, 1997, p. 332). 

 Em cada uma destas delimitações militares, correspondentes a províncias, inseriam-se 

as coras, derivadas das antigas dioceses visigóticas, governadas por um vali. Por sua vez, as 

nahiya/s (regiões rurais desenvolvidas), os iqlim/s (pequenas unidades agrícolas que 

abarcavam uma pequena cidade e várias alcarias) e os ayzass (terrenos isentos de impostos), 

compunham a restante divisão administrativa regional. Em particular, no Garb al-Andalus 

existiam, até ao século XI, várias coras, entre as quais Beja, que integravam várias vilas e 

castelos, como Évora, Mértola, Arouche (actual Espanha), Ourique e Totalica (possivelmente 

Barrancos). No século seguinte podemos ver no Garb divisões, onde Alfacre engloba várias 

cidades, como Faro, Mértola e Silves. A área de Alcácer, constituída pelo castelo de Abú 

Déniz, Évora, Badajoz, Xerez, Mérida, Alcântara e Cória. E finalmente, a área da Balata, 

juntando os territórios de Santarém, Sintra e Lisboa. Segundo o geógrafo Edrici, no século 

XII, com a reconquista cristã a chegar ao vale do Tejo, a província da Balata desaparece 

(Catarino, 1993, p. 67; Torres, 1997, p. 330). 

As áreas mais setentrionais, delimitadas pelo Ebro, Douro e Tejo (na área espanhola), 

eram espaços fronteiriços ou Marcas. Estas, correspondiam a coras ou distritos do interior do 

Andalus, mais seguras e prósperas. A Marca superior, localizada no lado oriental da 

península, situava-se, mais concretamente, entre as terras planas de Lérida e Saragoça ao país 

dos Vascos e dos Francos. A área do desfiladeiro de Catarinoceli, marcava a passagem entre 

Sória e Gormaz, correspondendo, assim, à marca média. Já a marca inferior, muito perto de 

território actualmente português, situava-se no desfiladeiro de Bejar, através da antiga Via da 

Prata, que se iniciava em Sevilha/ Mérida e acabava em Salamanca e Zamora (Catarino, 1993, 

p. 67; Torres, 1997, p. 330). 

A ligação das vias entre o Baixo-Alentejo e o Algarve através da serra poderá “se 

tratar de uma região periférica e tradicionalmente fechada, seríamos tentados a vê-la como 
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testemunho de comunidades firmemente apegadas a remotos atavismos; por outro lado, por 

constituir um ‹‹corredor natural›› de circulação de gentes e ideias, poderíamos supô-la um 

espaço privilegiado para um dinâmico entrecruzar de influências” (Fabião e Guerra, 0000, p. 

100). 

Em relação ao poder político, poderemos constatar que inicialmente, após a conquista, 

houve um período de tolerância para com os cristãos, que aceitaram, quase sem oposição, os 

muçulmanos. Apenas a revolta dos cristãos de Beja, terá merecido alguma citação dos 

cronistas daquela época (século VIII). As conquistas sucederam-se até 734, com a batalha de 

Poitiers, ganha pelos cristãos comandados por Carlos Martel (Catarino, 1993, p. 52). Esta 

batalha constituiu um marco histórico porque correspondeu ao fim do avanço do Islão para o 

resto da Europa. 

O período Emiral trouxe alguma consolidação do poder, exercido aquando a conquista 

dos territórios peninsulares. No Oriente, onde a dinastia Omíada estava sobre pressão sócio-

política, originou a tomada de posse pelos Abássidas, em Bagdad. Com uma conquista 

peninsular tão rápida e arrebatadora, tornou-se necessário satisfazer todas as facções 

participantes (Catarino, 1993, p. 52: Macias, 1997, p. 375). 

Com a rebelião instalada no Norte de África pelos berberes, as populações sob sua 

influência na Península Ibérica revoltam-se, chegando mesmo a atingir sítios como Cória, 

Talavera e Mérida. Depois da derrota dos berberes em África pelo junde (exército) enviado 

por Damasco, foi-lhes proposta a entrada para a península, o que veio a  acontecer em 741, 

para travar a rebelião também instalada neste território. Apesar de desde 714, a península se 

encontrar, quase na sua totalidade, controlada, nota-se igualmente um certo distanciamento de 

Damasco para com estes territórios longínquos. Só a partir de 743, com o estabelecimento de 

populações originárias da Síria, é que se iniciam algumas alterações administrativas idênticas 

às exercidas em território bizantino (Catarino, 1993, p. 53; Macias, 1997, p. 374). 

Após a tomada de poder por parte dos novos senhores do Islão - os Abássidas - o 

único sobrevivente dos Omeias, Ibn Mu’awiya, intitula-se de Abd al-Rahman I, tomando o 

poder do Al-Andalus, em 756, assumindo o poder como Emir em Córdova. Este período 

caracterizou-se por um revolta generalizada, na qual o Garb desempenhou um papel de 

destaque (Catarino, 1993, p. 53; Macias, 1997, p. 375). Em 763, Al-‘Ala’ ibn Mughith, 

governador do Andalus, com o apoio dos Abássidas (dinastia reinante em Bagdade), iniciou, 

no distrito de Beja e no sul do território actualmente português, uma revolta contra o Emir 

Omíada. Esta contestação viria a ser suprimida, com alguma dificuldade, seguindo-se outras 

durante a segunda metade do século VIII (Catarino, 1993, p. 53; Macias, p. 375). 
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Se estas revoltas, conduzidas por tribos árabes, abalaram o poder consolidado na 

Península Ibérica, as rebeliões do séculos seguinte, intensificaram a luta da aristocracia a nível 

regional contra o poder Emiral, nomeadamente na zona de Mérida. Esta resistência, tal como 

afirma Santiago Macias, foi uma constante durante todo o período de domínio Omeia, na zona 

de Mérida, território constituído principalmente por muladis e moçárabes (Macias, 1997, p 

376). Esta cidade, capital da Marca Inferior, tendo sido governada por muladis, com forte 

distanciamento do poder central, liderou a contestação através da figura de Ibn Marwan. Mais 

tarde, e já depois da derrota em Mérida, Ibn Marwan, tendo sido obrigado a hastear a bandeira 

branca, teve permissão para se instalar em Badajoz, onde foi construído um castelo, passando 

esta a ser capital da Marca Inferior e sede do Reino Aftássida. No entanto, a sua determinação 

independentista levou-o a empreender várias incursões no Garb al-Andalus. Este movimento 

transformou-se, a partir de 888, numa guerra civil, onde se salienta as regiões do Baixo 

Alentejo e Algarve (Catarino, 1993, p. 54). 

Este período de revoltas muladis, coincidente com a segunda metade do século IX, é 

descrito de forma diferente por Santiago Macias, que incluiu vários outros intervenientes, no 

percurso acidentado de Ibn Marwan, também apelidado de “o Galego”. Depois de uma 

primeira revolta e da fuga da corte cordovesa, este ter-se-ia juntado a Sadun Fath as-

Surunbaqi, fazendo assim, frente às tropas Omeias. Mais tarde, Ibn Marwan retirou-se para a 

área de domínio cristão, tendo regressado em 884 a Idanha-a-Velha, de onde veio a desferir 

alguns ataques pelo Garb. O emir de então, Mohamede I, “faz a al-Jilliqi [Abd al-Rahman Ibn 

Marwan al-Jilliqi é o nome completo d’O galego] importantes concessões, que consagram a 

soberania dos muladis no Ocidente da Península”, sendo uma das mais importantes a 

concessão para fundar Badajoz “atitude que constituiu um verdadeiro acto político de 

independência” (Macias, 1997, p. 376). Assim, do ponto de vista territorial, Ibn Marwan, 

passou a controlar efectivamente o Garb al-Andalus ou uma grande parte dele. Este papel 

desempenhado por al-Jilliqi e as-Surunbaqi, tanto na corte Emiral como junto aos príncipes 

cristãos, acentuou a afirmação de um poder político sobre um território e constituiu um meio 

de garantir a sua própria autonomia (Macias, 1997, pp. 376-377). 

De salientar ainda as incursões cristãs e as revoltas internas no território muçulmano, 

como também os ataques originários da Normandia, que incidiram em 844, sobre a cidade de 

Lisboa e em 859, na área de Ossonoba, tendo mesmo subido o Guadiana até áreas próximas 

de Beja, segundo o cronista árabe Makkari. Depois destes ataques, os Normandos foram 

derrotados na batalha naval de Silves, depois do Califado de Córdova ter sido informado dos 

ataques a Lisboa e Alcácer em 966 (Catarino, 1993, p. 54). Assim, e depois destas pilhagens, 
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Abd al-Rahman II, ordenou a construção de portos defensivos por toda a costa atlântica, 

sendo exemplo o convento fortaleza de Arrifana, na costa Ocidental do Algarve (ob. cit., p. 

55). 

A morte de Ibn Marwan em 889-890 não culminou no cessar da autonomia vivida no 

Garb, tendo este permanecido fora do controlo dos emires aproximadamente 40 anos. O 

momento de viragem do poder dos Marwan acontece em 913, com o ataque de Ordonho II, 

Rei Galego, à cidade de Évora (Macias, 1997, p. 377; Coelho, 1989, p. 165). Esta altura 

demarca, claramente, a quebra do poderio dos senhores do Ocidente peninsular, sendo que a 

tradição independentista nada pôde contra as acções militares do poder central no Garb al-

Andalus. Assim, e como seria de esperar, assistiu-se em 930 à submissão dos Marwan à 

autoridade de Abd al-Rahman III (Macias, 1997, p. 377). 

Face ao avanço cristão e ao crescente perigo provocado pelas razias feitas em território 

muçulmano, Abd al-Rahman III viu-se obrigado a reagir, “sendo no papel do califa o de 

propagador do Islão e defensor das comunidades muçulmanas, as suas campanhas militares 

servem para manter defendidos os territórios que abrangiam a proximidade das Marcas” 

(Catarino, 1993, p. 55), ou seja, os territórios de fronteira. As medidas tomadas de contenção 

do avanço cristão e pacificação do território islâmico foram objectivos conseguidos até ao fim 

do reinado de Abd al-Rahman III. Este, proclamado em 929 califa e príncipe dos crentes, fez-

se rodear de uma aristocracia palatina, com luxo e ostentação inigualável nos estados 

ocidentais da época (Catarino, 1993, p. 55). Já no reinado de al Hakam II, comportando-se 

como um verdadeiro califa, Ibn Abi Amir, futuro al-Mansur, empreende uma reforma do 

exército, formando, para prestígio pessoal, uma milícia de berberes. Este facto altera de forma 

significativa a relação de forças com os reinos cristãos, iniciando uma série de campanhas 

militares (981 a 1002, data da sua morte), tendo como base o espírito de guerra santa 

(Catarino, 1993, p. 55), levando mesmo à devastação e tomada do Santuário de Santiago de 

Compostela em 997 (Macias, 1997, p. 378). Destacou-se também o ataque à Catalunha, a 

partir da Marca superior, e ao território actualmente português, a partir da Marca inferior 

(Catarino, 1993, p. 56). 

Depois da sua morte, os mercenários introduzidos, actuaram de forma decisiva para a 

ruína e fim do califado enquanto pólo centralizador de poder, sendo exemplo disso a cidade 

de Medina Azahara, que foi pilhada e incendiada, originando a fuga da população para as 

montanhas (Catarino, 1993, p. 56). Neste período, localizado temporalmente em 1012/1013 

com o assassinato de Hisham II, assistiu-se ao desmembramento do califado e ao 

fortalecimento dos poderes locais (Macias, 1997, p. 378). A península seria palco, durante 
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muitos anos, de “uma série de sangrentas lutas e revoltas que se prolongaram até 1031” (ob. 

cit., p. 378), iniciando-se a fragmentação do território do Andalus surgindo, desta forma, os 

pequenos reinos taifa (Catarino, 1993, p. 57; Macias, 1997, p. 378). 

Esta fragmentação, ocorrida ao longo do século XI, representou um desejo, desde cedo 

verificável e registado no seio das populações, de autonomia, que até agora teria sido, na 

maioria dos casos, manobrado por elites políticas e/ou militares (Macias, 1997, p. 378). Neste 

século, com a Península Ibérica fragmentada em vários reinos, tanto muçulmanos como 

cristãos, assistimos à progressiva perda de territórios muçulmanos, sendo estes impotentes 

para parar os avanços do Norte peninsular. Com isto, começa a formar-se a necessidade de 

pedir auxílio aos almorávidas ou murâbitun (mouros), inicialmente caracterizados pela sua 

devoção, e consequência das dissidências tribais “passam a treinar-se para a guerra santa e, 

numa fúria de puritanismo religioso, idêntico ao dos cruzados, subjugam as tribos norte 

africanas” marcando como capital a cidade de Marraquexe (Catarino, 1993, p. 59). 

Na Península Ibérica, o século XI é de extrema importância para a progressão dos 

reinos cristãos, estabelecendo uma constante pressão militar. Também Fernando I e Afonso 

VI se debatiam contra as populações muçulmanas, chegando mesmo a atingir a linha do 

Mondego e tomando Toledo, respectivamente (Macias, 1997, pp. 379-380). Outra versão 

aponta para a reunião dos senhores muçulmanos, onde al-Mutamide, recusando apelar a 

Yusuf Ibn Tasufin, acabou desterrado no Norte de África (Catarino, 1993, p. 59). Assim, o 

emir norte africano, depois de defrontar e derrotar, na Batalha de Zalaca em 1086, Afonso VI, 

Rei de Leão e Castela, regressa ao norte de África. Ainda assim, retornou, mais uma vez, em 

1088 e 1090, para acabar com os reinos de taifas (Catarino, 1993, pp. 59-60; Macias, 1997, p. 

380). 

Após Yusuf Ibn Tasufin, sucede-lhe o filho, Ali Ibn Yusuf “cujo longo reinado seria 

assinalado por sérios reveses para os Almorávidas na Península”, em parte devido à 

intransigência religiosa que marca este período (Macias, 1997, p. 380) e, face ao declínio do  

poderio africano, o Andalus torna, uma vez mais, a “fragmentar-se em pequenos estados 

independentes” (Catarino, 1993, p. 60). De destacar é também o grau acentuado de 

religiosidade impregnado na reconquista cristã, radicalizado no Garb pela acção dos 

cavaleiros francos e das ordens religiosas (Macias, 1997, p. 380). 

Seguiu-se a revolta dos Muridines, cujo líder, Ibn Qasi, originário de uma importante 

família de Silves, veio a trazer, uma vez mais, a autonomia ao Garb, tendo conquistado 

inicialmente o Castelo de Mértola em 1144, onde procedeu a obras de reparação da 
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fortificação e mesmo a cunhagem de moeda, ao mesmo tempo que procurou derrotar Ibn 

Hamdin em Córdova (Macias, 1997, pp. 380-381; Catarino, 1993, pp. 60-61). 

Finalmente, com a chegada dos Almóadas à Península Ibérica, foram submetidos 

vários principados independentes até 1150, através de juramentos de fidelidade. Com a recém 

chegada à península, Abd al-Mumin convocou, em 1151, os chefes do Andalus. Ibn Qasi, 

parte dessa elite e essencial na chegada ao território do Garb recusou esta convocação o que, 

após posterior aliança a Afonso Henriques, lhe terá custado a vida (Catarino, 1993, p. 61; 

Macias, 1997, p. 381). Este episódio, importante marco na história do al-Andalus no discurso 

de Santiago Macias, demarca um relacionamento significativo entre um príncipe cristão e um 

chefe muçulmano, ao qual se atribui na história dos cronistas árabes o “papel intransigente 

mata-mouros”, sublinhando-se o carácter independentista revelado já inicialmente na história 

do al-Andalus (Macias, 1997, p. 381). 

Com um território unificado, mas cada vez mais reduzido, os Almóadas implementam 

um forte sistema defensivo no Garb al-Andalus, “com a construção de novas fortificações, à 

frente das quais colocam governantes da sua confiança, e tentam manter o seu império até à 

linha fronteiriça do Tejo” (Catarino, 1993, p. 61). 

As investidas cristãs eram no entanto irreversíveis. A política militar aplicada por 

Afonso Henriques foi seguida pelos reis consequentes. Em 1189, D. Sancho atacou a costa 

algarvia, com a ajuda dos cruzados. Apesar das consequentes conquistas e perdas territoriais, 

todo o Algarve ficaria sob domínio do Reino de Portugal até 1238, aquando do reinado de D. 

Afonso III e D. Paio Peres Correia (Catarino, 1993, pp. 61-62; Macias, 1997, pp. 381-382). 

A estrutura do território e das populações autóctones tiveram um papel de destaque, 

sempre ansiando uma autonomia própria, com o intuito de “garantir tanto a sua liberdade 

política como a independência económica” (Macias, 1997, p. 382). 

 

 

3.2 O sítio dos Alcariais dos Guerreiros de Cima no Garb Al-Andalus 

Na região em torno dos Alcariais dos Guerreiros de Cima o enquadramento histórico, 

tal como podemos verificar anteriormente, defronta-se com uma grande complexidade de 

conquistas e reconquistas tanto pelos mouros como pelos cristãos, que torna de difícil 

compreensão a evolução cronológica do sítio. Apesar de ainda hoje se poder afirmar que na 

região do Baixo Alentejo e Algarve se encontram vestígios da presença islâmica, tanto na 

“caracterização das suas gentes, da sua cultura, das subsistências e nos modos de vida”, esta 

realidade esteve sempre em segundo plano face à construção de uma identidade nacional, 
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“centrada na exaltação do processo de Reconquista” (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 19) 

preconizada, em grande medida, na História de Portugal de Alexandre Herculano. 

 A transformação do paradigma veio no último quartel do século XX, com a criação de 

estudos mais aprofundados sobre o tema, principalmente com os trabalhos provenientes do 

Campo Arqueológico de Mértola, mas também através de figuras que despertaram esse 

interesse como David Lopes, Estácio da Veiga e, com especial interesse para a região que nos 

respeita, Abel Viana. No entanto, este interesse, veio-se a intensificar em núcleos urbanos 

como Mértola, Beja ou Silves, criando um fosso face às áreas rurais (Gonçalves, Melro e 

Santos, 2001, p. 19). Assim, também se deve destacar, o trabalho de Helena Catarino 

desenvolvido no Alto Algarve Oriental (Catarino, 1997/98). 

A região onde se insere os Alcariais dos Guerreiros de Cima integrava-se, 

normalmente, no território subordinado à Cora de Beja, sendo uma área situada nas regiões 

marginais da serra do Caldeirão (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 20). O sítio de Alcariais 

dos Guerreiros de Cima, incluía-se no termo de Marachique, denominado actualmente por 

Castro da Cola ou Nossa Srª da Cola (Ourique) tido como um sítio fortificado (Gonçalves, 

Melro e Santos, 2001, p. 20). 

 Apesar de todos os avanços na arqueologia islâmica, não se verifica qualquer 

seguimento do trabalho de Abel Viana na Nossa Senhora da Cola, a Marachique muçulmana. 

Assim, os trabalhos realizados na fortificação omíada das Mesas do Castelinho (Almodôvar) 

por C. Fabião e A. Guerra e na Alcaria Longa (Mértola) por J. Boone, foram cruciais para o 

conhecimento do processo de islamização no Baixo Alentejo (Gonçalves, Melro e Santos, 

2001, p. 20). No primeiro caso, a importância é consequência da sua singularidade, assim 

como pelo estudo cerâmico apoiado no então recente trabalho de Rosselló-Bordoy. Já o 

segundo caso, representa um exemplo único de um estudo sobre a habitação rural islâmica no 

Garb al-Andalus e a sua comparação com o paradigma norte-africano. Por serem trabalhos 

publicados e divulgados, estes dois sítios apresentam-se como paradigmas no estudo da 

arqueologia islâmica rural, sendo que o estudos desenvolvidos por Boone são referidos como 

“arquétipos para sítios rurais muçulmanos” (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 20).  

 Através destes trabalhos pode-se verificar o panorama da região, tido erroneamente 

como erma ou de fraca densidade populacional. O facto é que estas realidades, não sendo 

procuradas, escavadas, identificadas, não podem ser incluídas na percepção da dinâmica da 

paisagem medieval da altura (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 20). 
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4. O sítio arqueológico 

 

 A escavação arqueológica realizou-se entre finais de Novembro de 2000 e meados de 

Março de 2001 pela equipa da DEGEBE, sob direcção científica de Miguel Serra e André 

Santos. Os trabalhos posteriores foram levados a cabo pela equipa da ERA-Arqueologia, de 

Abril a Julho de 2001, com direcção técnica de António Valera e direcção científica de 

Samuel Melro (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, pp. 8, 12 e 115). 

 

 
 Figura 1 – Limite da área escavada e identificação dos edifícios (AAVV, 2003, p. 78) 

 
 

Nesta segunda intervenção, foi posto a descoberto o edifício cujos materiais são 

tratados neste trabalho. Por essa mesma razão, será o Edifício 5 o mais referido de toda a 

intervenção. Ainda assim, entendeu-se que deveria ser efectuado um resumo, respeitante às 
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restantes estruturas e fases correspondentes, para se compreender melhor o conjunto e o sítio 

na sua totalidade. 

 

4.1 Faseamento do sítio arqueológico 

 As realidades arqueológicas mais antigas pertencem à etapa designada por Fase I. Os 

vestígios não se encontravam bem preservados nem mesmo completos, sendo por isso pouco 

esclarecedores pela falta de contexto ocupacional preciso. Esta fase compõe-se de um grande 

conjunto de interfaces negativos, quer sejam valas ou silos, não se registando qualquer tipo de 

estrutura, piso, solos de ocupação ou derrubes, sendo pouco clara a integração destes 

interfaces num conjunto coerente. Isto pode significar que os novos edifícios de fases 

posteriores resultaram de uma profunda remodelação e limpeza do sítio (Gonçalves, Melro e 

Santos, 2001, p. 23). Assim, não é possível realizar qualquer tipo de leitura espacial, uma vez 

que sem uma relação estratigráfica directa com as suas tardias sobreposições, não lhes é 

seguro atribuir um sincronismo imediato (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 24). 

 De qualquer forma, o contexto artefactual que compõem algumas das fossas, utilizadas 

como lixeiras, aponta para uma cronologia situada entre os séculos IX e X (Gonçalves, Melro 

e Santos, 2001, p. 24). 

 A Fase II corresponde ao momento de construção do sítio rural islâmico dos Alcariais 

dos Guerreiros de Cima. Partindo do pressuposto que o final da Fase anterior (Fase I) 

correspondeu ao entulhamento das interfaces negativas, para nivelamento dos novos edifícios, 

a Fase II integra o período de construção e posterior ocupação dos edifícios 2, 4 e 5. O 

Edifício 2 é o que se assemelha mais às construções da Alcaria Longa. A planta em L, 

apresenta um pátio aberto ao exterior rodeado por 3 compartimentos, sendo que todos eles 

estão associados a estruturas de combustão. Outro compartimento (compartimento 4), é o 

único que não apresenta estruturas  deste tipo, podendo funcionar como espaço de 

armazenamento ou mesmo residencial. Já o compartimento 5 parece partilhar das mesmas 

características dos restantes compartimentos, sendo, no entanto, apenas construído na Fase III 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, pp. 51-52). 

 Do Edifício 4 não se conhece a planta primitiva, no entanto os 3 compartimentos 

delimitados, o 1 e 2 apresentariam funções residenciais e o 3 deveria corresponder a uma área 

de armazenagem. De notar a falta de elementos que associem estas supostas áreas de 

armazenamentos a estruturas negativas, os chamados silos, tanto neste edifício como no 

anterior. Apenas se pode comprovar esse sincronismo compartimento-silo no edifício 5 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 49). 
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 Este edifício 5 apresenta uma planta mais regular que as construções anteriormente 

referidas, apesar de ter dimensões menores. Este apresenta um pátio fechado ao exterior e 

rodeado por compartimentos dispostos em U. Uma das características mais marcantes deste 

espaço será o tanque rectangular e o lajeado que o demarca. O tanque apresenta-se em 

excelente estado de conservação (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, pp. 58-59). 

A transição da Fase II para a seguinte (Fase III) não é totalmente clara, tornando-se de 

difícil identificação o momento de transição. Este facto, deve-se aos fracos indicadores que 

determinam o abandono total do povoado na Fase III. No entanto, foi possível registar, ainda 

na Fase II, o abandono sob a etapa construtiva da 3 e do edifício 5. A evidência mais concreta 

de ocupação, está presente no compartimento 1 do Edifício 4, associado a uma lareira 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 27).  

 Dado que não se possui uma amostra material do início da Fase II, capaz de datar o 

período, foi com base no limite cronológico cimeiro da cultura material da Fase I e nos 

indicadores mais recuados da Fase III, que se estabeleceu uma cronologia lata entre os séculos 

X e XI (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 28). 

 A Fase III corresponde à reformulação dos edifícios anteriormente construídos e a 

construção do edifício 3, resultando assim numa nova organização espacial. No entanto, não 

foi possível datar o início desta fase, uma vez que são escassos os indicadores do momento de 

transição. Ainda assim, deverá situar-se entre os últimos momentos de construção da Fase II 

(séculos X-XI) e o momento de abandono da Fase III (séculos XII-XIII) (Gonçalves, Melro e 

Santos, 2001, p. 44). 

 O edifício 3, construído nesta fase, tal como referido acima, consiste num conjunto de 

muros com uma forma ligeiramente oval, aproveitando os eixos dos muros 1, 2 e 3 do edifício 

4 (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 45). A construção deste edifício veio destruir e 

suplantar estruturas associadas ao Edifício 4. 

 A construção sugere quase um cercado para animais, no entanto, devido à grande 

perturbação da área por acções antrópicas recentes, a análise feita deste edifício é tanto 

complicada como deverá ser tida com cuidado (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 46) 

É dos séculos XII-XIII que são identificados os únicos níveis de ocupação conhecidos 

em toda a diacronia do sítio. No entanto, não foi possível concluir se todos os edifícios foram 

reformulados ou abandonados ao mesmo tempo, mas sim que todos eles terão sido ocupados e 

abandonados entre os séculos XII e XIII, eventualmente já em época cristã (Gonçalves, Melro 

e Santos, 2001, p. 45). 
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A última fase identificada no sítio dos Alcariais dos Guerreiros de Cima já não se 

insere no período de ocupação islâmica, mas corresponde a construções maioritariamente 

circulares de períodos mais recentes (século XX) relacionadas com as actividades pastorícias 

das gentes daquela zona. Nestas estruturas, identificadas como currais ou abrigos de pastores, 

foram aproveitadas as componentes pétreas das antigas construções (Gonçalves, Melro e 

Santos, 2001, pp. 64, 65 e 71). 

A informação recolhida junto do pastor que percorria o local aquando a escavação da 

área dos Guerreiros, permitiu afirmar que as construções foram edificadas desde os meados 

do século XX, fazendo o aproveitamento da pedra abundante na zona (Gonçalves, Melro e 

Santos, 2001, p. 64). No entanto este aproveitamento e reconstrução originou profundas 

alterações na estratigrafia do sítio sendo por vezes difícil compreender a mesma. 

Ainda se deverá explicar a atribuição, em prospecções anteriores às escavações 

realizadas em 2001, de cronologias associadas à Idade do Ferro. Estas construções, em forma 

circular, iludiram os investigadores no local durante as prospecções visto terem uma forma 

semelhante a necrópoles do período acima mencionado (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 

64). Estas construções recentes foram responsáveis pela maior parte das descontinuidades nas 

áreas Sul do Edifício 2. Já no Edifício 3, traduziram dificuldades na leitura da Fase III 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 65). 

No Edifício 5, a estrutura revolveu unidades estratigráficas associadas à Fase III, 

sobrepondo-se directamente ao edifício, não tendo sido possível obter registo conservado do 

topo dos derrubes da Fase III, com excepção do compartimento 4 “subjacente directamente às 

terras superficiais do sítio UE[1]” (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 65). 

 

 

4.2 Edifício 5, sector IV 

Fase I 

Apesar de não se encontrarem bem preservados, conseguiu-se fazer uma leitura 

simples das camadas mais antigas da área do edifício, mas sem resultados precisos sobre o 

significado das estruturas negativas e escassos elementos cerâmicos. 

 As fossas encontradas sob a estrutura aqui assinalada, com as seguintes unidades 

estratigráficas (UE’s): [316], [319], [338] e [340], têm dimensões medianas e formas ovais. 

No caso das duas últimas, observa-se uma clara supressão pelo muro 15, para a UE [340], e 

para a UE [338], onde se assiste ao truncamento pelo interface UE [289]. Esta interface, 

[289], consiste num silo no compartimento 4, que irá dar lugar a uma lixeira em fases mais 
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tardias. Em relação às outras UE’s, são apenas associadas às camadas de nivelamento e aos 

próprios pisos dos compartimentos 2 e 3, que aparecem apenas na fase III. Assim, poder-se-á 

destacar a (possível) continuação destas UE’s, desde a primeira até à terceira fase, sendo que 

na fase intermédia não poderá ser comprovada essa utilização (Gonçalves, Melro, e Santos, 

2001, p. 24). 

  

Fase II 

 Esta fase, correspondendo ao momento de construção dos edifícios 2, 4 e 5, tem 

algumas evidências de abandono, principalmente no edifício 5, tal como já foi referido. O 

sincronismo, em termos construtivos, destes três edifícios não implica a sua ocupação 

simultânea. Esta ocupação dos três edifícios foi apenas comprovada para a Fase III 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 40). 

 A planta do edifício 5 é simétrica e tem uma forma subrectangular, com o tradicional 

pátio central, lajeado, com 3 compartimentos rectangulares, em redor do pátio, dispostos em 

U. Verificou-se a presença de um compartimento no canto Nordeste, sendo que no entanto, 

devido à sua destruição na fase seguinte, tornou-se impossível a sua reconstrução fidedigna 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 40). Esta planta evidencia um modelo construtivo 

próximo ao dos complexos núcleos urbanos (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 104). 

 Os contornos da casa são ortogonais, à semelhança dos edifícios anteriores, ou seja, 

Sudoeste/ Nordeste e Oeste/ Este. Os muros 7 [140] e 8 [245] são intercalados pela escadaria 

[282], que determina a entrada da casa. O eixo Oeste é constituído por vários muros desde o 

8, passando através do 9 [269], intersectado pelo 10 [145], e finalmente, prosseguindo para o 

11 [141] e 12 [142]. Já a área limítrofe a Sudoeste é apenas composta pelo muro 14 [210] 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 40). 

 O compartimento 1 (de entrada) acede-se pela escadaria anteriormente referida [282], 

composta por grandes lajes horizontais, estruturadas em patamares. Esta é contígua a uma 

soleira, registando-se ainda outras lajes de xisto, que funcionam como soluções de 

nivelamento do piso desta sala. Este compartimento é definido pelos muros 7 e 8 a Nordeste, 

pelo muro 9 a Oeste e pelo muro 6 a Este (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 40).  

 O pátio, construção central e fundamental de toda a casa, estrutura os eixos ortogonais 

da planta do edifício, englobado num só momento de construção. Esta realidade 

arquitectónica foi pensada e trabalhada, quer relativamente aos muros, quer face às soleiras 

dos compartimentos adjacentes, ou ao tanque no seu centro (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, 

p. 41). 
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 Este tanque, antecedendo a edificação do pátio lajeado, é determinado por quatro 

muros de alvenaria, muro 23 [308], muro 24 [309], muro 25 [310] e muro 26 [321], que 

apoiam-se numa série de interfaces no afloramento rochoso. Os dois primeiros muros 

referidos comunicam com uma vala [80], para escoamento de águas. Isto é, uma canalização 

estruturada. É sob estas realidades que foi depois colocado o lajeado de xisto afeiçoado no 

pátio [305], dispensando, em toda a sua extensão, ligação com componentes argilosas 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, pp. 41-42). 

 O pátio, é definido a Nordeste pelos muros 10 e 20 (pelo qual se passava, através do 

compartimento 1, desde a entrada da casa ao pátio) e a Oeste pelos muros 16 [258] e 18 [261], 

pelo qual se acedia ao compartimento 5. Este compartimento, é a única divisão apenas 

registada na Fase II. Possui forma rectangular, localizando-se a Oeste do pátio, tendo sido 

posteriormente dividido pelos compartimentos 2 e 3(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 43). 

 O compartimento 4, situado a Sudoeste do pátio, é também uma divisão rectangular. 

Este limita-se a Nordeste pelos muros 2 e 15, intervalados pela soleira [331]. Esta é 

paralelamente simétrica com a soleira oposta, no eixo dos muros 10 e 20, do outro lado do 

pátio. Esta divisão, do lado Sudoeste, tem limites coincidentes com os do próprio edifício 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 43).  

 Em ambos os compartimentos (4 e 5), são visíveis ações prévias de nivelamento do 

afloramento rochoso, de modo a permitir o assentamento de muros. No entanto, também se 

verificaram alguns interfaces de cortes estruturais na rocha, caso do muro 12 [367] e do muro 

15 [368] (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 43). 

 

 Fase III 

 Apesar da construção do edifício 5 remontar à Fase II, assistimos na Fase seguinte a 

uma série de restauros e reformulações das estruturas, originando uma diferente organização 

espacial interna. Esse momento, posterior a uma destruição controlada dentro do edifício, 

marca o início da Fase III. Dessa acção destrutiva, que resulta no fim da Fase II, não restam 

quaisquer dados quanto à sua origem, sendo a sua percepção apenas constatada através do 

derrube a Oeste do edifício (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 58). 

 Diferente da planta inicial, cuja construção dos muros é feita, desde a sua base, em 

alvenaria, estes restauros e rearranjos são todos em terra, originando modificações 

significativas na arquitectura da casa (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 59). 

 Na Fase III, a supressão do compartimento Nordeste relaciona-se com a limpeza de 

estruturas no espaço que intercala este edifício e o edifício 4. Este corte, originou o 
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entaipamento da entrada, com o muro 22 [332], assentando este sobre a canalização [280], 

que decorria do tanque para o espaço agora eliminado. As orientações da casa foram 

parcialmente destruídas nesta Fase, nunca tendo sido totalmente conhecidas na sua 

composição original, ou seja, na Fase II (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 59). A 

canalização, bastante estruturada na Fase II, não se encontra coberta para lá do muro 22, na 

Fase seguinte. Os muros 10 e 20, que separam o compartimento 1 do pátio, e os muros 16 e 

18, que o separam do compartimento 5, são parcialmente destruídos, pelo o que se desconhece 

a sua composição original. Entre os muros 21 [304] e 5 [337], preservou-se a soleira [332] 

associada ao lajeado do pátio (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, pp. 59-60). 

 Também alvo de acção destrutiva, foi o eixo Oeste do edifício. Este apresentou na 

Fase III, os muros 9, 11 [141] e 12 [142], todos truncados, resultando numa abertura de acesso 

ao exterior do edifício. A assentar sobre o derrube [290] associado à acção destrutiva, estava o 

muro 13. Este derrube é mesmo o único testemunho desse momento de transição. A divisão 

constituída pelo compartimento 5, na Fase II, é agora, nesta fase seguinte, composta pelos 

compartimentos 2 e 3. Ao compartimento 3, pertence a soleira [328], que dá acesso ao pátio e 

ao compartimento 2, paralelo ao anterior, e corresponde-lhe o muro 17, cujo acesso é 

efectuado por uma nova soleira [260], inexistente na Fase II (Gonçalves, Melro e Santos, 

2001, pp. 60-61). 

 Dos momentos de ocupação, pouco restou, sendo que o panorama subjacente aos 

derrubes é pobre em qualquer componente material. Não obstante, o compartimento 4 

forneceu um vasto conjunto material, localizado no enchimento de uma fossa [302] utilizada 

como lixeira nesta última fase. Apenas neste edifício, encontramos um contexto fechado, no 

qual se constata a existência de abundante cultura material que permite uma abordagem ao 

quotidiano das populações que aí habitaram (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 61). 

 Relativamente ao piso, este apresenta-se igual ao dos outros edifícios, ou seja, 

constituído por terra batida, compacta e com uma forte componente de cascalho de xisto, não 

se registando qualquer recurso a camadas niveladoras (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 

61). Ainda assim, verificou-se na área central e fulcral da casa, o pátio, um lajeado [305] em 

pedra (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 62). 

 Em relação às lareiras, apenas se identificaram numa divisão deste edifício, o 

compartimento 4. Esta lareira, de tipo “clássico”, preparada por uma base de telhas e cerâmica 

[292], explica a mancha de carvões e cinza [287], sobre uma argila rubrefacta [286]. Apesar 

de se sobrepor a uma outra lareira, esta anterioridade não parece ter maior significado do que 

apenas uma remodelação doméstica interna. Assim, este compartimento poderá corresponder 
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ao espaço de cozinha, não só pela conservação de áreas de fogo, mas também por nela se 

localizar uma estrutura negativa, cuja correspondência inicial deverá ser um silo/lixeira. Esta 

fossa oval [289], selada pelos derrubes da acção destrutiva, forneceu um conjunto cerâmico de 

cozinha, armazenagem e mesa, e outras componentes artefactuais, uma importante 

concentração de material osteológico, carvões e restos vegetais (Gonçalves, Melro e Santos, 

2001, p. 62). 

 O facto de ter-se implantado, na Fase IV, um curral (ligado a actividades pastorícias 

recentes) sobre o sítio arqueológico, levou a que o topo das unidades estratigráficas não se 

encontrasse preservado. A esse facto acrescem os processos erosivos em áreas limítrofes. No 

entanto, encontra-se relativamente bem preservado, o derrube do compartimento 4, ao qual 

não se sobrepunha o curral (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 62). Dentro destes derrubes, 

identificaram-se componentes argilosos de eventuais restos de taipa, telhas de meia cana, 

estuques de cal e argamassa branca, que nos permitem conhecer como seriam revestidos estes 

muros (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 63). 

 A relação das estruturas na Fase III pode ser demonstrada através do derrube do 

edifício 4 [63], que se sobrepõe ao enchimento das valas [241];[242], sendo estas três 

unidades estratigráficas sobrepostas pelos derrubes [131];[238] do edifício 5. Assim, a relação 

entre os dois edifícios, não só registada através da componente material, é também visível nos 

momentos de sucessão estratigráfica (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 63). 

 

 

4.3 Técnicas de construção das estruturas do sítio arqueológico – Edifício 5 

 Durante a escavação arqueológica desenvolvida pela ERA, foi possível identificar, no 

sítio dos Alcariais dos Guerreiros de Cima, diferentes técnicas construtivas. Tal como ficou 

claro no relatório apresentado por Alexandre Gonçalves, Samuel Melro e Sandra Santos 

(2001, p. 72), são de extrema importância todos os dados recolhidos sobre as construções 

rurais, visto haver pouco conhecimento sobre essas realidades no mundo rural islâmico. 

 A construção dos muros é relativamente homogénea em relação a todos os edifícios. A 

maior parte destas construções elevam-se a partir de uma base de alvenaria, elevada com 

taipa, ou seja, “os muros são estruturados sem que se verifique um cuidado na abertura de 

valas de fundação”. Assim, a rocha base encontra-se quase à superfície, sendo que por vezes 

se constrói o muro sobre a mesma ou sobre uma camada de terra e cascalho (Gonçalves, 

Melro e Santos, 2001, p. 73). 
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 Por vezes o que acontece, e o que se consegue verificar na escavação dos Guerreiros, é 

o nivelamento da rocha base, quer este seja feito através do entulhamento, quer seja por talhe, 

ou seja, afeiçoamento (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 74). No edifício 5, tendo como 

exemplo mais claro o compartimento 1, pode verificar-se “que a área de acesso do exterior a 

este compartimento tinha um desnível da rocha que foi compensado pela colocação de pedras 

sobre as quais se nivelou o piso de circulação” (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 74). 

 A utilização de terra na construção de muros, desde a sua base ao topo, é exclusiva do 

edifício 5, sendo no entanto circunscrito à reconstrução interna ocorrida durante a Fase III 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 76). Este tipo de construção ocorre sobretudo a partir 

dos séculos XI/XII, sendo que se encontra melhor documentada em estruturas de fortificação 

islâmicas (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 76). 

 Relativamente às portas/acessos, destacam-se os do edifício 5 cuja natureza, mais 

cuidada e homogénea, ajudam a criar a noção de ter existido um maior grau de premeditação 

na sua construção (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 77). Os compartimentos identificados 

como sendo da Fase II, destacam-se por ter acessos estruturados com soleiras, todas com duas 

marcas de gonzo de porta nos extremos (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 80). O edifício 3 

destaca-se exactamente pelas razões contrárias visto que as opções tomadas em relação às 

portas/ acessos são no seu todo dissonantes dentro da própria construção (Gonçalves, Melro e 

Santos, 2001, p. 77). 

 Os acessos são caracterizados por lajes de grandes dimensões que ligam os diversos 

compartimentos a um pátio central lajeado (edifício 5). Em relação ao compartimento 2, 

construído num momento mais recente que os restantes, define a sua área de acesso através de 

uma soleira que se encontra ligeiramente mais elevada face às restantes soleira e ao lajeado do 

pátio (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 80). 

 As estratégias utilizadas para a cobertura dos edifícios são diversas, no entanto a 

maioria caracteriza-se por utilizar telhas de meia cana, decoradas com digitações tal como se 

atesta nos derrubes associados a alguns compartimentos dos edifícios (Gonçalves, Melro e 

Santos, 2001, p. 82). Para o caso das áreas não cobertas dos edifícios (como por exemplo o 

pátio do edifício 5), verifica-se a existência de um telhado de uma água que levaria a água 

para o interior do tanque construído no centro do pátio (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 

82). 

 Já aos pisos de circulação, podemos também associar um cuidado especial para com o 

pátio do edifício 5, onde também se pode testemunhar o afeiçoamento destas lajes umas às 

outras sem que se verifique um elemento de ligação entre estas (Gonçalves, Melro e Santos, 
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2001, pp. 83 e 84). Nos restantes compartimentos assiste-se a utilização de elementos 

argilosos e compactos, constituindo assim um piso em terra batida (Gonçalves, Melro e 

Santos, 2001, p. 83). 

 As estruturas de combustão são de extrema importância na análise das várias áreas/ 

compartimentos de um edifício. No edifício 5, assim como em todos os outros, com excepção 

do 3, foram encontradas lareiras bastante simples, construídas sobre “uma base de preparação 

com fragmentos de telha e cerâmica comum cobertos por uma camada de barro sobre o qual 

se faria o fogo” (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 84). Outro tipo de estrutura de 

combustão, também presente no edifício 5, combina características diferentes. Esta localiza-se 

numa pequena depressão escavada na rocha de base [...] com o seu interior preenchido” 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 85)  por “calhaus de quartzo toscamente afeiçoados” 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 84), funcionando como um elemento de retenção do 

calor (termoclastos). No entanto, verificou-se que esta realidade era rodeada por uma estrutura 

de “planta semicircular com uma preparação feita com fragmentos de telha e cerâmica comum 

coberta com uma camada de barro rubrefacto” (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 85). 

 Do conjunto presente na escavação dos Guerreiros, as lareiras são estruturadas ao 

nível dos pisos de circulação, mas pela sua simplicidade pode-se perceber que não obrigaram 

a muita disponibilidade/ tempo de construção (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 86). 

 Relativamente ao tanque, encontrado unicamente no edifício 5, é uma área associada 

ao lajeado do pátio e à canalização para o escoamento de água do mesmo. O tanque é 

retangular e encontra-se escavado na rocha base, cerca de 30 cm. No entanto, a abertura é 

estruturada por 4 muros (23, 24, 25 e 26), constituído por pedras e blocos de xisto, com uma 

forma relativamente afeiçoada. 

 A canalização, aberta no canto sudeste do tanque, foi identificada como sendo uma 

estrutura de escoamento das águas. Esta também foi escavada na rocha base sendo depois 

coberta por lajes de xisto que apenas se conservava no interior do edifício (Gonçalves, Melro 

e Santos, 2001, p. 87). 
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5. A cerâmica islâmica 
 

5.1 Breve historial da investigação da cerâmica islâmica 

 Inicialmente pouco valorizadas pelos arqueólogos, tanto a história como a cultura 

material do período islâmico têm sido objecto de um interesse crescente, desde a década de 

70/80 do século XX. O papel de destaque que a cerâmica teve no quotidiano das populações 

reflete-se no facto de constituir o mais abundante vestígio encontrado nos sítios arqueológicos 

deste período, tornando-se assim um dos melhores e mais abundantes documentos registados 

(Gómez Martínez, 1998, p. 121; Catarino, 1997/98, p. 751).   

 O estudo da cerâmica islâmica ganhou um forte impulso com a obra publicada na 

década de setenta por Rosselló-Bordoy sobre a sistematização e elaboração dos “primeiros 

modelos de nomenclaturas e quadros crono-tipológicos, que têm vindo a ser utilizados por 

quase todos os investigadores”, tendo como base trabalhos monográficos e regionais. Ainda 

na mesma década, em 1979, Bazzana avançou com um novo método descritivo, direccionado 

para as cerâmicas medievais do Sharq al-Andalus  (Bazzana, 1979; 1980; Catarino, 1997/98, 

pp. 758-759,). 

 Em Portugal, a cerâmica islâmica, até aos anos oitenta do século XX, foi objecto de 

pouca atenção, registando-se apenas alguns estudos pontuais de Leite de Vasconcelos, Estácio 

da Veiga e Santos Rocha (Gómez Martínez, 1998, p. 121). Apenas no final da década de 

setenta, mas sobretudo na década de oitenta do século XX, tiveram início estudos mais 

sistemáticos sobre este período, sendo de salientar os trabalhos de José Luís de Matos (Matos, 

1983; 1986), Cláudio Torres (Torres, 1987), Rosa e Mário Varela Gomes (Gomes e Gomes, 

1986) e Helena Catarino (Catarino et al, 1981; Catarino, 1995). 

 O conhecimento sobre este período aumentou exponencialmente com o crescente 

desenvolvimento da Arqueologia urbana, que causou um aumento do volume de dados 

disponíveis, levando à realização do IV Colóquio Internacional, pela primeira vez realizado 

em Portugal, denominado de A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental, das Jornadas 

de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval de Tondela (VVAA, 1992), do seminário Lisboa 

encruzilhada de muçulmanos, judeus e cristãos (VVAA, 1997) e da exposição Portugal 

Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo (VVAA, 1998; Gómez Martínez, 1998, pp. 121-

122; 2007, p. 97). Já no século XXI, assistimos a vários projectos, entre os quais Garb Sítios 

Islâmicos do Sul Peninsular (VVAA, 2001), coordenado entre investigadores de Portugal, 

Espanha e Marrocos (Gómez Martínez, 2007, p. 97).  
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 Entre as publicações de carácter local/regional, poderemos destacar as que se referem 

a cidades, como Lisboa (Bugalhão, Gomes e Sousa, 2003), Sintra (Coelho, 2000), Santarém 

(Viegas e Arruda, 1999; Liberato, 2011), Palmela (Fernandes, 2004), Mértola (Macias, 1991; 

Gómez Martinez, 2004; Boone, 1993), Beja (Correia, 1991) e as que se dedicaram ao 

povoamento rural, ou seja, a sítios rurais do Baixo Alentejo, como Mesas do Castelinho 

(Guerra e Fabião, 1993) e Algarve (Catarino, 1997/98; Gomes, 2002; 2003). No entanto, o 

avultado conhecimento originado por estas e outras publicações não foi suficiente para 

colmatar as diferenças face a outros períodos. 

 Para este trabalho será de especial importância a informação recolhida nos sítios mais 

próximos dos Alcariais dos Guerreiros de Cima, nomeadamente em Mértola, Mesas do 

Castelinho, Beja e, genericamente, os dados relativos ao Algarve Oriental. Será dado 

particular destaque ao estudo realizado sobre o Algarve oriental devido ao elevado número de 

formas estudadas, assim como a classificação tipológica e cronológica a si aplicadas. Em todo 

o caso, sempre que possível e necessário, serão indicados paralelos com exemplares dos 

outros sítios referidos. 

 

 

5.2 Breve síntese acerca do conhecimento da Cerâmica Islâmica 

“Uma das vertentes da Arqueologia é o estudo do quotidiano, para o que é 

indispensável o conhecimento da chamada cultura material” (Catarino, 2005, p. 363). 

O conhecimento acerca das distintas produções de cerâmica de época islâmica é muito 

desigual, sendo as produções do período Emiral de difícil caracterização tipológica. 

Aparentemente estes recipientes mantiveram-se inalterados, na Península Ibérica desde o 

período visigótico e durante uma parte do domínio islâmico. Neste contexto, as cerâmicas de 

período Emiral têm um impacto relativamente reduzido na realidade arqueológica no Garb, 

registando uma evolução formal lenta e pouco diferenciadora, em relação ao período anterior 

(Gómez Martínez, 1998, p. 122). O maior desconhecimento destas produções iniciais, deve-se 

não só ao carácter regional das cerâmicas (a que deve somar-se a forte ruralização da 

sociedade da época e menor acessibilidade a mercados urbanos) como à pouca informação 

estratigráfica associada em contexto arqueológico, tornando-se assim de difícil identificação e 

classificação (Gómez Martínez, 2007, p. 99). 

Ao período Emiral poderá associar-se a cerâmica de menor qualidade, produzida com 

sua técnica bastante grosseira, produção manual ou a torno lento, efectuada com pastas mal 

decantadas, com uma elevada percentagem de inclusões e cozedura em ambiente redutor 
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(Catarino, 1998/98; Gómez Martínez, 1998, p. 122; 2007, p. 99). A decoração que podemos 

encontrar nestas cerâmicas é a pintura a branco ou a vermelho, cuja utilização se estenderá 

pelo restante período islâmico (Catarino, 1998/98; Gómez Martínez, 1998, p. 122; 2007, p. 

100). Relativamente às cerâmicas vidradas, estas constituem um elemento raro, representativo 

de uma maior capacidade económica, tratando-se, possivelmente, de materiais importados do 

sudeste da Península Ibérica (Catarino, 1998/98; Gómez Martínez, 2007, p. 100). Apesar da 

dificuldade em identificar as cerâmicas de cariz local da Antiguidade Tardia, o reportório 

formal registado no Garb al-Andalus apresenta muitas características enraizadas dessas 

produções, que evoluiram lentamente ao longo dos séculos X e XI (Catarino, 1998/98; Gómez 

Martínez, 2007, p. 99). 

A partir do século X, a cerâmica islâmica surge definitivamente com uma grande 

variedade técnica e decorativa, com influências do vasto território controlado pelo Islão. Este 

aumento exponencial de técnicas formais e decorativas, é permitido pela estabilidade do 

Califado de Córdoba (Catarino, 1998/98; Gómez Martínez, 1998, p. 122; 2007, p. 100) 

possibilitando, no entanto, a continuação da identidade cultural anteriormente adquirida 

(Catarino, 1998/98; Gómez Martínez, 1998, p. 123). 

Nesta fase, teve início uma produção de cerâmicas mais cuidada e especializada, com 

pastas mais limpas e com cozeduras em ambientes redutores e pós cozeduras oxidantes. O 

conhecimento acerca das estruturas de produção oleira no território do Garb é muito escasso, 

sendo que dois dos elementos mais importantes para este conhecimento se situam em Lisboa, 

correspondendo às estruturas identificadas na escavação de Jacinta Bugalhão (2003), e em 

Vilamoura, por José Luís Matos (Matos, 1991; Gómez Martínez, 1998, p. 123; 2007, p. 100).  

Como característica mais relevante para o período califal/taifa, encontra-se a 

decoração pintada a branco, associada a cerâmica de qualidade, com pastas claras ou 

engobadas, tendo como motivos preferenciais as linhas relativamente finas. Esta característica 

é bastante comum, a partir do século XII, havendo testemunhos do seu prolongamento pelos 

séculos seguintes (Liberato, 2011, pp. 114-115). Os motivos que podemos encontrar são 

reticulados, denteados, fitomórficos, entre outros, sendo que as faixas sucessivas são as mais 

utilizadas. O vidrado corresponde a uma produção utilizada no período romano, mas por ser 

muito dispendiosa, é bastante rara. No entanto, a sua difusão no período islâmico levou à sua 

distribuição por todo o território do al-Andalus. Esta técnica, tanto bicroma ou policromática, 

tem sido pouco estudada pelos investigadores, tendo como o al-Andalus o território de maior 

difusão e persistência desde o século X. Dentro dos vidrados policromáticos encontram-se 

atestadas diversas variantes: o verde e manganês, melado e manganês, branco e manganês. A 
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decoração utilizada nestas peças tem uma forte carga simbólica, destacando-se os motivos 

antropomórficos e zoomórficos, apesar dos mais abundantes serem os fitomórficos – 

representando palmetas, flores de loto, pinhas e o “cordão da eternidade” (Gómez Martínez, 

1998, pp. 123-124; 2007, pp. 100-101).  

A decoração em corda seca, sendo uma sucessão do verde e manganês, conheceu o seu 

momento de maior apogeu no século XII, apesar da sua produção ter começado em época 

anterior, ainda durante o século IX, no Próximo Oriente. Esta técnica decorativa caracteriza-se 

por traços de manganês que definem motivos preenchidos por óxidos de diferentes cores 

(Gómez Martínez, 2007, p. 101). A corda seca total estende-se, cronologicamente, até ao 

século XVI. Esta técnica, caracterizadora das cerâmicas da época almóada, engloba incisões e 

estampilhas, aplicadas sobre a camada vítrea, representando pequenos motivos vegetais e 

geométricos. A corda seca parcial, sendo por seu turno uma degeneração da anterior, 

corresponde à aplicação desta técnica numa peça cuja superfície não é completamente vidrada 

(Gómez Martínez, 1998, p. 124; 2007, p. 101).  

Outra técnica que deve ser salientada é a denominada loiça dourada ou de reflexos 

metálicos, cuja produção se iniciou na Península Ibérica. Esta consiste na aplicação de vários 

elementos sobre a superfície da peça, submetendo-a a uma cozedura redutora com muito fumo 

e baixa temperatura (Gómez Martínez, 1998, p. 125). 

Assim, exceptuando os casos de produções vidradas dos grandes centros islâmicos, de 

uma forma geral, destaca-se uma grande diversidade de fabricos e de formas, nas produções 

de cerâmica comum de âmbito regional. É, claramente, neste último grupo, que se enquadra o 

conjunto dos Alcariais dos Guerreiros de Cima. 
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6. O Conjunto Artefactual 

 
6.1 Aspectos metodológicos 

O estudo realizado sobre os Alcariais dos Guerreiros de Cima incidiu sobre a realidade 

arqueológica do Edifício 5, em particular sobre os materiais cerâmicos aí encontrados, tendo-

se optado por excluir a cerâmica de construção. Assim, e a partir do conjunto total de 5357 

exemplares (sendo que alguns dos sacos incluíam vários exemplares de bojo), seguiu-se uma 

análise detalhada das cerâmicas tendo em conta, maioritariamente os bordos, que nos indicam 

a forma e a função das peças, mas também alguns fundos e/ou bojos com ou sem asa, 

podendo estes fornecer informação sobre a cronologia. O método de quantificação utilizado  

teve por base o cálculo do número mínimo de indivíduos (NMI) que foi apresentado por 

Arcelin e Tuffreau-Libre para o Mont Beuvray (Protocole Beuvray, 1998). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – O número de exemplares pertencentes ao número mínimo de indivíduos (NMI) 
 

Inicialmente foi feita uma divisão geral, cujo objectivo consistiu em separar os bordos 

dos restantes exemplares e que viria a culminar num número total de bordos de 512. No 

entanto, o estado de conservação de um grande número destes bordos não possibilitou a sua 

atribuição morfológica, o que reduziu a amostra para 111 bordos classificáveis. Foram ainda 

incluídos 9 fundos, tendo alguns um acabamento vidrado, 17 bojos, alguns decorados com 

pintura outros vidrados, e uma única peça inteira, ou seja, o cossoiro, perfazendo um total de 

138 indivíduos cerâmicos, tal como se poderá verificar no gráfico acima apresentado (Gráfico 

1). 
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A informação foi tratada com o recurso a meios informáticos: na inventariação das 

cerâmicas elaborou-se uma base de dados para o efeito, tendo-se utilizado o software 

FileMaker Pro Advanced, sendo esta tarefa realizada em simultâneo com a separação dos 

exemplares classificáveis; o desenho e tintagem dos materiais foi realizado recorrendo ao 

software Adobe Illustrator CS5; e as fotografias foram editadas com a ajuda do software 

Adobe Photoshop CS5. 

A metodologia utilizada no tratamento do conjunto artefactual vai de encontro ao que 

é preconizado no artigo do grupo de trabalho do CIGA (Bugalhão, et al, 2009), publicado na 

revista Xelb 10, quanto à nomenclatura, à análise morfológica e à organização funcional. No 

entanto, também a obra de Helena Catarino sobre o Algarve Oriental (Catarino, 1997/98), foi 

um apoio importante na classificação e atribuição cronológica dos recipientes cerâmicos em 

questão. Tratando-se de um contexto islâmico, não poderia ser deixado de lado a classificação 

tipológica e a ordenação em grupos formais realizada tanto por Rosselló-Bordoy (1991) como 

por André Bazzana (1979), tendo sido colocado na descrição de cada forma a caracterização 

tipológica destes autores. 

Assim, neste conjunto foram identificadas as seguintes formas: alguidares, panelas, 

caçoilas, frigideiras, que foram incluídos na Loiça de Cozinha; taças, tigelas, copos, garrafas, 

jarros, bilhas e púcaros que se integraram na Loiça de Mesa; potes e cântaros no 

Armazenamento e Transporte; candeias inseridos na Iluminação; tampas, cossoiro e cadinho 

que se colocaram no grupo de Uso Doméstico.  

Relativamente à nomenclatura das peças, foi ainda feita uma diferenciação formal 

entre as caçoilas (Estampa II) e as frigideiras (Estampa III), que em alguns dos artigos e 

trabalhos apresentados possuem a mesma designação. As principais distinções entre estas 

duas formas, são a existência de asas/arranque de asas e de carena acentuada, características 

presentes nas frigideiras. Já relativamente aos potes (Estampas IX e X) e às panelas (Estampa 

I) pertencentes a categorias funcionais diferentes (armazenamento e cozinha, 

respectivamente), a sua distinção revestiu-se de maior dificuldade. Nesse sentido, usou-se 

como critério diferenciador, a ausência de marcas de fogo e o facto de possuírem pastas 

menos grosseiras que as panelas. 

Apesar da maior parte das formas presentes no sítio dos Alcariais dos Guerreiros de 

Cima se encontrar representada no trabalho elaborado pelo Grupo CIGA, existem aspectos 

que não são contemplados como é o caso das cerâmicas com sinais de terem sido objecto de 

reparação, do cadinho, do peso de tear e do cossoiro. Foram procurados paralelos das formas 

identificadas em publicações de outros sítios, de modo a obter uma aproximação cronológica 
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aos distintos exemplares, usando a semelhança morfológica como principal elemento e 

salientando-se paralelismos ao nível do fabrico quando tal se manifestou pertinente (pois estes 

nem sempre são descritos). Assim, optou-se, numa fase inicial, por procurar paralelos em 

sítios arqueológicos mais próximos dos Alcariais dos Guerreiros de Cima  (como o Algarve e 

Baixo Alentejo), alargando-se depois a busca ao resto do território do Garb. A informação 

cronológica obtida pelos paralelos foi sistematicamente cruzada com os dados estratigráficos. 

A análise dos fabricos das cerâmicas foi realizada tendo por base os trabalhos de 

Stienstra (1986) e Maurice Picon (2002), tendo-se usado como critérios a textura, a cor da 

pasta, os elementos não plásticos (sua dimensão, forma e frequência), os acabamentos e os 

modos de cozedura como forma de identificar diversos grupos de fabricos. Esta análise foi 

importante para a diferenciação dos fabricos maioritários e, por conseguinte, para a distinção 

dos fabricos de carácter local/regional relativamente aos de importação. 

A decoração que alguns exemplares apresentam foi igualmente caracterizada e 

representou-se em vários tons de cinzento, sendo que o mais claro corresponde a branco, o 

castanho corresponde a um cinzento escuro e, por fim, o preto representa a pintura a preto 

(legenda dos anexos das estampas; figura número 28).  Devido à sobreposição, em alguns 

fragmentos, do castanho pelo branco, esta foi representada por um cinzento mais escuro. 

 

 

6.2 Os fabricos 

 O estudo do conjunto cerâmico de Alcariais dos Guerreiros de Cima permitiu a 

identificação de cinco fabricos, através da análise da textura, da cor da pasta, dos elementos 

não plásticos (sua dimensão, forma e frequência), dos acabamentos e dos modos de cozedura. 

O fabrico 1, que corresponde a 36% do total da amostra, é constituído por pastas não 

calcárias, maioritariamente alaranjadas, sendo que por vezes o seu interior escurece, dando 

lugar a uma coloração mais acinzentada. Esta cor é própria de uma cozedura em modo A, 

caracterizada por um ambiente de cozedura redutor e pós cozedura oxidante. A sua execução 

a torno permitiu a produção de peças com paredes mais finas e com algum grau de delicadeza. 

Os exemplares estudados têm vários elementos não plásticos, destacando-se com maior 

percentagem os de cor preta (angulosos e pouco frequentes) e branca (ainda menos frequentes 

e com formas angulosas e arredondadas).  

 Determinadas peças partilham algumas características do fabrico 1 mas distinguem-se 

deste, tendo sido consideradas variantes. 
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 No caso do fabrico 1A (14% da amostra), destaca-se uma característica que não se 

registou em qualquer dos outros fabricos, ou seja, verifica-se a presença de elementos não 

plásticos, de coloração amarelada. As peças produzidas nesta variante apresentam o interior 

com um tratamento  de superfície, sendo ele um polimento ou somente um alisamento. Neste 

fabrico podem destacar-se algumas peças, como o alguidar 1479 (Estampa IV) e o 3386 

(Estampa V), a caçoila 1615 (Estampa II), a taça 1620 (Estampa VI) e o pote 2757 (Estampa 

IX), cujo interior tem, curiosamente, uma superfície com “reflexos metálicos”, devendo-se 

talvez a um acidente de cozedura. 

 O fabrico 1B (6% do total) engloba, por seu turno, um conjunto de peças cujas 

características das pastas são mais simples, ou seja, mais compactas do que o fabrico original, 

existindo uma fraca percentagem de inclusões. Neste tipo de fabrico podem encontrar-se os 

alguidares 3283 e 1814 (Estampa V) e a panela 1421 (Estampa I).  

Já o fabrico 1C (6% do total), foi diferenciado devido ao revestimento apresentado. 

Trata-se de um engobe de boa qualidade, aplicado preferencialmente no interior das peças 

conferindo-lhe desta forma uma maior impermeabilização. Foi possível observar a aplicação 

de engobe em diversas peças, sendo variável o seu estado de conservação. Aqui refiro apenas 

algumas, cujo revestimento é ainda completamente visível em toda a superfície interna da 

parede: as tigelas 1334 e 1429 (Estampa VII) e a frigideira 3171 (Estampa III). 

 Finalmente, a variante 1D (17% do total), é constituída por peças com uma maior 

quantidade de inclusões, sendo estas as já mencionadas para o fabrico 1, ou seja, elementos 

não plásticos pretos (com formas maioritariamente angulosas) e brancos (arredondados e 

angulosos). Esta característica encontra-se presente em diversas formas, como na panela 1332 

(Estampa I), nos potes 1526 (Estampa IX) e 3207 (Estampa X), no alguidar 1333 (Estampa V) 

e mesmo em peças com menores dimensões, como o cossoiro ou o peso de tear (Estampa XI).   

O fabrico 2 (7% do total) caracteriza-se por possuir uma pasta não calcária de 

coloração alaranjada, com um interior cinza quase imperceptível. Foi executada a torno, não 

apresentando revestimento em qualquer uma das peças. Os elementos não plásticos, muito 

semelhantes aos do fabrico 1, são aqui de menores dimensões, raros e maioritariamente 

angulosos. 

Algumas das peças apresentam decoração incisa ou pintada, como se pode observar 

nos exemplares do copo 2721 e 1458, e no jarro trilobado 1399 (Estampa VIII), por vezes, 

utilizando até as duas técnicas decorativas. 

O fabrico 3, que corresponde a 3% do total da amostra, é composto por peças a torno 

de pastas calcárias com uma coloração beije, sem qualquer tipo de revestimento, contendo 



! 32!

algumas inclusões de pequenas dimensões. Estas são maioritariamente pretas (arredondadas e 

raras), assinalando-se a presença de elementos brancos (também arredondados). O modo de 

cozedura não difere dos fabricos anteriores sendo uma cozedura em ambiente redutor, ou seja, 

modo A, com uma pós cozedura oxidante. 

Este fabrico é, assim, bastante diferente dos outros, sendo apenas integrado por 

algumas peças, entre as quais os bojos 2706 e 2595 (Estampa XII), a garrafa 2306 (Estampa 

VIII) e o pote 2764 (Estampa X). 

O fabrico 4 (11% do total) contempla as cerâmicas vidradas. Estas são bastante fáceis 

de identificar, correspondendo, na sua maioria, ao vidrado melado, tendo por isso um vidrado 

com uma coloração que vai do amarelado ao esverdeado. Várias peças têm ainda algumas 

pinturas, linhas decorativas, de coloração castanha, designado por melado e manganês. Estes 

exemplares, que têm uma pasta calcária de cor beije, foram produzidos a torno, verificando-se 

a presença de poucas inclusões. Neste fabrico as formas vão desde as tigelas (1790, Estampa 

VII) a garrafas/ gargalos de garrafas (3258, Estampa VIII), cujo vidrado está apenas, presente, 

no exterior da peça. 

Finalmente, o fabrico 5 ao qual pertence apenas uma peça (1% do total), o cadinho 

1518 (Estampa XI), é bastante semelhante ao fabrico 1, possuindo uma pasta não calcária, 

com uma cozedura em ambiente redutor e pós cozedura oxidante. Esta peça, distingue-se de 

outras presentes no fabrico mencionado, pela sua execução manual e não a torno. Em relação 

aos elementos não plásticos, destaca-se uma maior percentagem de inclusões de cor preta 

(angulosas e arredondadas) e branca (menos frequentes e com formas angulosas e 

arredondadas). 

Assim, da análise global dos grupos de fabricos, foi possível identificar cerâmicas de 

origem local/regional e de importação.  

Nesse sentido, algumas características dos fabricos 3 e 4 sugerem que estes se tratem 

de cerâmica importada. De realçar, a coloração beije das pastas, sendo que o primeiro fabrico 

apresenta inclusões pretas e brancas, de pequenas dimensões, enquanto que o segundo 

apresenta uma pasta ainda mais depurada. De todas as cerâmicas, apenas exemplares do 

fabrico 4 possuem perfurações, o que poderá indicar que foram objecto de reparação, como 

forma de prolongar a sua utilização, dado que poderiam ser de mais difícil 

aquisição/substituição (seja por quebra das rotas comerciais ou por dificuldades de 

abastecimento, entre outros). 

Em relação aos fabricos 1 (e às suas variantes), o fabrico 2 e 5, parecem possuir 

elementos que sustentam que a sua produção terá tido um carácter local/regional. Possuem 
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pastas alaranjadas, com elementos não-plásticos de maiores dimensões, com maior 

frequência. No caso do fabrico 5, é de salientar também o facto de ser o único produzido 

manualmente. O facto do fabrico 1 e as suas variantes serem maioritárias na percentagem 

global das cerâmicas (cerca de 78% da amostra), acrescenta um ponto importante na sua 

classificação como fabrico local/regional. As semelhanças do fabrico 2 com este, levam a 

ponderar, apesar da sua baixa representatividade, uma origem semelhante. 

 

 

6.3 As Formas 

A descrição e comparação das formas, efectuada neste trabalho, teve por base uma 

ordenação segundo os distintos grupos funcionais identificados, nomeadamente, a loiça de 

cozinha onde se integraram as panelas, as caçoilas, as frigideiras e os alguidares; a loiça de 

mesa que inclui as taças, as tigelas, os copos, as garrafas, os jarros, as bilhas e os púcaros; os 

materiais integrados na categoria funcional de armazenamento e transporte, referem-se no 

caso deste estudo, aos potes e aos cântaros; quanto aos recipientes integrados na cerâmica de 

uso doméstico, correspondem a tampas, ao peso de tear, ao cadinho e ao cossoiro; na 

categoria funcional de cerâmica de iluminação regista-se a candeia. 

Assim, segue-se o estudo pormenorizado das formas identificadas no conjunto 

cerâmico dos Alcariais dos Guerreiros de Cima. 

 

6.3.1 Loiça de Cozinha: 

 Neste grupo funcional, foram identificadas quatro formas: as panelas (15 exemplares); 

as caçoilas (11 exemplares); as frigideiras (dois exemplares); e os alguidares (14 exemplares).  

Apesar das caçoilas e frigideiras partilharem semelhanças formais, optou-se por 

diferenciá-las. Em relação aos alguidares, a sua inclusão na loiça de cozinha deveu-se 

unicamente à proposta de sistematização do projecto CIGA (Bugalhão et al., 2010), que os 

inclui neste grupo funcional, apesar de termos consciência de que esta forma foi igualmente 

utilizada noutras funções, como a higiene pessoal. 

 

• Panelas 

As panelas inserem-se na série 11, marmita ou olla, de Rosselló-Bordoy (1991, p. 

168) e na forma 5, Olla, de A. Bazzana (1979, pp. 154-6). 

As panelas tratadas e expostas na primeira estampa (Estampa I; Anexos, figs. 29-31) 

apresentam bordos maioritariamente arredondados (3276, 584, 3240, 1318, 3208, 1645) e 
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triangulares (1455, 1621, 1416, 3241, 3438), existindo algumas excepções, como os bordos 

espessados (1421) e em aba (1657), denotando alguma diversidade formal, o que, como se 

perceberá adiante, resultou do facto de se tratarem de produções de cronologias distintas. 

Estas formas fechadas, com perfil em S, apresentam o diâmetro do bojo superior ao do bordo, 

como é natural em peças como as panelas (Catarino, 1997/98, p. 761). Os diâmetros variam 

entre os 9 e os 18 cm, enquanto as espessuras não ultrapassam os 0,9 cm. 

O corpo destas cerâmicas é ovóide ou globular, facto apenas verificado em alguns 

exemplares de maior dimensão (como os números 1421, 3241, 1416) e mesmo no fragmento 

1332, que não apresenta bordo, mas cuja forma e fabrico apontam, claramente, para uma 

panela. Este fundo é plano e apresenta, tal como alguns dos bordos, um engobe interior e 

algumas áreas exteriores queimadas, indício claro de contacto com o fogo. O seu diâmetro é 

de 11 cm, incluindo-se no grupo dos diâmetros dos bordos. 

Destes exemplares cerâmicos apenas um apresenta asa, o número 1645, sendo que esta 

é oval e possui o arranque junto ao bordo. Este fragmento aparenta ter algumas semelhanças 

com as peças apresentadas e descritas por Helena Catarino, para o Algarve Oriental, 

identificadas como variante 2D (Catarino, 1997/98, pp. 762 e 771). Estas têm bordos 

variados, geralmente com inflexão externa e apresentam um corpo globular, por vezes 

convexo ou quase bitroncocónico, fundo abaulado e asas fitiformes, localizadas junto ao 

bordo. Possuem fabricos com boa cozedura e superfície bem alisadas, com paredes pouco 

espessas (Catarino, 1997/98, p. 763). Esta forma integra-se, segundo Helena Catarino, no 

período Almóada, ou seja, entre os séculos XII/XIII, sendo até indicada como uma forma 

típica desse período (1997/98, p. 765). 

Apesar de tudo, os restantes exemplares de panelas assemelham-se mais com o grupo 

2C, também do período Almóada (séculos XII e XIII), mas com um início de produção, no 

Algarve Oriental, ainda durante os Reinos de Taifas (Catarino, 1997/98, p. 764). Esta panela, 

de bordo triangular, corresponde a uma forma com uma ampla difusão encontrando-se 

paralelos em diversos sítios: Alcáçova de Santarém, com cronologia para o século XI/ XII 

(Viegas e Arruda, 1999, p. 155; Silva, 2011, Est. 19) e com as panelas 5, 7 e 9 da figura 11 

(Viegas e Arruda, 1999, p. 152). Em Sintra, nas panelas 3, 4 e 5 (Coelho, 2000, Est. 1), 

também é possível ver algumas parecenças, nomeadamente, no bordo arredondado das duas 

primeiras e no bordo triangular da última peça referida. Também em Silves, podemos 

encontrar paralelos com as panelas dos séculos X/ XI e as dos séculos XI/ XII (Gonçalves, 

Pires e Mendonça, 2009, p. 669). 
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Podem ainda encontrar-se paralelos para as peças de bordo arredondado e triangular 

em Lisboa, na Encosta de Sant’Ana, com cronologias entre os séculos XI e XII (Calado, 

Leitão, 2005, pp. 466-468), na Rua dos Correeiros, figura 13, 15 e 16, de tipo A e B 

(Bugalhão, Gomes e Sousa, 2003, pp. 146, 151 e 152) e com as da figura 24 datadas do século 

XI (Bugalhão, Gomes e Sousa, 2007, pp. 339-340). Também em Córdova, encontram-se 

semelhanças com recipientes associados cronologicamente ao século XIII (Fuertes Santos, 

1995, p. 284) e em Noudar, com a panela 7.8, datada dos séculos XII/XIII (Rego, 2003, p. 

80).  

Infelizmente, os dados obtidos através do estabelecimento de paralelos não foram 

totalmente conclusivos. Ainda assim, devido à proximidade geográfica com o Algarve 

Oriental, face aos restantes sítios, optou-se por ter como base os dados cronológicos 

fornecidos por Helena Catarino, sendo que as semelhanças formais entre os exemplares de 

ambos os sítios são significativas. Assim, a cronologia avançada para os séculos XII/XIII, das 

panelas com lábio arredondado e triangular, coincide com alguns exemplares provenientes da 

UE [302], sendo esta correspondente à estrutura negativa localizada no ambiente 28. Desta 

forma, respeitando os dados estratigráficos, todos os outros exemplares de panelas, 

semelhantes, foram atribuídos à mesma cronologia. Dado o intervalo entre os séculos XII/XIII 

ser ainda significativo, considerou-se também como sendo do mesmo período, exemplares 

provenientes das UE’s [268] e [1] (esta de superfície e revolvida), ambas ligeiramente mais 

recentes que a UE [302], pois apresentam semelhantes com as panelas datadas para esse 

período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 – Conjunto de Panelas distribuídas pelos fabricos 
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Em relação à panela 3208, proveniente da UE [314], apesar dos paralelos apontarem 

para diversas cronologias, abrangendo um grande período cronológico – XI/XIII – optou-se 

por datá-la para os séculos XI/XII, devido à sua posição na estratigráfia, em relação à UE 

[302] e aos dados fornecidos para este tipo de panela, com lábio claramente arredondado. 

Desta forma, as datações obtidas estão também de acordo com as fases cronológicas 

avançadas pelos trabalhos de escavação realizados. 

O Gráfico 2 apresenta os exemplares desta forma distribuídos pelos fabricos. Tal como 

se pode comprovar, o fabrico que se destaca é o 1, quer seja o principal, quer sejam as suas 

variantes. Dentro das variantes a que se destaca mais é a variante 1D, que integra os 

exemplares 1416, 1332, 3208, e a variante 1A, constituída pelos 1645, 3241 e 3279 (esta 

última não representada nas estampa devido à semelhança com outras panelas de bordo 

arredondado). 

Incluído no fabrico 1 podemos encontrar as panelas 1455, 584, 3240, 3276 e 3438. Os 

fabricos 1B e 1C encontram-se representadas pelos exemplares 1621 e 1421, e 1318, 

respectivamente. O fabrico 2 apenas é composto por um fragmento cerâmico, o 1657. 

Desta forma, pode afirmar-se que as panelas foram produzidas exclusivamente com 

fabricos locais/regionais o que não é de estranhar uma vez que habitualmente estas peças têm 

de ser frequentemente substituídas e também porque se reserva um maior investimento na 

aquisição de peças de serviço de mesa e consumo de alimentos, tal como se poderá verificar 

infra. 

 

• Caçoilas 

As caçoilas pertencem à forma 22, Cuenco, de A. Bazzana (1979, p. 154) e à série 5, 

cazuela ou cassola, de Rosselló-Bordoy (1991, p. 169). O facto da forma Cuenco 

corresponder a uma tigela (na tipologia de Bazzana), demonstra a multifuncionalidade desta 

forma, podendo ser utilizada à mesa ou na cozinha.  

Neste conjunto, as caçoilas (Anexos, figs. 36) apresentam algumas variações no que 

diz respeito à sua forma. Pode-se observar com clareza algumas diferenças, no entanto, o 

bordo é, no geral, vertical e arredondado (1486, 1383, 1480, 1615, 1528 e 1425), tal como se 

pode verificar na Estampa II. 

As excepções a estas características, são os exemplares número 1617 (com um bordo 

ligeiramente voltado para o interior e semicircular), o 1246 e 3174 (com bordos verticais mas 

com uma pequena aba), o 1626, cujo perfil difere mais dos restantes (tendo um bordo vertical 

mas espessado no interior) e o fragmento 3303 (voltado para o exterior e espessado). As 
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carenas, bastante características desta forma, também podem ser analisadas nos exemplares de 

menores dimensões devido à existência de carenas altas e suaves, o que neste conjunto é o 

mais comum (1383, 1425, 1486, 1626, 3303). 

As cerâmicas do conjunto estudado, pertencentes a esta forma, possuem diâmetros 

entre os 18 e os 23 cm, existindo duas excepções em que os diâmetros atingem os 30 cm. As 

espessuras das paredes não variam muito, situando-se entre os 0,4 e os 1,8 cm. 

Estas formas são frequentemente revestidas com engobes, aplicados no seu interior,  

por vezes bastante espessos e com um polimento adicional tornando a peça mais 

impermeável, podendo verificar-se também a aplicação no exterior, sendo exemplo disso as 

peças 1626 e 1480. Outros dos elementos que diferenciam tanto as caçoilas, como todas as 

outras cerâmicas de cozinha, correspondem à existência de sinais de fogo, o que se verifica no 

fragmento 1615.  

 

Gráfico 3 - Conjunto de caçoilas distribuídas pelos fabricos 

 

No entanto, esta característica deve ser apreciada de forma cuidadosa, pois muitas 

peças do conjunto possuem sinais de exposição ao fogo que podem não corresponder ao 

resultado da sua utilização, mas sim resultarem do contacto posterior (em momento pós-

deposicional). 

Todas as caçoilas foram produzidas no fabrico 1 e nas suas variantes. Assim, cinco 

exemplares apresentam as características do fabrico 1 (1425, 1486, 1383, 3174 e 3303), 

encontrando-se as variantes 1A e 1B igualmente representadas cada uma com duas peças 

(1615 e 1528, e 1617 e 1480, respectivamente). 
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Estratigraficamente, todas as caçoilas são provenientes da UE [302], de onde provêm 

também as panelas deste conjunto, datada dos séculos XII/XIII (Fase III). 

A única excepção é o fragmento 3303, proveniente da UE [131]. No entanto, dadas as 

semelhanças com as restantes caçoilas e o facto de se tratar de uma unidade mais recente que 

a [302], optou-se por atribuir a mesma cronologia. 

Em termos comparativos, as caçoilas apresentadas na Alcáçova de Santarém, estampa 

12, com números desde o 107 ao 110 (Silva, 2011, Estampa XII), assemelham-se às caçoilas 

mais simples apresentadas neste conjunto, como a 1615, 1480 ou a 1617 (Estampa II). As 

cronologias apontam para os séculos XII a XIII, o que vai ao encontro das datações avançadas 

para as outras formas descritas neste trabalho. Relativamente ao artigo “Utensílios do 

quotidiano de um arrabalde islâmico de Silves: análise preliminar da loiça de cozinha” 

(Gonçalves, Pires e Mendonça, 2009, p. 701), verifica-se que as caçoilas não estão designadas 

com esta nomenclatura, tendo as autoras optado pela designação de frigideiras. Por uma 

questão de coerência serão aqui tratadas como caçoilas. Portanto, as formas 1 e 2, com perfis 

bastante simples, assemelham-se aos exemplares já referidos, sendo que as seguintes caçoilas 

(3 e 4) são semelhantes à 1626, tendo todas uma cronologia apontada para os séculos XII e 

XIII (Gonçalves, Pires e Mendonça, 2009, p. 701). Em Lisboa, nomeadamente na Rua dos 

Correeiros (Bugalhão, Gomes e Sousa, 2003), as caçoilas são idênticas às da amostra 

estudada, nomeadamente as da figura 20 (ob. cit., p. 158) e da figura 24, número 696, com 

uma cronologia para o século XI-XII (Bugalhão, Gomes e Sousa, 2007, pp. 339-340). 

 

• Frigideiras 

 Como já foi referido na metodologia, ficou estabelecido que os exemplares 3182 e 

3171 (Estampa III; Anexos, figs. 37 e 38), seriam diferenciados das restantes caçoilas, por se 

tratarem de perfis mais coincidentes com o que vários autores designam por frigideira, uma 

forma muito idêntica à aqui apresentada. Os fabricos desta forma são semelhantes ao das 

caçoilas. A peça 3171 pertence à variante 1C e o fragmento 3182 representa muito bem a 

variante 1A. 

 Estas frigideiras pertencem à forma 19, Cazuela, de A. Bazzana (1979, p. 154) e à 

série 5, cazuela ou cassola, de Rosselló-Bordoy (1991, p. 169). 

 As suas diferentes designações - caçoila, frigideira, sertã - podem gerar alguma 

confusão, sendo que, por exemplo, Helena Catarino refere-se a frigideira quando se refere a  

peças com “paredes esvasadas ligeiramente curvo-convexas, (...) bordos boleados, com 

inflexão externa, ou em aba oblíqua e perfil externo semicircular” (Catarino, 1997/98, p. 766). 
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Esta definição da variante 3A, encaixa com exactidão na forma descrita anteriormente, as 

caçoilas. No entanto, a descrição das peças 3B, designadas por sertãs, apresentam asas de 

vários perfis, com bordos verticais e lábios semicirculares ou espessados, sendo que o “corpo 

é sempre carenado” (Catarino, 1997/98, p. 766), tal como os exemplos da Estampa III deste 

conjunto que estudamos. 

 As frigideiras que aqui se apresentam possuem um bordo em aba, vertical, contendo 

uma boca circular e um colo cilíndrico recto. Dever-se-á ainda referir, a carena alta e 

acentuada para ambas as peças. A peça 3171 possui uma asa horizontal com perfil circular, 

que arranca poucos milímetros abaixo do bordo, sendo única em toda a amostra apresentada. 

Estas duas peças têm diâmetros de bordos diferentes, sendo que a 3182 apresenta um diâmetro 

de 30 cm e o da 3171 é 15 cm. As espessuras são mais aproximadas, ou seja, a mínima é de 

0,6 e a máxima de 1,7 cm. Relativamente ao revestimento interno, o fragmento 3171 

apresenta um engobe interior e uma incisão na parece exterior que acentua ainda mais a 

própria carena. O fragmento 3182 tem apenas um engobe mais degradado que o anterior. 

 Em termos estratigráficos, é de realçar que a frigideira 3171 provém da UE [303], que 

corresponde ao piso de circulação entre os compartimentos 1 e 2, enquanto que o fragmento 

3182 é originário da UE [252], a camada de derrube localizada na zona do pátio. Ambas as 

realidades enquadram-se na Fase III, datadas portanto do século XII/XIII. 

Assim, cronologicamente, estas frigideiras poderão apresentar-se como datadas do 

período Almóada, ou seja, entre os séculos XII e XIII (Catarino, 1997/98, p. 771), ocorrendo 

principalmente nestes contextos, “assim como após a Reconquista, sobretudo as sem 

caneluras” (Catarino, 1997/98, p. 767). Concordando com a cronologia apresentada por 

Helena Catarino, as frigideiras de Silves, nomeadamente as do século XII e XIII com asa (11, 

12 e 13) são idênticas às aqui apresentadas, possuindo uma carena acentuada, característica 

coincidente em ambos os exemplares descritos (Gonçalves, Pires e Mendonça, 2009, p. 701). 

Tal como os anteriores, o artigo sobre a Alcáçova de Lisboa (Castelo de S. Jorge), 

também refere que a característica diferenciadora desta forma é a carena (Gomes, et al, 2001, 

p. 139), facto demonstrado pelo desenho do fragmento 24, cujo perfil se apresenta idêntico às 

frigideiras 3182 e 3171. 

Assim, a datação avançada para os séculos XII/XIII, está de acordo, não só com os 

dados dos paralelos, mas também com os restantes dados estratigráficos e cronológicos 

obtidos para outras formas. 
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• Alguidares 

Os alguidares pertencem à forma 18 de A. Bazzana, lebrillo/alcadafe (1979, pp. 159-

60) e à série 9 de Rosselló-Bordoy, lebrillo/alcadafe (1991, p. 169). 

 Apresentam-se como a segunda forma mais abundante dentro do conjunto estudado e 

cuja identificação ofereceu menos problemas (Anexos, figs. 39-42). Do total de peças 

identificadas optámos por representar apenas 11, por apresentarem grande semelhança entre 

si. Tanto esta forma como as grandes bacias “serviam para múltiplos usos domésticos, 

nomeadamente para lavar e preparar os alimentos, para amassar o pão ou serem utilizados na 

higiene pessoal” (Catarino, 1997/98, p. 805), sendo neste estudo colocados o alguidares no 

grupo de Loiça de Cozinha, devido aos pressupostos avançados pelo projecto CIGA 

(Bugalhão et al., 2010). Para além de serem recipientes de grandes dimensões, entre os 30 e 

os 40 cm de diâmetro, têm também espessuras que nada têm a ver com as restantes formas, ou 

seja, têm na maioria, espessuras mínimas superiores a 1 cm. Como excepção a esta regra, de 

registar apenas os exemplares 1189 (Estampa IV), com 0,85 cm de espessura mínima, e 3216 

(Estampa V) e 1333 (Estampa V), com 0,9 cm de espessura mínima. 

 Os perfis destas formas são bastante simples de descrever. Possuem bordos 

maioritariamente arredondados ou em aba, existindo, no entanto, uma excepção - o fragmento 

1814 (Estampa V), que apresenta um bordo triangular. A boca destes alguidares é circular, 

apresentam a parede troncocónica, sendo no entanto apenas possível comprovar estes dados 

quando os exemplares têm dimensões consideráveis, como é o caso dos alguidares 1814, 3216 

e 3386 (Estampa V), que chegam mesmo a apresentar a parede completa e até um pouco do 

fundo, e as peças 2046 e 1316 (Estampa IV), cujo perfil, apesar de não se encontrar completo, 

possibilitou as observações acima descritas. 

No Gráfico 4, assiste-se a uma inversão da tendência do fabrico 1 apresentar mais 

exemplares do que as suas variantes. Aqui, na variante 1D podemos contar com alguns 

exemplares, tais como: 1316, 1333, 3216, 1189, 3296, 3383 e o 1410. Relativamente ao 

fabrico 1, este inclui o fragmento 2046. 

Já os fabricos 1A e 1B incluem três exemplares cada, 1479, 3386 e 2729 (este último 

não representado graficamente por corresponder a uma peça semelhante a outras desenhadas), 

e 1814, 3283 e 2509 (este último não representado graficamente). 
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Gráfico 4 - Conjunto de alguidares distribuídas pelos fabricos 

 

Em termos estratigráficos, a maioria dos alguidares é provenientes de duas fossas, as 

UE’s [262] e [302], enquanto que os restantes exemplares provêm de unidades de derrube, 

estratigraficamente posteriores às fossas. Ainda de sublinhar, que as UE [262] e [131] situam-

se entre os edifício 4 e 5. Tal como acontece com as outras formas, todas estas realidades 

enquadram-se na Fase III dos Guerreiros, atríbuida aos século XII/XIII. 

Em certa medida, os paralelos encontrados confirmam esta datação. Encontram-se 

algumas semelhanças com os materiais do Alto Algarve Oriental (Catarino, 1997/98, p. 808), 

apesar de não se ter encontrado uma forma totalmente igual, dado que a maior parte dos 

alguidares têm “base plana e corpo troncocónico invertido” e bordos “bastante diferenciados” 

(Catarino, 1997/98, p. 805). Apesar disso, algumas variantes assemelham-se mais a algumas 

peças do que outras. Por exemplo, a 16C, que é descrita como tendo “bordos desenvolvidos e 

espessados externamente, com perfil oblíquo, semicircular ou com tendência triangular”, 

assim como a 16E, que se caracteriza “por ter bordos espessados externamente, com perfil 

triangular; paredes rectílineas convergentes para o fundo, com a mesma espessura do corpo”. 

No entanto, no caso desta última, a autora descreve que frequentemente estes alguidares 

possuem decoração, o que não sucede nos exemplares da amostra em estudo (Catarino, 

1997/98, p. 806). Relativamente à datação destas formas, segundo a comparação com os 

exemplares e descrições de Helena Catarino, deverão situar-se em meados do século XI, ou 

seja, durante os reinos de Taifas, para a variante 16C, e nos séculos XII a XIII, para a variante 

16E, já em período Almóada (Catarino, 1997/98, p. 808). Não obstante, a autora refere que 
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este “alguidar de tipo clássico (...) tem abundantes paralelos, desde o período tardo-romano 

(...) [e] durante todo o período islâmico” (Catarino, 1997/98, p. 807). 

 Estes alguidares podem encontrar-se em Santarém, na Alcáçova, com cronologias que 

apontam para o século XII-XIII (Silva, 2011, Est. 2), verificando-se ainda semelhanças com a 

figura 15, em concreto as peças números 2, 3 e 7 (Viegas e Arruda, 1999, p. 171). Os 

exemplares de Silves apresentam cronologias e formas idênticas, sobretudo o fragmento 

número 3 (Gonçalves, Pires e Mendonça, 2009, p. 704) e em Lisboa, no Mandarim Chinês, foi  

possível encontrar várias peças idênticas, como é o caso dos alguidares número 518, 547, 213, 

227 (Bugalhão, Sousa e Gomes, 2004, p. 594). Ainda em Lisboa podem-se encontrar alguns 

paralelos, nomeadamente na figura 24, número de inventário 3528 (Bugalhão, Gomes e 

Sousa, 2003, pp. 163-164). 

  

 

6.3.2 Loiça de Mesa: 

 Neste grupo funcional foram identificadas seis formas: as taças (com 18 exemplares); 

as tigelas (oito exemplares); os copos (dez exemplares); as garrafas (três exemplares); os 

jarros (cinco exemplares); os púcaros (três exemplares); e as bilhas (três exemplares): 

 

 

• Taças 

 As taças pertencem ao grupo jofaina/escudella, de Rosselló-Bordoy, mais pequena 

mas com função semelhante ao ataifor (1991, p. 167), tendo formas, bordos e dimensões 

bastante diferentes. Posto isto, a organização na Estampa VI foi feita entre taças de maiores 

dimensões e as mais reduzidas. Decidiu-se, portanto, fazer uma pequena separação entre estas 

formas tendo por base a sua dimensão. 

 As taças (Anexos, figs. 43-46) de menores dimensões apresentadas neste trabalho, 

Estampa VI, possuem diâmetros entre os 8 e os 11 cm, existindo uma excepção com 16 cm 

(1620), cuja integração nas taças era já impossível. Estas têm na maioria bordos verticais, 

excepção feita do fragmento 1457, com bordos voltado para o interior e lábios biselados e 

arredondados. 

 Em termos decorativos, as taças de menores dimensões têm linhas incisas paralelas ao 

bordo, tendo como exemplo a 1436, com incisões que são visíveis na extensão de todo o 

fragmento. Os exemplares 1317 e 1457 têm uma faixa pintada a branco próxima do bordo. 

Em termos do revestimento interno, um engobe no fragmento 1620. 
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 Relativamente às taças de maiores dimensões, estas encontram-se em menor número 

que as suas congéneres mais pequenas, possuindo diâmetros entre os 18 e os 34 cm, e 

espessuras entre os 0,4 e 1,5 cm. O exemplares desta forma, juntam bordos arredondados e 

espessados, verticais, com pouca ou nenhuma decoração nos exemplares de cerâmica comum 

e com um exemplar melado acastanhado nas cerâmicas vidradas. Estas últimas, apresentam 

um lábio ligeiramente arredondado e corpo em calote esférica. De destacar é a taça 3202, cujo 

bordo espessado interiormente apresenta, no exterior da peça, um cordão plástico aplicado 

rudemente, com algumas digitações. 

 Relativamente aos fabricos, existe, tal como podemos ver no Gráfico 5, uma clara 

predominância do fabrico 1 e do fabrico 4, com os seguintes números de inventário: 1656, 

1317, 1457, 1206 e 3433, e 1788, 1789, 1791, 3470, 2398 e 681 (esta última não representada 

graficamente). Nesta forma, quer correspondam a taças de menores ou maiores dimensões, 

dever-se-á destacar a existência de um número bastante elevado de cerâmica vidrada, ou seja, 

cerâmica do fabrico 4. É realmente na cerâmica de mesa – neste caso das taças – que se 

regista um maior investimento.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Conjunto de taças distribuídas pelos fabricos 

 

Também interessante é o facto de se tratarem de elementos para consumo à mesa mas 

de utilização individual e não colectiva. O fabrico 1D inclui os exemplares número 3358 (não 

representada graficamente), 3202 e 3111, o fabrico 1A é composto pelo fragmento 1620, e, 

finalmente, o fabrico 1B está apenas representado pelo fragmento 1460. O fabrico 2 apresenta 

apenas dois exemplares, o 1870 e 1436. 
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A maioria dos exemplares provém da UE [302], da Fase III (século XII/XIII). Os 

exemplares 2398, 3470, 3233 e 681 são originários de UE’s situadas entre os Edifícios 4 e 5, 

mas igualmente da Fase III. 

Ambas os tipos de  taças (quer sejam as pequenas ou as maiores) encontram-se em 

contextos datáveis do século XII e XIII, tal como se pode comprovar na Alcáçova de 

Santarém, através dos números 93, 94 e 95 e na figura 8, as peças 2, 4 e 6 (Silva, 2011, Est. 

10; Viegas e Arruda, 1999, p. 137), assim como em Sintra, com o fragmento 11, estampa 2 

(Coelho, 2000, p. 222) sendo descrita como um bordo com bisel interno e paredes curvo-

côncavas (Coelho, 2000, p. 224) e que se assemelham muito às dos Guerreiros.  

  

• Tigelas 

 As tigelas inserem-se nas formas 20 e 21, jofaina ou cuenco, de Bazzana (1979, p. 

162) e nos tipos 5 e 7, ataifor ou zafa/safa, de Rosselló-Bordoy (1991, p. 167). 

As tigelas (Anexos, figs. 47-53) “serviriam para utilização individual [mas também 

colectivas no casos das peças com diâmetros maiores] (assim como as taças descritas 

anteriormente), no serviço de mesa durante a refeição, e apresentam uma variedade formal 

considerável” (Viegas e Arruda, 1999, p. 133). As desta amostra são, maioritariamente, peças 

com boca circular, diâmetros entre os 20 e os 30 cm, apresentando bordos verticais, com 

lábios em aba ou triangulares. Os perfis do corpo apresentam morfologias com carenas altas e 

acentuadas, excepção ao fragmento 1711 (Estampa VII), cuja carena é alta mas suave, e ao 

1667 (Estampa VII), cuja reduzida dimensão não permitiu comprovar sequer a existência de 

uma carena. 

 Relativamente à decoração, pode observar-se a existência de algumas linhas 

horizontais incisas localizadas no exterior do fragmento 1667, sendo que as restantes peças de 

cerâmica comum não possuem qualquer traço decorativo. Em termos do revestimento 

aplicado, verifica-se a presença de engobe mais ou menos desgastado no interior, como 

também por vezes no seu exterior. Existem ainda algumas tigelas com vidrado integral 

melado (1519 e 1790, Estampa VII), ambas com perfis idênticos. 

As tigelas encontram-se em número reduzido apresentando semelhanças profundas entre si. 

Relativamente aos fabricos, podemos verificar que apesar de algumas serem cerâmicas 

vidradas e pertencerem ao fabrico 4, 1519 e 1790, a maioria inclui-se no fabrico 1C, 1334, 

1711, 1429 e 3393. 

 As restantes, 1667 e 3453, integram-se nos fabricos 1 e 1A, respectivamente. 
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O bojo da tigela vidrada 1790 encontra-se duplamente perfurado junto à fractura de 

forma a ser reparado. A cerâmica vidrada teria um custo mais elevado, sendo bastante 

provável que tenha sido este o motivo do recipiente ter sido alvo de reparação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Conjunto de tigelas distribuídas pelos fabricos 

 

 Tigelas semelhantes podem encontrar-se em Lisboa, com datação para os séculos XI-

XII, na Rua dos Correeiros, encontrando-se apresentadas na figura 34, destacando-se entre 

elas a número 3331, cujo perfil é em tudo idêntico às tigelas da amostra dos Guerreiros, tendo, 

portanto, um bordo biselado externo e uma carena alta (Bugalhão, Gomes e Sousa, 2003, pp. 

175-176; 2007, pp. 339-341). Igualmente na figura 35, a peça 3332 (Bugalhão, Gomes e 

Sousa, 2003, pp. 175-176; 2007, p. 177) é muito semelhante aos exemplares da amostra 

estudada, números 1711 e 3393. Também em Santarém se conseguem encontrar paralelos nas 

tigelas da Figura 7, nomeadamente as número 6 e 7 (Viegas e Arruda, 1999, p. 134), ambas 

vidradas e com o mesmo bordo que as tigelas dos Guerreiros, assim como o fundo número 15, 

cujo perfil indicado é o mesmo das tigelas desta amostra. 

As maiores semelhanças, formais e de fabrico, são com as tigelas vidradas do Algarve 

Oriental, da variante 5D, datada para o período Almóada. Esta semelhança é particularmente 

visível no fragmento nº 1790 (Estampa VII). São também semelhantes às encontradas em 

Beja, nas figs. 31, 32 e 33 (Correia, 1991, pp. 376-384) e figs. 36-37 (Casmarrinha, 2013, p. 

148), assim como em Beringel (Cardoso, 2013, Estampa XXVI). O paralelo com Beja 

reveste-se de grande importância, pois localizar-se-ia aí o mercado urbano mais próximo dos 
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Guerreiros e muito possivelmente seria a sua fonte de abastecimento para este tipo de 

produtos. 

Os exemplares dos Guerreiros são provenientes das UE’s [251]; [268] (entre o Edifício 

4 e 5) e da UE [302] (de uma fossa no compartimento 4), portanto de realidades estratigráficas 

da Fase III do sítio (século XII/XIII). Além disso, estão também em sintonia com os 

pressupostos cronológicos avançados paras as formas mais semelhantes encontradas no 

Algarve Oriental. 

 

• Copos 

 Os copos incluem-se na forma taza/tassa de Rosselló-Bordoy (1991, p. 168). Os copos 

são formas relativamente fáceis de identificar, com “dimensões bastante regulares” (Gomes, 

et al, 2001, p. 223) consequência do reduzido diâmetro que apresentam, das paredes pouco 

espessas (comum à maioria das loiças de mesa) e, principalmente, devido ao perfil recto, do 

bordo ao fundo.  

 Esta forma tem, na maioria dos casos, bordos verticais, sendo que o lábio é 

arredondado ou biselado. Esta última característica é menos frequente no conjunto estudado 

mas encontra-se representada pelos exemplares 3124 e 1212 (Estampa VIII). Os diâmetros 

dos exemplares de copos apresentados na estampa VIII, situam-se entre os 7 e os 10 cm e 

possuem espessuras que não ultrapassam os 0,6 cm. 

 Os exemplares estudados apresentam todos decoração, quer esta seja incisa ou pintada. 

A decoração incisa, mais frequente neste conjunto, ocorre normalmente na parte superior da 

peça, mais junto ao bordo, e consiste na aplicação de duas linhas incisas paralelas, executadas 

na pré-cozedura. Este detalhe pode observar-se nos exemplares 1426, 1484, 1628, 2721, 3124, 

3170 e 3390 (Estampa VIII). No caso dos números 1458, 2721 e 3390 (Estampa VIII), a 

decoração incisa é complementada pela pintura, com ou sem um padrão continuado, na parede 

exterior da peça. O fragmento 2721 possui uma decoração geométrica, o 1458 (Anexos, fig. 

54) apresenta uma decoração em banda com adição de alguns traços verticais a branco e o 

fragmento 3390 ostenta uma decoração pintada mais simples - uma banda pintada a branco 

que complementa a única linha incisa (Estampa VIII). 

 Os fabricos a que corresponde a maioria dos copos são o fabrico 1 e o fabrico 2 com 

os exemplares 1426, 1484, 3170, 3390 e 1212, e 1458, 1628, 3124 e 2721, respectivamente. O 

fragmento 3269 corresponde ao fabrico 1B não estando no entanto representado nas estampas, 

tal como se pode verificar no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Conjunto de copos distribuídos pelos fabricos 

 

 Em termos de paralelos, podemos encontrar em Santarém algumas semelhanças 

formais, nomeadamente do corpo e do bordo, com cronologia a apontar para os séculos XI-

XII (Silva, 2011, Est. 25), assim como em Lisboa (Calado e Leitão, 2005, p. 46; Gomes, et al, 

2001, pp. 223-231). A datação destes exemplares é apontada para o século IX-X (Calado e 

Leitão, 2005, p. 468) e para os séculos XII noutros contextos (Gomes, et al, 2001, p. 223). 

 Os dados cronológicos dos paralelos, avançados para os copos, não estão totalmente 

de acordo com os obtidos para outras formas dos Guerreiros, tendo em conta que provêm, 

sensivelmente, das mesmas unidades estratigráficas. Ainda assim, optou-se por definir a 

cronologia final como sendo igual à dos outros exemplares da Fase III – séculos XII/XIII – 

respeitando a coerência estratigráfica. Tendo em conta os dados dos paralelos, estendeu-se a 

cronologia entre os séculos XI-XIII. 

 

• Garrafas 

 As garrafas são descritas no artigo do projecto CIGA como detendo “corpo globular, 

gargalo e boca estreitos e com uma ou duas asas” (Bugalhão et al, 2010, p. 460), inserem-se 

na forma 12, Arrodoma, Redoma ou Rotoma, de A. Bazzana (1979, p. 157) e é designada de 

limeta por Rosselló-Bordoy (1991, p. 167). Das garrafas do conjunto, apenas uma, entre três, 

possui um bordo e arranque de asa (Estampa VIII, exemplares 3175, 3258 e 2306). O bordo 

da garrafa 3175 é vertical e arredondado, tendo uma asa circular que parte do bordo. Tal como 

a anterior, a garrafa 3258 também possui um arranque de asa (menor que a 3175) sendo de 

perfil circular. 
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 Em termos de dimensão, todos os exemplares possuem um diâmetro reduzido (quer o 

bordo – 5 cm – quer os colos ou gargalos – 3 e 4 cm) e espessuras que pouco ultrapassam 1 

cm. 

 Os fabricos das garrafas são bastante diversificados. O fragmento 3175 inclui-se no 

fabrico 1A, sendo o único fragmento com bordo. Os restantes 2 elementos cerâmicos o 3248 e 

o 2306 pertencem aos fabricos 4 e 3, respectivamente. 

 O caso da peça 3248, o fabrico vidrado, é um vidrado parcial, não sendo de todo 

funcional, visto apenas apresentar vidrado no exterior. No gargalo 2306 (Anexos, fig. 55) 

também é visível uma decoração simples, ou seja, uma linha incisa na parede exterior do 

fragmento. 

 Em termos estratigráficos, todos os exemplares provêm de unidades da Fase III, 

enquadrando-se assim entre os séculos XII/XIII. O único paralelo encontrado foi a peça 

número 57, de Santarém, com cronologia entre os séculos XI/XII (Silva, 2011: Estampa 7), 

tendo um perfil e diâmetro de bordo idênticos ao exemplar 3175 deste trabalho. Aí, a 

cronologia foi obtida através de paralelos com exemplares de Lisboa, do Núcleo 

Arqueológico da Rua dos Correeiros, recuperados no contexto de uma lixeira estruturada. No 

entanto, como não concordamos com a semelhança existente entre esses fragmentos, optámos 

por não fazer recuar a datação dos exemplares dos Guerreiros para o século XI, mantendo a 

baliza cronológica entre os XII/XIII.  

 

• Jarros 

 Os Jarros apresentados pertencem à forma jarro, jarrito/cadaf, de Rosselló-Bordoy 

(1991, p. 166). Apesar de serem apenas cinco exemplares na amostra, nenhum deles é 

idêntico. No caso do jarro 3149, conseguimos verificar que se trata de um bordo vertical e 

arredondado, com uma asa oval que parte do bordo e que é, em termos da dimensão do 

fragmento, maior que o bordo propriamente dito. Em relação à peça 1884, também tem um 

bordo de perfil vertical e arredondado, desenhado com um colo recto e com uma decoração 

simples pintada a preto, tal como se pode ver na estampa VIII. O gargalo 3373 (Anexos, fig. 

56) que apresenta uma boca circular e um arranque de asa oval no colo, apresenta o diâmetro 

menor de todos os jarros (7 cm de diâmetro de bojo).  

 Os outros dois jarros, bastante diferentes dos restantes, têm em comum o facto de 

apresentarem o bordo trilobado. De um modo geral, os bordos, verticais ou voltados para o 

exterior (respectivamente, 1399 e 1525), apresentam o perfil biselado, diâmetros iguais de 10 

cm e decoração pintada. Relativamente ao primeiro jarro, 1399 (Anexos, fig. 56), este é 
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pintado a branco na zona onde possui a incisão, enquanto que o segundo, 1525 (Anexos, fig. 

57), possui um desenho num padrão semelhante a dois “U” interligados que se sobrepõem, de 

ambos os lados do bico vertedor (Estampa LIII – Outros tipos decorativos). De destacar ainda, 

o facto de existirem, adicionalmente, três exemplares de bordo com perfil trilobado. 

 O Gráfico 7 descreve a distribuição desta forma pelos fabricos, sendo que na sua 

maioria pertencem ao fabrico 1. Dos elementos que integram este fabrico, apenas um é 

trilobado, sendo que o outro jarro trilobado integra o fabrico 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Conjunto de jarros (simples e trilobados) distribuídas pelos fabricos 

 

 Em termos estratigráficos, os exemplares são provenientes de unidades da Fase III 

(séculos XII/XIII), nomeadamente, as UE’s [302];[255];[272] e [107]. 

Os jarros apresentados são bastante semelhantes aos presentes na tese de Marta Silva, 

sobre Santarém, tanto os que possuem bordos circulares (Silva, 2011, Est. 8) ou bordos 

trilobados (Silva, 2011, Est. 7). Assim, como com o jarro trilobado de Arouca, apresentado na 

figura 12, também bastante semelhante (Silva e Ribeiro, 2007, p. 88). Em termos 

cronológicos, os dados de Santarém apontam para os séculos XII-XIII (Silva, 2011, p. 77), 

estando assim de acordo com os dados dos Guerreiros. 

  

• Púcaros 

 Incluem-se na série 4, jarrito, de Rosselló-Bordoy (1991, p. 166) e nas formas 13 e 14, 

Jarro/Jarrito de A. Bazzana (1979, pp. 158-9). 
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Segundo o projecto CIGA, os púcaros são cerâmicas de pequenas dimensões, 

nomeadamente na altura (não sendo esta superior a 10 cm), de “forma fechada de tendência 

globular, colo diferenciado e uma única asa” (Bugalhão et al, 2010, p. 461). 

A classificação dos púcaros foi complicada por serem exemplares bastante reduzidos e 

em mau estado de conservação, sendo também difícil uma atribuição cronológica precisa. A 

falta de decoração também não facilitou a identificação desta forma. 

 Os bordos são geralmente verticais, excepto o da peça 3309 (Estampa VI) que se 

encontra voltado para o exterior, e todos são arredondados, tendo as asas ovais, localizadas no 

bordo. O púcaro 1638 (Estampa VI) inclui-se no fabrico 1, o 3333 (Estampa VI) corresponde 

ao fabrico 1A, enquanto que o último elemento cerâmico pertence ao fabrico 1D. 

 Em termos estratigráficos, os exemplares são provenientes das unidades [302];[208] e 

[131], da Fase III, com cronologia para os séculos XII/XIII. Para a forma de jarro encontrada 

nos Guerreiros, não foram encontrados quaisquer paralelos. 

 

• Bilhas 

 As bilhas integram-se na série 3B, jarro, de Rosselló-Bordoy (1991, p. 166) e são 

identificadas nesta amostra três exemplares (1771, 1629 e 1655, Estampa IX). Apenas duas 

têm bordo, no entanto, nenhuma delas apresenta um estado de conservação que permita 

observar a zona do colo e do corpo.  Os perfis de ambos os bordos são diferentes, tendo o 

1629 um bordo voltado para o exterior com lábio em aba, enquanto que o 1771, tem um bordo 

vertical e arredondado e uma boca claramente circular. Este último também tem um arranque 

de asa a partir do colo, com perfil oval. 

 Os diâmetros rondam os mesmos valores, entre 9 e 8 cm e as espessuras entre os 0,3 e 

1,1 cm. Em termos decorativos, todos os exemplares possuem linhas incisas ou caneluras (ou 

mesmo ambas), sendo que apenas o 1771 (Anexos, fig. 59) apresenta uma pintura no exterior 

a castanho (a preencher todo o exemplar) e branco (pequenos traços horizontais, sobrepostos 

ao castanho). Em relação ao fabrico, todos os exemplares de bilha classificáveis incluem-se 

no fabrico 1. 

 Apesar de não se ter encontrado paralelos para estas formas, os exemplares são todos 

provenientes da UE [302], com cronologia apontada para os séculos XII/XIII (Fase III). 

 

6.3.3 Armazenamento e Transporte: 

 Neste grupo funcional foram identificadas duas formas: os cântaros (quatro 

exemplares); e os potes (18 exemplares). 
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• Potes 

 Os potes são elementos difíceis de diferenciar das panelas, apesar de serem 

considerados de grupos distintos, ou seja, as panelas são cerâmicas de cozinha e os potes de 

armazenamento e transporte. No entanto, esta diferenciação não é tão simples para as peças 

do período islâmico. A utilização de potes como panelas era comum e normal. A diferença 

consiste sobretudo no facto de nas panelas se poderem observar sinais de contacto da 

cerâmica com o fogo, ou seja, da preparação dos alimentos. Neste caso, optei, como é 

explicado na metodologia, por classificar todos os elementos deste grande grupo, sobretudo 

tendo em consideração as marcas de utilização. 

 A forma destes potes (Anexos, figs. 60-62), muito semelhante às formas das panelas, 

possui contudo alguns exemplares um pouco diferentes, quer seja no tamanho ou mesmo no 

perfil. O bordo é vertical (1526, 1630, 1624, 3194, 2757 – Estampa IX - 3239, 2643 e 2292 – 

Estampa X) ou voltado para o exterior (1381, 3130, 3301, 3297, 3236 e 2647 – Estampa IX – 

e o 3207 – Estampa X), com a excepção do pote 3136 (Estampa X) que é voltado para o 

interior. Os lábios são diferenciados, sendo os mais comuns arredondados e em aba, assim 

como o triangular. A boca é circular e o colo cilíndrico e recto nos exemplares 1526 e 3207. 

No caso deste último, o corpo apresenta-se globular, enquanto que o pote 2647 tem um corpo 

troncocónico invertido. Algumas das peças apresentam um acabamento com engobe, notando-

se noutras um ligeiro polimento, tanto no interior como no exterior. 

Em termos decorativos, alguns potes têm pintura branca e preta, nomeadamente o pote 1381, 

o 1630 e o 3194, outros têm linhas incisas tanto no interior como no exterior (exemplo disso é 

o 3239). Ainda de referir que de todos os potes o mais díspar é o bojo 2764 (Estampa X), cuja 

espessura das paredes é bastante mais reduzida que os restantes exemplares, inserindo-se 

assim no fabrico 3, tal como se pode verificar no Gráfico 8. Os potes integram-se 

maioritariamente no Fabrico 1, nomeadamente os exemplares 1630, 1624, 1381, 3194, 3236, 

3297 e 2647. 

De seguida, no fabrico 1D incluem-se os exemplares 1526, 1611, 3207, 3136 e 2643. 

O fabrico 1A integra os potes 3130, 3139, 3301 e 2757. Finalmente os fabricos 1C e 3 apenas 

apresentam um fragmento cerâmico cada, respectivamente 2292 e o 2764. Este último 

fragmento, tal como já referido acima, é um pote com uma espessura reduzida, sendo que a 

sua origem não deverá ser local/regional. O fabrico 3, com pastas depuradas e beijes, é um 

fabrico de importação. 
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Gráfico 8 - Conjunto de potes distribuídos pelos fabricos 

 

Os potes têm paralelos com os apresentados para Santarém (Silva, 2011, Est. 9); para 

Lisboa, também face às panelas apresentadas, concretamente entre a panela 22 e 28 (Calado e 

Leitão, 2005, pp. 466-467); para Silves, na segunda faixa cronológica apresentada na figura 3 

(Gonçalves, Pires e Mendonça, 2009, p. 699); e Sintra, mais precisamente os potes 8 e 9 da 

Estampa 1 (Coelho, 2000, pp. 219-220). Cronologicamente, alguns destes paralelos 

apresentam propostas de datação, como é o caso de Silves, com uma data sugerida para os 

séculos X e XI (Gonçalves, Pires e Mendonça, 2009, p. 699), e no caso de Lisboa para os 

séculos XII e XIII (Calado e Leitão, 2005, p. 467). 

 Nesta morfologia, podemos retirar alguns dados cronológicos interessantes. O pote nº 

3194 pertence à UE [315], um contexto negativo da Fase I. Nesse sentido, tendo também em 

conta a larga baliza cronológica fornecida pelos paralelos que obtivemos, optámos por datar 

este exemplar dos séculos X/XI. O fragmento nº 3207, da UE [314] da Fase II (também de 

contextos negativos), integrámos nos séculos XI-XII. Os restantes exemplares, de unidades 

estratigráficas da Fase III e IV, datámos dos séculos XII/XIII. 

 

• Cântaros 

Os cântaros pertencem à série 3A, jarra/gerra de Rosselló-Bordoy (1991, p. 164) e à 

forma 7, Cántaro, de Bazzana (1979, p. 156). 

 Foram identificados quatro exemplares de cântaros, sendo estes o 1325, o 2462, o 

3344 e o 2364 (Estampa IX). Destes quatro exemplares, dois têm o lábio em aba (1325 e 
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2462) sendo que os outros restantes são caracterizados pelo seu lábio de perfil triangular. 

Todos os exemplares têm um bordo vertical e não possuem qualquer tipo de decoração. No 

entanto, em termos de acabamentos, o 1325 possui um engobe interior de boa qualidade e o 

2364 apresenta uma tonalidade no seu interior com reflexos metálicos, provavelmente devido 

ao processo de cozedura. 

Relativamente aos fabricos, os exemplares 3344 e 2462 incluem-se no fabrico 1, assim 

como o 2364, no entanto, este último insere-se na variante A. O exemplar 1325 é o único que 

pertence ao fabrico 2. 

 Em termos de paralelos, há a destacar as semelhanças com exemplares de Santarém, 

nomeadamente, dos exemplares 1325 e 2462 com os cântaros nº34 a 42 (Silva, 2011, Est. 6), 

do 3344 com o nº 43 (Silva, 2011, Est. 6) e do 2364 com o nº 28 (Silva, 2011, Est. 5). Todos 

estes exemplares apresentam datação para os séculos XI-XII (Silva, 2011). 

No Algarve Oriental, a variante 14A de Helena Catarino apresenta algumas 

semelhanças com os exemplares 1325 e 2462, principalmente devido ao destaque do lábio em 

aba. Esta variante é descrita como uma forma frequente desde o período Emiral e, 

principalmente, durante o califado e os reinos de taifa, tendo portanto uma ampla datação, 

desde o século VII até ao XII (Catarino, 1997/98, p. 795). O facto de haver esta grande 

abrangência cronológica já tinha sido notado por Marta Silva, em Santarém, indicando até a 

sua utilização até ao século XIII (Silva, 2011, p. 44). 

Estratigraficamente, os materiais provêm todos da Fase III. Mais concretamente, os 

exemplares com lábio em aba provêm das unidades [302] e [262], com datações dos séculos 

X-XIII e os cântaros com lábio triangular das unidades [246] e, novamente, da [262], com 

cronologia inicial no século XI (com base nos paralelos), mas alargada do século XII para o 

XIII, devido à sua presença nestas unidades da Fase III. 

 

 

6.3.4 Iluminação 

 Neste grupo funcional foi identificado apenas uma forma – a candeia (três 

exemplares). 

 

• Candeia 

 Esta forma insere-se no grupo Lampe ou Candil, de Bazzana (1979, p. 180) e na série 

6, candil/lantia, de Rosselló-Bordoy (1991, p. 174). 
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Os exemplares de candeia apresentados na Estampa XI, com escala real 1:1, são 

exemplares de dimensões muito reduzidas e cuja classificação foi bastante complicada. Com 

exemplares desta dimensão torna-se difícil obter paralelos concretos. 

 Ambos os exemplares são bojos de cerâmica com vidrado parcial (2395) e total (3444 

– Anexos, fig. 67), sendo que nesta última pode observar-se um arranque de asa clássico, 

assim, ambas as peças pertencem ao fabrico 4. 

 Apesar de não se ter obtido paralelos para esta forma, os exemplares são provenientes 

das unidades [262] e [268], entre o Edifício 4 e 5, datadas para os séculos XII/XIII (Fase III).  

 

 

6.3.5 Uso Doméstico 

 Neste grupo funcional foram identificadas três formas: as tampas (com quatro 

exemplares); o cossoiro (um fragmento); e o cadinho (um fragmento). Este grupo é designado 

por uso doméstico apesar de se compreender que tanto o cossoiro como o cadinho pertencem 

a uma categoria de uso artesanal. 

 

• Tampa 

 A tampa insere-se na série 8, tapadora/tapadera, de Rosselló-Bordoy (1991, p. 170). 

O fragmento de tampa (2425) que é apresentada no topo da Estampa XI, é a única realmente 

identificável do conjunto de materiais. Esta tampa apresenta o bordo espessado e a parte 

superior aplanada. Não tem qualquer tipo de decoração ou acabamento, a não ser uma aguada 

muito fina. Todas as tampas identificadas neste conjunto (1829, 1818 e 2672) incluindo a que 

está graficamente representada (2425 – Estampa XI; Anexos, fig. 63) pertencem ao fabrico 

1D.  

Os exemplares são provenientes de UE’s da Fase III ([262])e IV ([132]), datadas para 

os séculos XII/XIII.  

 

• Cadinho 

 O cadinho (Anexos, figs. 64 e 65) apresenta um bom estado de conservação, sendo 

uma peça quase inteira, com bordo, bojo e fundo. O bordo é vertical e arredondado, tem uma 

boca circular pouco perfeita, corpo em calote ovóide e a sua base é plana. Em termos de 

dimensão, o diâmetro do bordo é de 5 cm tal como se pode ver na Estampa XI, que se 

encontra à escala 1:1.  
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 A peça possui decoração incisa, sendo estas incisões semelhantes à forma da unha do 

oleiro, ou seja, curvas e com ligeiras variações de dimensão e profundidade. Esta decoração 

está localizada logo a seguir ao bordo e à volta de toda a peça. 

 Em termos concretos, o que levou a distinguir esta peça de outras, foi a sua técnica de 

fabrico (manual) e a diferença de coloração dos dois exemplares colados. Um dos exemplares 

possui uma tonalidade alaranjada, tanto no exterior como no interior, e o outro uma tonalidade 

mais cinzenta, com algumas áreas a sugerir um tom alaranjado. Trata-se de diferenças que se 

relacionam com fenómenos pós-deposicionais, a que a peça esteve sujeita. 

 Assim, esta cerâmica foi atribuída ao fabrico 5, não só devido à pasta não calcária, 

como também à sua cozedura e elementos não plásticos, mas sobretudo devido ao modo de 

conformação. 

 Esta peça é proveniente de contextos dos séculos XII/XIII (Fase III) - a UE [302]. Para 

esta forma, não foi encontrado nenhum paralelo, uma vez que o cadinho de ourives de prata 

de Mértola possui uma morfologia diferente da que se encontra no exemplar dos Alcariais dos 

Guerreiros (Silva, 1992, p. 35-37) 

 

• Cossoiro 

 O cossoiro presente nesta amostra (Estampa XI; Anexos, fig. 66) é uma peça que 

aparenta ter um alisamento, tendo como decoração três marcas circulares em redor da 

perfuração. Esta, bastante larga, é maior do lado das decorações do que do oposto. Pertence ao 

fabrico 1D. 

 Esta peça, tal como o cadinho, é proveniente de contextos dos séculos XII/XIII (Fase 

III) - a UE [302].  

 

 

 

6.3.6 Indeterminados: 

 Apesar de existirem muitas peças cuja identificação não foi possível obter, e portanto, 

não foi efectuado qualquer registo gráfico, exceptuando a fotografia (Anexos, figs. 68-73) é 

de ressalvar a existência de um fragmento sem forma, cuja especificidade obrigou à sua 

descrição. 

 O fragmento 1588 (Estampa XI) trata-se de um fragmento de um fundo, verificável 

sobretudo pela forma plana, cujo interior (ou suposto interior) possui um engobe de boa 
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qualidade já um pouco desgastado e uma perfuração na sua área central, cuja intenção nos 

escapa.  

 Apesar disso, esta avaliação centra-se na eliminação de outros potenciais motivos para 

a perfuração. Por exemplo, à semelhança do fragmento 3426 (Estampa XI), poderia tratar-se 

de um peso de tear. No entanto, a diferença é clara. A perfuração tem uma dimensão muito 

superior, sendo desigual em ambos os lados, assim como o facto de nenhuma das superfícies 

deste exemplar apresentar algum tipo de acabamento. 

 

 

6.4 A Decoração 

 Neste ponto do trabalho, serão analisados os elementos ligados a aspectos decorativos, 

como as incisões, cordões plásticos, pintura e vidrado, não só de um ponto de vista 

quantitativo, mas também qualitativo como seja a análise dos tipos de pintura, dos motivos 

decorativos e vidrado e a sua comparação com exemplares de outros sítios.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9  - Distribuição percentual dos exemplares decorados e não decorados. 

 

 Como se pode observar no gráfico 9, o número de exemplares decorados representa 

uma parte significativa da amostra, com 42%, realçando assim a importância do seu estudo 

mais detalhado. 
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Gráfico 10 – Distribuição quantitativa dos elementos decorativos 

  

 Dentro dos exemplares decorados, a maior percentagem corresponde, 

maioritariamente, à pintura, com 57 elementos, sendo as restantes formas de decoração 

(vidrado, incisão e aplicação plástica) bastante inferiores, tal como se pode verificar no 

gráfico 10. As incisões encontram-se em 16 exemplares, geralmente posicionadas junto ao 

bordo e, por vezes, possuem associação a pintura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 11 – Distribuição percentual de peças com pintura em relação ao NMI 

 

 Os cordões plásticos, representam apenas três exemplares no conjunto total, tratando-

se de exemplares de pequenas dimensões, o que tornou difícil a sua classificação. Estas 

aplicações aparecem junto ao bordo e verifica-se uma colocação grosseira das mesmas.  
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 Já os vidrados, com um valor também muito inferior à cerâmica pintada, estão 

representados por 12 exemplares melados e apenas um fragmento com decoração em corda 

seca. Devido à reduzida dimensão do fragmento, não foi possível a sua classificação, nem 

mesmo determinar se se trata de uma corda seca parcial ou total (Figura 73).  

 Relativamente à pintura, esta representa 17% em relação ao total da amostra, 

representando uma clara predominância em formas como os copos, jarros, bilhas, potes e 

caçoilas. No entanto, é na loiça de mesa que esta característica mais se destaca face às 

cerâmicas sem decoração. Neste contexto, poderá supor-se que a caçoila se tratasse de um 

elemento também para ir à mesa, ou seja, poderia ser utilizada como tigela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12 – Distribuição quantitativa da coloração da pintura no NMI 

  

Quanto à coloração, verificámos que a pintura pode surgir com tonalidade branca, 

castanha e preta. A pintura a branco é a mais representada, com 18 elementos e um valor 

percentual de 13% face ao NMI. Encontra-se mais representada na loiça de mesa (em Copos, 

Jarros e Taças, Estampa VIII e VI) seguida da cerâmica relacionada com o armazenamento e 

transporte (em Bilhas e Potes, Estampa IX e X). Alguns destes exemplares apresentam 

também outros tipos decorativos, como por exemplo, a incisão registada no pote 1381 

(Estampa IX) e a utilização de 2 cores distintas (tanto o branco como o castanho) nesse 

mesmo pote. Os exemplares com pintura a branco, para além de se circunscreverem às formas 

anteriormente referidas, integram na totalidade no fabrico 1, registando-se apenas dois 

exemplares que pertencem ao fabrico 2. 
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Normalmente a utilização de duas cores em simultâneo é rara e parece circunscrever-

se, no caso dos Guerreiros, à cor branca e à castanha. Esta situação não se regista nos 

exemplares com pintura a preto. 

No caso dos exemplares com pintura a castanho, as formas também são as referidas 

para a pintura a branco, sendo que o fabrico maioritário é novamente o fabrico 1 (com apenas 

dois exemplares do fabrico 2). A pintura a preto distingue-se das restantes pelos fabricos, 

tendo três exemplares com o fabrico 1 e dois com o fabrico 3. Apesar de representar apenas 2 

pequenos exemplares, é de destacar que este último é um fabrico de importação, o que poderá 

justificar a presença de uma coloração a preto melhor preservada do que nos restantes 

exemplares. Em termos formais, apenas se registam um pote e um jarro, sendo os restantes 

elementos indeterminados (bojos com decoração).  

No que diz respeito aos tipos de padrões decorativos presentes nos exemplares 

pintados, estes foram organizados em cinco grupos, tal como demonstrado na Figura 28. Os 

padrões geométricos incluem dois exemplares que apresentam uma grelha geométrica, com 

uma intersecção entre linhas diagonais. No primeiro caso, temos o copo 2721 (Estampa VIII), 

sendo a pintura a castanho e o segundo o bojo 2595 (Estampa XII), pintado a preto. De 

seguida, regista-se a decoração em linhas verticais e horizontais, sendo por vezes difícil a sua 

distinção, pois ambos os tipos se observam no mesmo fragmento. O primeiro caso, de linhas 

verticais, está patente no copo 1458 (Estampa VIII), com traços verticais brancos sobre um 

fundo castanho. O segundo e quarto exemplares (Estampa XII), que ostentam o mesmo tipo 

de decoração, são os bojos 3205 e 1715, respectivamente, sem possibilidade de classificação 

formal. Já o terceiro padrão, pertence a uma caçoila (Estampa II – nº 1383), cuja coloração 

determinada como castanho, poderá incluir possuir alguma semelhança com o vermelho. 

No caso dos três exemplares com linhas horizontais, o primeiro corresponde à bilha 

1771 (Estampa IX), cuja superfície exterior preservada é totalmente pintada a castanho, sendo 

as linhas pintadas a branco. Já o segundo, corresponde ao bojo 2706 (Estampa XII), de 

pequenas dimensões, cujas faixas horizontais deveriam rodear toda a peça. O último, 

corresponde ao pote 3194 (Estampa IX), em que a superfície apresenta uma pintura a preto, 

com excepção das áreas entre as linhas. 

No grupo das linhas verticais e horizontais, o primeiro fragmento pintado a branco é o 

do pote 1630, (Estampa IX), cuja decoração representada se encontra no lábio. Os restantes 

exemplares são bojos (Estampa XII), sem classificação formal, em que as cores, nos primeiros 

dois (1652 e 1348), se cingem ao branco, sendo que o último (1456) apresenta tanto uma 

combinação de diversas cores como de técnicas decorativas, verificando-se uma área com 
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incisões, juntamente com elementos pintados. Em relação aos motivos, é possível observar 

manchas irregulares, traços verticais e diagonais, por vezes, enquadrados por traços espessos 

e/ou outros elementos decorativos de difícil classificação. No entanto, entre estes traços 

grossos, verticais/diagonais, observou-se a existência de linhas horizontais que enquadram 

outras perpendiculares. 

Por fim, relativamente a outros motivos decorativos, apenas se verificou a presença de 

um elemento, desenhado em duplicado e ligeiramente sobreposto a outro idêntico, em forma 

de “U” ou “3”, na parede exterior do jarro trilobados, representado na Estampa VIII e 

XXXVIII (1525).  

Estes elementos decorativos possuem paralelos com alguns exemplos apresentados 

para o Algarve Oriental (Catarino, 1997/98). Observando a tabela na Figura 28, podemos 

constatar que alguns elementos da coluna “Linhas verticais” têm semelhanças com o motivos 

decorativo nº 2 desse estudo, assim como os elementos da coluna “padrões geométricos” com 

o nº 4. Outro motivo comum são os traços nos lábios dos bordos e/ou nas asas (primeiro 

elemento da coluna “Linhas verticais e horizontais”), representado pelos números 11 e 13 do 

Algarve Oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 13 – Distribuição percentual da cerâmica vidrada na amostra 

 

 Relativamente à cerâmica vidrada, podemos observar, segundo o Gráfico 13, que esta 

representa 10% da amostra (13 exemplares). Dentro deste conjunto apenas um fragmento 

possui decoração em corda seca, enquanto que os restantes 12 possuem um vidrado melado. 
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As formas em que as cerâmicas vidradas estão mais representadas são as taças, as 

tigelas, as garrafas e as candeias, tendo apenas dois exemplares indeterminados. Isto resulta 

numa separação entre Loiça de Mesa e Iluminação, sendo que é nestes dois grupos funcionais 

que se regista um maior investimento em peças importadas. Face aos fabricos, todos os 

exemplares correspondem ao fabrico 4, que é o fabrico específico para a cerâmica vidrada.  

 

 

6.5 Análise Global do Conjunto 

Neste ponto do trabalho, proceder-se-á à análise global dos exemplares estudados, 

como forma de sintetizar os principais dados anteriormente obtidos. Além disso, serão 

igualmente tratados os dados quantitativos, com apoio gráfico, dos fabricos, formas, 

decoração e as suas relações com os dados estratigráficos. 

 Quanto aos fabricos, existe uma clara predominância do fabrico 1 (com 34%) face aos 

restantes, tal como se pode verificar no Gráfico 14. As variantes deste fabrico (A, B, C, e D) 

apresentam um valor conjunto de 44%, sendo que o fabrico 1D representa uma parte 

significativa dessa soma (18%). Este é seguido pelo fabrico 1A (13%) e os restantes fabricos 

(B e C) apresentam cada um 6% e 7% desse total, respectivamente. 

 Com a excepção do fabrico 4, os fabricos 2, 3 e 5 possuem um valor residual, sendo 

que o primeiro apresenta uma percentagem de 11%, o segundo 7%, o terceiro 3% e, o fabrico 

5, apenas possuí 1% desse total, visto que apenas uma peça faz parte desse fabrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 14 – Distribuição percentual das cerâmicas pelos fabricos 

 

1 
34% 

1A 
13% 1B 

6% 

1C 
7% 

1D 
18% 

2 
7% 

3 
3% 4 

11% 

5 
1% 

Fabricos 



! 62!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 15 – Distribuição percentual dos fabricos, segundo os grupos funcionais 

!
Tal como referido supra, os fabricos de origem local/regional, ou seja, os fabricos 1 (e 

as suas variantes), 2 e 5, apresentam percentagem muito superiores às cerâmicas de 

importação, cujo valor não ultrapassa os 14%. 

O Gráfico 15 apresenta a distribuição percentual dos fabricos, segundo os grupos 

funcionais. Tal como se poderá verificar, o grupo funcional que apresenta uma maior 

diversidade de fabricos é a loiça de mesa, que inclui os fabricos 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3 e 4. 

Depois deste conjunto, segue-se a loiça de cozinha e a de armazenamento e transporte, ambos 

possuindo elementos do fabrico 1 e de todas as suas variantes, sendo que a loiça de cozinha 

apresenta fragmentos integráveis no fabrico 2, enquanto que o grupo armazenamento e 

transporte apresenta peças do fabrico 3. O grupo de cerâmica de uso doméstico inclui os 

fabricos 1B, 1D e o fabrico 5. 

O Gráfico 16 apresenta a distribuição percentual de exemplares em cada grupo 

funcional, tal como já referido, a loiça de cozinha, loiça de mesa, armazenamento e transporte, 

iluminação e, por fim, o uso doméstico. A categoria que mais se destaca é sem dúvida a loiça 

de mesa que apresenta uma percentagem de 41%, bastante elevada se considerarmos que se 

trata de um ambiente rural. Em todo o caso, dever-se-á salientar que a grande maioria dos 

exemplares classificáveis provêm de um compartimento associado à produção/consumo de 

alimentos (compartimento 4), justificando assim esta percentagem elevada. De seguida 

encontra-se a loiça de cozinha (34%), e o armazenamento e transporte com 18%. Os últimos 

dois grupos funcionais (uso doméstico e iluminação), apresentam valor bastante residuais, tal 

como é de esperar. 
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Gráfico 16 – Distribuição percentual das cerâmicas face aos grupos funcionais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 17 – Representação das formas do NMI 

 

 Relativamente às formas, poder-se-á verificar no gráfico 17 que a mais representada é 

a Taça, com 18 exemplares, seguida pelos Potes (18) e Panelas (15), sendo de realçar também 

os Alguidares (14), as Caçoilas (11) e os Copos (10). Entre as formas menos representadas, 

estão, naturalmente, os cadinhos e os cossoiros, com um elemento cada, devendo-se talvez 

sublinhar o facto de existirem apenas quatro tampas. 

 De realçar também, é o facto das panelas, ao contrário do que acontece na maioria dos 

sítios islâmicos, não serem aqui a forma maioritária ou mais representada. Todas as restantes 
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formas apresentam valores semelhantes entre si, com excepção dos exemplares 

indeterminados, maioritariamente incluídos devido à decoração que apresentam.  

 Assim, podemos constatar que há uma significativa diversidade de formas e, em cada 

uma, uma escassa estandardização, exceptuando o caso das caçoilas (Estampa II), tigelas 

(Estampa VII) e alguidares (Estampas IV-V), onde se observam determinados perfis de 

formas que se repetem.  

 

 Em relação à distribuição da cerâmica pelas unidades estratigráficas do Edifício 5 (que 

procurámos representar de forma esquemática através da Figura 74), esta é bastante regular, 

com a excepção da UE [302], de onde é originário uma grande parte dos exemplares 

estudados (cerca de 44% em relação ao NMI). Esta unidade, escavada no compartimento 4 

(ambiente 28), caracteriza-se por ser uma estrutura negativa, próxima da entrada do mesmo. 

Esta estrutura, interpretada como tendo sido um silo para armazenagem, representa o maior 

número de exemplares cerâmicos, com um grau de preservação maior que o das restantes 

unidades. Em relação às formas mais representadas, registam-se as taças, com 16%, as 

panelas e as caçoilas, com 15% cada e as tigelas com 13%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 18 – Distribuição dos exemplares pelas unidades estratigráficas 

  

 As cerâmicas aqui encontradas podem representar o entulhamento desse mesmo silo, 

possivelmente utilizado durante a Fase III, tal como se pode verificar na sequência 

estratigráfica registada na matriz de Harris (Anexos 3, figura números 75 a 77). Durante esta 

Fase, a estrutura deverá ter sido utilizada como lixeira. Assim, a obtenção de cronologias 
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seguras, é apenas possível no Edifício 5, compartimento 4, visto nenhuma das outras 

construções dispor de um contexto fechado, com informação acerca de cultura material e do 

quotidiano vivido nas mesmas (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 61). 

 Em termos quantitativos, à UE [302] segue-se a UE [262] com 16 exemplares 

estudados. Este estrato corresponde ao ambiente 15, situado na área entre os Edifícios 4 e 5. 

Este valor poderá ser justificado por uma grande percentagem de elementos cerâmicos nessa 

área que, no entanto, não se mostraram tão preservados e completos como os da UE [302]. 

Nesta unidade, os potes e as taças são os mais representados, com 31% e 19%, 

respectivamente. De realçar, que não foram identificadas panelas, nem caçoilas e frigideiras. 

 As restantes unidades estratigráficas apresentam valores pouco significativos, 

registando escassas peças cerâmicas em cada uma. 

 

Gráfico 19 – Distribuição dos grupos funcionais nos ambientes. 

 

 No Gráfico 19, fez-se a organização da informação disponível acerca da distribuição 

das formas cerâmicas nos distintos compartimentos, tendo em vista a obtenção de informação 

acerca da sua funcionalidade (também visível, de forma esquemática, na Figura 74). Nesse 

sentido, podemos constatar que a loiça de cozinha encontra-se mais presente no ambiente 28, 

ou seja, no compartimento 4. Ainda de referir que é neste espaço que se encontra a estrutura 

negativa, anteriormente mencionada, reforçando assim a hipótese de este espaço ter sido a 

cozinha da casa. A mesma situação acontece com a loiça de mesa, que é aqui a mais 

representada (ainda mais que a loiça de cozinha). Este compartimento teria assim 

desempenhado várias funções, nomeadamente, a preparação e o consumo de alimentos. 
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 Face aos restantes ambientes, poderemos verificar uma maior ocorrência de formas 

cerâmicas no 15, já anteriormente referido como localizado no exterior do Edifício 5. De 

destacar, o grupo funcional de Iluminação, do qual todos os exemplares classificados provêm 

deste ambiente. Em todo o caso, é de salientar o facto de neste ambiente se encontrarem 

exemplares de todos os grupos funcionais, justificável pelo facto de se tratar de uma realidade 

não-fechada (isto é, que não forma um compartimento identificável). Em relação ao ambiente 

19, é interessante verificar que foram aí identificados elementos pertencentes ao grupo 

Armazenamento e Transporte, assim como Loiça de Cozinha. No entanto, ambos em muito 

menor número do que no ambiente 28, além de serem provenientes de contextos de derrube. 

 Como se pode observar pela Figura 74, os exemplares encontram-se um pouco 

dispersos pelos restantes ambientes/compartimentos, tornando difícil definir a sua 

funcionalidade de forma definitiva. A explicação talvez recaia na alteração da funcionalidade 

dos vários compartimentos, consoante a estação do ano (uma vez que o interior é afectado 

pelo clima) ou por necessidades familiares. Este fenómeno tem sido reportado por alguns 

investigadores, como J. Boone (1992; 1993), sendo designado por nomadismo ou migração 

interna (Santos, 2010, p. 5). 

 O compartimento 4 acaba por se destacar, pois representa a excepção, sendo possível 

atribuir-lhe uma função clara - como local de preparação/consumo de alimentos. 

 

 Assim, como forma de concluir a Análise Global do Conjunto, importa relembrar 

alguns dos aspectos mais importantes. Em primeiro lugar, a clara predominância do fabrico 1 

(e suas variantes), conotando-o como uma produção local/regional, em contraste com os 

fabricos 3 e 4, representados de forma residual na amostra. Este facto, leva-nos a concluir que 

estes dois últimos terão correspondido a uma importação. Dada a cronologia geral do 

conjunto para os séculos XII-XIII (e portanto, já com o processo de Reconquista do Baixo 

Alentejo a decorrer). Estes dados levam-nos a ponderar, por um lado, a existência de 

continuidade de produção nas fases mais avançadas do período muçulmano, demonstrado pela 

produção local/regional de cerâmica e, por outro, algum isolamento em relação a regiões mais 

distantes do território islâmico, dado o reduzido número de exemplares importados. Ainda de 

destacar, as semelhanças encontradas, em algumas formas e fabricos (principalmente 

vidrados), com outros exemplares estudados em Beja (Correia, 1991; Casmarrinha, 2013) e 

nas regiões próxima da cidade, como Beringel (Cardoso, 2013). Este facto salienta a possível 

manutenção de Beja como centro redistribuidor de cerâmicas importadas, ainda durante as 

últimas fases da ocupação islâmica, assim como dos seus circuitos de distribuição. 
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 Em relação às formas, deve-se destacar o elevado número de taças (18) e de potes (18) 

e, de uma forma geral, o elevado número da Loiça de Mesa, em percentagem equilibrada com 

a Loiça de Cozinha. Ambos os grupos aparecem maioritariamente na fossa do compartimento 

4, que associámos ao local de preparação/consumo de alimentos. Em relação aos restantes 

compartimentos, é muito difícil conseguir associá-los a uma funcionalidade específica, até 

porque, nas casas islâmicas, esta poderia variar consoante a necessidade. 

Em termos de arquitectura e organização espacial interna, o Edifício 5 apresenta 

semelhanças com outros casos de edificações rurais, encontradas no território islâmico, assim 

como em alguns ambientes urbanos (estas de maior dimensão ou qualidade na construção, 

mas obedecendo ainda assim aos mesmos pressupostos necessários ao quotidiano islâmico).

 Possui uma planta em U, onde se verifica o desenvolvimento dos compartimentos em 

redor do pátio, na zona central. Em termos regionais, este esquema pode ser encontrado nas 

habitações rurais dos Alcariais de Odeleite (Santos, 2010) e em Alcaria Longa (Boone, 1992; 

1993). No primeiro caso, trata-se de uma grande alcaria, que se terá estabelecido durante a 

fase final do período califal e inícios dos reinos de taifas, em torno do século XI. A sua 

ocupação ter-se-á mantido ininterrupta até ao período almóada (Santos, 2010, p. 9). 

Com é salientado para o sítio dos Alcariais de Odeleite, também os Alcariais dos 

Guerreiros de Cima surgem no período coincidente com a fase de abandono de husun do Garb 

e Baixo Alentejo, como é o caso do Castelo Velho de Alcoutim e de Mesas do Castelinho, no 

século XI. A explicação para este fenómeno deve-se à intensificação do povoamento rural por 

todo o território do al-Andalus, entre os séculos X e XI. 

 O caso de Alcaria Longa, J. Boone fornece-nos alguns dados interessantes em relação 

às habitações aí identificadas, com ocupação entre os séculos X-XII (1996, p. 28). Neste sítio, 

as casas teriam uma orientação Noroeste-Sudeste (nos Guerreiros, o Edifício 5 apresentam  

orientação Nordeste-Sudoeste), com um esquema à volta de um pátio de uso privado, 

contornando-o em U ou totalmente (Boone, 1996, p. 28). Esta organização espacial das 

habitações evidencia, segundo J. Boone, um forte paralelo com o complexo rifiano do Norte 

de África, a qual tem sido interpretada como uma adaptação rural da casa urbana islâmica 

(1996, p. 31). 

 Nesse sentido, importa salientar que o Edifício 5 apresenta algumas semelhanças com 

casas urbanas, com é exemplo das habitações de dimensão mais reduzida recuperadas em 

Mértola, com esquema arquitectónico que se desenvolve em redor de um pátio (Gómez 

Martinez, Rafael e Macias, 2010) e as casas 1 e 3 em Silves (Gonçalves, 2009, p. 502). 
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7. Considerações Finais 

 

O estudo que agora se conclui permitiu apontar alguns dados que se procura 

agora sintetizar.  Em relação ao Edifício 5, este apresenta uma arquitectura com 

disposição em U, facilmente identificável noutras realidades islâmicas, não só rurais, 

como Alcaria Longa (Boone, 1992; 1993; Antunes, 1996) e Alcariais de Odeleite 

(Santos, 2010), mas também urbanas, como em Mértola (Macias, 1991; Torres, 

Gómez Martínez, Rego, Macias, 1991; Torres, 1995; Pais, 1996; Gómez Martínez, 

1997; Candón, Gómez Martínez, Macias e Rafael, 1999; Gómez, Rafael e Macias, 

2010) (embora estas apresentem uma maior dimensão e qualidade de construção). 

Este facto é também visível no Edifício 1 deste povoado (Gonçalves, Melro e Santos, 

2001, p. 104). 

De todos os compartimentos que rodeiam o pátio, o nº4 foi o que forneceu o 

maior número de materiais (principalmente da estrutura negativa [302]), tendo sido o 

único a que conseguimos atribuir uma funcionalidade clara de local de preparação 

e/ou consumo de alimentos. Como já foi mencionado neste estudo, o facto de a 

atribuição de uma funcionalidade aos outros compartimentos ter sido mais difícil, 

poderá dever-se ao facto de existir um menor número de exemplares proveniente dos 

restantes compartimentos, em comparação com o compartimento 4, em bom estado de 

conservação. 

Relativamente ao conjunto cerâmico, devem-se destacar alguns pontos de 

maior interesse, apresentando um conjunto com uma diversidade morfológica 

significativa, registando 17 formas – panelas, caçoilas, frigideiras, alguidares, taças, 

tigelas, copos, garrafas, jarros, púcaros, bilhas, potes, cântaros, tampas, candis, um 

cossoiro e um cadinho. Em relação aos grupos funcionais e do ponto de vista 

quantitativo, a Loiça de Mesa surge equilibrada com a Loiça de Cozinha, chegando 

até a apresentar uma ligeira vantagem percentual em relação a esta última. As formas 

mais representadas são as taças, potes e panelas.  De registar ainda, a existência de um 

cadinho no conjunto, assim como de um cossoiro. 

No que diz respeito aos fabricos, existe uma clara predominância do fabrico 1 

(e suas variantes), levando-nos a identificá-lo como sendo de produção local/regional, 

demonstrando assim a persistência de produção cerâmica no povoado, mesmo nas 

fases mais avançadas da ocupação islâmica (e portanto já em processo de Reconquista 

nas regiões circundantes, como Beja e Silves). Esta situação contrasta com os fabricos 
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3 e 4, representados de forma residual na amostra, correspondendo possivelmente a 

cerâmicas importadas. Algumas das tigelas vidradas (fabrico 4) apresentam grandes 

semelhanças com as estudadas na zona de Beja (Correia, 1992; Casmarrinha, 2013; 

Cardoso, 2013), demonstrando a manutenção desta cidade como centro redistribuidor 

destas produções e a prevalência das rotas comerciais para as zonas rurais, como os 

Guerreiros ou os Funchais 6, em Beringel (Cardoso, 2013). 

Entre outros aspectos, foi possível confirmar alguns dados que já tinham sido 

avançados pelos relatórios de escavação e estudos subsequentes. Concretamente, 

verificou-se que os níveis de ocupação são praticamente exclusivos da etapa 

derradeira (Fase III), não só do Edifício 5, mas de todo o povoado, com datação entre 

os séculos XII/XIII. Este momento, contrasta drasticamente com a Fase I (séculos 

IX/X), cuja fundação e natureza é desconhecida e com a Fase II (séculos X/XI), 

marcada pela edificação do conjunto de residências do povoado (numa altura em que 

os husun do Algarve e Baixo Alentejo estavam a ser abandonados, dando-se um 

grande aumento do povoamento rural por todo o al-Andalus). Este sítio foi 

abandonado ainda durante o século XIII, de forma pacífica, dado que não se 

encontraram níveis de destruição (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, pp. 101-102).  

Concluindo, resta-nos desejar que no futuro sejam continuados os estudos de 

materiais provenientes, não só dos Guerreiros (com a publicação de trabalho 

respectivos aos restantes edifícios do povoado), mas também de outros locais, de 

âmbito rural, no Baixo Alentejo, para que se consiga definir um quadro mais nítido 

sobre a ocupação rural islâmica, nas suas distintas fases. 
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Anexos 
1. Localização do sítio arqueológico 
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Figura 3 – Localização dos Alcarias dos Guerreiros de Cima na Carta Militar 1:25 000, número 

563, série M888 
 
 
 

 
Figura 4 – Capacidade de uso do solo correspondente ao Sul de Portugal 

 



 

 
Figura 5 – Plano Geral da Fase 3 – Edifício 5 (Cedido por Samuel Melro) 
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Figura 6 – Mapa das principais vias do Al-Andalus (adaptado de: Mattoso, 1997, p. 

354) 
 

 
Figura 7 – Mapa das cidades e sítios rurais do Garb al-Andalus, com a localização dos 

Alcariais dos Guerreiros de Cima (adaptado de: Picard, 2000) 
 
 

 



 

 
 

Figura 8 – Mapa das cidades e sítios rurais e aas principais vias de comunicação 
(adaptado de: Mattoso,1997, p.354; Picard, 2000) 

 
 

Figura 9 - Sítio antes da desmatação com ao fundo os trabalhos do edifício 1 
(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 17) 

 



Figura 10 - Implantação do povoado; fotografia aérea BRISA (Gonçalves, Melro e 
Santos, 2001, p. 18) 

 
 

 
Figura 11 - Aspecto do terreno anterior à escavação de 2001 (Cedido por Samuel Melro) 

!



 
Figura 12 – Vista do curral, sector IV (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 64) 

 

 
Figura 13 – Actividade pastorícia aquando a escavação 2001 (cedido por Samuel Melro) 

 
 



 
Figura 14 – Vista da escavação em pormenor edifício 5 (Cortesia Samuel Melro) 

 

 
Figura 15 – Vista geral do edifício 5 (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 41) 



 

 
Figura 16 – Pátio do edifício 5 (Cedido por Samuel Melro) 

 
Figura 17 – UE [280] exemplo de canalização, edifício 5 (Gonçalves, Melro e Santos, 

2001, p. 59) 



 
Figura 18 – Compartimento 3, edifício 5 (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 60) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 19 - Compartimento 4, edifício 5 (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 59) 



 
Figura 20 – Soleira do Compartimento 3, edifício 5 (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, 

p. 81) 

 
Figura 21 – Lajeado do edifício 5 com derrube ao centro no tanque 

(Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 83) 

 



 
Figura 22 –Tanque, edifício 5 (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 87) 

 
Figura 23 – Canalização, edifício 5 (Gonçalves, Melro e Santos, 2001, p. 88) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
2. Representação gráfica da cerâmica 
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Cerâmica pintada a branco

Cerâmica pintada a castanho

Cerâmica pintada  apreto

Cerâmica pintada com Castanho
sobreposto pelo branco

Legenda:
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Padrão geométrico Linhas verticais  Linhas horizontais Linhas verticais e horizontais Outros tipos decorativos 
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Tabela 6 – Organização dos padrões decorativos na pintura 
 
 
 
 

Figura!28!–!Tabelas!síntese!dos!elementos!decorativos!do!conjunto!cerâmico!
 



 

Figura 29 – Panela 1332; Fabrico 1D (Estampa I) 

 

Figura 30 – Panela 1455; Fabrico 1 (Estampa I) 



 

Figura 31 – Panela 1622; Fabrico 1B (estampa I) 

 

Figura 32 – Caçoila 1383; Fabrico 1 (Estampa II) 



 

Figura 33 – Caçoila 1425; Fabrico 1 (Estampa II) 

 

Figura 34 – Caçoila 1480; Fabrico 1C (Estampa II) 



 

 

Figura 35 e 36 – Caçoila 1528; Fabrico 1A; Exterior e Interior (Estampa II) 

 

Figura 37 – Frigideira 3171; Fabrico 1C (Estampa III) 



 

Figura 38 – Frigideira 3182; Fabrico 1A (Estampa III) 

 

 

Figura 39 e 40 – Alguidar 1316; Fabrico 1D; Exterior e Interior (Estampa IV) 



 

Figura 41 – Alguidar 1814; Fabrico 1B (Estampa V) 

 

 

Figura 41e 42 – Alguidar 1479; Fabrico 1A; Exterior e Interior (Estampa IV) 



 

Figura 43 – Taça 1317; Fabrico 1 (Estampa VI) 

 

Figura 44 – Taça 1457; Fabrico 1 (Estampa VI) 



 

Figura 45 e 46 – Taça 1788; Fabrico 4; Exterior e Interior (Estampa VI) 

 

Figura 47 e 48 – Tigela 1334; Fabrico 1C; Exterior e Interior (Estampa VI) 

 

Figura 49 – Tigela 1519; Fabrico 4 (Estampa VII) 



 

Figura 50 e 51 – Tigela 1790; Fabrico 4; Exterior e Interior (Estampa VII) 

 

Figura 52 e 53 – Pormenores da Tigela 1790 



 

 

Figura 54 – Copo 1458; Fabrico 2 (Estampa VIII) 

 

Figura 55 – Garrafa 2306; Fabrico 3 (Estampa VIII) 



 

Figura 56 – Jarro 1399; Fabrico 2 (Estampa VIII) 

 

Figura 57 – Jarro 1525; Fabrico 1 (Estampa VIII) 



 

Figura 58 – Jarro 3373; Fabrico 1 (Estampa VIII) 

 

Figura 59 – Bilha 1771; Fabrico 1 (Estampa IX) 



 

Figura 60 – Pote 1381; Fabrico 1 (Estampa IX) 

 

Figura 61 – Pote 1630; Fabrico 1 (Estampa IX) 



 

Figura 62 – Pote 2764; Fabrico 3 (Estampa X) 

 

Figura 63 – Tampa 2425; Fabrico 1D (Estampa XI) 



 

Figura 64 – Cadinho 1518; Fabrico 1B (Estampa XI) 

 

Figura 65 – Pormenor decorativo do cadinho 1518 



 

Figura 66 – Cossoiro 1420; Fabrico 1D (Estampa XI) 

 

Figura 67 – Candeia 3444; Fabrico 4 (Estampa XI) 

 



 

Figura 68 – Bojo decorado 1348; Fabrico 1 (Estampa XII) 

 

Figura 69 – Bojo decorado 1456; Fabrico 1 (Estampa XII) 



 

Figura 70 – Bojo decorado 1715; Fabrico 1 (Estampa XII) 

 

Figura 71 – Bojo decorado 1652; Fabrico 1 (Estampa XII) 



 

Figura 72 – Bojo decorado 1724; Fabrico 1 (Estampa XII) 

 

Figura 73 – Bojo decorado 1724 em corda seca; Fabrico 4 
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Figura 74 - Distribuição cerâmica pelos ambientes do Edifício 5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
3. Matriz de Harris e catálogo dos materiais 
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298 291
279

293

302 287

58 59

272 262

286

256 132 - 208

268 270 311 296 248 301 299 288

131 250 - 251- 252 - 253 - 306 - 138 209 246 - 247 254 255

Edifício 5 FASE III

109
FASE IV

133 - 130 -134 - 135

136

239

Sara Silva
Figura 75 - Matriz de Harris (Fase IV e III)



FASE II

290

312 314

317

Pátio Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4

322 - 333=259 - 260 - 351 - 304 - 337 - 143 - 297 

326

325

327

305 - 320 323 - 303 300 257 285

242 241 289 292

Sara Silva
Figura 76 - Matriz de Harris (Fase III e II)



FASE I

Muros&/&Elementos&arquitectónicos Pisos&/&Pisos&de&circulação Derrubes Lareiras
Interfaces&negativos Interfaces&de&corte&estruturais&no&afloramento&rochoso

336

318 340 338

316 319 341 339

SECTOR  IV

269-308-309-310-321-328-332-331-334-337-261-258-144-244-210-243-137-139-140-282-295-141-145-249-142  
Edifício 5

347 - 348 -349 - 350 - 280 367 - 368

329 315 294

313 335

Sara Silva
Figura 77 - Matriz de Harris (Fase II e I)



Nº … Amb UE Crono Frag Forma Grupo F Acab Deco Pintura Vidrado Est
1870 28 291 XII-XIII Bordo Taça Mesa 2 6
1814 28 132 XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1b 5
1829 28 132 XII/XIII Bordo Tampa Uso doméstico 1d alisamento?
1818 28 132 XII/XIII Bordo Tampa Uso doméstico 1d
1519 28 302 XII-XIII Bordo Tigela Mesa 4 vidrado melado 7
1399 28 302 XII-XIII Bordo Jarro Mesa 2 incisão; pintura branco 8
1458 28 302 XI-XIII Bordo Copo Mesa 2 pintura branco; castanho 8
1788 28 302 XII-XIII Bordo Taça Mesa 4 vidrado melado 6
1789 28 302 XII-XIII Bordo Taça Mesa 4 vidrado melado 6
1791 28 302 XII-XIII Bordo Taça Mesa 4 vidrado melado 6
1436 28 302 XII-XIII Bordo Taça Mesa 2 incisão 6
1628 28 302 XI-XIII Bordo Copo Mesa 2 incisão 8
1420 28 302 XII-XIII Comp Cossoiro Uso doméstico 1d 11
1325 28 302 X-XIII Bordo Cântaro Armaz/Transp 2 engobe 9
1617 28 302 XII-XIII Bordo Caçoila Cozinha 1c engobe 2
1790 28 302 XII-XIII Bordo Tigela Mesa 4 vidrado melado 7
1518 28 302 XII-XIII Bordo Cadinho Uso doméstico 5 incisão 11
1460 28 302 XII-XIII Bordo Taça Mesa 1b engobe incisão 6
1316 28 302 XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1d insição 4
1526 28 302 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1d 9
1246 28 302 XII-XIII Bordo Caçoila Cozinha 1 2
1334 28 302 XII-XIII Bordo Tigela Mesa 1c 7
1416 28 302 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1d 1
1318 28 302 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1c 1
1426 28 302 XI-XIII Bordo Copo Mesa 1 incisão 8
1645 28 302 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1a 1
1638 28 302 XII-XIII Bordo Púcaro Mesa 1 6
1656 28 302 XII-XIII Bordo Taça Mesa 1 incisão 6
1455 28 302 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1 1
1629 28 302 XII-XIII Bordo Bilha Mesa 1 pintura branco 9
1630 28 302 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1 engobe pintura branco 9
1425 28 302 XII-XIII Bordo Caçoila Cozinha 1 pintura branco; castanho 2
1317 28 302 XII-XIII Bordo Taça Mesa 1 pintura branco 6
1484 28 302 XI-XIII Bordo Copo Mesa 1 incisão e pintura branco 8
1624 28 302 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1 9
1381 28 302 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1 incisão; pintura branco; castanho 9
1457 28 302 XII-XIII Bordo Taça Mesa 1 pintura branco 6
1486 28 302 XII-XIII Bordo Caçoila Cozinha 1 pintura castanho 2



Nº … Amb UE Crono Frag Forma Grupo F Acab Deco Pintura Vidrado Est
1383 28 302 XII-XIII Bordo Caçoila Cozinha 1 pintura castanho 2
1621 28 302 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1b engobe 1
1657 28 302 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 2 engobe 1
1480 28 302 XII-XIII Bordo Caçoila Cozinha 1c engobe ext 2
1711 28 302 XII-XIII Bordo Tigela Mesa 1c engobe int 7
1667 28 302 XII-XIII Bordo Tigela Mesa 1 engobe ext 7
1615 28 302 XII-XIII Bordo Caçoila Cozinha 1a engobe int 2
1626 28 302 XII-XIII Bordo Caçoila Cozinha 1b engobe ext incisão 2
1479 28 302 XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1a alisamento 4
1421 28 302 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1b engobe 1
1620 28 302 XII-XIII Bordo Taça Mesa 1a engobe int 6
1528 28 302 XII-XIII Bordo Caçoila Cozinha 1a alisamento 2
1429 28 302 XII-XIII Bordo Tigela Mesa 1c engobe int 7
1332 302 XII-XIII Fundo Panela Cozinha 1d engobe 1
1611 28 302 X-XIII Fundo Pote Armaz/Transp 1d engobe 10
1333 28 302 XII-XIII Fundo Alguidar Cozinha 1d engobe int 5
3216 301 XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1d 5
3111 28 326 XII-XIII Bordo Taça Mesa 1d 6
3175 29 303 XII-XIII Bordo Garrafa Mesa 1a 8
3171 29 303 XII-XIII Bordo Frigideira Cozinha 1c 3
3174 29 303 XII-XIII Bordo Caçoila Cozinha 1 2
3170 29 303 XI-XIII Bordo Copo Mesa 1 incisão 8
3202 24 318 XII-XIII Bordo Taça Mesa 1d 6
3194 25 315 X-XI Bordo Pote Armaz/Transp 1 pintura preto 9
3124 27 320 XI-XIII Bordo Copo Mesa 2 incisão 8
3208 23 314 XI-XII Bordo Panela Cozinha 1d 1
3207 23 314 XI-XII Bordo Pote Armaz/Transp 1d 10
2046 27/1 279 XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1 4
3182 29 252 XII-XIII Bordo Frigideira Cozinha 1a engobe 3
3149 25 255 XII-XIII Bordo Jarro Mesa 1 8
3130 23 290 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1a 9
3136 23 290 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1d 10
1206 sIV 1 XII-XIII Bordo Taça Mesa 1 6
584 sIII/I 1 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1 1
3239 1 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1a cordão 10
3241 1 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1a 1
3240 1 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1 1
3236 1 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1 9



Nº … Amb UE Crono Frag Forma Grupo F Acab Deco Pintura Vidrado Est
3333 28 208 XII-XIII Bordo Púcaro Mesa 1a 6
3344 16 246 XI-XIII Bordo Cântaro Armaz/Transp 1 9
1189 135 XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1d 4
3258 130 XII-XIII Bojo Garrafa Mesa 4 vidrado melado 8
3269 136 XI-XIII Fundo Copo Mesa 1b
3303 15 131 XII-XIII Bordo Caçoila Cozinha 1 2
3297 15 131 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1 9
3296 15 131 XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1d 5
3283 15 131 XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1b 5
3279 136 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1a
3309 15 131 XII-XIII Bordo Púcaro Mesa 1d 6
3276 136 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1 1
3301 15 131 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1a 9
3358 15 270 XII-XIII Fundo Taça Mesa 1d
3373 15 272 XII-XIII Bordo Jarro Mesa 1 8
3383 27 ? XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1d 4
3386 27 ? XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1a 5
3393 27 251 XII-XIII Bordo Tigela Mesa 1c 7
3390 27 ? XI-XIII Bordo Copo Mesa 1 pintura castanho 8
3422 279 XII-XIII Fundo Indeterminado 4 vidrado melado
3426 15 268 XII-XIII Fundo Indeterminado 1d perfuração 11
3433 15 268 XII-XIII Bordo Taça Mesa 1
3438 15 268 XII-XIII Bordo Panela Cozinha 1 1
3444 15 268 XII-XIII Bojo Candeia Iluminação 4 vidrado melado 11
3447 15 268 XII-XIII Bojo Candeia Iluminação 4
3453 15 268 XII-XIII Bordo Tigela Mesa 1a 7
3470 15 268 XII-XIII Bordo Taça Mesa 4 vidrado melado 6
2721 15 262 XI-XIII Bordo Copo Mesa 2 pintura castanho 8
1884 107 XII-XIII Bordo Jarro Mesa 1 pintura preto 8
2398 15 262 XII-XIII Bordo Taça Mesa 4 vidrado melado 6
2643 15 262 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1d cordão 10
2757 15 262 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1a brunido int 9
2462 15 262 X-XIII Bordo Cântaro Armaz/Transp 1 9
2292 15 262 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1c engobe 10
2364 15 262 XI-XIII Bordo Cântaro Armaz/Transp 1a alisamento 9
2509 15 262 XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1b
2647 15 262 X-XIII Bordo Pote Armaz/Transp 1 9
2306 15 262 XII-XIII Bojo Garrafa Mesa 3 incisão 8



Nº … Amb UE Crono Frag Forma Grupo F Acab Deco Pintura Vidrado Est
2395 262 XII-XIII Bojo Candeia Iluminação 4 vidrado melado 11
2764 15 262 X-XIII Bojo Pote Armaz/Transp 3 incisão 10
2672 15 262 XII/XIII Bordo Tampa Uso doméstico 1d
2425 15 262 XII/XIII Bordo Tampa Uso doméstico 1d 11
2729 15 262 XII-XIII Fundo Alguidar Cozinha 1a
1212 15 59 XI-XIII Bordo Copo Mesa 1 caneluras 8
681 15 59 XII-XIII Bordo Taça Mesa 4
1771 28 302 XII-XIII Bordo Bilha Mesa 1 pintura branco; castanho 9
1655 28 302 XII-XIII Bojo Bilha Mesa 1 9
1525 28 302 XII-XIII Bordo Jarro Mesa 1 pintura branco 8
1410 28 302 XII-XIII Bordo Alguidar Cozinha 1d
1798 28 302 XII-XIII Bordo Indeterminado 4 vidrado perfuração melado
1552 28 302 XII-XIII Bojo Indeterminado 1 pintura branco 12
1348 28 302 XII-XIII Bojo Indeterminado 1 pintura branco 12
1456 28 302 XII-XIII Bojo Indeterminado 1 pintura; cordão preto; branco 12
1715 28 302 XII-XIII Bojo Indeterminado 1 pintura branco 12
1652 28 302 XII-XIII Bojo Indeterminado 1 pintura branco 12
1724 28 302 XII-XIII Bojo Indeterminado 1 pintura branco 12
2595 15 262 XII-XIII Bojo Indeterminado 3 pintura preto 12
2706 15 262 XII-XIII Bojo Indeterminado 3 pintura preto 12
3205 sIV 306 XII-XIII Bojo Indeterminado 1 pintura castanho 12
1382 28 302 XII-XIII Bordo Indeterminado 1 pintura branco 12
1588 28 302 XII-XIII Fundo Indeterminado 1c 11
2305 15 262 XII-XIII Bojo Indeterminado 4 vidrado corda seca

Sara Silva
Figura 81 - Catálogo do conjunto cerâmico estudado


