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Tipologia Cronologia 
Nº 

Inv. U.E. Proveniência Sector Contexto  Fase  

          

T- 11.2.1.6. Último quartel do séc. V 
- inícios do séc. IV a.C. 49 287 Sob Amb. XIV A1 Aterro III 

          

T- 8.1.1.2. Séc. IV a.C. 9 382 Ambiente XI B2 
Enchimento de vala de fundação do 

muro/parede [366] II 

          
T- 8.2.1.1. 

1ª Metade do séc. IV - 
meados do séc. I a.C. 

13 272 Ambiente XIII A1 Piso II 

  15 246 

A Sul das 
construções do séc. I 

a.C. A1 Derrube/aterro II 

  36 236 Sob Amb. XII A1 Derrube II 

  50 287 Sob Amb. XIV A1 Aterro III 

  17 499 Ambiente XIII B2 Piso III 

  20 459 Ambiente X B2 Piso II 

  3919 467 Talude B2 Derrube/enchimento da muralha [447] III 

  3921 205 Ambiente X B2 Piso I 

          

Indeterminada 2ª Metade séc. IV - finais 
séc. II a.C. 51 234 Sob Amb. VII A1 Base de lareira II 

Quadro 1: Síntese das produções anfóricas de tradição pré-romana dos contextos da Idade do Ferro de Mesas 

do Castelinho 
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Tipologia 
Cronologia das 

Formas 
Nº Inv. U.E. Proveniência Sector Contexto  Fase  

Cerâmica ática         

Indeterminada Indeterminada 3227 230 XII A1 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 

Taça Cástulo 
Finais do séc. V - 1ª 
metade do séc. IV 

a.C. 
3922 208 

A Sul das 
construções 
do séc. I a.C. 

A1 Derrube/aterro Ferro II 

Taça Cástulo 
1ª Metade do séc. 

IV. a.C. 
3923 376 VIII B2 Derrube Ferro II 

Pintor de Viena 116 
1ª Metade do séc. 

IV. a.C. 
4157 29   A1 

Enchimento de 
fosso 

Medieval-
Islâmico 

Indeterminada Indeterminada 4158 1   A2 Revolvimento Desconhecido 

Lamboglia 24 A Sécs. IV-III a.C. 4159   Superfície   Desconhecido Desconhecido 

          

Peças que reproduzem 
formas de cerâmica 

ática 

              

             

Pátera da forma 21 de 
Lamboglia 

Finais do séc. V - 1ª 
metade do séc. IV 

a.C. 

792 236 Sob Amb. XII A1 Derrube/aterro Ferro II 

  3926 488 Amb. XIII B2 Aterro Ferro III 

          

Cerâmica de "tipo 
Kouass" 

              

Forma IX-A-1 
Finais do séc. IV - 

séc. III a.C. 
1299 223 XIV A1 Derrube Ferro II 

Forma IX-B-1 
2º e 3º quartel do 

séc. IV a.C.- séc. III 
a.C. 

3927 314 XI B2 Derrube Ferro I 

3928 430 IX B2 Derrube Ferro I 

Forma II Sécs. IV- II a.C. 4099 855 XXXVIII B3 Piso 
Romano 

Republicano 

Quadro 2: Síntese das produções de cerâmica ática, suas reproduções e de cerâmica de “tipo Kouass” dos 

contextos da Idade do Ferro de Mesas do Castelinho 
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Tipo Cronologia Sítio Bibliografia 

T-11.2.1.6. 
Último quartel do séc. V 

- inícios do séc. IV a.C.  

Faro Arruda et alii, 2005, p. 195 

Monte Molião Arruda et alii, 2005, p. 195 

Mesas do Castelinho (Fase 
III) 

Filipe, 2004, p. 14 e 15; Ponto 3.2.1.1. 

      

T-8.1.1.2. Séc. IV a.C. 

Castro Marim Arruda et alii, 2005, p. 190 e 193 

Faro Arruda et alii, 2005, p. 190 e 193 

Tavira Arruda et alii, 2005, p. 190 e 193 

Cerro da Rocha Branca Arruda et alii, 2005, p. 190 e 193 

Rio Arade Arruda et alii, 2005, p. 190 e 193 

Cerro da Velha Freitas e Oliveira, 2007, p. 412 

Mesas do Castelinho (Fase 
III) 

Filipe, 2004, p. 12; Ponto 3.2.1.1. 

      

T-8.2.1.1. 
1ª Metade do séc. IV - 
inícios do séc. I a.C. 

Alcácer do Sal Paixão, 2001, p. 165 

Cerro da Rocha Branca Gomes, 1993, p. 95 

Faro Sousa, 2005, p.100 

Monte Molião Arruda et alii, 2008, p. 147 

Mesas do Castelinho (Fases 
III, II e I) 

Filipe, 2004, p. 13; Ponto 3.2.1.1. 

      

Indeterminada 

2ª Metade do séc. IV - 1ª 
metade do séc. II a.C. 

El Castrejón de Capote 
Berrocal-Rangel, 1994, p. 391; lâm. 65, nº 

2619 

Mesas do Castelinho (Fase I) Filipe, 2004, p. 15; Ponto 3.2.1.1. 

Sécs. IV-III a.C. Garvão Beirão et alii, 1985, p. 111 

Sécs. VII-V a.C. Fernão Vaz Beirão e Correia 1991, p. 292, Fig. 4, nº 23 

      

T-11.2.1.4. 
(Maña Pascual 

A4) 
Meados do séc. IV a.C. Neves II 

Maia, 1986, p. 32 e 33, Est. VII; Arruda, 
2008, p. 312 

      

Pellicer B/C 

Sécs. VI-IV a.C. Neves I Maia, 1985-1986, p. 237-238 e Lâm. XI, nº 2 

Sécs. VI-IV a.C. Neves II 
Maia e Correa, 1985, p. 261 e fig. 10, nº2; 

Maia, 1986, p. 34 e Est. VII 

Sécs. VI-IV a.C. Corvo I Maia, 1986, p. 36 

Quadro 3: Síntese dos paralelos para as formas de ânforas de tradição pré-romana presentes nos 
contextos da Idade do Ferro de Mesas do Castelinho, no âmbito dos sítios do Sudoeste do actual 
território português 
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Taça Cástulo 

Sítio Cronologia Bibliografia 

Corvo I 
Último quartel do séc. V 

ou meados do séc. IV 
a.C. 

Arruda, 1997, p. 93 

Neves I 
Último quartel do séc. V 

ou meados do séc. IV 
a.C. 

Maia 1985-1986, p. 237 

Neves II 
Último quartel do séc. V 

ou meados do séc. IV 
a.C. 

Maia e Correa, 1985, p. 260 

Fernão Vaz 
Último quartel do séc. V 

ou meados do séc. IV 
a.C. 

Beirão e Correia, 1993, p. 292 e fig. 
4, nº 1 

Mesas do Castelinho 
Finais do séc. V a.C. - 

meados do séc. IV a.C. 
(Fase II)  

Arruda, 1997, p. 95; ponto 3.2.1.2 

Mértola Séc. IV a.C. 
Arruda, 1997, p. 95; Arruda et alii, 

1998, p. 127 e ss. 

Castro Marim Séc. IV a.C. 
Arruda, 1997, passim; Gracía 

Alonso, 2003, p. 75 

Castro da Azougada Finais do séc. V 
Arruda, 1997, p. 91; Antunes, 

2005,p. 139  

Alto do Castelinho da Serra 
Último quartel do séc. V 

ou meados do séc. IV 
a.C. 

Gibson et alii, 1998, p. 207 

Tavira 
Último quartel do séc. V 
e meados do séc. IV a.C. 

Barros, 2007, p. 337 e 339 

      

Pintor de Viena 116 

Mesas do Castelinho 
1ª Metade do séc. IV 

a.C. 
Arruda, 1997, p. 95 

Castro da Azougada 
1ª Metade do séc. IV 

a.C. 
Arruda, 1997, p. 91; Antunes, 

2005,p. 139  

Mértola 
1ª Metade do séc. IV 

a.C. 
Arruda, 1997, p. 95; Arruda et alii, 

1998,p. 125 

Cerro da Rocha Branca 
1ª Metade do séc. IV 

a.C. 
Arruda, 1997, p. 96 

Cerro do Castelo/Forte de Garvão 
1ª Metade do séc. IV 

a.C. 
Ponte, 2000, p. 135 

Olival do senhor dos Mártires, 
Alcácer do Sal 

1ª Metade do séc. IV 
a.C. 

Arruda, 1997, p. 90 

Tavira 
1ª Metade do séc. IV 

a.C. 
Barros, 2005, p. 933; Id, 2007, 337 e 

340 

      

Lamboglia 24 A Mesas do Castelinho Sécs. IV-III a.C. 
Delgado, 1971, p. 406 e Est.1 4; 

Arruda, 1994, p. 140; Id, 1997, p.94 
e 95 

Quadro 4: Síntese dos paralelos para as formas de cerâmica ática identificadas em Mesas do Castelinho, 
no contexto dos sítios do Sudoeste do actual território português 
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Formas  

Fase I Fase II 
Romano 

Republicano  

Bibliografia 2 e 3º quartel do 
séc. IV a.C. - 

inícios do séc. III 
a.C. 

Séc. III a.C. Séc. II a.C. 

I Castro Marim Castro Marim   Sousa, 2005, p. 55 

II 
Castro Marim, 
Faro, Monte 

Molião 

Castro Marim, Faro, 
Monte Molião 

Mesas do Castelinho 
Sousa, 2005, p. 55- 56, 58-60; Arruda 

et alii, 2008, p. 147; V. Ponto 3.2.1.2 

IV Faro Faro   Sousa, 2005,p. 55; p. 61 

VII Castro Marim Castro Marim   Sousa, 2005, p. 64 

VIII 
Castro Marim, 

Faro 
Castro Marim, Faro   Sousa, 2005, p. 65 

IX-A 

Castro Marim, 
Faro, Mesas do 

Castelinho (Fase 
II) 

Castro Marim, Far0, 
Mesas do 

Castelinho (Fase II) 
  Sousa, 2005, p. 66-68; V. Ponto 3.2.1.2. 

IX-B 

Castro Marim, 
Faro Mesas do 

Castelinho (Fase 
II)  

Castro Marim, Faro, 
Mesas do 

Castelinho (Fase II)  
  Sousa, 2005, p. 69; V. Ponto 3.2.1.2. 

IX-C 
Castro Marim, 

Faro 
Castro Marim, Faro   Sousa, 2005, p. 70 

X   
Castro Marim, Faro, 

Monte Molião  
  Sousa, 2005, p. 71-72 

XV Castro Marim     Sousa, 2005, p. 73 

Quadro 5: Localização dos sítios do Sudoeste do actual território de Portugal onde foram identificadas 
formas de cerâmica de “tipo Kouass”, das mesmas cronologias dos exemplares dos contextos de Mesas 
do Castelinho (de acordo com as formas e fases propostas por Niveau de Villedary y Mariñas, 2003) 

 
 

 
Gráfico 1 
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Gráfico 4 
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Sítio  Estratigrafia/Cronologia Cerâmica manual Referência 

Setúbal (Travessa dos 
Apóstolos) 

Fase III: sécs. V-IV a.C. 18% Soares e Silva, 1986, p. 96 

Abul B  Finais do séc. VI - séc. V a.C. 10, 1% Mayet e Silva, 2001, p. 179 

Alcácer do Sal Camada 8: Séc. IV-III a.C. 4,10% Silva et alii, 1980-1981, p. 157 

Herdade da Sapatoa 
Finais do séc. VI- meados do séc. 

V a.C. 
38% Mataloto, 2004, p. 77 

Monte da Estrada 2 Sécs. VII-VI a.C. 60% Calado et alii, 2007, p. 145-147 

Espinhaço de Cão 
Finais do séc. VII a.C. - inícios do 

séc. V a.C. 
37% * Calado et alii, 2007, p. 147-150 

Fonte da Calça Sécs. VI-V a.C. 20%* Calado et alii, 2007, p. 151-152 

Malhada das Taliscas Séc. V a.C. 35%* Calado et alii, 2007, p. 153-156 

Musgos 10 Finais do séc. V - séc. IV a.C. 30%* Calado et alii, 2007, p. 158-159 

Casa da Moinhola 3 Sécs. VI-V a.C. 45%* Calado et alii, 2007, p. 162-163 

Cerro da Rocha Branca  

Período orientalizante evoluído I: 
Séc. VI/V 

40, 2 % ("torno lento, 
com cozedura redutora) 

Gomes, 1993, p. 89 

Período ibérico: Séc. IV-III 

"cerâmicas montadas 
ao torno lento": 10% 

(oxidantes); 90% 
(redutoras) 

Gomes, 1993, p. 80 

Período itálico: Séc. II-I a.C. 

 "quase desapareceram, 
sendo substituídas por 

produções locais ou 
regionais" 

Gomes, 1993, p. 81 

Castro Marim  Fase V: sécs. V-III a.C. 11% Oliveira, 2006, p. 108 

Monte Molião  Finais do séc. IV - séc. III a.C. 10% Arruda et alii, 2008, p. 150 

Rua do Sembrano 
(Beja)   

Séc. IV - meados da 2ª metade 
do séc. II a.C. 

15,30% Grilo, 2006, p. 97 

Castro da Azougada  Sécs. VI-V a.C. 12% Antunes, 2005, p. 116 

Fernão Vaz 
1º Quartel do séc. VII- 2º quartel 

do séc. V a.C. 
90, 8% 

Beirão, 1986, p. 116; Beirão e Correia, 
1991, p. 9-10 

Porto das Lages  
2º Metade do séc. VI - 1º quartel 

do séc. V a.C. 
70% Correia, 1988-1989, p. 84-85, 90 

Garvão (depósito 
votivo secundário) 

Finais do séc. III a.C. 20% Beirão et alii, 1985-1986, p. 217. 

Neves-Corvo Sécs. VII-V a.C. 
" percentualmente 

muito mais frequentes" 
Maia, 1986, p. 24; Maia e Maia, 1986, 

p. 10 

Herdade do Pomar Séc. IV a.C. 
" conjunto mais 

numeroso e 
representativo" 

Parreira e Berrocal, 1990, p. 53, 55 

Mesas do Castelinho 
Fases III, II e I (finais do séc. V- 

séc. II a.C.) 
24% V. Ponto 3.2.1.3.1. 

Quadro 6: presenças de cerâmica manual nos sítios da Idade do Ferro do Sul do actual território 
português (baseado em Fabião, 1998, vol. II, p. 28; Mataloto, 2004, p. 77 e Oliveira, 2006, p. 124). Os dados 
dos sítios do Bloco 8 da I Fase de Alqueva (Calado et alii, 2007) encontram-se apresentados de acordo 
com as percentagens apresentadas de cerâmica ao torno (assinalando-se a frequência de cerâmica 
manual com *) 
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Gráfico 10 
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Gráfico 17 

 
Gráfico 18 

 
 

Formas das matrizes Descrição 

A Quadrada e rectangular, com ou sem vértices arredondados 

B Circular e ovalada 

C 
Triangular (triângulos perfeitos, subtriângulos, semicírculos, formas 

ogivais e cordiformes 

D Adaptada ao motivo, podendo romper com a figura geométrica simples 

Quadro 7: Formas das matrizes impressas, de acordo com a tipologia de Ruiz Rodríguez e Nocete 
Calvo, 1981, p. 356. 
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Motivos das 

matrizes Designação 
Descrição 

I Em eixo 

Desenho de tendência longitudinal a partir de uma linha ou eixo que 
pode ocupar a parte mais larga da “estampilha”, aparecendo por vezes 
na diagonal. Esta linha (ou eixo) pode apresentar-se cortada por várias 
linhas pequenas que reproduzem um pente duplo, que, nas formas 
circulares, lembra os nervos de uma folha.  

II Radial 

Ponto central cujo diâmetro varia desde a matriz em forma de sol, na 
qual se apresenta como um disco, até a forma de roda na qual apenas 
é presumida para se converter apenas no ponto de união dos raios. 
Inclui-se neste grupo a roseta (mesmo com as distintas espessuras do 
raio). Nas formas quadradas os vãos entre raios apresentam motivos 
muito variados (triângulos, triângulos perfurados, etc.). 

III Reticulado 

Jogo de linhas que se cruzam, aparentando uma quadrícula. Podem 
existir variações a nível da espessura das linhas, que, quando são 
maiores reduzem o número de quadrículas. 

IV Concêntrico 

Reproduz a forma da matriz, apresentando ou não um ponto central. 
Neste grupo integram-se os círculos em positivo com círculo exterior 
negativo. 

V 
Linhas curvas não 

fechadas 

Inclui as formas de espirais ou de volutas, as formas em -c- e as formas 
em -s-. As espirais podem ser simples ou duplas (-s-). Os negativos 
podem ser ocupados por representações de pequenos triângulos, 
pontos, quadrados, etc.  

VI 
Linhas quebradas não 

fechadas 

Agrupa o ziguezague, a “grega” ou o -c- anguloso ou quadrado aberto.  

VII Não representativo Motivos pouco significativos no conjunto da amostra. 

VIII Figurativo Inclui as formas antropomórficas ou zoomórficas.  

Quadro 8: Tipos de motivos das matrizes impressas, de acordo com a classificação de Ruiz 
Rodriguez e Nocete Calvo, 1981, p. 357. 

 
 
 

Tipo de matriz impressa 
Grupo 

I 
Grupo 

II 
Totais  

A-I 0 2 7 

A-II 2 0 2 

A-III 2 0 2 

B-I 0 0 0 

B-II 5 1 6 

B-III 3 2 5 

B-IV 0 1 1 

C-III 0 0 0 

D-VII 0 1 1 

B-II + C-III 1 0 1 

Totais de matrizes impressas Ferro III 13 7 20 

Total de Variantes 5 6 7 

Quadro 9: Tipos e variações de matrizes impressas 
 na Fase III da Idade do Ferro de Mesas do Castelinho 
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Tipo de matriz impressa 
Grupo 
I 

Grupo 
II Total  

A-I 4 3 7 

A-II 3 0 3 

A-III 1 1 2 

A-VII 0 1 1 

B-I 0 1 1 

B-II 8 3 11 

B-III 3 0 3 

B-IV 3 2 5 

C-III 1 1 2 

Totais de matrizes impressas Ferro II 23 12 35 

Total de variantes  7 7 9 

Quadro 10: Tipos e variações de matrizes impressas 
 na Fase II da Idade do Ferro de Mesas do Castelinho 
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Tipo de matriz impressa 
Grupo 
I 

Grupo 
II 

Grupo 
IV Totais 

A-I 1 1 0 2 

A-III 1 0 0 1 

B-II 0 1 1 2 

B-III 1 0 0 1 

B-IV 1 1 0 2 

Totais de matrizes impressas Ferro I 4 3 1 8 

Total de variantes  3 3 1 5 

Quadro 11: Tipos e variações de matrizes impressas na Fase I da Idade 
 do Ferro de Mesas do Castelinho 
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Tipo de matriz impressa Fase III Fase II Fase I Total Total da Forma  

A-I 1 8 2 11 

22 A-II 3 3 0 6 

A-III 2 2 1 5 

B-I 0 1 0 1 

37 
B-II 6 11 2 19 

B-III 5 3 1 9 

B-IV 1 5 2 8 

Quadro 12: Síntese das matrizes impressas mais frequentes nas fases sidéricas de Mesas do 
Castelinho 

 
 

 
Gráfico 25
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Sítio Cronologia 
Grupo (de acordo com 

Fabião, 1998) 

Tipo de matriz impressa (de 
acordo com Ruiz Rodriguez 

e Nocete Calvo, 1981) 
Referência 

Cabeça de Vaiamonte 
(Monforte) 

Sécs. V-II a.C. 

Grupo I 

A-I 

Fabião, 1998, vol. III, figs. 54, 55, 56 e 63- nº I 

A-II 

A-III 

B-I 

B-II 

B-III 

B-IV 

C-I 

C-III 

D-V 

Grupo II D-II Fabião, 1998, vol. III, figs. 57 

Grupo III 
D-V 

Fabião, 1998, vol. III, fig. 58 
D-V + A-I 

Grupo IV B-II Fabião, 1998, vol. III, fig. 63, nº 1 

Grupo V 

A-III Fabião, 1998, vol. III, fig. 59, nºs 3 e 5 

B-I Fabião, 1998, vol. III, fig. 59, nºs 6 e 8 

B-III Fabião, 1998, vol. III, fig. 59, nº 1 

C-III Fabião, 1998, vol. III, fig. 59, nº 2 

D-V Fabião, 1998, vol. III, fig. 59, nº 7 

D-VII Fabião, 1998, vol. III, fig. 59, nº 4 

Castro de Segóvia 
(Elvas) 

Sécs. V-II a.C. 
Grupo I 

A * Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 194 

B * Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 194 

C * Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 194 

B-VIII Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 194 

Grupo IV A * Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 194 

Safara (Arronches) Sécs. V-II a.C. 

Grupo (s) desconhecido 
(s) 

A * Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 193 

B-II Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 193 

D-V Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 193 

Grupo III D-V Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 193 

Baldio (Arronches) Sécs. V-II a.C. 

Grupo (s) desconhecido 
(s) 

B-II Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 193 

Grupo III 

B-I Gamito, 1996, p. 36 e fig. 7, nº 2 

B-IV Gamito, 1996, p. 36 e fig. 7, nº 3 

D-VI Gamito, 1996, p. 36 e fig. 7, nº 4 

Castelo Velho de 
Veiros (Estremoz) 

Sécs. V-II a.C. 
Grupo (s) desconhecido 

(s) 

A - III 
Arnaud, 1968, p. 74 e fig. 5, 3; Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 

194 

A * Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 194 

B -II Arnaud e Gamito, 1974-1977, p. 194 

C * Arnaud, 1968, p. 74 
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Alto do Castelinho da 
Serra (Montemor-o-

Novo) 

Último quartel do séc. V ou 
meados do séc. IV a.C. 

Grupo (s) desconhecido 
(s) 

A-I + A-I Gibson et alli, 1998, p. 237, fig. 12, nº 1 

B-II Gibson et alli, 1998, p. 237, fig. 12, nºs 3 e 4 

Grupo II B-II Gibson et alli, 1998, p. 237, fig. 12, nº 2 

Malhada dos Gagos 
(Reguengos de 

Monsaraz) 
Sécs. V-IV a.C. Grupo I 

A-II 
Calado et alli, 2007, p. 160-162 e fig. 38 

A-III 

Casa da Moinhola 3 
(Alandroal) Sécs. VI-IV a.C. Grupo I B-II Calado et alli, 2007, p. 162-164 e fig. 41 

Monte da Tapada 39 
(Portel) 

Sécs. II-I a.C. Grupo IV C-II 
Calado et alli, 2007, p. 166-167 e fig. 46 

Quadro 13: Sítios do Alto Alentejo e do Alentejo Central com presença de cerâmica com matrizes impressas.  
Assinalado com * estão os tipos de motivo impossíveis de classificar de acordo com as publicações existentes. 

 
 
 
 

Nível 
* 

Momento de ocupação *1 
Estratos 

* 
Estratos 

*1 

Gamito, 
1982, p. 69-72 

(*) 

Gamito, [1996 a], 
p. 110 (*1) 

Cronologia * Cronologia *1 

I 1 6 e 7 8 Grupo I Ausente Sécs. VII-VI/V a.C. Séc. VII a.C.  

II 2 5 6 e 7 Grupo I ou II Grupo III Séc. V/ IV a.C Séc. VI a.C.  

III 3 3 e 4 5 Grupo V 
Grupo I 

Séc. IV-III/ II a.C. Séc. V a.C.  
Grupo III 

IV 4 1 e 2 3 e 4 Grupo V Grupo V Séc. II a.C. - 3º quartel séc. I a.C.  
Sécs IV-III 

a.C. 

  5   1 e 2    Ausente   Sécs. II- I a.C.  

Quadro 14: Informação sobre os Grupos de cerâmica com matrizes impressas do Castro de Segóvia (Elvas). 
 * = Gamito, 1982; *1= Gamito, [1996 a] 
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Sítio Cronologia 
Grupo (de acordo 
com Fabião, 1998) 

Tipo de matriz impressa 
(de acordo com Ruiz 
Rodriguez e Nocete 

Calvo, 1981) 

Referência 

Castelo Velho de 
Safara (Moura) 

Sécs. V-II a.C. 

Grupo I 
B-II Soares, 2001, p. 60 e fig. 6, nº 29; Costa, 2010, p. 35-36 e Est. V 

B-IV Costa, 2010, p. 35-36 e Est. V 

Grupo II 

A-III Soares, 2001, p. 61 e fig. 7, nº 37 

B-IV Soares, 2001, p. 60 e fig. 6, nº 30 

C- I e III Soares, 2001, p. 60 e fig. 6, nº 33 

D-V Soares, 2001, p. 61 e fig. 7, nº 40 

Grupo III 
B-I Soares, 2001, p. 61 e fig. 7, nº 35 

D-V Soares, 2001, p. 60-61; fig. 6, nºs 31 e 32; fig. 7, nº 36 

Grupo IV C I e III Soares, 2001, p. 60 e fig. 6, nº 34; Costa, 2010, p. 74-75 e Est. XXXIXa 

Grupo V 
B-III Soares, 2001, p. 61 e fig. 7, nº 41 

D-V Soares, 2001, p. 61 e fig. 7, nºs 38 e 39 

Beja 

Romano Republicano 

Grupo I 

B-II Grilo, 2005, vol. II, Est. XX, nº 1016.0159  

Moderno C-IV + III Grilo, 2005, vol II, Est. LVIII, nº 0338.0001 

Moderno C-IV + III Grilo, 2005, vol II, Est. LIX, nº 0430.0067 

Romano Republicano 

Grupo II 

C-IV Grilo, 2005, vol. II, Est. XV, nº 0662.0101 

Romano Republicano 
B-II 

Grilo, 2005, vol. II, Est. XV, nº 0773.0001; Est. XXVIII, nº 1016.0018 

Moderno Grilo, 2005, vol. II, Est. XLII, nº 0681.0012; Est. XLIX, nº 0023.0395 e Est. LXII, nº 0507.0039 

Romano Republicano 
B-IV 

Grilo, 2005, vol. II, Est. XXI, nº 1016.0215 e Est. XXII, nº 1016.0213 

Romano Grilo, 2005, vol. II, Est. XLIV, nº 0920.154 

Romano Republicano 
A-II 

Grilo, 2005, vol. II, Est. XXXIX, nº 0721.0035 

Idade do Ferro Grilo, 2005, vol. II, Est. XXVIII, nº 1016.0063 

Mirobriga 
(Santiago do 

Cacém) 

Sécs. V-IV a.C. Grupo I A-I + B-III Soares e Silva, 1979, p. 160, 166 e Est. III, nº 30 

Sécs. III-II a.C. Grupo II A-III Soares e Silva, 1979, p. 160, 166 e Est. III, nºs 26 e 28 

  Grupo III C-I Soares e Silva, 1979, Est. IV, nº 31 

Pedra da Atalaia 
(Santiago do 

Cacém) 
Sécs. III-II a.C. Grupo I 

A-II Silva, 1978,p. 124 e Est. II, nº 2 

B * Silva, 1978, p. 125 e Est. VI, nº 65 

Castro Marim Sécs. IV-II a.C. Grupo IV B-II + B-III Sousa, 2005, p. 97 e Est. LVII  

Faro Sécs. III-II a.C. Grupo IV A-V Sousa, 2005, p. 97 e Est. LXVIII 

Alcácer do Sal 
Finais do séc. III- II 

a.C. 
Grupo II B-II Diogo e Faria, 1987, p. 95 e fig. 1 
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Castro de Chibanes 
(Setúbal) 

Finais do séc. III- II 
a.C. 

Grupo I 

A-I Costa, 1910, p. 61 e Est. IV, nº 473 

A-II Diogo e Faria, 1987, p. 95-96 e fig. 2; Costa, 1910, p. 61 e Est. III, nº 468 

A-III Costa, 1910, p. 61 e Est. IV, nº 476 

A-VI Costa, 1910, p. 61 e Est. IV, nº 471 

B-II Costa, 1910, p. 61 e Est. IIII, nºs 469, 470 e 474 

B-IV Costa, 1910, p. 61 e Est. IV, nº 475 

C-III e IV Costa, 1910, p. 61 e Est. IV, nº 472 

Herdade do Pomar 
(Aljustrel) 

Sécs. IV-III a.C. Grupo II C-IV Parreira e Berrocal, 1990, p. 48 e fig. 7, nº 30-2 

Castelo das Juntas 
(Moura) 

Sécs. II-I a.C. Grupo V * Albergaria et alii, p. 38 e 48 

Castelo de Serpa 
(Serpa) 

Sécs. IV-III a.C. 
Grupo (s) 

desconhecido (s) 

B * 
Braga e Soares, 1981 

B-II 

A-II Soares e Braga, 1986, p. 186- nº 14; p. 187- nº 18; p. 196 

B-IV Soares e Braga, 1986, p. 186- nº 13; p. 187- nº 19; p. 196 

C-III Soares e Braga, 1986, p. 187- nºs 16 e 17 e p. 196 

Garvão (depósito 
secundário) - 

Ourique 
Sécs. IV-III a.C. 

Grupo I 

A-II Beirão et alii, 1985, p. 76-77 e fig. 26- nº 47 

A-VI Beirão et alii, 1985, p. 76-78 e figs. 26- nº 43 e 27- nº 48 

B-I Beirão et alii, 1985, p. 78-80 e fig. 27- nº 51 

B-II Beirão et alii, 1985, p. 80 e fig. 27- nº 53 

B-IV Beirão et alii, 1985, p. 80 e fig. 27- nº 57 

A-I + A-VIII + B-II + C-VII Beirão et alii, 1985, p. 80 -81 e fig. 28- nº 59 

B-II + A-I + B-III + B-I Beirão et alii, 1985, p. 76-77 e fig. 26- nº 43 

Grupo II 

B-II Beirão et alii, 1985, p. 76-78 e fig. 26- nºs 45 e 49 

B-IV Beirão et alii, 1985, p. 78-80 e fig. 27- nº 52 

C-III Beirão et alii, 1985, p. 77 e 80 e fig. 27, nº 56 

C-II e III Beirão et alii, 1985, p. 77- 78 e fig. 27- nº 52 

C-IV Beirão et alii, 1985, p. 77 e 80 e fig. 27, nº 55 

A-II + A-II Beirão et alii, 1985, p. 77 e 80 e fig. 27, nº 54 

Grupo IV C-IV Beirão et alii, 1985, p. 72- fig. 23, nº 38; p. 77 e 80 e fig. 28, nº 58 

Quadro 15: Sítios do Baixo Alentejo, Alentejo Litoral e Algarve com presença de cerâmicas de matrizes impressas.  
Assinalado com * estão os tipos de motivo impossíveis de classificar de acordo com as publicações existentes. 

 

 



22 

 

Morfologia Fase  Cronologia 
Nº 

Inv. 
U.E. Proveniência Sector Contexto  

K3K1 -
Bitroncocónico 

de paredes 
curvas 

II 
2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3937 208 

A Sul do complexo 
de construções do 

séc. I a.C. 
A1 Derrube/aterro 

II 
2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3939 24 Ambiente II A2 Piso 

I Séc. II a.C. 3944 437 Ambiente IX B2 
Enchimento de vala de 

fundação  

II 
2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3946 459 Ambiente X B2 Piso 

II 
2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3948 489 Ambiente IX B2 Derrube/aterro 

          

P3P1 -
Bitroncocónico 

de paredes 
rectas 

II 
2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3938 246 

A Sul do complexo 
de construções do 

séc. I a.C. 
A1 Derrube/aterro 

II 
2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3941 357 Ambiente X B2 Derrube 

III 
1ª Metade do séc. IV 

a.C. 
3942 401 Ambiente VIII B2 Piso 

III 
1ª Metade do séc. IV 

a.C. 
3947 488 Ambiente XIII B2 Aterro 

II 
2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3949 492 Ambiente X B2 Piso 

II 
2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3952 389 Ambiente X B2 Estrutura de apoio 

          

K2 - Cilíndrico 
de paredes 

curvas 

II 
2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3945 456 Ambiente IX B2 Aterro 

II 
2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3951 374 Ambiente X B2 Piso 

          

P1 - Cónico de 
paredes rectas 

II 
2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3943 414 Talude B2 Derrube/aterro 

          

P2 - Cilíndrico 
de paredes 

rectas 
II 

2ª Metade do séc. IV 
a.C. - finais do séc. III 

a.C. 
3950 492 Ambiente X B2 Piso 

Quadro 16: Cossoiros presentes nos contextos sidéricos de Mesas do Castelinho.  
Morfologia adoptada a partir dos critérios definidores expressos por L. Berrocal-Rangel  

(Berrocal-Rangel, 1994, p. 202-203; 2003, p. 220.222) 
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Fabrico Cozedura Fase  Nº Inv. U.E. Proveniência Sector 

Molde 

Oxidante II 3937 208 
A Sul do complexo de construções 

do séc. I a.C. 
A1 

Redutora II 3938 246 
A Sul do complexo de construções 

do séc. I a.C. 
A1 

Redutora II 3939 24 Ambiente II A2 

Redutora II 3941 357 Ambiente X B2 

Redutora III 3942 401 Ambiente VIII B2 

Oxidante II 3946 459 Ambiente X B2 

Oxidante III 3947 488 Ambiente XIII B2 

Redutora II 3948 489 Ambiente IX B2 

Oxidante II 3949 492 Ambiente X B2 

Redutora II 3952 389 Ambiente X B2 

         

Manual 

Oxidante II 3943 414 Talude  B2 

Oxidante I 3944 437 Ambiente IX B2 

Redutora II 3945 456 Ambiente IX B2 

Redutora II 3950 492 Ambiente X B2 

Redutora II 3951 374 Ambiente X B2 

Quadro 17: Tipos de fabrico e de cozedura dos cossoiros dos contextos sidéricos de Mesas do Castelinho 

 
Nº Inv. U.E. Proveniência Sector Contexto  Fase  Cronologia 

1038 236 Sob Amb. XII A1 Derrube II Séc. II a.C. 

1069 263 

A Sul do 
complexo de 

construções do 
séc. I a.C. 

A1 Derrube/aterro II 
2ª Metade do séc. IV a.C. - finais do 

séc. III a.C.  

1131 246 

A Sul do 
complexo de 

construções do 
séc. I a.C. 

A1 Derrube/aterro II 
2ª Metade do séc. IV a.C. - finais do 

séc. III a.C.  

433 374 Ambiente X B2 Piso II 
2ª Metade do séc. IV a.C. - finais do 

séc. III a.C.  

3934 467 Talude B2 Derrube III 1ª Metade do séc. IV a.C. 

3935 483 Ambiente X B2 Piso II 
2ª Metade do séc. IV a.C. - finais do 

séc. III a.C. 

4001 318 Ambiente X B2 Piso II 
2ª Metade do séc. IV a.C. - finais do 

séc. III a.C. 

4002 449 Ambiente X B2 
Superfície de 
utilização de 

piso 
II 

2ª Metade do séc. IV a.C. - finais do 
séc. III a.C. 

4003 483 Ambiente X B2 Piso II 
2ª Metade do séc. IV a.C. - finais do 

séc. III a.C. 

Quadro 18: Localização dos recipientes fenestrados ou “queimadores” dos contextos da Idade do Ferro de Mesas do Castelinho 
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Nº Inv. Morfologia Tipologia  Matéria-Prima 
Cronologia da 

Forma 
U.E. Proveniência Sector Contexto  Fase  Cronologia do contexto 

3929 Cilíndrica 5-A Cornalina Sécs. VI- II a.C. 293   A1 Aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

3930 Anular 3- A Vidro azul-cobalto Sécs. VIII-II a.C. 291 

A Sul do 
complexo de 
construções 
do séc. I a.C. 

A1 Piso Ferro III 
Finais do séc. V - 1ª metade do séc. IV 

a.C. 

3931 
Geminada, 

oculada 
Sem informação Vidro azul-cobalto  Sécs. V-IV a.C. 359 VIII B2 Piso Ferro I Séc. II a.C. 

3932 Cilíndrica 5-A 
Rocha 

indeterminada 
Sécs. VI- II a.C. 360 VIII B2 Lareira Ferro I Séc. II a.C. 

4096 Cilíndrica 5-A Cornalina Sécs. VI- II a.C. 205 X B2 Piso Ferro I Séc. II a.C. 

4097 
Esférica, 
oculada 

4-B-1 Vidro azul-turquesa Sécs. VIII-IV a.C. 
Contexto 5, 

estrato 9 
Corte C/D 

Plataforma 
B 

Indeterminado Ferro III 

Desconhecido. Pelas informações de 
C. J. Ferreira, localizada no miolo da 
muralha da Plataforma B, deverá ser 

de finais do séc. V- 1ª metade do 
século seguinte (Ferreira, 1992, p. 23) 

4098 Cilíndrica 5-A Vidro azul-cobalto Sécs. VI- II a.C. 
Não 

determinada 

Limpeza do 
corte B, junto 
ao Sector B1 

Plataforma 
B 

Indeterminado Indeterminado Desconhecido 

4100 Cilíndrica 5-A Vidro azul-cobalto Sécs. VI- II a.C. 
Não 

determinada 
Superfície   Indeterminado Indeterminado Desconhecido 

4101 
Esférica, 
oculada 

4-B-1 Vidro azul-turquesa Sécs. VIII-IV a.C. 
Não 

determinada 
Superfície 

Plataforma 
A 

Indeterminado Indeterminado Desconhecido 

4102 Cilíndrica 5-A Cornalina Sécs. VI- II a.C. 0   A1 Revolvimento Contemporâneo Desconhecido 

4103 Cilíndrica 5-A Cornalina Sécs. VI- II a.C. 12   A1 Derrube 
Medieval-
Islâmico 

Sécs. IX-XI d.C. 

4104 
Cilíndrica, 

com espiral 
5-B-2 Vidro vermelho Sécs. V-IV a.C. 30 VI A1 Aterro 

Romano 
Republicano 

Séc. I a.C. 

4105 Cilíndrica 5-A Vidro azul-cobalto Sécs. VI- II a.C. 41 I A1 Derrube/aterro 
Medieval-
Islâmico 

Sécs. IX-XI d.C. 

4106 Cilíndrica 5-A Cornalina Sécs. VI- II a.C. 56   A1 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4107 Esférica 4-A Castanho Sécs. VIII-II a.C. 83   A1 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano? 
Séc. I a.C? 

4108 Bicónica 8-A Vidro azul-cobalto Sécs. IV-II a.C. 131 XI A1 Derrube 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4109 Cilíndrica 5-A Vidro azul-cobalto Sécs. VI- II a.C. 189 XI A1 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 
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4110 Esférica 4-A Vidro azul-cobalto Sécs. VIII-II a.C. 189 XI A1 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4111 Anular 3-A Vidro vermelho Sécs. VIII-II a.C. 189 XI A1 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4112 Bicónica 8-A Vidro azul-cobalto Sécs. IV-II a.C. 257 I A1 Derrube/aterro 
Medieval-
Islâmico 

Sécs. IX-XI d.C. 

4113 Cilíndrica 5-A Vidro vermelho Sécs. VI- II a.C. 272 XIII A1 Piso Ferro II 
2ª Metade do séc. IV a.C. -Fins do séc. 

III a.C. 

4115 Cilíndrica 5-A Vidro vermelho Sécs. VI- II a.C. 274   A1 
Enchimento de 

vala de 
fundação 

Romano 
Republicano 

Séc. I a.C. 

4116 Cilíndrica 5-A Vidro azul-cobalto Sécs. VI- II a.C. 5   A3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4117 
Cilíndrica, 
oculada 

5-B-1 Vidro negro Sécs. IV-II a.C. 5   A3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4118 Anular 3-A Vidro vermelho Sécs. VIII-II a.C. 15   A3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4119 
Esférica, 
oculada 

4-B-1 Vidro azul-turquesa Sécs. VIII-IV a.C. 20   A3 Derrube 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4120 Cilíndrica 5-A Vidro azul-cobalto Sécs. VI- II a.C. 20   A3 Derrube 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4121 Cilíndrica 5-A Vidro azul-cobalto Sécs. VI- II a.C. 130   A3 Lareira 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4122 Bicónica 8-A Vidro azul-cobalto Sécs. IV-II a.C. 0   B2 Revolvimento Contemporâneo Desconhecido 

4123 Cilíndrica 5-A Cornalina Sécs. VI- II a.C. 0   B2 Revolvimento Contemporâneo Desconhecido 

4124 Cilíndrica 5-A Vidro vermelho Sécs. VI- II a.C. 3   B2 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano? 
Séc. I a.C? 

4126 Esférica 4-A Vidro vermelho Sécs. VIII-II a.C. 5   B2 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano? 
Séc. I a.C. ? 

4127 Cilíndrica 5-A 
Rocha 

indeterminada 
Sécs. VI- II a.C. 17   B2 

Enchimento de 
fossa 

Romano 
Republicano? 

Séc. I a.C.? 

4128 
Esférica, 
oculada 

4-B-1 Vidro azul-cobalto Sécs. VIII-IV a.C. 43   B2 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano? 
Séc. I a.C.? 

4129 Cilíndrica 5-A Cornalina Sécs. VI- II a.C. 76 II B2 Piso 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4130 Elipsoidal 9-A Vidro vermelho Sécs. VII-II a.C. 83   B2 
Enchimento de 
vala de roubo 

de muro 

Romano 
Republicano? 

Séc. I a.C. ? 

4131 
Cilíndrica, 
oculada 

5-B-1 Vidro azul-cobalto Sécs. IV-II a.C. 111 IV B2 Derrube 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 
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4133 
Cordiforme, 

oculada 
11-B1-1 Vidro negro Sécs. VIII-VI a.C. 131 V B2 Derrube 

Romano 
Republicano 

Séc. I a.C. 

4134 
Cilíndrica, 
oculada 

5-B-1 Vidro azul-cobalto Sécs. IV-II a.C. 132 VI B2 Derrube 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4135 Cilíndrica 5-A Cornalina Sécs. VI- II a.C. 0 XXIV B3 Indeterminado Indeterminado Desconhecido 

4136 Cilíndrica 5-A Vidro verde Sécs. VI- II a.C. 58 Rua 1 B3 Derrube/aterro 
Romano 
Imperial 

Séc. I d.C. 

4137 Cilíndrica 5-A 
Rocha 

indeterminada 
Sécs. VI- II a.C. 107 Rua 1 B3 Derrube/aterro 

Romano 
Imperial 

Séc. I d.C. 

4138 Cilíndrica 5-A Vidro azul-cobalto Sécs. VI- II a.C. 140 Rua 1 B3 Derrube/aterro 
Romano 
Imperial 

Séc. I d.C. 

4139 
Cilíndrica, 
oculada 

5-B-1 Vidro verde Sécs. IV-II a.C. 210 IX B3 Derrube/aterro 
Romano 
Imperial 

Séc. I d.C. 

4140 
Cilíndrica, 
oculada 

5-B-1 Vidro verde Sécs. IV-II a.C. 210 IX B3 Derrube/aterro 
Romano 
Imperial 

Séc. I d.C. 

4141 
Esférica, 
oculada 

4-B-1 Vidro verde Sécs. VIII-IV a.C. 210 IX B3 Derrube/aterro 
Romano 
Imperial 

Séc. I d.C. 

4142 Cilíndrica 5-A Vidro verde Sécs. VI- II a.C. 210 IX B3 Derrube/aterro 
Romano 
Imperial 

Séc. I d.C. 

4143 
Esférica, 
oculada 

4-B-1 Vidro azul-cobalto Sécs. VIII-IV a.C. 314 XI B3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4144 Cilíndrica 5-A 
Rocha 

indeterminada 
Sécs. VI- II a.C. 342 Rua 1 B3 Derrube/aterro 

Romano 
Imperial 

Séc. I d.C. 

4145 Cilíndrica 5-A Vidro azul-cobalto Sécs. VI- II a.C. 346 Rua 1 B3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4146 
Esférica, 
oculada 

4-B-1 Vidro azul-cobalto Sécs. VIII-IV a.C. 355 XII B3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4147 Cilíndrica 5-A Vidro azul-cobalto Sécs. VI- II a.C. 355 XII B3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4148 
Cilíndrica, 
oculada 

5-B-1 Vidro azul-cobalto Sécs. IV-II a.C. 355 XII B3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4149 Cilíndrica 5-A Vidro castanho Sécs. VI- II a.C. 355 XII B3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4150 
Bicónica, 
com raias 

8-B-1 Vidro negro Sécs. V-II a.C. 355 XII B3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4151 Cilíndrica 5-A Vidro verde Sécs. VI- II a.C. 355 XII B3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4152 
Esférica, 
oculada 

4-B-1 Vidro azul-cobalto Sécs. VIII-IV a.C. 355 XII B3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4153 
Bicónica, 
com raias 

8-B-1 Vidro negro Sécs. V-II a.C. 482 XVIII B3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4154 Cilíndrica 5-A Cornalina Sécs. VI- II a.C. 674 Rua 1 B3 Derrube/aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 
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4155 
Esférica, 
oculada 

4-B-1 Vidro azul-cobalto Sécs. VIII-IV a.C. 726 Rua 1 B3 Aterro 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

4156 
Esférica, 
oculada 

4-B-1 Vidro vermelho Sécs. VIII-IV a.C. 1019 XIV B3 Piso 
Romano 

Republicano 
Séc. I a.C. 

Quadro 19: Contas vítreas e líticas de Mesas do Castelinho. Tipologia de acordo com Ruano Ruiz (Ruano Ruiz, 1995, 1996, 2000, 2001, 2001  a; Ruano Ruiz et alii, 1995; 1996), adaptada 
para as contas noutras matérias-primas que não em vidro. 

 
Sítio Interpretação funcional Cronologia  Referência 

Neves I 

" necrópolis de incineración (…) de características 
muy sui generis" 

Omissa Maia e Correa, 1985, p. 253 

" { primeira vista, sugere (…) um pequeno povoado" 
aberto ou mesmo habitat" 

Séc. VI-IV a.C. Maia, M. G. P., 1985-1986, 
p. 229 

" necrópole de incineração de características muito sui 
generis" 

Omissa Maia, 1986, p. 34 

" necrópole de incineração muito sui generis" Séc. VIII - III a.C. Maia e Maia, 1986, p. 8 

" não deixa de ser assinalável o paralelo com Cancho 
Roano (evidentemente, com as devidas ressalvas, das 

diferenças de dimensão e estrutura" 

Fins do séc. V/inícios do séc. IV Fabião, 1998, vol. I, p. 273 

" necrópole de incineração é muito discutível"; " tudo 
indica que estamos na presença de um santuário" 

Meados do séc. V a.C. Arruda, 2001, p. 279, 282 

" espacio áulico" Séc. V a.C. Jiménez Ávila, 2001 a, p. 
218 

" aparente função cultual" Omissa Mataloto, 2004, p. 125 

" me parece[m] corresponder, pelo menos em parte, a 
espaços cultuais" 

Finais do séc. VI e V a.C. Arruda, 2005, p. 89 

"funcionalidade religiosa" Finais do séc. VI- meados do séc. IV a.C. Arruda, 2008, p. 313 

" foi uma necrópole" Finais do séc. V Maia, M. G. P., 2008, p. 
353, 355 

" quero reafirmar (…) que as minhas dúvidas 
subsistem, (…)  enterramentos no interior de 

santuários não são casos inéditos e que as duas 
funções não são mutuamente exclusivas (...)  

Omissa Maia, M.G.P., 2008, p. 362 

Quadro 20: Interpretações acerca da funcionalidade e cronologia de Neves I (núcleo de Neves – Corvo, Castro Verde - Almodôvar) 
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Sítio Interpretação funcional Cronologia  Referência 

Neves II 

" poblado (…) formado por dos nucleos separados" Sécs. VIII - VI a.C. Maia e Correa, 1985, p. 247, 
251 

" vestígios de habitats ou povoados abertos" Séc. VIII - III a.C. Maia e Maia, 1986, p. 8 

" povoado (…) núcleo habitacional" Meados - finais do séc. V a.C. - fim de difícil atribuição  Maia, 1986, p. 26, 32 

" must have been a hamlet ( of which modern montes may be a 
reminiscence) " 

Séc. VII - meados do séc. V a.C. Correia, 1995, p. 243, 245 

"núcleo de habitat" " atingem seguramente o séc. V/IV a.C." Fabião, 1998, vol. I, p. 270 

"habitat" Meados do séc. V a.C. Arruda, 2001, p. 274 

" pequena instalação rural, de tipo não muito diferente dos montes 
alentejanos" 

Omissa Correia, 2001, p. 63 

" la planta de este conjunto resulta a priori mucho menos reconocible 
como espacio áulico que la de Fernão Vaz. Sin embargo, existen 

elementos que, convenientemente valorados, pueden ofrecer algunos 
indicios en esta dirección"; "pequeño anaktoron" 

Séc. V a.C. Jiménez Ávila, 2001 a, p. 
217, 218 

" pequeno núcleo rural (…) de características aparentemente rurais e 
vocação agrícola"; " conjunto doméstico de características 

aristocráticas, de evidente cariz mediterrâneo" 

Meados do séc. V a.C. ou inícios do séc. IV a.C. Mataloto, 2004, p. 121, 127 

" me parece[m] corresponder, pelo menos en parte, a espaços 
cultuais" 

Finais do séc. VI e V a.C. Arruda, 2005, p. 89 

"função religiosa " Finais do séc. VI- meados do séc. IV a.C. Arruda, 2008, p. 313 

"uma parte deste povoado (…) de car|cter sacro " Séc. VI a.C. (placa com escrita do Sudoeste) Maia, M.G.P., 2008, p. 358 

" conjunto de estruturas habitacionais que me parece merecer a 
designaç~o de "povoado", no sentido do actual "monte" (…) " 

Séc. VI a.C. (placa com escrita do Sudoeste) Maia, M.G.P., 2008, p. 362 

" pequeno aglomerado de casas (…) dois compartimentos, 
interpretados como zona comum, o maior, e por armazém ou 

dispensa, o de menores dimensões " 

I Idade do Ferro Maia, 2008, p. 366 

Quadro 21: Interpretações acerca da funcionalidade e da cronologia de Neves II (núcleo de Neves – Corvo, Castro Verde - Almodôvar) 
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Sítio Interpretação funcional Cronologia  Referência 

Corvo 
I 

" habitat" " inicio de ocupación bastante posterior al de Neves II " Maia e Correa, 1985, p. 
253 

"habitat" "início de ocupação posterior ao de Neves II" Maia, 1986, p. 34 

" vestígios de habitats ou povoados 
abertos" 

Séc. VIII - III a.C. Maia e Maia, 1986, p. 8 

" a somewhat similar site to that at Neves 
(…) one of the rooms must be interpreted 

as a small temple" 

Séc. VII - meados do séc. V a.C. Correia, 1995, p. 244, 
245 

Omissa Séc. V/IV a.C. Fabião, 1998, vol. I, p. 
271 

Omissa 3º e último quartel do séc. V a.C. Arruda, 2001, p. 279 

" pequeno povoado de planta complexa 
(…) um dos compartimentos deve ter sido 

um templo " 

Omissa Correia, 2001, p. 62-63 

" se há asimilado al culto doméstico una 
pequeña estancia" 

Séc. V a.C. Jiménez Ávila, 2001 a, p. 
217, 218 

" local de culto específico deste grupo rural" Meados/finais do séc. V a.C. Mataloto, 2004, p. 124 

" me parece[m] corresponder, pelo menos 
en parte, a espaços cultuais" 

Finais do séc. VI e V a.C. Arruda, 2005, p. 89 

" função religiosa" Finais do séc. VI- meados do séc. IV a.C. Arruda, 2008, p. 312 

"foi um santu|rio"; "  (…) complexo 
arquitectónico que terá, talvez, uma secção 

puramente habitacional " 

Omissa Maia, M.G.P2008, p. 
353, 359 

"conjunto habitacional único, 
aparentemente destinado a uma família 

alargada" 

I Idade do Ferro Maia, 2008, p. 366 

Quadro 22: Interpretações acerca da funcionalidade e cronologia de Corvo I (núcleo de Neves – Corvo, Castro Verde)
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Sítio Interpretação funcional Cronologia  Referência 

Porto das 
Lages 

"povoado" 2ª Metade do séc. V- 
1º quartel do séc. V 

a.C. 

Correia, 1988-1989, p. 89-90 

" povoado (…) { margem dos 
grandes fluxos de transporte" 

Fins do séc. V - 
inícios do séc. IV 

Fabião, 1998, vol. I, p. 274 

" pequeno casal " Séc. IV-III a.C. Arruda, 2001, p. 212, 236 

" pequeno aglomerado habitacional 
(…) vocaç~o agrícola" 

Séc. V a.C. Mataloto, 2004, p. 137 

Fernão Vaz 

" localité" I Idade do Ferro Beirão, 1986, p. 103 

" povoado" Sécs. VII - V a.C. Beirão e Correia, 1991, p. 5, 9, 10 

"povoado"; " local central" Fins do séc. VIII ou 
inícios do séc. VII- 3º 

quartel do séc. VI 
a.C. 

Beirão e Correia, 1993, p. 293, 296 

" small undefended sites (…) 
peripheral rooms devoted to 

religious or cult activities (…) the 
site (…) is Fern~o Vaz" 

Séc. VII - meados do 
séc. V a.C. 

Correia, 1995, p. 243, 245 

" povoado (…) { margem dos 
grandes fluxos de transporte" 

Fins do séc. V - 
inícios do séc. IV 

Fabião, 1998, vol. I, p. 274 

"povoado"; " ponto 
simultaneamente central e 

periférico, em duas escalas distintas" 

2º Quartel do séc. VII 
- 2º quartel do séc. V 

a.C. 

Correia, 1999, p. 24, 29 

" povoados de características não-
urbanas, locais centrais de extensões 

territoriais significativas, que 
provavelmente incorporaram uma 

larga gama de funções económicas e 
rituais"; " talvez comparáveis ao 

palácio-santuário de Cancho Roano 
(…) identificado como uma regia, o 
que não parece ser extensível aos 

casos do Baixo-Alentejo" 

Sécs. VIII a V a.C. Correia, 1999 a, p. 700, 702 

" lugar central" Séc. VI- meados ou 
finais- meados séc. V 

a.C. 

Arruda, 2001, p. 220, 236 

" manifestação orientalizante, strictu 
sensu (…) edifício centraliza um 
sistema rural de caracterísiticas 

palaciais" 

2º Quartel do séc. VII 
- 1ª metade do séc. V 

a.C. 

Correia, 2001, p. 62 

" ciertas concomitancias con el 
edifício (…) de Cancho Roano " 

Séc. V a.C. Jiménez Ávila, 2001 a, p. 213- 215. 

" assume um carácter diferenciado 
no quadro do povoamento rural 
regional, faltando-lhe, todavia, 

elementos concretos que autorizem 
a associação directa a uma residência 

de tipo aristocrático " 

Meados/finais do 
séc. V a.C. - inícios do 

séc. IV a.C. 

Mataloto, 2004, p. 135 

" o centro palacial de Fernão Vaz 
pode portanto classificar-se com 

propriedade como regia ou 
anaktoron" 

Finais do séc. VIII - 1ª 
metade do séc. V 

a.C. 

Correia, 2007, p. 183, 188 

" articulación tripartida, com um 
módulo central (…) que podría 
haber actuado como estancia 

principal " 

Séc. V a.C. Jiménez Ávila, 2008, p. 91 

Quadro 23: Interpretações acerca da funcionalidade dos sítios de Porto das Lages e de Fernão Vaz 
(Ourique) 
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CATÁLOGO DE MATERIAIS  

I. ÂNFORAS DE TRADIÇÃO PRÉ-ROMANA  

 

Nº 9 – U.E. 382, Sector B2: T-8.1.1.2. 

Bordo, com início do colo. Lábio espessado e invertido. Cozedura redutora. Apresenta uma canelura na 

superfície externa, imediatamente abaixo do lábio e um engobe de cor branca na superfície externa. Produção 

da campiña gaditana. Datação: séc. IV a.C. A u.e. corresponde ao enchimento de [383], provável vala de 

fundação do muro/parede [284], um dos elementos definidores do Ambiente XI, momento integrado na Fase II 

da plataforma inferior (entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do séc. III a.C.). Estampa 2. 

 

Nº 13 – U.E. 272, Sector A1: T-8.2.1.1. 

Bordo de lábio espessado, com secção boleada e vertical. Possui uma canelura na superfície externa e esteve 

exposto à acção do fogo. Cozedura oxidante. Produção da baía gaditana. Datação: primeira metade do séc. IV - 

inícios do séc. I a.C. A u.e. onde se encontra corresponde a um piso, do Ambiente XIII, datada, na plataforma 

superior, da Fase II, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 1. 

 

Nº 15 – U.E. 246, Sector A1: T-8.2.1.1. 

Bordo, com início do colo. Lábio espessado, com secção boleada e ligeiramente exvertido. Cozedura oxidante. 

Produção da baía gaditana. Datação: primeira metade do séc. IV - inícios do séc. I a.C. A u.e. corresponde a um 

estrato de derrube reutilizado como aterro, do Ambiente XIII, da Fase II da plataforma A (segunda metade do 

séc. IV – fins do séc. III a.C.). Estampa 1. 

 

Nº 17 – U.E. 499, Sector B2: T-8.2.1.1. 

Bordo, com início do colo. Lábio de secção boleada e ligeiramente exvertido. Cozedura oxidante. Apresenta 

restos de resina na superfície interna, cerca de 2,5 cm abaixo da linha do bordo. Produção da baía gaditana. 

Datação: primeira metade do séc. IV - inícios do séc. I a.C. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente XIII, datado 

da Fase III (finais do séc. V - primeira metade do séc. IV a.C). Estampa 2. 

 

Nº 20 – U.E. 459, Sector B2: T-8.2.1.1. 

Bordo de lábio espessado, com secção boleada e ligeiramente exvertido. Cozedura oxidante. Apresenta 

caneluras na superfície externa. Produção da baía gaditana. Datação: primeira metade do séc. IV - inícios do séc. 

I a.C. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente X, compartimento construído na Fase II da plataforma B, 

datado da segunda metade do séc. IV a.C. a finais do séc. III a.C. Estampa 2. 

 

Nº 36 – U.E. 236, Sector A1: T-8.2.1.1. 

Bordo de lábio espessado, com secção boleada e ligeiramente exvertido. Cozedura oxidante. Produção da baía 

gaditana. Datação: primeira metade do séc. IV - inícios do séc. I a.C. A u.e. corresponde a um estrato de derrube 

reutilizado como aterro, sob o Ambiente XII, integrado na Fase I da plataforma superior, datada do séc. II a.C. 

Estampa 1. 

 

Nº 49 – U.E. 287, Sector A1: T-11.2.1.6. 

Bordo, com início do colo. Lábio espessado e vertical, bem diferenciado do colo. Cozedura oxidante. Produção 

da baía gaditana. Datação: último quartel do séc. V - inícios do séc. IV a.C. A u.e. corresponde a um estrato de 

derrube reutilizado como aterro, identificado sob o ambiente sidérico XIV, integrado na Fase III da plataforma A, 

entre o último quartel do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 1. 

 

Nº 50 – U.E. 287, Sector A1: T-8.2.1.1. 

Bordo de lábio espessado, com secção boleada e ligeiramente exvertido. Cozedura oxidante. Produção da baía 

gaditana. Datação: primeira metade do séc. IV - inícios do séc. I a.C. A u.e. corresponde a um estrato de derrube 

reutilizado como aterro, identificado sob o ambiente sidérico XIV, integrado na Fase III da plataforma A, entre o 

último quartel do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 1. 

 

 



32 

 

Nº 51 – U.E. 234, Sector A1: Forma Indeterminada 

Bordo, com parte do colo. Lábio invertido, com secção boleada, diferenciado do bojo por uma depressão. 

Cozedura oxidante. Apresenta várias caneluras na superfície externa. A u.e. corresponde a uma base de lareira, 

associada ao piso, sob o Ambiente VII. A lareira [226-231] foi construída com base naquele contentor cerâmico, 

que encontra paralelo numa das peças recolhidas no depósito A do “altar pré-romano” de Capote, integrada no 

grupo das “formas especiais” (Berrocal-Rangel, 1994, p. 391, n.º 2619, lâm. 65; Idem, ibidem, p. 319), datado de 

entre a segunda metade do séc. IV a.C. e a primeira metade do séc. II a.C. O contexto de identificação desta peça 

cerâmica encontra-se integrado na Fase I da plataforma superior, datada do séc. II a.C., sob o ambiente romano 

republicano VII. Estampa 1. 

 

Nº 3919 – U.E. 467, Sector B2: T-8.2.1.1.  

Bordo de lábio espessado, com secção boleada e ligeiramente exvertido. Cozedura oxidante. Produção da baía 

gaditana. Datação: primeira metade do séc. IV - inícios do séc. I a.C. A u.e. corresponde a um derrube e posterior 

enchimento sedimentar da muralha [447], na área exterior do povoado sidérico, localizada na encosta ocidental 

e designada, neste sector, como Talude. Poderá ser interpretado como semelhante às u.e.s. 414, 426, 460 e 446, 

embora apenas tenha relações directas com a segunda u.e. referida, numa relação de anterioridade em relação 

a ela. Este depósito integra-se na Fase III da plataforma B, datada entre os finais do séc. V a.C. e a primeira 

metade do séc. IV a.C. Estampa 2. 

 

Nº 3921 - U.E. 205, Sector B2: T-8.2.1.1.  

Bordo, com parte do corpo e uma asa. Lábio espessado, com secção boleada e ligeiramente exvertido. Asa de 

secção circular. Cozedura oxidante. Produção da baía gaditana. Datação: primeira metade do séc. IV - inícios do 

séc. I a.C. A u.e. corresponde a um piso identificado na Fase I, no Ambiente X, datada, na plataforma B, do séc. II 

a.C. Estampa 2. 

 

 

II. CERÂMICA ÁTICA 

 

Nº 3227 – U.E. 230, Sector A1 

Bordo de cerâmica ática de verniz negro de difícil classificação formal (referida por Arruda, 1997, p. 95). 

Cozedura redutora. Verniz negro brilhante, visível em ambas as superfícies. A u.e. corresponde ao enchimento 

do fosso da pequena fortificação omíada. A u.e. corresponde a um derrube reutilizado como aterro identificado 

no ambiente romano republicano XII. O fragmento em questão encontra-se portanto fora do seu contexto 

original. Não representado graficamente. 

 

Nº 3922 – U.E. 208, Sector A1 

Fundo e pé de kilix de pé baixo (Taça Cástulo). Pé anelar, largo e espesso, superfície de suporte do pé reservada. 

Canelura na superfície externa. Cozedura redutora. Verniz negro brilhante. Datação: final do séc. V - primeira 

metade do séc. IV a.C. A u.e. corresponde a um depósito de derrube reutilizado como aterro, localizado na área 

a Sul das construções romanas republicanas, integrado na Fase III da plataforma superior, balizada entre o 

último quartel do séc. V e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 3. 

 

Nº 3923 – U.E. 376, Sector B2 

Fundo e início de pé de kilix de pé baixo (Taça Cástulo). Fragmento em mau estado de conservação, com 

fracturas roladas. Aparentemente, o pé seria em forma de anel, espesso e largo. Cozedura redutora. Verniz 

negro brilhante, visível apenas na superfície interna do fundo e na superfície externa do corpo da peça. Datação: 

primeira metade do séc. IV a.C. A u.e. corresponde a um depósito de derrube da Fase II do Ambiente VIII, 

datada, na plataforma inferior do povoado, de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século 

seguinte. Identificada num derrube, assim se explica a sua integração nesta fase deste sector. Estampa 3. 

 

Nº 4157 – U.E. 29, Sector A1 

Fragmento de taça com pintura vermelha, atribuída ao Pintor de Viena 116, observando-se parte de um manto 

(Arruda, 1997, p. 95). Cozedura redutora. Verniz negro brilhante, visível apenas na superfície interna. Datação: 

primeira metade do séc. IV a.C. A u.e. corresponde ao enchimento do fosso da pequena fortificação omíada. O 

fragmento encontra-se portanto fora do seu contexto original. Estampa 3. 
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Nº 4158 – U.E. 1, Sector A2 

Bordo de cerâmica ática de verniz negro de difícil classificação formal (referida por Arruda, 1997, p. 95). 

Cozedura redutora. Verniz negro brilhante, visível em ambas as superfícies. A u.e. corresponde ao enchimento 

do fosso da pequena fortificação omíada. A u.e. corresponde ao momento de colapso das estruturas defensivas 

neste sector do povoado. Não representado graficamente. 

 

Nº 4159 – Recolha de superfície (Viana et alii, 1956, p. 468 e Est. 1, nº 4) 

Pequena taça hemisférica, de bordo reentrante e paredes espessas, pé vertical sem canelura; o fundo externo 

apresenta o característico mamilo desta produção. Cozedura redutora. Verniz negro brilhante, visível na 

totalidade da peça. Datação: sécs. IV e III a. C. A peça foi recolhida aquando da visita a Mesas do Castelinho de A. 

Viana, O. Da Veiga Ferreira e P.e A. Serralheiro e por eles publicada em 1956 (ob. cit.). Anos mais tarde, M. 

Delgado apresenta-a graficamente e classifica-a (Delgado, 1971, p. 406 e Est. 1-4). Outras referências sobre a 

peça podem ser encontradas em Ferreira, 1992, p. 20 e Ferreira, 1994, p. 99. A.M. Arruda refere-se erradamente 

a esta peça como sendo um exemplar da variante B da forma de Lamboglia 24 (Arruda, 1994, p. 140; Arruda, 

1997, p.94). Corresponde ao único exemplar de cerâmica ática completo identificado até ao momento em Mesas 

do Castelinho. Estampa 3. 

 

 

III. PEÇAS QUE REPRODUZEM FORMAS DE CERÂMICA ÁTICA 

 

Nº 792 – U.E. 236, Sector A1 

Bordo e corpo de forma que reproduz uma pátera da forma 21 de Lamboglia (ou incurving rim bowl). Datações 

da forma ática: finais do séc. V - meados do séc. IV a.C. Bordo reentrante e corpo que deixa adivinhar um 

recipiente profundo. Superfícies simplesmente alisadas. Cozedura redutora e pasta em tons acinzentados. A u.e. 

corresponde a um depósito de derrube reutilizado como aterro, localizado sob o ambiente romano republicano 

XII. Este momento integra-se na Fase I da plataforma superior, do séc. II a.C. Estampa 3. 

 

Nº 3926 – U.E. 488, Sector B2 

Bordo e corpo de forma que reproduz uma pátera da forma 21 de Lamboglia. Datações da forma ática: finais do 

séc. V - meados do séc. IV a.C. Bordo reentrante e corpo que deixa adivinhar um recipiente algo profundo. 

Superfícies simplesmente alisadas. Cozedura redutora e pasta em tons acinzentados. A u.e. corresponde a um 

depósito de aterro do Ambiente XIII, compartimento da Fase III da plataforma B, datada entre os finais do séc. V 

a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 3. 

 

 

IV. CERÂMICA DE “TIPO KOUASS” 

 

Nº 1299 – U.E. 223, Sector A1 

Bordo e corpo de taça de tendência hemisférica, da forma IX-A, subvariante 1, de Niveau de Villedary y Mariñas 

(forma 24 de Lamboglia). Datação: finais do séc. IV e todo o séc. III a.C., com particular apogeu na sua segunda 

metade. Bordo reentrante e terminando em bico, corpo que deixa adivinhar taça de tamanho médio, cozedura 

redutora e verniz castanho avermelhado, em ambas as superfícies. A u.e. corresponde a um depósito de 

derrube do Ambiente XIV, integrada na Fase II da plataforma superior, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e 

os finais do século seguinte. Estampa 3. 

 

Nº 3927 – U.E. 314, Sector B2 

Bordo e corpo de taça de tendência hemisférica, da forma IX-B, subvariante 1, de Niveau de Villedary y Mariñas 

(forma 21 de Lamboglia). Datação: 2º e 3º quartel do séc. IV a. C.- séc. III a.C. Bordo reentrante e corpo que deixa 

adivinhar pouca profundidade, cozedura redutora e verniz castanho em ambas as superfícies. A u.e. 

corresponde a um depósito de derrube da Fase II do Ambiente XI, balizada, na plataforma inferior, entre a 

segunda metade do séc. IV a.C e os finais do século seguinte. Estampa 3. 

 

Nº 3928 – U.E. 430, Sector B2 

Bordo e corpo de taça de tendência hemisférica, da forma IX-B, subvariante 1, de Niveau de Villedary y Mariñas 

(forma 21 de Lamboglia). Datação: 2º e 3º quartel do séc. IV a. C. - Séc. III a.C. Bordo reentrante e corpo que deixa 
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adivinhar pouca profundidade. Cozedura redutora e verniz castanho em ambas as superfícies. A u.e. 

corresponde a um depósito de derrube da Fase II do Ambiente IX, datada, na plataforma B, entre a segunda 

metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 3. 

 

Nº 4099 – U.E. 855, Sector B3 

“Prato de peixe” (forma II de Niveau de Villedary y Mariñas, forma 23 de Lamboglia). Bordo pendente e de perfil 
subtriangular, fundo com reentrância na superfície interna, pé em anel. Datação: segunda metade do séc. IV a.C 
– séc. II a.C. Cozedura redutora e verniz castanho visível apenas no fundo. A u.e. corresponde a um depósito 
fundacional de uma das fases mais antigas romanas republicanas identificadas no Sector B3, datada do séc. I a.C. 
Associava-se a um unguentário de vidro azul da Forma III de Harden, fragmentos de duas peças de campaniense 
A, fragmentos de uma terracota de inspiração helenística, fragmentos de bojo e de asa de uma ânfora de 
tradição pré-romana da qual não foi possível afinar a tipologia, a um potinho manual com decoração incisa e a 
fragmentos de taças e tigelas com as superfícies externas pintadas em bandas. O exemplar de Mesas do 
Castelinho, deverá inscrever-se no último intervalo desta cronologia lata, reflectindo o que parece ser uma 
manutenção deste tipo cerâmico para além do seu período de produção (Sousa, 2005, p. 16), neste caso 
concreto, em convívio com cerâmica campaniense A. Estampa 3. 
 

 

V. CERÂMICA COMUM 

 

Nº 425 – U.E. 374, Sector B2 

Fragmento de bordo, bojo e asa de pote médio, de fabrico manual e cozedura redutora. Bordo simples e 

introvertido, corpo de tendência ovóide, asa cega ou em ferradura alinhada no topo com cordão plástico 

decorado com incisões oblíquas. Superfícies brunidas. A u.e. corresponde a um piso da Fase I do Ambiente X 

deste Sector, datada do séc. II a.C. Estampa 13. 

 

Nº 429 – U.E. 394, Sector B2 

Tigela fabricada ao torno lento e cozida em ambiente oxidante. Bordo simples e esvasado, corpo semi-esférico 

onde se observa uma perfuração circular, realizada pré-cozedura, fundo ligeiramente côncavo com pé 

espessado externamente, criando pé em bolacha. Superfície interna alisada e superfície externa brunida. A u.e. 

corresponde a um entulhamento para consolidação da fortificação, verificado na área do Talude deste Sector, 

ocorrido durante a Fase II da plataforma inferior, entre a segunda metade do séc. IV a.C e os finais do século 

seguinte. Estampa 9. 

 

Nº 434 – U.E. 167, Sector A3 

Tigela fabricada ao torno e cozida em ambiente redutor. Bordo simples e esvasado, corpo semi-esférico onde se 

observam duas perfurações circulares, realizadas pré-cozedura, fundo ligeiramente côncavo com pé espessado 

externamente, criando pé em bolacha. Superfície interna alisada e superfície externa brunida em bandas. A u.e. 

corresponde a um derrube ocorrido durante a Fase III da Plataforma superior, datada de entre os finais do séc. V 

a.C. e primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 5. 

 

Nº 437 – U.E. 301, Sector B2 

Pote grande, fabricado manualmente e cozido em ambiente redutor. Bordo aplanado e introvertido criando 

corpo ovóide onde se observa, imediatamente abaixo da linha do bordo, uma asa cega ou em ferradura. Fundo 

espesso e plano e de diâmetro bastante inferior ao do bordo (9, 5 cm). Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a 

um derrube de uma estrutura de combustão da Fase II do Ambiente XI deste Sector, datada entre a segunda 

metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 9. 

 

Nº 501 – U.E. 196, Sector A1 

Fragmento de bordo e corpo de taça fabricada ao torno e cozida em ambiente oxidante. Bordo simples e 

esvasado, corpo semi-esférico. Superfícies brunidas em bandas. A u.e. corresponde a um derrube/aterro do 

Ambiente XIV, inscrito na Fase II desta plataforma (segunda metade do séc. IV a.C e os finais do século 

seguinte). Estampa 6. 
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Nº 515 – U.E. 196, Sector A1 

Fragmento de bordo e corpo de tigela, fabricada ao torno e cozida em ambiente redutor. Importação da 

Andaluzia. Bordo simples e ligeiramente reentrante, corpo semi-esférico onde se observam linhas caneladas na 

superfície externa. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um derrube/aterro do Ambiente XIV, inscrito na 

Fase II desta plataforma (segunda metade do séc. IV a.C e os finais do século seguinte). Estampa 4. 

 

Nº 528 – U.E. 287, Sector A1 

Fragmento de bordo e corpo de pote grande, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera oxidante. Bordo 

aplanado e invertido, corpo de tendência ovóide. Apresenta uma matriz impressa e vestígios de mais duas, do 

tipo A-III (quadrada reticulada) na parede externa do corpo. Superfície interna escovada e superfície externa 

brunida. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um aterro localizado sob o ambiente sidérico 

XIV deste Sector, inscrito na Fase III da plataforma superior, entre os finais do séc. V a.C e a primeira metade do 

século seguinte. Estampa 19. 

 

Nº 529 – U.E. 287, Sector A1 

Fragmento de bordo e corpo de pote grande, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera oxidante. Bordo 

aplanado pelo exterior e extrovertido, colo curto e pouco estrangulado, corpo de tendência globular, no início 

do qual se observam duas linhas horizontais com cinco e seis matrizes impressas do tipo A-II (quadrada radial). 

Superfície interna alisada com espátula e superfície externa alisada. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. 

corresponde a um aterro localizado sob o ambiente sidérico XIV deste Sector, inscrito na Fase III da plataforma 

superior, entre os finais do séc. V a.C e a primeira metade do século seguinte. Estampa 19. 

 

Nº 532 – U.E. 196, Sector A1 

Fragmento de bordo e colo de panela média, fabricada ao torno e cozida em ambiente oxidante. Bordo simples 

e esvasado, colo curto, criando corpo de tendência globular. Superfície interna alisada e brunida, superfície 

externa alisada. A u.e. corresponde a um derrube/aterro do Ambiente XIV, inscrito na Fase II desta plataforma 

(segunda metade do séc. IV a.C e os finais do século seguinte). Estampa 6. 

 

Nº 541 – U.E. 246, Sector A1 

Fragmento de bordo e colo de pote médio, fabricado ao tono e cozido em atmosfera redutora. Importação da 

Andaluzia. Bordo simples e espessado, esvasado, colo curto e pouco estrangulado.  Superfícies alisadas. Bordo 

pintado a vermelho vinoso e banda pintada no mesmo tom no início do colo. A u.e. corresponde a um 

derrube/aterro identificado na Fase II da área a Sul do complexo de construções do séc. I a.C., de entre a 

segunda metade do séc. IV a.C e os finais do século seguinte. Estampa 16. 

 

Nº 546 – U.E. 196, Sector A1 

Perfil completo de pote pequeno, fabricado manualmente e em ambiente redutor. Bordo aplanado e 

extrovertido, colo curto e largo, carena marcada, a partir da qual se desenvolve mamilo circular, fundo 

ligeiramente côncavo, espessado externamente, em pé de bolacha, Perfil bitroncocónico. Superfície interna 

alisada e superfície externa brunida. Decoração incisa, com linhas de incisões ovais oblíquas acima da carena 

Sobre e abaixo desta, linhas incisas que descrevem triângulos e linhas oblíquas mais longas. A u.e. corresponde 

a um derrube/aterro do Ambiente XIV, datada da Fase II da Plataforma superior, entre a primeira metade do séc. 

IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 12. 

 

Nº 551 – U.E. 246, Sector A1 

Fragmento de bordo e colo de pote grande, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. Bordo simples e 

esvasado, colo curto, pouco estrangulado, criando corpo de tendência globular. Superfície interna brunida em 

bandas -no bordo e até a linha inferior do colo, superfície externa brunida em bandas. Assemelha-se à forma 5-C-

III de Pereira Sieso, datada, na bacia do Guadalquivir de meados do séc. IV e princípios do século seguinte 

(Pereira Sieso, 1988, p. 152 e 155, fig. 8, nº 2). A u.e. corresponde a um derrube/aterro identificado na Fase II da 

área a Sul do complexo de construções do séc. I a.C., de entre a segunda metade do séc. IV a.C e os finais do 

século seguinte. Estampa 7. 
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Nº 569 – U.E. 276, Sector A1 

Fragmento de bordo e colo de pote grande, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. Bordo simples, 

extrovertido e pendente, colo curto, pouco estrangulado, criando corpo de tendência globular. Superfície 

interna brunida no bordo e alisada na restante área, superfície externa brunida do colo para baixo. A u.e. 

corresponde a um piso do Ambiente XIV, inscrito na Fase II da plataforma A, datada entre a segunda metade do 

séc. IV a.C e os finais do século seguinte. Estampa 6. 

 

Nº 645 – U.E. 246, Sector A1 

Fragmento de bojo, fabricado a torno lento e em ambiente de cozedura oxidante. Superfície interna alisada e 

superfície externa brunida. Decoração impressa, a ponta de espátula. A u.e. corresponde a um derrube/aterro 

da área a Sul do complexo de construções do séc. I a.C., inscrito na Fase II da plataforma superior, entre 

segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 12. 

 

Nº 660 – U.E. 272, Sector A1 

Fragmento de fundo côncavo de pote grande, fabricado ao torno e cozido em ambiente redutor. Superfície 

interna rugosa e superfície externa brunida. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente XIII, incluído na Fase II 

da plataforma A, entre segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 7. 

 

Nº 713 – U.E. 285, Sector A1 

Fragmento de bordo, colo e corpo de pote grande, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera oxidante. 

Bordo simples e extrovertido, colo curto e pouco estrangulado, corpo de tendência globular, onde se apresenta 

uma linha horizontal de três matrizes impressas (e vestígios de outras duas) do tipo B-II (circular radial). 

Superfície interna rugosa e superfície externa alisada apenas na zona das matrizes. Inscreve-se no Grupo I de 

Fabião. A u.e. corresponde a um aterro localizado sob o ambiente sidérico XIII deste Sector, inscrito na Fase III 

da plataforma superior, entre os finais do séc. V a.C e a primeira metade do século seguinte. Estampa 21. 

 

Nº 739 – U.E. 261, Sector A1 

Fragmento de bordo e corpo de pote grande, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera oxidante. Bordo 

simples e extrovertido, corpo de tendência globular, onde se apresenta uma linha horizontal com vestígios de 

duas matrizes impressas do tipo B-II (circular radial). Superfície interna alisada e superfície externa brunida. 

Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube/aterro do Ambiente XIII deste Sector, datado 

da Fase II da plataforma superior, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do séc. seguinte. Estampa 

24. 

 

Nº 752 – U.E. 287, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote. Fabricado ao torno, cozedura oxidante. Observa-se uma linha horizontal 

com vestígios de quatro matrizes impressas do tipo B- III (oval reticulado). Superfícies alisadas. Inscreve-se no 

Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a um aterro localizado sob o ambiente sidérico XIV deste Sector, inscrito 

na Fase III da plataforma superior, entre os finais do séc. V a.C e a primeira metade do século seguinte. Estampa 

20. 

 

Nº 753 – U.E. 208, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote. Fabricado ao torno lento, cozedura redutora. Observa-se uma linha 

horizontal com três matrizes impressas (e vestígios de uma quarta) do tipo A-II (quadrado radial). Superfície 

interna alisada e superfície externa brunida. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um 

derrube/aterro localizado na área a Sul do complexo de construções do séc. I a.C., momento deposicional 

inscrito na Fase II da plataforma superior, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do séc. seguinte. 

Estampa 26. 

 

Nº 755 – U.E. 236, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote. Fabricado ao torno lento, cozedura redutora. Observa-se uma matriz 

impressa (e metade de uma outra) de tipo B- II (circular radial). Superfície interna alisada e superfície externa 

brunida acima das matrizes e rugosa entre elas. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um 

derrube localizado sob o ambiente romano republicano XII, incluído na Fase II da plataforma A, entre a segunda 

metade do séc. IV a.C. e os fins do séc. seguinte. Estampa 27. 
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Nº 760 – U.E. 236, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote. Fabricado ao torno lento, cozedura oxidante. Observa-se vestígio de uma 

matriz do tipo B-IV (círculos concêntricos). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. 

corresponde a um derrube localizado sob o ambiente romano republicano XII, incluído na Fase II da plataforma 

A, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do séc. seguinte. Estampa 27. 

 

Nº 761 – U.E. 236, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote. Fabricado ao torno lento, cozedura oxidante. Observa-se vestígio de uma 

matriz do tipo B-II (circular radial). Superfície interna rugosa e superfície externa alisada. Inscreve-se no Grupo I 

de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube localizado sob o ambiente romano republicano XII, incluído na Fase 

II da plataforma A, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do séc. seguinte. Estampa 27. 

 

Nº 833 – U.E. 208, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote. Fabricado ao torno, cozedura oxidante. Observam-se vestígios de duas 

matrizes impressas do tipo C-III (triangular reticulado). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A 

u.e. corresponde a um derrube/aterro localizado na área a Sul do complexo de construções do séc. I a.C., 

momento deposicional inscrito na Fase II da plataforma superior, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os 

fins do séc. seguinte. Estampa 26. 

 

Nº 918 – U.E. 272, Sector A1 

Fragmento de bordo, colo e corpo de pote grande, fabricado ao torno lento e com cozedura oxidante. Bordo 

aplanado no exterior e extrovertido, colo curto e pouco estrangulado, corpo de tendência globular, onde se 

observa linha horizontal com vestígios de quatro “estampilhas” do tipo A-III (quadrada reticulada). Superfície 

interna brunida no bordo e alisada na restante área, superfície externa alisada. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. 

A u.e. corresponde a um piso identificado no Ambiente XIII, incluído na Fase II da plataforma A, entre a segunda 

metade do séc. IV a.C. e os fins do séc. seguinte. Estampa 24. 

 

Nº 938 – U.E. 272, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado manualmente e cozido em atmosfera oxidante. Observam-se 

vestígios de duas matrizes impressas do tipo A-I (quadrada com desenvolvimento de motivos em eixo, com 

rectângulos e triângulos delimitados por pequenos quadrados). Superfície interna rugosa, superfície externa 

alisada. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um piso identificado no Ambiente XIII, incluído 

na Fase II da plataforma A, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do séc. seguinte. Estampa 24. 

 

Nº 939 – U.E. 280, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera redutora. Observam-se 

vestígios de três matrizes impressas do tipo B-IV (círculos concêntricos). Superfícies alisadas. Inscreve-se no 

Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube/aterro identificado na fase II da área designada como 

estando a Sul do complexo de construções do séc. I a.C. Esta fase encontra-se datada entre a segunda metade 

do séc. IV a.C. e os fins do séc. seguinte. Estampa 26. 

 

Nº 949 – U.E. 276, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera oxidante. Observa-se 

vestígio de uma matriz impressa do tipo B-II (circular radial). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo I de 

Fabião. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente XIV, espaço inaugurado e usado durante a Fase II da 

plataforma A, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do séc. seguinte. Estampa 25. 

 

Nº 951 – U.E. 287, Sector A1 

Fragmento de bojo, fabricado a torno e em ambiente oxidante. Superfície interna escovada e superfície externa 

alisada. Decoração impressa, a ponta de espátula em duas linhas horizontais. Entre estas, encontra-se uma linha 

horizontal incisa. A u.e. corresponde a um aterro localizado sob o ambiente sidérico XIV, da Fase III da 

plataforma A, datada entre os finais do séc. V e a primeira metade do século seguinte. Estampa 11. 
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Nº 965 – U.E. 285, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera oxidante. Observam-se 

duas linhas horizontais com matrizes impressas de tipos distintos. As da linha superior (uma completa e outra 

incompleta) são do tipo B-II (circular radial). As da linha inferior (em número de três) são do tipo C-III (triangular 

reticulado). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um aterro sob o 

ambiente sidérico XIII deste sector, incluído na Fase III da plataforma A, datada entre os finais do séc. V a.C. e a 

primeira metade do século seguinte. Estampa 21. 

 

Nº 966 – U.E. 272, Sector A1 

Fragmento de bojo, de fabrico manual e cozedura redutora. Superfície interna rugosa e superfície externa 

brunida. Decoração impressa, a ponta de espátula. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente XIII, inscrito na 

Fase II da plataforma superior, entre segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 12. 

 

Nº 976 – U.E. 272, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera oxidante. Observa-se 

vestígio de uma matriz impressa do tipo A-I (quadrado com motivos desenhados a partir de um eixo, com 

rectângulos e triângulos). Superfície interna rugosa e superfície externa alisada. Inscreve-se no Grupo I de 

Fabião. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente XIII, espaço construído e usado durante a Fase II da 

plataforma superior, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do séc. seguinte. Estampa 24. 

 

Nº 978 – U.E. 196, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera redutora. Observa-se 

vestígio de uma matriz impressa do tipo B-II (circular radial). Superfície interna escovada e superfície externa 

alisada. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube/aterro identificado no Ambiente XIV, 

espaço construído e usado durante a Fase II da plataforma superior, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os 

fins do séc. seguinte. Estampa 25. 

 

Nº 981 – U.E. 276, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em atmosfera oxidante. Observam-se 

vestígios de duas matrizes impressas do tipo B-II (circular radial). Superfície interna rugosa e superfície externa 

alisada. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente XIV, espaço construído e 

usado durante a Fase II da plataforma superior, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século 

seguinte. Estampa 25. 

 

Nº 983 – U.E. 287, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera redutora. Observam-se 

duas linhas horizontais com cinco matrizes impressas (duas na linha superior e três na linha inferior) do tipo A-III 

(subrectangular reticulado). As matrizes dispõem-se com orientações distintas nas duas linhas. Superfície 

interna escovada e superfície externa alisada. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um aterro 

sob o ambiente sidérico XIV, na Fase III da plataforma A, entre os finais do séc. V a.C. e a primeira metade do 

século seguinte. Estampa 20. 

 

Nº 984 – U.E. 276, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera redutora. Observam-se 

vestígios de duas matrizes impressas do tipo B-III (oval reticulado). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo I 

de Fabião. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente XIV, espaço construído e usado durante a Fase II da 

plataforma superior, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 25. 

 

Nº 985 – U.E. 287, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em atmosfera redutora. Observam-se duas 

matrizes impressas do tipo B-III (oval reticulado). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. 

corresponde a um aterro sob o ambiente sidérico XIV, na Fase III da plataforma A, entre os finais do séc. V a.C. e 

a primeira metade do século seguinte. Estampa 20. 
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Nº 986 – U.E. 287, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera redutora. Observa-se 

vestígio de uma matriz impressa do tipo B-II (oval radial). Superfície interna rugosa e superfície externa alisada. 

Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um aterro sob o ambiente sidérico XIV, na Fase III da 

plataforma A, entre os finais do séc. V a.C. e a primeira metade do século seguinte. Estampa 20. 

 

Nº 994 – U.E. 276, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em atmosfera oxidante. Observam-se duas 

matrizes impressas do tipo B-II (circular radial, ao estilo de rosetas). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo II 

de Fabião. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente XIV, espaço construído e usado durante a Fase II da 

plataforma superior, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 25. 

 

Nº 1004 – U.E. 236, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em atmosfera oxidante. Observam-se duas 

matrizes impressas do tipo B-II (circular radial) localizadas numa linha horizontal e sob incisão horizontal. 

Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube identificado sob o 

ambiente romano republicano XII, incluído na Fase II da plataforma A, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e 

os fins do século seguinte. Estampa 27. 

 

Nº 1005 – U.E. 282, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em atmosfera oxidante. Observam-se duas 

linhas horizontais com quatro matrizes impressas (uma completa e três incompletas na linha superior e uma 

incompleta na linha inferior) do tipo B-II (circular radial). Superfície interna escovada e superfície externa 

brunida. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a um piso identificado na Fase III da área a Sul do 

complexo de construções do séc. I a.C., datada entre os finais do séc. V a.C. e a primeira metade do século 

seguinte. Estampa 21. 

 

Nº 1007 – U.E. 287, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em atmosfera oxidante. Observam-se duas 

linhas horizontais com quatro matrizes impressas (uma completa e outra incompleta na linha superior e duas 

incompletas na linha inferior) do tipo B-II (circular radial). Superfície interna alisada e superfície externa 

escovada. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a um aterro identificado sob o ambiente 

sidérico XIV, da Fase III da plataforma A, datada entre os finais do séc. V a.C. e a primeira metade do século 

seguinte. Estampa 20. 

 

Nº 1037 – U.E. 236, Sector A1 

Fragmento de bordo e bojo de potinho, de fabrico manual e cozedura redutora. Bordo simples e ligeiramente 

introvertido, paredes quase verticais, onde se desenvolve cordão plástico com incisões oblíquas na vertical. 

Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um derrube identificado sob o ambiente romano republicano XII, 

inscrito na Fase II da plataforma superior, entre segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. 

Estampa 12. 

 

Nº 1063 – U.E. 295, Sector A1 

Fragmento de bordo e bojo de pote médio, fabricado a torno lento e cozido em ambiente oxidante. Bordo 

aplanado e introvertido, que permite o alargamento da peça, com aplicação em cordão plástico com incisões 

oblíquas na vertical. Superfície interna alisada e superfície externa brunida. A u.e. corresponde a um piso 

identificado na área a Sul do complexo de construções dos séc. I a.C., inscrito na Fase II da plataforma superior, 

entre segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 11. 

 

Nº 1077 – U.E. 280, Sector A1 

Fragmento de bordo, bojo e mamilo de tigela, fabricada manualmente e com cozedura redutora. Bordo simples, 

perfil de tendência semi-esférica, onde se desenvolve uma linha horizontal de incisões ovais e um mamilo 

circular de perfil triangular. Superfícies brunidas. A u.e. corresponde a um derrube/aterro identificado na área a 

Sul do complexo de construções do séc. I a.C., da Fase II da plataforma superior, entre segunda metade do séc. 

IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 12. 
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Nº 1089 – U.E. 293, Sector A1 

Fragmento de bordo e bojo de pote/panela pequeno, fabricado manualmente e cozido em ambiente redutor. 

Bordo aplanado e oblíquo, direccionado para o exterior, paredes verticais criando corpo de tendência cónica. 

Superfície interna rugosa e superfície externa alisada. A u.e. corresponde a um piso identificado na área a Sul do 

complexo de construções do séc. I a.C., da Fase III da plataforma superior, datada de entre os finais do séc. V 

a.C. e a primeira metade do século seguinte. Estampa 5. 

 

Nº 1107 – U.E. 270, Sector A1 

Fragmento de bordo, e bojo de potinho, fabricado manualmente e com cozedura redutora. Bordo ligeiramente 

aplanado e introvertido, corpo de tendência globular, com paredes pouco curvadas, onde se localiza um mamilo 

circular. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um derrube/aterro do Ambiente XIV, inscrito na Fase II da 

plataforma A, entre segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 6. 

 

Nº 1113 – U.E. 287, Sector A1 

Fragmento de bordo, bojo e mamilo de tigela, de fabrico manual e cozedura redutora. Bordo simples e corpo de 

perfil com tendência semi-esférica, onde se desenvolvem incisões verticais e um pequeno mamilo em jeito de 

asa cega. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um aterro identificado sob o ambiente sidérico XIV, inscrito 

na Fase III da plataforma A, entre finais do séc. V a.C. e a primeira metade do século seguinte. Estampa 11. 

 

Nº 1139 – U.E. 276, Sector A1 

Fragmento de bordo, colo e bojo de panela feita à mão e cozida em ambiente redutor. Bordo simples e 

esvasado, colo médio e pouco estrangulado, precedendo ligeira carena que permite um alargamento do colo da 

peça, com tendência bitroncocónica e formatando um recipiente aberto. Asa apensa ao bordo e ao topo da 

carena, ao longo do colo, com secção rectangular. Superfícies brunidas. A u.e. corresponde a um piso do 

Ambiente XIV, da Fase II da plataforma superior, entre segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século 

seguinte. Estampa 6. 

 

Nº 1169 – U.E. 295, Sector A1 

Fragmento de bordo e colo de pote pequeno, produzido ao torno e cozido em atmosfera redutora. Produção 

andaluza. Bordo simples e extrovertido, colo curto e pouco estrangulado. Superfície interna engobada e 

superfície externa brunida. Bordo pintado em vermelho vinoso. Pode ser paralelizado à forma 1-E-II de Pereira 

Sieso, com colo troncocónico e corpo esférico, presente no sector oriental da bacia do Guadalquivir desde o séc. 

V e até os finais deste século e os meados do seguinte (Pereira Sieso, 1988, p. 148 e fig. 4, nº 12). A u.e. 

corresponde a um piso da Fase III da plataforma A, na área localizada a Sul do complexo de construções do séc. 

I a.C. Esta fase encontra-se datada de entre finais do séc. V a.C. e a primeira metade do século seguinte. Estampa 

16. 

 

Nº 1229 – U.E. 246, Sector A1 

Fragmento de bordo e colo de potinho produzido a trono e cosido em atmosfera oxidante. Produção da 

Andaluzia. Bordo simples e extrovertido, colo curto e pouco estrangulado. Engobe vermelho na superfície 

interna do bordo e no topo do bordo. Assemelha-se à forma 13-A-I de Pereira Sieso, com bordo arredondado e 

esvasado e corpo de perfil bitroncóconico carenado, datado entre os sécs. IV e III a.C. na mesma porção daquela 

bacia hidrográfica (Pereira Sieso, 1988, p. 164 e fig. 14, nº 7). A u.e. corresponde a um depósito de derrube 

reutilizado como aterro localizado a Sul do complexo de construções do séc. I a.C. Integra-se na Fase II da 

plataforma superior, balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 16. 

 

Nº 1242 – U.E. 272, Sector A1 

Fragmento de bordo, colo e bojo de pote/panela médio, fabricado ao torno e com cozedura oxidante. Bordo 

simples esvasado, colo médio, pouco estrangulado e marcado por caneluras na superfície externa, precedendo 

corpo de tendência globular. Superfície interna brunida em bandas e superfície externa alisada. A u.e. 

corresponde a um piso do Ambiente XIII, da Fase II da plataforma superior, entre segunda metade do séc. IV a.C. 

e os finais do século seguinte. Estampa 7. 

 

 

 



41 

 

Nº 1277 – U.E. 208, Sector A1 

Fragmento de bordo e corpo de pote médio, fabricado a torno e cozido em ambiente oxidante. Provável 

produção local/regional da área de Faro. Bordo aplanado, extrovertido e pendente, descrendo perfil 

subtriangular. Corpo de tendência globular. Bordo pintado na superfície interna a vermelho vinoso. A u.e. 

corresponde a um depósito de derrube reutilizado como aterro localizado a Sul do complexo de construções do 

séc. I a.C. Integra-se na Fase III da plataforma superior, balizada entre o último quartel do séc. V a.C. e a primeira 

metade do séc. IV. Estampa 16. 

 

Nº 1278 – U.E. 272, Sector A1 

Fragmento de bordo e corpo de pote médio, fabricado ao torno e com cozedura oxidante. Provável produção 

local/regional da área de Faro. Bordo aplanado, extrovertido e pendente, descrevendo perfil subtriangular. 

Corpo de tendência globular. Bordo pintado a vermelho vinoso na superfície interna. Superfícies alisadas. A u.e. 

corresponde a um piso do Ambiente XIII, da Fase II da plataforma superior, entre segunda metade do séc. IV a.C. 

e os finais do século seguinte. Estampa 17. 

 

Nº 1323 – U.E. s 276 e 287, Sector A1 

Fragmento de bordo, colo e corpo de tigela, fabricada ao torno e cozida em ambiente oxidante. Produção da 

Andaluzia. Bordo aplanado e extrovertido, colo médio e marcado, no fim, por carena que faz desenvolver o bojo 

internamente, criando peça de perfil bitroncocónico. Superfícies brunidas em bandas. Existem mais fragmentos 

da u.e. 276 que da u.e. 287, o que nos leva a considerar a integração desta peça na fase II da plataforma A, entre 

segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. A u.e. 276 corresponde a um piso identificado no 

Ambiente XIV e a u.e 287 a um aterro imediatamente subjacente e prévio à construção deste compartimento. 

Estampa 4. 

 

Nº 1403 – U.E. 261, Sector A1 

Fragmento de bordo e colo de pote médio, fabricado ao torno e cozido em atmosfera oxidante. Possível 

produção local/regional da área de Faro. Bordo simples e extrovertido, colo curto e pouco estrangulado. Engobe 

vermelho vinoso no topo do bordo. Superfície interna brunida e superfície alisada. A u.e. corresponde a um 

derrube/aterro do Ambiente XIII deste Sector, datado da Fase II da plataforma superior, entre a segunda 

metade do séc. IV a.C. e os finais do séc. seguinte. Estampa 17. 

 

Nº 3936 – U.E. 363, Sector B2 

Fragmento de bordo e bojo de queijeira ou coador. Fabrico manufacturado. Cozedura redutora, superfícies 

rugosas. São visíveis cinco perfurações na parede da peça, realizadas antes da sua cozedura. A u.e. corresponde 

a um piso do Ambiente XI, na Fase II da plataforma inferior, balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os 

finais do século seguinte. Estampa 9. 

 

Nº 3953 – U.E. 208, Sector A1 

Fragmento de bordo de forma similar a “prato de peixe”, fabricado ao torno e cozido em ambiente redutor. 

Possível produção de âmbito local/regional, da área de Faro. Bordo simples e extrovertido, aplanado no topo da 

superfície interna, onde apresenta uma banda pintada a vermelho vinoso.  Superfícies alisadas. A u.e. 

corresponde a um depósito de derrube reutilizado como aterro localizado a Sul do complexo de construções do 

séc. I a.C. Integra-se na Fase III da plataforma superior, balizada entre o último quartel do séc. V a.C. e a primeira 

metade do séc. IV. Estampa 16. 

 

Nº 3954 – U.E. 208, Sector A1 

Fragmento de bordo de forma similar a “prato de peixe”, fabricado ao torno e cozido em ambiente redutor. 

Possível produção de âmbito local/regional, da área de Faro. Bordo simples espessado e extrovertido, 

apresentando uma banda pintada a vermelho vinoso na superfície interna. Superfícies alisadas. A u.e. 

corresponde a um depósito de derrube reutilizado como aterro localizado a Sul do complexo de construções do 

séc. I a.C. Integra-se na Fase III da plataforma superior, balizada entre o último quartel do séc. V a.C. e a primeira 

metade do séc. IV. Estampa 16. 
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Nº 3956 – U.E. 236, Sector A1 

Fragmento de bordo de forma similar a “prato de peixe”, fabricado ao torno e cozido em ambiente redutor. 

Possível produção de âmbito local/regional, da área de Faro. Bordo simples e extrovertido, apresentando uma 

pintura a vermelho vinoso ma superfície interna. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um derrube 

identificado sob o ambiente romano republicano XII deste Sector, incluído na Fase II da plataforma superior, 

entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 17. 

 

Nº 3957 – U.E. 270, Sector A1 

Fragmento de bordo de forma similar a “prato de peixe”, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. 

Possível produção de âmbito local/regional, da área de Castro Marim. Bordo simples e extrovertido, pendente, 

descrevendo perfil subrenctagular. Apresenta bandas horizontais pintadas a vermelho vinoso na superfície 

interna. Superfície interna brunida em bandas, superfície externa alisada. A u.e. corresponde a um 

derrube/aterro do Ambiente XIV, inscrito na Fase II da plataforma A, entre segunda metade do séc. IV a.C. e os 

finais do século seguinte. Estampa 17. 

 

Nº 3958 – U.E. 24, Sector A2 

Fragmento de bordo e colo de pote médio, fabricado ao torno e com cozedura redutora. Produção andaluza. 

Bordo simples e extrovertido, colo curto e pouco estrangulado, descrevendo recipiente de corpo globular. 

Apresenta pintura a vermelho vinoso na superfície externa do bordo e no topo da superfície interna do mesmo. 

Superfícies alisadas. Poderá corresponder às formas 4-B ou 7-B de Pereira Sieso (o facto de lidarmos com 

fragmentos não facilita muitas das classificações formais das peças). Ambas as formas conhecem ampla difusão 

por toda a bacia do Guadalquivir (Pereira Sieso, ob. cit.). A u.e. corresponde a um piso do Ambiente II deste 

Sector, inscrito na Fase II da plataforma A, entre segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. 

Estampa 17. 

 

Nº 3959 – U.E. 152, Sector A3 

Fragmento de bordo e bojo de pote pequeno, fabricado ao torno e com cozedura redutora. Origem da sua 

produção indeterminada, embora se assemelhe a um provável fabrico de teor local/regional identificado em 

Beja. Bordo simples e extrovertido, corpo de tendência globular. Apresenta pintura a vermelho vinoso em 

motivos verticais ondulantes, ao estilo de “cabeleira”. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um derrube de 

um muro sidérico deste Sector, inscrito na Fase II da plataforma superior, entre segunda metade do séc. IV a.C. e 

os finais do século seguinte. Estampa 17. 

 

Nº 3963 – U.E. 25, Sector B1 

Pote grande, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. Produção andaluza. Bordo simples e 

extrovertido, colo curto e pouco estrangulado, corpo globular. Apresenta três finas bandas pintadas a castanho 

logo abaixo do colo e uma banda mais espessa, pintada a vermelho vinoso no início do desenvolvimento do 

corpo, que se localiza entre duas outras bandas pintadas a castanho claro, mais finas. Superfícies alisadas. 

Conhece algumas semelhanças na forma 1-C-II de Pereira Sieso, identificada no Cerro Macareno - sector 

ocidental da bacia do Guadalquivir, no séc. IV a.C. (Pereira Sieso, 1988, p. 148 e fig. 3, nº 6). A u.e. corresponde a 

um piso identificado na Fase II deste Sector, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século 

seguinte. Estampa 18. 

 

Nº 3965 – U.E. 236, Sector A1 

Fragmento de fundo aplanado e externamente espessado, criando pé em bolacha, de pote pequeno. Fabrico 

manual e cozedura redutora. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um derrube identificado sob o ambiente 

romano republicano XII deste Sector, incluído na Fase II da plataforma superior, entre a segunda metade do séc. 

IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 7. 

 

Nº 3968 – U.E. 3, Sector A2 

Fragmento de bordo e bojo de pote pequeno, de fabrico manual e cozedura redutora. Bordo simples e 

esvasado, paredes ligeiramente estranguladas, onde se desenvolve um mamilo circular e uma linha horizontal 

de incisões oblíquas. Superfícies brunidas. A u.e. corresponde a um derrube identificado no Ambiente III deste 

Sector, incluído na Fase II da plataforma superior, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século 

seguinte. Estampa 12. 
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Nº 3969 – U.E. 3, Sector A2 

Fragmento de bordo e bojo de taça, de fabrico manual e cozedura redutora. Bordo simples e perfil de tendência 

globular, onde se desenvolve um mamilo circular e uma linha horizontal de incisões verticais. Superfícies 

rugosas. A u.e. corresponde a um derrube identificado no Ambiente III deste Sector, incluído na Fase II da 

plataforma superior, entre segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 12. 

 

Nº 3970 – U.E. 24, Sector A2 

Fragmento de bordo e bojo de pote pequeno, de fabrico manual e cozedura redutora. Bordo simples e perfil de 

tendência globular, onde se desenvolve uma linha horizontal de incisões verticais. Superfícies alisadas. A u.e. 

corresponde a um piso identificado no Ambiente III deste Sector, incluído na Fase II da plataforma superior, 

entre segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 12. 

 

Nº 3972 – U.E. 173, Sector A3 

Fragmento de bordo de pote grande, fabricado manualmente e cozido em atmosfera oxidante. Bordo simples e 

vertical, descrevendo peça de perfil aparentemente globular. Superfícies rugosas. A u.e. corresponde a um 

derrube/aterro deste Sector, incluído na Fase III da plataforma superior, entre os finais do séc. V a.C. e a primeira 

metade do século seguinte. Estampa 5. 

 

Nº 3973 – U.E. 175, Sector A3 

Fragmento de bordo de pote médio, fabricado manualmente e cozido em atmosfera redutora. Bordo simples e 

ligeiramente introvertido, descrevendo peça de perfil aparentemente globular. Superfícies rugosas. A u.e. 

corresponde a um derrube/aterro deste Sector, incluído na Fase III da plataforma superior, entre os finais do 

séc. V a.C. e a primeira metade do século seguinte. Estampa 5. 

 

Nº 3982 – U.E. s 307 e 345, Sector B2 

Fragmento de colo e corpo de tigela, fabricada ao torno e cozida em atmosfera redutora. Possível produção 

local/regional, da área de Faro. Bordo reconstituído, possivelmente simples e esvasado, colo médio e largo, 

corpo globular, descrevendo peça com perfil bitroncocónico. Bandas pintadas a negro e vermelho, finas, na 

superfície eterna da peça, abaixo do colo e na superfície superior do corpo. Pode ser equiparada à forma III de 

Escacena Carrasco e à forma 16-A de Pereira Sieso, o chamado vaso tulipiforme, forma típica dos sécs. III e II do 

Baixo Guadalquivir mas decorado com três ou mais filetes vermelhos (Ferrer Albelda e García Fernandez, 2008, 

p. 208). Superfícies rugosas. Ambas as u.e.s correspondem a pisos identificados na Fase I do Ambiente VII deste 

Sector, do séc. II a.C. Estampa 18. 

 

Nº 3983 – U.E. 314, Sector B2 

Fragmento de bordo e colo de pote médio, fabricado ao torno e cozido em atmosfera redutora. Bordo simples e 

ligeiramente esvasado, colo médio e pouco estrangulado. Superfícies brunidas em bandas. A u.e. corresponde a 

um derrube da Fase II do Ambiente XI deste Sector, balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais 

do século seguinte. Estampa 9. 

 

Nº 3984 – U.E. 342, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de tampa, fabricada ao torno e cozida em atmosfera oxidante. Produção da 

Andaluzia. Bordo simples e corpo de forma triangular. Apresenta engobe vermelho vinoso na superfície interna 

e no bordo. Superfícies alisadas. Difícil atribuição de paralelos, já que coloca problemas cronológicos. Apenas é 

conhecida durante o séc. IV a.C. em Baza, enquanto o exemplar de Mesas do Castelinho se inscreve no séc. II 

a.C. A forma andaluza é caracterizada por ter um bordo apontado, corpo semiesférico rematado por uma asa 

em forma de disco - forma 14-A (Pereira Sieso, 1988, p. 164), diferenciando-se do bordo deste exemplar. Por ser 

uma forma aberta, tentámos a busca de paralelos dentro do grupo formais 16 e 17 de Pereira Sieso mas sem 

resultados, já que os recipientes andaluzes pintados se afastam em termos cronológicos. A u.e. corresponde a 

um derrube da Fase I do Ambiente IX deste Sector, do séc. II a.C. Estampa 18. 

 

Nº 3985 – U.E. 345, Sector B2 

Fragmento de fundo de tigela: Fundo ligeiramente côncavo, espessado externamente criando pé em bolacha. 

Peça com corpo de tendência semi-esférica. Fabrico ao torno e cozedura redutora. Superfícies alisadas. A u.e. 

corresponde a um piso da Fase I do Ambiente VII deste Sector, do séc. II a.C. Estampa 10. 
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Nº 3987 – U.E. 385, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de tampa, fabricada ao torno e cozida em ambiente redutor. Possível produção 

local/regional da área de Faro. Bordo simples e extrovertida, apontado verticalmente para o exterior, corpo 

aplanado. Pintura a negro na superfície interna e na superfície externa abaixo do bordo. Superfície interna 

brunida, superfície externa alisada. A u.e. corresponde a um derrube do Ambiente X deste Sector, inaugurado e 

usado durante a Fase II, entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 17. 

 

Nº 3988 – U.E. 432, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de tigela, fabricada ao torno lento e cozida em atmosfera oxidante. Bordo simples 

e corpo semi-esférico. Superfícies brunidas. A u.e. corresponde a um enchimento para consolidação da 

fortificação, identificado na Fase II do Talude deste Sector, datado entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os 

finais do século seguinte. Estampa 9. 

 

Nº 3989 – U.E. 446, Sector B2 

Fragmento de bordo, colo e carena de pote pequeno, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. 

Bordo simples e esvasado, colo longo e pouco estrangulado, antecedendo carena a meio de peça com perfil 

bitroncocónico. Superfícies brunidas. A u.e. corresponde a um enchimento para consolidação da fortificação, 

identificado na Fase II do Talude deste Sector, datado entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do 

século seguinte. Estampa 9. 

 

Nº 3991 – U.E. 493, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de tigela produzida ao torno e cozida em ambiente redutor. Possível produção de 

âmbito local/regional, já que se assemelha a um fabrico deste teor identificado em Beja. Bordo simples, pintado 

a negro no topo e na sua superfície interna e corpo semi-esférico. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um 

piso da Fase II do Ambiente IX deste Sector, inscrita entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século 

seguinte. Estampa 18. 

 

Nº 3992 – U.E. 493, Sector B2 

Fragmento de bordo, colo e corpo de pote pequeno, semelhante a jarro. Fabrico ao torno e cozedura oxidante. 

Produção da Andaluzia. Bordo simples e esvasado, colo curto e pouco estrangulado que antecede corpo de 

tendência globular, marcado por ressalto. Bandas pintadas a vermelho vinoso, com espessuras diversas, na zona 

do colo, acima e baixo do ressalto. Superfícies alisadas. Assemelha-se à forma 6-C-I, datada de entre os sécs. V 

a.C. (no Baixo Guadalquivir) e de todo o séc. IV na parte oriental da bacia deste rio, encontrando-se os 

exemplares mais tardios no sector ocidental (Pereira Sieso, 1988, p. 157). A u.e. corresponde a um piso da Fase II 

do Ambiente IX deste Sector, inscrita entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. 

Estampa 18. 

 

Nº 3993 – U.E. 494, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de tigela, fabricada ao torno e cozida em atmosfera redutora. Bordo aplanado e 

oblíquo, corpo semi-esférico. Superfícies brunidas em bandas. A u.e. corresponde a um derrube do Ambiente 

XII, da Fase III deste Sector, datada entre os fins do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 5. 

 

Nº 3994 – U.E. s 499 e 503, Sector B2 

Fragmento de bordo, colo e carena de pote médio, fabricado ao torno e cozido em atmosfera redutora. Bordo 

simples e esvasado, colo médio e pouco estrangulado que antecede carena média, descrevendo recipiente de 

perfil bitroncocónico. Superfície interna alisadas e brunida e superfície externa brunida em bandas. Ambas as 

u.e.s correspondem a dois pisos sucessivos identificados no Ambiente XIII, da Fase III deste Sector, datada entre 

finais do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 5. 

 

Nº 3995 – U.E. 19, Sector B1 

Fragmento de bordo, colo e corpo de pote/panela pequeno, fabricado ao torno e cozido em ambiente redutor. 

Bordo simples e extrovertido, colo curto e pouco marcado precedendo corpo de tendência globular. Superfícies 

escovadas. A u.e. corresponde a um derrube identificado neste Sector, inscrito na Fase II da plataforma inferior, 

entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 9. 
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Nº 3996 – U.E. 19, Sector B1 

Fragmento de bordo e bojo de pote pequeno, de fabrico manual e cozedura redutora. Bordo simples e 

introvertido, que permite desenvolvimento globular das paredes da peça, onde se encontra uma linha 

horizontal de incisões verticais. Superfícies escovadas. A u.e. corresponde a um derrube identificado neste 

Sector, incluído na Fase II da plataforma B, entre segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. 

Estampa 14. 

 

Nº 3997 – U.E. 19, Sector B1 

Fragmento de bordo e bojo de pote grande manufacturado e cozido em ambiente redutor. Bordo simples e 

ligeiramente introvertido, bojo vertical, descrevendo peça de tendência globular. Superfícies rugosas. A u.e. 

corresponde a um derrube identificado neste Sector, inscrito na Fase II da plataforma inferior, entre a segunda 

metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 9. 

 

Nº 4004 – U.E. 267, Sector B2 

Fragmento de bordo de panela pequena. Fabrico manual, cozedura oxidante. Superfície interna rugosa e 

externa alisada Bordo simples e ligeiramente introvertido que permite desenvolvimento globular das paredes 

da peça, onde se observam sinais de fogo e um cordão plástico decorado com incisões oblíquas. A u.e. 

corresponde a um piso da Fase II do Ambiente XI deste Sector, datada de entre a segunda metade do séc. IV a.C. 

e os finais do século seguinte. Estampa 15. 

 

Nº 4005 – U.E. s 274 e 314, Sector B2 

Fragmento de bordo e bojo de pote pequeno, de paredes verticais e bordo simples, Fabrico manual, cozedura 

oxidante. Superfícies alisadas. Decoração impressa, com motivos ovais alongados. A u.e. 314 corresponde a um 

piso da Fase II do Ambiente XI deste Sector, datada de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do 

século seguinte, ao passo que a u.e. 274 se trata de um piso da fase seguinte do mesmo espaço. Estampa 15. 

 

Nº 4006 – U.E. 289, Sector B2 

Fragmento de bordo de panela pequena, de fabrico manual e cozedura oxidante. Superfícies alisadas. Bordo 

simples e vertical, corpo de tendência globular, onde se observam sinais de fogo e um cordão plástico de 

dimensões consideráveis, decorado com incisões oblíquas. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente X, espaço 

inaugurado na Fase II deste Sector, datada de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século 

seguinte. Estampa 13. 

 

Nº 4007 – U.E. 314, Sector B2 

Fragmento de bordo e bojo de panela pequena, de fabrico manual, cozedura oxidante. Bordo simples e corpo 

de tendência globular, onde se desenvolve um cordão plástico muito marcado, decorado com incisões oblíquas. 

Esta característica marcada do cordão plástico pode ter funcionado como elemento de preensão, o que nos 

levou a incluir esta peça na categoria das panelas. Superfícies brunidas. A u.e. corresponde a um derrube da 

Fase II do Ambiente XI deste Sector, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século 

seguinte. Estampa 9. 

 

Nº 4008 – U.E. 314, Sector B2 

Fragmento de bordo e bojo de panela pequena, de fabrico manual, cozedura redutora. Bordo aplanado e 

introvertido, corpo de tendência globular, onde se desenvolve um pequeno mamilo oblíquo e oval alongado. 

Sinais de fogo no topo da superfície externa e em toda a superfície interna. Superfície interna rugosa e 

superfície externa alisada. A u.e. corresponde a um derrube da Fase II do Ambiente XI deste Sector, datada 

entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 9. 

 

Nº 4009 – U.E. 363, Sector B2 

Fragmento de bordo e bojo de pote médio, de fabrico manual e cozedura redutora. Bordo aplanado que faz 

desenvolver corpo mais largo e com tendência globular, onde se observa um cordão plástico com incisões 

oblíquas que desenham “vs” invertidos. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um piso da Fase II do 

Ambiente XI deste Sector, datada de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. 

Estampa 14. 

 



46 

 

Nº 4010 – U.E. 374, Sector B2 

Fragmento de bordo e bojo de pote pequeno, de paredes verticais e bordo aplanado e ligeiramente 

introvertido. Fabrico manual, cozedura redutora. Superfície interna alisada e superfície externa brunida. 

Decoração impressa, com linhas de pequenas ungulações. A u.e. corresponde a um piso da Fase II do Ambiente 

X deste Sector, datada de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 13. 

 

Nº 4011 – U.E. 374, Sector B2 

Fragmento de bordo e colo de pote grande, fabricado a torno lento e em ambiente de cozedura oxidante. 

Bordo simples extrovertido, criando colo curto pouco estrangulado, marcando ligeira carena a partir da qual se 

desenvolve uma linha horizontal de incisões oblíquas que desenham “zs”. Superfície interna rugosa e superfície 

externa brunida. A u.e. corresponde a um piso da Fase II do Ambiente X deste Sector, datada de entre a 

segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 13. 

 

Nº 4012 – U.E. 377, Sector B2 

Fragmento de bordo de pote médio, fabricado a torno lento e em ambiente de cozedura redutor. Bordo simples 

e oblíquo, longo, no qual se aplica um mamilo circular de secção triangular. Peça com perfil de tendência ovóide. 

Superfície interna alisada e superfície externa rugosa. A u.e. corresponde a um piso da Fase I do Ambiente IX 

deste Sector, datada do séc. II a.C. Estampa 10. 

 

Nº 4013 – U.E. 377, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de pote médio, fabricado a torno lento e em ambiente de cozedura redutor. Bordo 

simples e oblíquo, longo, corpo de tendência ovóide no qual se aplica um mamilo circular de secção triangular. 

Superfície interna alisada e superfície externa rugosa. A u.e. corresponde a um piso da Fase I do Ambiente IX 

deste Sector, datada do séc. II a.C. Estampa 10. 

 

Nº 4014 – U.E. 395, Sector B2 

Fragmento de bordo e bojo de panela média, de fabrico manual e cozedura redutora. Bordo aplanado e 

ligeiramente introvertido que desenvolve corpo mais largo e de tendência globular, onde se observam sinais de 

fogo e se desenvolve um cordão plástico com incisões oblíquas. Superfície interna rugosa e superfície externa 

alisada. A u.e. corresponde a uma estrutura de combustão inscrita na Fase II do Ambiente XI deste Sector, 

balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 11. 

 

Nº 4015 – U.E. 424, Sector B2 

Fragmento de bordo de pote pequeno, de paredes verticais e bordo aplanado, Fabrico manual, cozedura 

redutora. Superfícies alisadas. Decoração impressa, com pequenos losangos. A u.e. corresponde a um 

enchimento da vala de fundação do muro/parede [270], realizada na Fase I do Ambiente IX deste Sector, datada 

do séc. II a.C. Estampa 15. 

 

Nº 4018 – U.E. 449, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de tigela, fabricada manualmente e cozida em atmosfera oxidante. Bordo simples, 

ligeiramente reentrante, corpo de tendência globular no qual se aplica, a mais de metade da sua superfície 

externa, um mamilo circular. Superfície interna alisada e superfície externa rugosa. A u.e. corresponde a um piso 

do Ambiente X, espaço inaugurado na Fase II deste Sector, balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os 

fins do século seguinte. Estampa 8. 

 

Nº 4019 – U.E. 450, Sector B2 

Fragmento de bordo e mamilo de pote pequeno, fabrico manual e cozedura redutora. Bordo aplanado e 

ligeiramente introvertido que faz desenvolver corpo de tendência ovóide, onde se observa um pequeno mamilo 

circular e incisões em “vs” invertidos. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um derrube da Fase II do 

Ambiente XI deste Sector, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do séc. seguinte. Estampa 9. 

 

Nº 4020 – U.E. 489, Sector B2 

Fragmento de bordo e colo de pote pequeno, fabricado manualmente e cozido em atmosfera redutora. Bordo 

simples e ligeiramente extrovertido que cria colo curto e bojo de tendência globular, no qual se desenvolvem 

finas linhas incisas irregulares que parecem descrever triângulos. Superfícies brunidas. A u.e. corresponde a um 
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derrube/aterro da Fase II do Ambiente IX deste Sector, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais 

do século seguinte. Estampa 14. 

 

Nº 4021 – U.E. 492, Sector B2 

Fragmento de bordo e bojo de pote pequeno, fabricado manualmente e cozido em atmosfera redutora. Bordo 

simples e ligeiramente introvertido que cria corpo de tendência globular, no qual se desenvolve uma linha 

horizontal de incisões ovais dispostas obliquamente. Superfície interna alisada e superfície externa brunida. A 

u.e. corresponde a um piso do Ambiente X, criado na Fase II deste Sector, datada entre a segunda metade do 

séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 13. 

 

Nº 4022 – U.E. 499, Sector B2 

Fragmento de bordo e colo de pote/panela médio, de fabrico manual e cozedura redutora. Bordo biselado e 

ligeiramente introvertido que cria corpo de tendência globular, no qual se desenvolve um cordão plástico 

decorado com incisões verticais. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente XIII, 

compartimento da Fase III deste Sector, datada entre finais do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. 

Estampa 11. 

 

Nº 4024 – U.E. 246, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em atmosfera oxidante. Observa-se vestígio 

de uma matriz impressa do tipo B-IV (círculos concêntricos). Superfície interna alisada e superfície externa 

brunida. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube/aterro da Fase II da área a Sul do 

complexo de construções do séc. I a.C. datada, na plataforma A, entre a primeira metade do séc. IV a.C e os 

finais do século seguinte. Estampa 26. 

 

Nº 4025 – U.E. 246, Sector A1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera redutora. Observa-se 

linha horizontal com três matrizes impressas (duas completas e uma incompleta) do tipo B-II (circular radial). 

Superfície interna rugosa e superfície externa brunida, apresentando um orifício realizado antes da cozedura. 

Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube/aterro da Fase II da área a Sul do complexo 

de construções do séc. I a.C. datada, na plataforma A, entre a primeira metade do séc. IV a.C e os finais do 

século seguinte. Estampa 26. 

 

Nº 4026 – U.E. 3, Sector A2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera oxidante. Observa-se 

vestígio de uma matriz impressa do tipo A-II (quadrada radial). Superfícies rugosas. Inscreve-se no Grupo I de 

Fabião. A u.e. corresponde a um derrube do Ambiente III deste Sector, incluído na Fase II da plataforma A, 

datada de entre a primeira metade do séc. IV a.C e os finais do século seguinte. Estampa 27. 

 

Nº 4027 – U.E. 23, Sector A2 

Fragmento de colo e corpo de pote médio, fabricado ao torno e cozido em atmosfera oxidante. O bordo, 

reconstituído graficamente, deveria ser simples e extrovertido. O colo é curto e pouco estrangulado, alargando 

para descrever corpo de tendência globular. Observa-se uma linha horizontal com quatro matrizes impressas 

(duas completas e duas incompletas) do tipo A-I (quadrada com motivos desenhados a partir de um eixo, com 

quadrados e triângulos), localizada abaixo de linha horizontal incisa. Superfície interna alisada e superfície 

externa rugosa. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube do Ambiente II deste 

Sector, incluído na Fase II da plataforma A, datada de entre a primeira metade do séc. IV a.C e os finais do século 

seguinte. Estampa 27. 

 

Nº 4034 – U.E. 165, Sector A3 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. Observa-se vestígio de 

uma matriz impressa do tipo B-IV (círculos concêntricos). Superfícies rugosas. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. 

A u.e. corresponde a um derrube/aterro da Fase III deste Sector, datado de entre os finais do séc. V a.C. e a 

primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 21. 
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Nº 4036 – U.E. 19, SectorB1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente redutor. Observa-se linha 

horizontal com três matrizes impressas incompletas do tipo A-VII (rectângulos simples). Superfície interna 

rugosa, superfície externa alisada. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube da Fase II 

deste Sector, datado de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 29. 

 

Nº 4037 – U.E. 21, SectorB1 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. Observa-se vestígio de 

uma matriz impressa do tipo A-I (rectangular com motivos desenhados a partir de um eixo, com espinhado 

cruzado no interior e quadrados a delimitar). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. 

corresponde a um derrube da Fase II deste Sector, datado de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do 

século seguinte. Estampa 29. 

 

Nº 4039 – U.E. 314, SectorB2 

Fragmento de bordo, colo e corpo de pote grande, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. 

Bordo simples e extrovertido, colo curto e pouco estrangulado, corpo de tendência globular, no qual, no seu 

limite superior se observa uma linha horizontal com quatro matrizes impressas do tipo B-IV (círculos 

concêntricos). Superfície interna alisada no bordo e rugosa na restante área, superfície externa alisada. 

Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube da Fase II do Ambiente XI deste Sector, 

datado de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 31. 

 

Nº 4040 – U.E. 314, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma 

matriz impressa do tipo B-II (roseta) acima da superfície do corpo que está engobada em tons castanhos 

rosados. Superfícies alisadas. Importação da Andaluzia. Inscreve-se no Grupo IV de Fabião. A u.e. corresponde a 

um derrube da Fase II do Ambiente XI deste Sector, datado de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins 

do século seguinte. Estampa 31. 

 

Nº 4041 – U.E. 314, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma 

linha horizontal com quatro matrizes impressas (uma completa, as restantes incompletas) do tipo A-III 

(rectangular reticulado). Superfície interna rugosa e superfície externa brunida acima das matrizes e rugosa 

entre elas. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube da Fase II do Ambiente XI deste 

Sector, datado de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 31. 

 

Nº 4042 – U.E. 318, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma 

linha horizontal com duas matrizes impressas incompletas do tipo A-I (rectangular com desenvolvimento dos 

motivos a partir de um eixo, com espinhado no interior e quadrados pequenos a delimitar). Superfícies alisadas. 

Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente X, espaço construído e utilizado 

durante a Fase II deste Sector, datado de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. 

Estampa 28. 

 

Nº 4043 – U.E. 318, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma 

linha horizontal com duas matrizes impressas incompletas do tipo A-I (rectangular com desenvolvimento dos 

motivos a partir de um eixo, com triângulos e linhas oblíquas). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo I de 

Fabião. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente X, espaço construído e utilizado durante a Fase II deste 

Sector, datado de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 28. 

 

Nº 4044 – U.E. s 318, 357 e 424, SectorB2 

Fragmentos de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente redutor. Observa-se uma linha 

horizontal com duas matrizes impressas incompletas do tipo A-I (rectangular com desenvolvimento dos motivos 

a partir de um eixo, com rectângulos horizontais com espinhado interior). Superfícies alisadas. Inscreve-se no 

Grupo II de Fabião. A u.e. 318 corresponde a um piso do Ambiente X, espaço construído e utilizado durante a 



49 

 

Fase II deste Sector, datado de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. A u.e. 357 é 

um derrube imediatamente subjacente àquele piso e a u.e 424 corresponde a um enchimento da vala de 

fundação do muro/parede [270] que inaugura a Fase I do Ambiente IX. Toda esta informação estratigráfica desta 

peça diz-nos que, depois de usada, foi amortizada naquele enchimento realizado nos inícios do séc. II a.C. 

Estampa 30. 

 

Nº 4045 – U.E. 342, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma linha 

horizontal com três matrizes impressas (uma completa e duas incompletas) do tipo B-II (circular radial). 

Superfície interna alisada e superfície externa rugosa. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a 

um derrube ocorrido durante a Fase II no Ambiente IX deste Sector, datada de entre a segunda metade do séc. 

IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 30. 

 

Nº 4046 – U.E. 357, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente redutor. Observa-se uma linha 

horizontal com duas matrizes impressas (uma incompleta e outra completa) do tipo B-I (oval escutiforme com 

desenvolvimento dos motivos a partir de um eixo, com rectângulos e triângulos no interior,). Superfícies 

alisadas. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube do Ambiente X, compartimento 

criado e usado durante a Fase II deste Sector, balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do 

século seguinte. Estampa 28. 

 

Nº 4047 – U.E. 357, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observam-se 

duas linhas horizontais com três matrizes impressas (uma completa e as restantes incompletas) do tipo B-II 

(circular radial). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube do 

Ambiente X, compartimento criado e usado durante a Fase II deste Sector, balizada entre a segunda metade do 

séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 28. 

 

Nº 4048 – U.E. 374, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma 

linha horizontal com três matrizes impressas (uma completa e as restantes incompletas) do tipo B-IV (círculos 

concêntricos). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente 

X, compartimento criado e usado durante a Fase II deste Sector, balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. 

e os finais do século seguinte. Estampa 28. 

 

Nº 4049 – U.E. 377, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente redutor. Observa-se uma 

matriz impressa incompleta do tipo B-III (circular reticulada). Superfície interna rugosa, superfície externa 

alisada. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um piso do da Fase I do Ambiente IX deste 

Sector, datada do séc. II a.C. Estampa 30. 

 

Nº 4050 – U.E. 377, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma 

linha horizontal com duas matrizes impressas incompletas do tipo A-I (subrectangular com motivos impressos a 

partir de eixo, com rectângulos e triângulos). Superfície interna rugosa, superfície externa alisada. Inscreve-se 

no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um piso do da Fase I do Ambiente IX deste Sector, datada do séc. II 

a.C. Estampa 30. 

 

Nº 4051 – U.E. 397, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma 

matriz impressa incompleta do tipo B-IV (círculos concêntricos). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo II de 

Fabião. A u.e. corresponde a um derrube da Fase I do Ambiente IX deste Sector, datada do séc. II a.C. Estampa 

30. 

 

 



50 

 

Nº 4052 – U.E. 397, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma linha 

horizontal com duas matrizes impressas incompletas do tipo A-I (rectângulo desenhando motivos a partir de um 

eixo, com rectângulos e triângulos). Superfície interna alisada e superfície externa brunida. Inscreve-se no Grupo 

II de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube da Fase I do Ambiente IX deste Sector, datada do séc. II a.C. 

Estampa 30. 

 

Nº 4053 – U.E. 401, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente redutor. Observa-se 

vestígio de uma matriz impressa incompleta do tipo B-III (oval reticulado). Superfície interna rugosa e superfície 

externa alisada. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um piso da Fase III deste Sector 

(Ambiente VIII), datada, entre os finais do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 22. 

 

Nº 4054 – U.E. 401, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma linha 

horizontal com três matrizes impressas (duas completas e outra incompleta) do tipo D-VIII (forma adaptada ao 

motivo) Neste caso, trata-se de uma forma quadrangular mas de contornos ondulantes, ao jeito de pétalas. 

Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a um piso da Fase III deste Sector 

(Ambiente VIII), datada entre os fins do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 22. 

 

Nº 4055 – U.E. 401, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente redutor. Observa-se uma 

matriz impressa incompleta do tipo B-III (circular reticulada). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo I de 

Fabião. A u.e. corresponde a um piso da Fase III deste Sector (Ambiente VIII), datada entre os finais do séc. V 

a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 22. 

 

Nº 4056 – U.E. 418, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente redutor. Observa-se uma 

linha horizontal com duas matrizes impressas incompletas do tipo B-III (circular reticulada). Superfície interna 

rugosa, superfície externa alisada. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube da Fase III 

deste Sector (Ambiente VIII), datada entre os finais do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 22. 

 

Nº 4057 – U.E. 418, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente redutor. Observa-se uma 

matriz impressa incompleta do tipo B-III (oval reticulada). Superfície interna rugosa, superfície externa alisada. 

Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube da Fase III deste Sector (Ambiente VIII), 

datada entre os finais do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 22. 

 

Nº 4063 – U.E. 431, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente redutor. Observa-se uma 

linha horizontal com duas matrizes impressas incompletas do tipo B-III (circular reticulada). Superfície interna 

alisada, superfície externa brunida. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um enchimento 

realizado na Fase II deste Sector, na área do Talude, para consolidação da fortificação. Esta fase está balizada 

entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte Estampa 29. 

 

Nº 4064 – U.E. 432, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma linha 

horizontal com três matrizes impressas (uma completa e duas incompletas) do tipo A-I (quadrada com motivos 

desenhados a partir de um eixo, com espaços ocos triangulares e linhas oblíquas a criar efeito cruzado, 

chamado como “cruz de Sto. André”). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo II de Fabião. A u.e. 

corresponde a um enchimento realizado na Fase II deste Sector, na área do Talude, para consolidação da 

fortificação. Esta fase está balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte Estampa 

29. 
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Nº 4065 – U.E. 446, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observam-se 

duas linhas horizontais com três matrizes impressas (uma completa e outra incompleta na linha superior e outra 

incompleta na linha inferior) do tipo A-II (quadrada radial). Superfície interna alisada e superfície externa 

brunida. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a enchimento realizado na Fase II deste Sector, na 

área do Talude, para consolidação da fortificação. Esta fase está balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. 

e os fins do século seguinte Estampa 29. 

 

Nº 4066 – U.E. 446, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observam-se 

duas linhas horizontais com três matrizes impressas incompletas (duas na linha superior e outra na linha 

inferior) do tipo B-II (circular radial). Superfície interna rugosa e superfície externa alisada. Inscreve-se no Grupo 

I de Fabião. A u.e. corresponde a enchimento realizado na Fase II deste Sector, na área do Talude, para 

consolidação da fortificação. Esta fase está balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século 

seguinte Estampa 29. 

 

Nº 4067 – U.E. 454, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observam-se 

duas linhas horizontais com seis matrizes impressas (três em cada linha) do tipo C-III (triangular reticulada). 

Superfícies rugosas. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um derrube ocorrido na Fase II do 

Ambiente VII deste Sector, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte Estampa 

29. 

 

Nº 4068 – U.E. 467, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma 

linha horizontal com duas matrizes impressas incompletas do tipo B-II (circular radial). Superfície interna rugosa 

e superfície externa alisada. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a enchimento realizado na 

Fase III deste Sector, na área do Talude, para consolidação da fortificação. Esta fase está datada entre os finais 

do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 23. 

 

Nº 4069 – U.E. 467, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma 

linha horizontal com três matrizes impressas (duas completas e outra incompleta) e do tipo A-II (quadrada 

radial). Observa-se ainda um vestígio de outra matriz de tipo indeterminado que surge numa outra linha 

horizontal, abaixo desta. Superfície interna rugosa e superfície externa brunida. Inscreve-se no Grupo I de 

Fabião. A u.e. corresponde a um enchimento realizado na Fase III deste Sector, na área do Talude, para 

consolidação da fortificação. Esta fase está datada entre os finais do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV 

a.C. Estampa 23. 

 

Nº 4070 – U.E. 467, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observa-se uma 

matriz impressa incompleta e do tipo B-II (circular radial). Superfície interna rugosa e superfície externa brunida. 

Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um enchimento realizado na Fase III deste Sector, na 

área do Talude, para consolidação da fortificação. Esta fase está datada entre os finais do séc. V a.C. e a primeira 

metade do séc. IV a.C. Estampa 23. 

 

Nº 4071 – U.E. 467, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente redutor. Observa-se uma linha 

horizontal com três matrizes impressas incompletas do tipo A-I (quadrada com motivos impressos a partir de 

um eixo, com espaços vazios triangulares e linhas cruzadas). Superfícies alisadas. Inscreve-se no Grupo II de 

Fabião. A u.e. corresponde a um enchimento realizado na Fase III deste Sector, na área do Talude, para 

consolidação da fortificação. Esta fase está datada entre os finais do séc. V e a primeira metade do séc. IV a.C. 

Estampa 23. 
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Nº 4072 – U.E. 483, SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno e cozido em ambiente redutor. Observam-se duas 

linhas horizontais com três matrizes impressas incompletas (uma matriz na linha superior e duas na linha 

inferior) do tipo B-IV (círculos concêntricos). Superfície interna alisada, superfície externa brunida. Inscreve-se 

no Grupo II de Fabião. A u.e. corresponde a um piso identificado no Ambiente X deste Sector, espaço criado e 

usado durante a Fase II, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 

28. 

 

Nº 4073 – U.E. s 483 e 492 SectorB2 

Fragmentos de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente oxidante. Observa-se 

uma linha horizontal com cinco matrizes impressas (quatro completas e uma incompleta) do tipo A-III (quadrada 

reticulada). Superfície interna rugosa, superfície externa alisada. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. Ambas as 

u.e.s correspondem a pisos identificados no Ambiente X deste Sector, espaço criado e usado durante a Fase II, 

datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 28. 

 

Nº 4074 – U.E. 492 SectorB2 

Fragmento de bojo de provável pote, fabricado ao torno lento e cozido em ambiente redutor. Observa-se uma 

linha horizontal com duas matrizes impressas incompletas do tipo B-III (circular reticulada). Superfície interna 

rugosa, superfície externa alisada. Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um piso identificado 

no Ambiente X deste Sector, espaço criado e usado durante a Fase II, datada entre a segunda metade do séc. IV 

a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 28. 

 

Nº 4076 – U.E. 317, Sector B2 

Fragmento de fundo plano levemente espessado externamente que parece ter sido reutilizado como tampa, 

dadas as arestas boleadas das suas fracturas. Fabrico a torno lento e cozedura redutora. Superfícies rugosas. A 

u.e. corresponde a uma lareira do Ambiente X, compartimento criado na Fase II deste Sector, datada entre a 

segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 8. 

 

Nº 4077 – U.E. 357, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de tampa manufacturada e cozida em ambiente oxidante. Bordo simples e corpo 

triangular. A u.e. corresponde a um derrube da Fase I do Ambiente X, compartimento criado na Fase II deste 

Sector, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 8. 

 

Nº 4080 – U.E. s 374 e 406, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de pote médio, fabricado ao torno lento e com cozedura oxidante. Bordo simples 

e ligeiramente introvertido, corpo de tendência globular. Superfícies alisadas. Ambas as u.e.s correspondem a 

pisos sucessivos identificados no Ambiente X, compartimento construído e usado na Fase II deste Sector, 

datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 8. 

 

Nº 4081 – U.E. s 374 e 406, Sector B2 

Pote pequeno, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera oxidante. Bordo simples e esvasado, colo médio 

e pouco estrangulado que antecede corpo globular. Fundo côncavo. Superfícies brunidas. Ambas as u.e.s 

correspondem a pisos sucessivos identificados no Ambiente X, compartimento construído e usado na Fase II 

deste Sector, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 8. 

 

Nº 4083 – U.E. 385, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de pote pequeno, fabricado à mão e cozido em atmosfera oxidante. Bordo simples 

e ligeiramente introvertido, corpo de tendência globular. Fundo côncavo. Superfície interna alisada e superfície 

externa rugosa. A u.e. corresponde a um derrube do Ambiente X, compartimento construído e usado na Fase II 

deste Sector, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 8. 

 

Nº 4086 – U.E. 424, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de tigela, fabricada ao torno e cozida em atmosfera redutora. Importação da 

Andaluzia. Bordo simples e corpo semi-esférico. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um enchimento da 
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vala de fundação do muro [270] que inaugura a Fase I do Ambiente IX deste Sector, datada do séc. II a.C. 

Estampa 4. 

 

Nº 4089 – U.E. 449, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de pote pequeno, fabricado ao torno lento e cozido em atmosfera oxidante. 

Bordo simples e introvertido e corpo de tendência ovóide. Superfície interna alisada e superfície externa rugosa. 

A u.e. corresponde a um piso do Ambiente X, construído e usado durante a Fase II deste Sector, entre a segunda 

metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 8. 

 

Nº 4090 – U.E. 450, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de tigela produzida ao torno e cozida em atmosfera redutora. Bordo simples, 

corpo semi-esférico no qual se observam duas perfurações circulares alinhadas na horizontal e feitas pré-

cozedura. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um derrube da Fase II do Ambiente XI deste Sector, datada 

entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 10. 

 

Nº 4091 – U.E. 492, Sector B2 

Fragmento de fundo e corpo de tigela produzida ao torno e cozida em atmosfera oxidante. Fundo concavo, 

corpo globular, marcado, no extremo superior do fragmento, por ligeiro estrangulamento, sugerindo uma peça 

de perfil bitroncocónico. Superfície interna alisada e superfície externa brunida em bandas. A u.e. corresponde a 

um piso do Ambiente X, espaço criado e usado na Fase II deste Sector, datada entre a segunda metade do séc. 

IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 8. 

 

Nº 4092 – U.E. 492, Sector B2 

Fragmento de bordo, colo e corpo de pote/panela médio, produzido ao torno e cozido em atmosfera oxidante. 

Bordo extrovertido e simples, colo curto e pouco estrangulado, marcado na superfície externa por caneluras, 

corpo de tendência globular. O bordo apresenta um defeito de cozedura. Superfícies alisadas. A u.e. 

corresponde a um piso do Ambiente X, espaço criado e usado na Fase II deste Sector, datada entre a segunda 

metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 8. 

 

Nº 4093 – U.E. 492, Sector B2 

Fragmento de bordo e corpo de tigela, produzida ao torno lento e cozida em atmosfera oxidante. Bordo 

extrovertido e simples, corpo semi-esférico, no qual se alinham horizontalmente dois orifícios circulares, feitos 

antes da cozedura. Superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente X, espaço criado e usado na 

Fase II deste Sector, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 8. 

 

Nº 4094 – U.E. 512, Sector B2 

Fragmento de bordo e colo de pote pequeno, fabricado ao torno e cozido em atmosfera oxidante. Bordo 

simples e extrovertido, colo curto e pouco estrangulado, descrevendo peça com corpo aparentemente globular. 

Superfícies rugosas. A u.e. corresponde a um aterro do Ambiente XIII, espaço inaugurado na Fase III deste 

Sector, datada entre os finais do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV a.C. Estampa 4. 

 

Nº 4160 – U.E. 700, Sector B3 

Fragmento de bordo, colo e bojo de pote grande, produzido ao torno lento e cozido em atmosfera redutora. 

Bordo simples e extrovertido, colo curto e pouco estrangulado, corpo de tendência globular. Observam-se duas 

linhas horizontais com sete matrizes impressas (três completas e duas incompletas na linha superior e uma 

incompleta e outra completa na linha inferior) do tipo A-II (quadrada radial). Superfície interna brunida na zona 

do bordo e rugosa na restante área. Superfície externa alisada de forma grosseira. Inscreve-se no Grupo I de 

Fabião. A u.e. a um enchimento de uma estrutura de combustão de cariz metalúrgico, identificado no Ambiente 

XXIV do Sector B3 (2º Quarteirão), inscrito na fase romana republicana mais antiga desta área de escavação, 

datada do séc. I a.C. (Fabião et alii, 2007, p. 26). Estampa 37. 

 

Nº 4161 – U.E. 701, Sector B3 

Fragmento de bordo, colo e bojo de pote grande, produzido ao torno lento e cozido em atmosfera oxidante. 

Bordo simples e extrovertido, colo curto e pouco estrangulado, corpo de tendência globular. Observam-se duas 

linhas horizontais com sete matrizes impressas (três completas e duas incompletas na linha superior e uma 
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incompleta e outra completa na linha inferior) do tipo A-II (quadrada radial). Superfície interna brunida na zona 

do bordo e rugosa na restante área. Superfície externa alisada de forma grosseira e brunida na zona do bordo. 

Inscreve-se no Grupo I de Fabião. A u.e. corresponde a um piso no qual se levaram a cabo actividades 

metalúrgicas, como comprova a existência de uma estrutura de combustão que com ele se encontra associada. 

Este piso integra o Ambiente XXIV, espaço construído e usado na fase mais antiga do Sector B3 (2º Quarteirão), 

datado do séc. I a.C (Fabião et alii, 2008, p. 25). Estampa 37. 

 

 

VI. COSSOIROS 

 

Nº 3937 – U.E. 208, Sector A1 

Cossoiro bitroncocónico, da forma K3K1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel 

1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes convexas, topo largo e base estreita. Perfuração centrada. Fabrico a 

molde. Cozedura oxidante, superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um depósito de derrube reutilizado como 

aterro localizado a Sul do complexo de construções do séc. I a.C. Integra-se na Fase III da plataforma superior, 

balizada entre o último quartel do séc. V a.C. e a primeira metade do séc. IV. Estampa 35. 

 

Nº 3938 – U.E. 246, Sector A1 

Cossoiro bitroncocónico, da forma P3P1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel, 

1992, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes rectas, topo largo e base estreita. Perfuração centrada. 

Fabrico a molde. Cozedura redutora, superfícies alisadas. Decorado no topo com um motivo radial simples, 

realizado mediante a impressão simples a pente de duas linhas rectas que se cruzam na perfuração. A u.e. 

corresponde a um depósito de derrube reutilizado como aterro localizado a Sul do complexo de construções do 

séc. I a.C. Integra-se na Fase II da plataforma superior, balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais 

do século seguinte. Estampa 35. 

 

Nº 3939 – U.E. 24, Sector A2 

Cossoiro bitroncocónico, da forma K3K1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel 

1992, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes convexas, topo largo e base estreita. Perfuração 

centrada. Fabrico a molde. Cozedura redutora, superfície do topo e das paredes alisadas, superfície da base 

rugosa. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente III deste sector, da Fase II da plataforma A, datada de entre o 

último quartel do séc. V a.C. e a primeira metade do século seguinte. Estampa 35. 

 

Nº 3941 – U.E. 357, Sector B2 

Cossoiro bitroncocónico, da forma P3P1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel, 

1992, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes rectas, topo largo e base estreita. Perfuração centrada e 

rebaixada no topo da peça, criando um disco. Fabrico a molde. Cozedura redutora, superfícies alisadas. A u.e. 

corresponde a um depósito de derrube do Ambiente X, compartimento da Fase II da plataforma inferior, datada 

entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 35. 

 

Nº 3942 – U.E. 401, Sector B2 

Cossoiro bitroncocónico, da forma P3P1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel 

1992, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes rectas, topo largo e base estreita. Perfuração centrada. 

Fabrico a molde. Cozedura redutora, superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um depósito de derrube do 

Ambiente VIII, compartimento da Fase III da plataforma inferior, datada entre os fins do séc. V a.C. e a primeira 

metade do séc. IV. Estampa 35. 

 

Nº 3943 – U.E. 414, Sector B2 

Cossoiro cónico, da forma P1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel1992, p. 120; 

1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes rectas e base estreita. Perfuração descentrada. Fabrico manual. 

Cozedura oxidante, superfícies rugosas. A u.e. corresponde a um derrube e posterior enchimento sedimentar da 

muralha [447], na área do Talude, integrando-se na Fase II da plataforma B, datada de entre a segunda metade 

do séc. IV e os finais do séc. III a.C. Estampa 35. 
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Nº 3944 – U.E. 437, Sector B2 

Cossoiro bitroncocónico, da forma K3K1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel 

1992, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes curvas, topo largo e base estreita. Perfuração centrada. 

Fabrico manual. Cozedura oxidante, superfícies levemente alisadas. A u.e. corresponde a um depósito de 

enchimento de uma vala de fundação de um muro/parede da Fase I do Ambiente IX, datada do séc. II a.C. 

plataforma B. Estampa 35. 

 

Nº 3945 – U.E. 456, Sector B2 

Fragmento de cossoiro cilíndrico, da forma K2, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-

Rangel 1992, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes curvas. Perfuração aparentemente centrada. 

Fabrico manual. Cozedura redutora, superfícies rugosas. A u.e. corresponde a um depósito de aterro da Fase II 

do Ambiente IX, datada, na plataforma inferior, de entre a segunda metade do séc. IV e os finais do século 

seguinte. Não representado graficamente. 

 

Nº 3946 – U.E. 459, Sector B2 

Cossoiro bitroncocónico, da forma K3K1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel 

1002, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes curvas, topo largo e base estreita. Perfuração 

descentrada e rebaixada no topo da peça, criando um disco. Fabrico a molde. Cozedura oxidante, superfícies 

levemente alisadas. A u.e. corresponde a um depósito de aterro da Fase II do Ambiente X, compartimento 

iniciado na Fase II da plataforma inferior, datada de entre a segunda metade do séc. IV e os finais do século 

seguinte na plataforma inferior. Estampa 35. 

 

Nº 3947 – U.E. 488, Sector B2 

Cossoiro bitroncocónico, da forma P3P1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel 

1992, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes rectas, topo largo e base estreita. Perfuração centrada. 

Fabrico a molde. Cozedura oxidante, superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um depósito de aterro do 

Ambiente XIII, compartimento da Fase III da plataforma B, datada entre os finais do séc. V a.C. e a primeira 

metade do séc. IV. Estampa 35. 

 

Nº 3948 – U.E. 489, Sector B2 

Cossoiro bitroncocónico, da forma K3K1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel 

1992, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes curvas, topo largo e base estreita. Perfuração centrada. 

Fabrico a molde. Cozedura redutora, superfícies levemente alisadas. A u.e. corresponde a um depósito de 

derrube reutilizado como aterro da Fase II do Ambiente IX, datada de entre a segunda metade do séc. IV e os 

finais do século seguinte na plataforma inferior. Estampa 35. 

 

Nº 3949 – U.E. 492, Sector B2 

Cossoiro bitroncocónico, da forma P3P1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel 

1992, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes rectas, topo largo e base estreita. Perfuração centrada. 

Fabrico a molde. Cozedura oxidante, superfícies alisadas. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente X, 

compartimento construído na Fase II da plataforma B, balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e finais 

do século seguinte. Estampa 35. 

 

Nº 3950 – U.E. 492, Sector B2 

Cossoiro cilíndrico, da forma P2 de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel 1992, p. 120; 

1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes rectas. Perfuração descentrada. Fabrico manual. Cozedura redutora, 

superfície do topo e das paredes alisadas, superfície da base rugosa. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente 

X, compartimento construído na Fase II da plataforma B, balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e finais 

do século seguinte. Estampa 35. 

 

Nº 3951 – U.E. 374, Sector B2 

Fragmento de cossoiro cilíndrico, da forma K2, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel (Berrocal-

Rangel 1992, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes convexas. Perfuração aparentemente centrada. 

Fabrico manual. Cozedura redutora, superfícies levemente alisadas. A u.e. corresponde a um piso do Ambiente 
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X, compartimento construído na Fase II da plataforma inferior, datada de entre a segunda metade do séc. IV – 

finais do séc. III a.C. Não representado graficamente. 

 

Nº 3952 – U.E. 389, Sector B2 

Fragmentos de cossoiro bitroncocónico, da forma P3P1, de acordo com a morfologia de L. Berrocal-Rangel 

(Berrocal-Rangel1992, p. 120; 1994, p. 202-203; 2003, p. 220-222). Paredes rectas, topo largo e base estreita. 

Perfuração aparentemente centrada. Fabrico a molde. Cozedura redutora, superfície superior e lateral alisada, 

superfície da base rugosa. A u.e. corresponde a uma estrutura de apoio do tipo poial ou banco do Ambiente X, 

compartimento construído na Fase II da plataforma inferior, datada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os 

finais do século seguinte. Não representado graficamente. 

 

 

VII. RECIPIENTES FENESTRADOS OU “QUEIMADORES” 

 

Nº 1038 – U.E. 236, Sector A1 

Fragmento de bojo de “queimador”, no qual é visível parte de uma “janela” de formato triangular. Produção 

manufacturada. Cozedura oxidante, superfícies brunidas. Por cima da “janela” é possível observar uma linha 

horizontal incisa. Sob esta linha e ao lado da “janela” observam-se duas linhas incisas que deveriam descrever 

um triângulo. A u.e. corresponde a um depósito de derrube reutilizado como aterro, localizado sob o ambiente 

romano republicano XII. Este momento integra-se na Fase I da plataforma superior, do séc. II a.C. Estampa 36. 

 

Nº 1069 – U.E. 263, Sector A1 

Fragmento de bojo de “queimador”, no qual é visível parte de três “janelas” de formato triangular. Produç~o 

manufacturada. Cozedura redutora, superfície externa brunida, superfície interna rugosa. A peça encontra-se 

decorada com incisões que descrevem tri}ngulos delimitadores das “janelas”. A u.e. corresponde a um depósito 

de derrube reutilizado como aterro, localizado a Sul do complexo de construções do séc. I a.C. Integra-se na 

Fase II da plataforma superior, balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. 

Estampa 36. 

 

Nº 1131 – U.E. 246, Sector A1 

Cinco fragmentos de bojo de “queimador”. Est| visível parte de uma “janela” triangular. Produç~o 

manufacturada. Cozedura oxidante, superfície externa alisada, superfície interna rugosa. A u.e. corresponde a 

um depósito de derrube reutilizado como aterro localizado a Sul do complexo de construções do séc. I a.C. 

Integra-se na Fase II da plataforma superior, balizada entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do 

século seguinte. Estampa 36. 

 

Nº 433 – U.E. 374, Sector B2 

Fundo e bojo de “queimador”. Recipiente aparentemente ovóide, com fundo baixo e de perfil convexo, 

descrevendo, com o estrangulamento na ligação com o bojo, um perfil bitroncocónico. Na parte superior do 

bojo observam-se duas linhas incisas paralelas. Um outro fragmento de bojo permite observar parte de duas 

“janelas” triangulares e duas linhas incisas e parte de uma terceira descrevendo tri}ngulos delimitadores das 

“janelas”. Produç~o manufacturada. Cozedura redutora, superfícies do fundo e do desenvolvimento do bojo 

rugosas; superfície externa do bojo decorado alisada e respectiva superfície interna rugosa. A u.e. corresponde 

a um piso do Ambiente X, compartimento construído e utilizado na Fase II da plataforma inferior, balizada entre 

a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 36. 

 

Nº 3934 – U.E. 467, Sector B2 

Bordo, bojo, asa e arranque de asa de “queimador”. Recipiente de perfil troncocónico, com bordo inflectido, do 

qual arranca uma asa de secção circular. No bojo observa-se ainda outra asa, de secção circular e parte de uma 

“janela” triangular. A asa que se conserva é delimitada por quatro linhas incisas oblíquas que descrevem um 

rectângulo. A forma deste recipiente assemelha-se a um “queimador” identificado no depósito secundário de 

Garvão, que ostenta uma base paralelepipédica decorada, datado neste local de entre o séc. IV e o séc. III a.C. 

(Beirão et alii, 1985, p. 65, fig. 18.23). Produção manufacturada. Cozedura redutora, superfície externa alisada e 

superfície interna rugosa. A u.e. corresponde a um derrube e posterior enchimento sedimentar da muralha 

[447], na área exterior do povoado sidérico, localizada na encosta ocidental e designada, neste sector, como 
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Talude. Poderá ser interpretado como semelhante às u.e.s. 414, 426, 460 e 446, embora apenas tenha relações 

directas com a segunda u.e. referida, numa relação de anterioridade em relação a ela. Este depósito integra-se 

na Fase III da plataforma B, datada entre os finais do séc. V a.C. e a primeira metade do século seguinte. 

Estampa 36. 

 

Nº 3935 – U.E. 483, Sector B2 

Bordo e bojo de “queimador”. Bordo esvasado e simples, descrevendo, ao que tudo indica, um recipiente de 

perfil troncocónico. Imediatamente abaixo do bordo, observa-se uma “janela” triangular perfeitamente 

delineada e parte de uma outra, com orientação distinta. Acima de ambas, corre uma linha horizontal incisa, 

cruzada por seis linhas incisas oblíquas que as delimitam. A forma deste recipiente assemelha-se a um 

“queimador” identificado no depósito secundário de Garvão, que ostenta uma base paralelepipédica sem 

decoração, datado neste local de entre o séc. IV e o séc. III a.C. (Beirão et alii, 1985, p. 65, fig. 18.22). Produção 

manufacturada. Cozedura redutora, superfície externa alisada e superfície interna rugosa. A u.e. corresponde a 

um piso, igual à u.e. 318, do Ambiente X, compartimento construído e utilizado na Fase II da plataforma B, 

datada de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 36. 

 

Nº 4001 – U.E. 318, Sector B2 

Bordo de “queimador”. Bordo vertical e aplanado, descrevendo, ao que tudo indica, um recipiente 

troncocónico. O bordo ostenta três motivos para duas técnicas distintas de decoração: uma linha descrita por 

duas impressões triangulares e duas impressões em “v”, visível no topo do bordo e uma linha de cinco incisões 

oblíquas na superfície externa do bordo. A forma deste recipiente assemelha-se a um “queimador” identificado 

no depósito secundário de Garvão, que ostenta uma base paralelepipédica decorada, datado neste local de 

entre o séc. IV e o séc. III a.C. (Beirão et alii, 1985, p. 65, fig. 18.23). Produção manufacturada. Cozedura redutora, 

superfície externa alisada e superfície interna brunida. A u.e. corresponde a um piso, igual à u.e. 483, do 

Ambiente X, compartimento construído e utilizado na Fase II da plataforma B, datada de entre a segunda 

metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 36. 

 

Nº 4002 – U.E. 449, Sector B2 

Fragmento de asa de “queimador”, com secç~o rectangular, ostentando na superfície externa, rugosa, motivo 

decorativo triangular impresso. A forma deste recipiente assemelha-se a um “queimador” identificado no 

depósito secundário de Garvão, que ostenta uma base paralelepipédica decorada, datado neste local de entre o 

séc. IV e o séc. III a.C. (Beirão et alii, 1985, p. 65, fig. 18.23). Produção manufacturada. Cozedura redutora, 

superfície externa alisada e superfície interna brunida. A u.e. corresponde a um piso, coevo do piso [318=483], 

do Ambiente X, compartimento construído e utilizado na Fase II da plataforma inferior, datada de entre a 

segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 36. 

 

Nº 4003 – U.E. 483, Sector B2 

Fragmento de bordo e bojo de “queimador”, aparentemente de perfil ovóide, com bordo plano ligeiramente 

inflectido. Imediatamente abaixo do bordo, observa-se uma linha horizontal de quatro incisões oblíquas que se 

colocam acima do princípio de parte de uma “janela”. Produç~o manufacturada. Cozedura redutora, superfícies 

alisadas. A u.e. corresponde a um piso, igual à u.e. 318, do Ambiente X, compartimento construído e utilizado na 

Fase II da plataforma B, datada de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. 

Estampa 36. 

 

 

VIII. CONTAS  

 

Nº 3929 – U.E. 293, Sector A1 

Conta cilíndrica em cornalina vermelha, da forma 5-A de E. Ruano-Ruiz (Ruano Ruiz, 1995, 1996, 2000, 2001, 2001 

a; Ruano Ruiz et alii, 1995; 1996). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um aterro romano republicano do 

séc. I a.C. A conta encontra-se portanto descontextualizada. Não representada graficamente. 

 

Nº 3930 – U.E. 295, Sector A1 

Conta anular em pasta vítrea, da forma 3-A de E. Ruano Ruiz (Ruano Ruiz, 1995, 1996, 2000, 2001, 2001 a; Ruano 

Ruiz et alii, 1995; 1996). Conta monocromática, em tons de azul-cobalto. Encontra-se fragmentada. Possui 5 mm 
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de diâmetro máximo por 1 mm de espessura. Datação: sécs. VIII-VI; VI-IV até o séc. II a.C. A u.e. corresponde a 

um piso da Fase III da plataforma A, na área localizada a Sul do complexo de construções do séc. I a.C. Esta fase 

encontra-se datada de entre finais do séc. V a.C. e a primeira metade do século seguinte. Estampa 38. 

 

Nº 3931 – U.E. 359, Sector B2 

Conta geminada oculada, em pasta vítrea, que encontra paralelos na necrópole sidérica de Pajares, Cáceres 

(Jiménez Ávila, 1999, p. 145-146, fig. 3.2). Conta policromática, com quatro faces oculadas, em azul-cobalto e 

branco, sobre uma base do mesmo tom de azul. A aplicação dos olhos seguiu a técnica dos olhos estratificados. 

A perfuração corre toda a conta, e em sentido longitudinal. Possui 13 mm de comprimento por 8 mm de largura 

máxima. A perfuração tem 3 mm de diâmetro. Encontra-se completa. Datação: sécs. V-IV, embora se possa 

estender para um e outro lado da diacronia e de acordo com o paralelo atrás apontado. A u.e. corresponde a um 

piso da Fase II do Ambiente VIII da plataforma B, datada de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do 

século seguinte. Estampa 38. 

 

Nº 3932 – U.E. 360, Sector B2 

Conta cilíndrica, em material lítico de difícil classificação. Corresponde à forma 5 das contas de vidro da tipologia 

de E. Ruano Ruiz (Ruano Ruiz, 1995, 1996, 2000, 2001, 2001 a; Ruano Ruiz et alii, 1995; 1996). A perfuração 

encontra-se descentrada e possui 3mm de diâmetro. A conta mede 11 mm de diâmetro máximo. Encontra-se 

quebrada numa das superfícies. A u.e. corresponde a uma estrutura de combustão de dimensões consideráveis, 

associada ao piso onde foi identificada a conta oculada. Ambas a s u.e.s se enquadram na Fase II do Ambiente 

VIII da plataforma B, datada de entre a segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 

38. 

 

Nº 4096 – U.E.205, Sector B2 

Conta cilíndrica em cornalina vermelha (forma 5-A de E. Ruano Ruiz). Datação: sécs. VI-II a.C. 

A u.e. corresponde a um piso do Ambiente X, integrada na Fase II da plataforma inferior, datada de entre a 

segunda metade do séc. IV a.C. e os finais do século seguinte. Estampa 38. 

 

Nº 4097 – Contexto 5, estrato 9; Corte C/D (Ferreira, 1992, p. 23) 

Fragmento de pequena conta em vidro, esférica e oculada, correspondente ao tipo 4-B-1 de E. Ruano Ruiz. A 

conta possui fundo azul-turquesa e olhos estratificados a branco e azul-cobalto. Datação: sécs. VIII-IV a.C. O 

contexto da sua identificação relaciona-se com o miolo da muralha sidérica da Plataforma B. Embora não seja de 

todo determinado, o contexto deverá corresponder à Fase III da Idade do Ferro desta plataforma, datada de 

entre os finais do séc. V a.C. e a primeira metade do século seguinte. Estampa 38. 

 

Nº 4098 – Limpeza do corte B, junto ao Sector B1 

Conta cilíndrica em vidro azul-cobalto (forma 5-A de E. Ruano Ruiz), cujo contexto é desconhecido. Datação: 

sécs. VII-II a.C. Não representada graficamente. 

 

Nº 4100 – Superfície 

Conta cilíndrica em vidro azul-cobalto (forma 5-A de E. Ruano Ruiz), cujo contexto é desconhecido. Datação: 

sécs. VII-II a.C. Estampa 38. 

 

Nº 4101 – Superfície, Plataforma A 

Conta esférica oculada, em vidro (tipo 4-B-1 de Ruano Ruiz). A conta possui fundo azul-turquesa e olhos 

estratificados a branco e azul-cobalto. Datação: sécs. VIII-II a.C. Descontextualizada. Estampa 38. 

 

Nº 4102 – U.e. 0, Sector A1 

Conta cilíndrica em cornalina vermelha (forma 5-A de Ruano Ruiz). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a 

um revolvimento decorrente das destruições de 1986, estando a conta, por estas razões, descontextualizada. 

Não representada graficamente. 

 

Nº 4103 - Nº 4102 – U.e. 12, Sector A1 
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Conta cilíndrica em cornalina vermelha (forma 5-A de Ruano Ruiz). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a 

um derrube da fase medieval-islâmica (sécs. IX-XI d.C.) da Plataforma A. A conta está portanto 

descontextualizada. Não representada graficamente. 

 

Nº 4104 – U.e. 30, Sector A1 

Conta cilíndrica de vidro vermelho com espiral amarela (tipo 5-B-2 de Ruano Ruiz). Datação: sécs. V-IV a.C. A u.e. 

corresponde a um aterro identificado no ambiente romano republicano VI do Sector A1. A conta encontra-se, 

portanto, fora de contexto primário de deposição. Estampa 38. 

 

Nº 4105 – U.e. 41, Sector A1 

Conta cilíndrica em cornalina vermelha (forma 5-A de Ruano Ruiz). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a 

um derrube/aterro do ambiente I medieval - islâmico (sécs. IX-XI d.C.) da Plataforma A. A conta está portanto 

descontextualizada. Estampa 38. 

 

Nº 4106 – U.e. 56, Sector A1 

Conta cilíndrica em cornalina vermelha (forma 5-A de Ruano Ruiz). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a 

um derrube/aterro romano-republicano do séc. I a.C. A conta está portanto descontextualizada. Não 

representada graficamente. 

 

Nº 4107 – U.e. 83, Sector A1 

Conta esférica em vidro castanho (forma 4-A). Datação: sécs. VIII-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro, 

presumivelmente da fase romana republicana do Sector A1 (séc. I a.C.). A conta encontra-se portanto 

descontextualizada. Não representada graficamente. 

 

Nº 4108 – U.e. 131, Sector A1 

Conta bicónica em vidro azul-cobalto (tipo 8-A). Datação: sécs. IV-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube do 

ambiente romano republicano XI, do séc. I a.C. A conta está, por estas razões, fora do seu contexto original de 

deposição. Associa-se às contas nº 4109, 4110, 4111 e 4112, deste mesmo ambiente. Estampa 38. 

 

Nº 4109 – U.e. 189, Sector A1 

Conta cilíndrica em vidro azul-cobalto (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro 

do ambiente romano republicano XI, do séc. I a.C. A conta está, por estas razões, fora do seu contexto original 

de deposição. Associa-se às contas nº 4108, 4110, 4111 e 4112, deste mesmo ambiente. Não representada 

graficamente. 

 

Nº 4110 – U.e. 189, Sector A1 

Fragmento de conta esférica em vidro azul-cobalto (tipo 4-A). Datação: sécs. VIII-II a.C. A u.e. corresponde a um 

derrube/aterro do ambiente romano republicano XI, do séc. I a.C. A conta está, por estas razões, fora do seu 

contexto original de deposição. Associa-se às contas nº 4108, 4109, 4111 e 4112, deste mesmo ambiente. Não 

representada graficamente. 

 

Nº 4111 – U.e. 189, Sector A1 

Conta anular em vidro vermelho (tipo 4-A), fragmentada. Datação: sécs. VIII-II a.C. A u.e. corresponde a um 

derrube/aterro do ambiente romano republicano XI, do séc. I a.C. A conta está, por estas razões, fora do seu 

contexto original de deposição. Associa-se às contas nº 4108, 4109 e 4112, deste mesmo ambiente. Não 

representada graficamente. 

 

Nº 4112 – U.e. 189, Sector A1 

Conta bicónica em vidro vermelho (tipo 8-A). Datação: sécs. IV-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro do 

ambiente romano republicano XI, do séc. I a.C. A conta está, por estas razões, fora do seu contexto original de 

deposição. Associa-se às contas nº 4108, 4109, 4110 e 4111, deste mesmo ambiente. Não representada 

graficamente. 

 

 

 



60 

 

Nº 4113 – U.e. 272, Sector A1 

Conta cilíndrica em vidro vermelho (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um piso do ambiente 

sidérico XIII do Sector A1, integrado na Fase II da Idade do Ferro da plataforma superior, datada de entre a 

segunda metade do séc. IV a.C. e os fins do século seguinte. Estampa 38. 

 

Nº 4115 – U.e. 274, Sector A1 

Conta cilíndrica em vidro vermelho (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um enchimento de 

uma vala de fundação de um muro romano republicano que faz parte do complexo de construções do séc. I a.C. 

do Sector A1. A conta está, por estas razões, fora do seu contexto original. Estampa 38. 

 

Nº 4116 – U.e. 5, Sector A3 

Conta cilíndrica em vidro azul-cobalto (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro 

romano republicano do séc. I a.C. do Sector A3. A conta está, por estas razões, fora do seu contexto original. 

Não representada graficamente. 

 

Nº 4117 – U.e. 5, Sector A3 

Conta cilíndrica oculada, em vidro (tipo 5-B-1), com fundo negro e olhos estratificados a branco e azul-cobalto. 

Datação: sécs. IV-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro romano republicano do séc. I a.C. do Sector A3. 

A conta está, por estas razões, fora do seu contexto original. Estampa 38. 

 

Nº 4118 – U.e. 15, Sector A3 

Conta anular em vidro vermelho (tipo 3-A). Datação: sécs. VIII-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro 

romano republicano do séc. I a.C. do Sector A3. A conta está, por estas razões, fora do seu contexto original. 

Não representada graficamente. 

 

Nº 4119 – U.e. 20, Sector A3 

Fragmento de conta esférica oculada em vidro (tipo 4-B-1), com fundo azul-turquesa e olhos estratificados a 

branco e azul-cobalto. Datação: sécs. VIII-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro romano republicano do 

séc. I a.C. do Sector A3. A conta está, por estas razões, fora do seu contexto original. Não representada 

graficamente. 

 

Nº 4120 – U.e. 20, Sector A3 

Conta cilíndrica em vidro azul-cobalto (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro 

romano republicano do séc. I a.C. do Sector A3. A conta está, por estas razões, fora do seu contexto original. 

Não representada graficamente. 

 

Nº 4121 – U.e. 130, Sector A3 

Conta cilíndrica em vidro azul-cobalto (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a uma lareira 

romana republicana do séc. I a.C. do Sector A3. A conta está, por estas razões, fora do seu contexto original. 

Não representada graficamente. 

 

Nº 4122- U.e. 0, Sector B2 

Conta bicónica em vidro azul-cobalto (tipo 8-A). Datação: sécs. IV-II a.C. A u.e. corresponde a um revolvimento 

decorrente dos trabalhos agrícolas de época contemporânea, encontrando-se a conta, por estas razões, fora do 

seu contexto original de deposição. Estampa 38. 

Nº 4123- U.e. 0, Sector B2 

Conta cilíndrica em cornalina vermelha (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um revolvimento 

decorrente dos trabalhos agrícolas de época contemporânea, encontrando-se a conta, por estas razões, fora do 

seu contexto original de deposição. Não representada graficamente. 

 

Nº 4124 – U.e. 3, Sector B2 

Conta cilíndrica em vidro vermelho (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro 

presumivelmente de época romana republicana (séc. I a.C.). A conta encontra-se, portanto, descontextualizada. 

Estampa 38. 
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Nº 4126 – U.e. 5, Sector B2 

Conta esférica em vidro vermelho (tipo 4-A). Datação: sécs. VIII-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro 

presumivelmente de época romana republicana (séc. I a.C.). A conta está, por estas razões, fora de contexto. 

Não representada graficamente. 

 

Nº 4127 – U.e. 17, Sector B2 

Conta cilíndrica em material lítico de difícil classificação (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a 

um enchimento de fossa presumivelmente de época romana republicana (séc. I a.C.). A conta, está, portanto, 

descontextualizada. Não representada graficamente. 

 

Nº 4128 – U.e. 43, Sector B2 

Fragmento de conta esférica oculada em vidro (tipo 4-B-1), com fundo azul-cobalto e olhos estratificados a 

branco e no mesmo tom de azul. Datação: sécs. VIII-II a.C. um derrube/aterro presumivelmente de época 

romana republicana (séc. I a.C.). A conta está, por estas razões, fora de contexto. Não representada 

graficamente. 

 

Nº 4129 – U.e. 76, sector B2 

Conta cilíndrica em cornalina vermelha (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um piso 

identificado no ambiente romano republicano II, do séc. I a.C. A conta, está, por estas razões, fora do seu 

contexto primário de deposição. Não representada graficamente. 

 

Nº 4130 – U.e. 83, Sector B2 

Conta elipsoidal em vidro vermelho (tipo 9-A). Datação: sécs. VII-II a.C. A u.e. corresponde a um enchimento de 

vala de roubo de um muro, presumivelmente ocorrido em época romana republicana (séc. I a.C.). A conta, está, 

por estas razões, descontextualizada. Estampa 38. 

 

Nº 4131 – U.e. 111, Sector B2 

Conta cilíndrica e oculada (tipo 5-B-1) em vidro. Fundo azul-cobalto e olhos estratificados em branco e no mesmo 

tom de azul. Datação: sécs. IV-II a.C. A u.e. corresponde a derrube identificado no ambiente romano republicano 

IV do Sector B2 (séc. I a.C.). Por estas razões, a conta encontra-se fora do seu contexto primário. Estampa 38. 

 

Nº 4133 – U.e. 131, Sector B2 

Conta cordiforme e oculada (tipo 11-B-1) em vidro. Fundo negro e olhos estratificados em branco e azul-cobalto. 

Datação: sécs. VIII-VI a.C. A u.e. corresponde a derrube identificado no ambiente romano republicano V do 

Sector B2 (séc. I a.C.). Por estas razões, a conta encontra-se fora do seu contexto primário. Estampa 38. 

 

Nº 4134 – U.e. 132, Sector B2 

Conta cilíndrica e oculada (tipo 5-B-1) em vidro. Fundo azul-cobalto e olhos estratificados em branco e no mesmo 

tom de azul. Datação: sécs. IV-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube identificado no ambiente romano 

republicano VI do Sector B2 (séc. I a.C.). Por estas razões, a conta encontra-se fora do seu contexto primário. 

Estampa 38. 

 

Nº 4135 – U.e. 0, Sector B3 

Conta cilíndrica em cornalina vermelha (forma 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A conta foi encontrada aquando das 

limpezas iniciais da campanha 19 (2008) na área do ambiente romano republicano XXIV do Sector B3, estando 

portanto o seu contexto primário de deposição indeterminado. Não representada graficamente. 

 

Nº 4136 – U.e. 58, Sector B3 

Conta cilíndrica em vidro verde (forma 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A conta foi encontrada num derrube/aterro 

da fase romano imperial (séc. I d.C.) da Rua 1, estando portanto fora do seu contexto primário de deposição. 

Estampa 38. 

 

Nº 4137 – U.e. 107, Sector B3 

Conta cilíndrica em matéria-prima de difícil classificação (forma 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C.  
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A conta foi encontrada num derrube/aterro da fase romano imperial (séc. I d.C.) da Rua 1, estando portanto fora 

do seu contexto primário de deposição. Não representada graficamente. 

 

Nº 4138 – U.e. 140, Sector B3 

Conta cilíndrica em vidro azul-cobalto (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A conta foi encontrada num 

derrube/aterro da fase romano imperial (séc. I d.C.) da Rua 1, estando portanto fora do seu contexto primário de 

deposição. Não representada graficamente. 

 

Nº 4139 – U.e. 210, Sector B3 

Conta cilíndrica oculada (tipo 5-B-1) em vidro, de fundo verde e olhos estratificados a branco e azul-cobalto. 

Datação: sécs. IV-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro do ambiente romano imperial IX (séc. I d.C.) do 

Sector B3, encontrando-se a conta, por estas razões, fora do seu contexto primário de deposição. A conta 

associa-se às contas nº 4140, 4141 e 4142, da mesma u.e. Estampa 38. 

 

Nº 4140 – U.e. 210, Sector B3 

Conta fragmentada, de forma cilíndrica e oculada (tipo 5-B-1), em vidro, de fundo verde e olhos estratificados a 

branco e azul-cobalto. Datação: sécs. IV-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro do ambiente romano 

imperial IX (séc. I d.C.) do Sector B3, encontrando-se a conta, por estas razões, fora do seu contexto primário de 

deposição. A conta associa-se às contas nº 4139, 4141 e 4142, da mesma u.e. Não representada graficamente. 

 

 

Nº 4141 – U.e. 210, Sector B3 

Conta cilíndrica e oculada (tipo 5-B-1), em vidro, de fundo verde e olhos estratificados a branco e azul-cobalto. 

Datação: sécs. IV-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro do ambiente romano imperial IX (séc. I d.C.) do 

Sector B3, encontrando-se a conta, por estas razões, fora do seu contexto primário de deposição. A conta 

associa-se às contas nº 4139, 414o e 4142, da mesma u.e. Estampa 38. 

 

Nº 4142 – U.e. 210, Sector B3 

Conta cilíndrica em vidro verde (tipo 5-A). Datação: sécs. IV-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro do 

ambiente romano imperial IX (séc. I d.C.) do Sector B3, encontrando-se a conta, por estas razões, fora do seu 

contexto primário de deposição. A conta associa-se às contas nº 4139, 4141 e 4142, da mesma u.e. Estampa 38. 

 

Nº 4143 – U.e. 314, Sector B3 

Conta esférica oculada, em vidro (tipo 4-B-1). Fundo em azul-cobalto e olhos estratificados em branco e no 

mesmo tom de azul. Datação: sécs. VIII-IV a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro do ambiente romano 

republicano XI (séc. I a.C.) do Sector B3. A conta encontra-se, por estas razões, descontextualizada. Estampa 38. 

 

Nº 4144 – U.e. 342, sector B3 

Conta cilíndrica em rocha indeterminada (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um 

derrube/aterro da fase romano imperial (séc. I d.C.) da Rua 1, encontrando-se a conta, por estas razões, fora do 

seu contexto de deposição original. Não representada graficamente. 

 

Nº 4145 – U.e. 346, Sector B3 

Conta cilíndrica em vidro de cor azul-cobalto (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um 

derrube/aterro da fase romana republicana (séc. I a.C.) da Rua 1. Por estas razões, a conta encontra-se 

descontextualizada. Não representada graficamente. 

 

Nº 4146 – U.e. 355, Sector B3 

Conta esférica e oculada (tipo 4-B-1), em vidro de fundo azul-cobalto e olhos estratificados em branco e no 

mesmo tom de azul. Datação: sécs. VIII-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro identificado no ambiente 

romano republicano XII (séc. I a.C.) do Sector B3. Por estas razões, a conta encontra-se fora do seu contexto 

original de deposição. Associa-se às contas nº 4147, 4148, 4149, 4150, 4151 e 4152, da mesma u.e. Estampa 38. 
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Nº 4147 – U.e. 355, Sector B3 

Conta cilíndrica em vidro azul-cobalto (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro 

identificado no ambiente romano republicano XII (séc. I a.C.) do Sector B3. Por estas razões, a conta encontra-se 

fora do seu contexto original de deposição. Associa-se às contas nº 4146, 4148, 4149, 4150, 4151 e 4152, da 

mesma u.e. Estampa 38. 

 

Nº 4148 – U.e. 355, Sector B3 

Conta cilíndrica e oculada (tipo 5-B-1), em vidro de fundo azul-cobalto e olhos estratificados em branco e em 

azul-turquesa. Datação: sécs. VIII-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro identificado no ambiente 

romano republicano XII (séc. I a.C.) do Sector B3. Por estas razões, a conta encontra-se fora do seu contexto 

original de deposição. Associa-se às contas nº 4146, 4148, 4149, 4150, 4151 e 4152, da mesma u.e. Estampa 38. 

 

Nº 4149 – U.e. 355, Sector B3 

Conta cilíndrica em vidro castanho (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro 

identificado no ambiente romano republicano XII (séc. I a.C.) do Sector B3. Por estas razões, a conta encontra-se 

fora do seu contexto original de deposição. Associa-se às contas nº 4146, 4147, 4148, 4150, 4151 e 4152, da mesma 

u.e. Estampa 38. 

 

Nº 4150 – U.e. 355, Sector B3 

Conta bicónica de vidro de fundo negro e raia branca (tipo 8-B-1). Datação: sécs. V-II a.C. A u.e. corresponde a 

um derrube/aterro identificado no ambiente romano republicano XII (séc. I a.C.) do Sector B3. Por estas razões, 

a conta encontra-se fora do seu contexto original de deposição. Associa-se às contas nº 4146, 4147, 4148, 4149, 

4151 e 4152, da mesma u.e. Não representada graficamente. 

 

Nº 4151 – U.e. 355, Sector B3 

Conta cilíndrica em vidro verde (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um derrube/aterro 

identificado no ambiente romano republicano XII (séc. I a.C.) do Sector B3. Por estas razões, a conta encontra-se 

fora do seu contexto original de deposição. Associa-se às contas nº 4146, 4147, 4148, 4149, 4150 e 4152, da 

mesma u.e. Não representada graficamente. 

 

Nº 4152 – U.e. 355, Sector B3 

Conta esférica e oculada (tipo 4-B-1), de grandes dimensões (ultrapassa os 1, 5 cm) em vidro de fundo azul-

cobalto e olhos estratificados em branco e no mesmo tom de azul. Datação: sécs. VIII-II a.C. A u.e. corresponde a 

um derrube/aterro identificado no ambiente romano republicano XII (séc. I a.C.) do Sector B3. Por estas razões, 

a conta encontra-se fora do seu contexto original de deposição. Associa-se às contas nº 4146, 4147, 4148, 4149, 

4150 e 4151, da mesma u.e. Estampa 38. 

 

Nº 4153 – U.e 482, Sector B3 

Conta bicónica em vidro negro, com duas raias de cor branca (tipo 8-B-1). Datação: sécs. V-II a.C. A u.e. 

corresponde a um derrube/aterro identificado no ambiente romano republicano XVIII do Sector B3. Datado do 

séc. I a.C. A conta está, portanto, descontextualizada. Estampa 38. 

 

Nº 4154 – U.e. 674, Sector B3 

Conta cilíndrica em cornalina vermelha (tipo 5-A). Datação: sécs. VI-II a.C. A u.e. corresponde a um 

derrube/aterro identificado na fase romana republicana da Rua 1 (séc. I a.C.). Por estas razões, a conta está 

descontextualizada. Não representada graficamente. 

 

Nº 4155 – U.e. 726, Sector B3 

Fragmento de conta de dimensões razoáveis (deveria ultrapassar os 1, 5 cm). A conta deveria ser esférica e 

oculada (tipo 4-B-1), elaborada sobre vidro de fundo azul-cobalto e com olhos estratificados em branco e no 

mesmo tom de azul. Datação: sécs. VIII-II a.C. A u.e. corresponde a um aterro da fase romana republicana da Rua 

1. Este fragmento encontra-se, portanto, fora do seu contexto original de deposição. Não representada 

graficamente. 
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Nº 4156 – U.e. 1019, Sector B3 

Conta esférica e oculada (tipo 4-B-1), em vidro com fundo vermelho e olhos estratificados em branco e azul-

cobalto. Datação: sécs. VIII-II a.C. A u.e. corresponde a um dos pisos mais antigos identificados no interior do 

ambiente romano republicano XIV (séc. I a.C.) do Sector B3. Por estas razões, a conta está fora do seu contexto 

de deposição original. Estampa 38. 

 

 

IX. TERRACOTA 

 

Nº 4095 – U.E. 261, Sector A1 

Representação de cabeça humana em terracota, simplesmente alisada em todas as suas superfícies. Cabeça de 

forma oval, com orelhas sobressalientes e assimétricas (a orelha direita está mais alta que a orelha esquerda), 

repuxadas na pasta, com lóbulos marcados por duas perfurações simples. Os olhos assimétricos, grandes e 

ovais, desenhados por incisão e encimados por linhas leves incisas que descrevem as sobrancelhas que se unem 

na sua extremidade inferior, junto aos olhos. Boca aberta e triangular, com arestas arredondadas que parecem 

querer representar os lábios. Nariz pequeno e triangular (mais largo na base), representado pelo repuxar da 

argila entre a área inferior dos olhos e a parte superior da boca. À excepção das referidas linhas de 

sobrancelhas, a peça não apresenta qualquer tipo de elementos representativos de pêlos. A u.e. corresponde a 

um derrube/aterro do Ambiente XIII deste Sector, datado da Fase II da plataforma superior, entre a segunda 

metade do séc. IV a.C. e os finais do séc. seguinte. Estampa 39. 

 


