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RESUMO:  

Os artefactos metálicos exumados do Castelo de Castro Marim apresentam-se aqui na 

sua evolução tecnológica e morfológica a que cerca de oito séculos de História parecem 

obrigar. Não obstante, a sua evolução neste sítio arqueológico será adaptada ao tipo de 

actividades que aí se desenvolvam em cada um dos momentos da sua ocupação. Neste caso, a 

opção passou por uma análise faseada do espólio, por sua vez dividida nas distintas sub-

categorias criadas com base no carácter de utilidade dos objectos. 

 Esta criação de grupos de espólio facilitou em muito a tarefa de interpretação e de 

localização do sítio nos diferentes períodos históricos que ocupou. Na Idade do Ferro, 

confirma-se a sua integração como local estratégico de recepção de influências num autêntico 

crescendo, entre a esfera orientalizante e a integração plena num mundo ibérico “turdetano”. 

Em Época Romana, assistimos à afirmação de Baesuris no século I d.C. espelhada no 

importante conjunto de artefactos metálicos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Castro Marim, Artefactos Metálicos, Idade do Ferro e Época Romana, 

Metalurgia. 

 

ABSTRACT: 

 The metallic artifacts exhumated from Castro Marim castle are presented here on their 

tecnological and morphological evolution that near eight centurys of History seems to obligate. 

Neverthless, the evolution on this archaeological site would be adapted to the kind of activities 

that would be desenvolved there in each of their occupation moments. In this case, the option 

was to make a phased analisis of the estate, for this time divided on their distincted sub-

categories created on bases of the character of the objects usefulness. 

 This estate groups creation was careless in terms of interpretation and location of this 

site on the diferent historic periods that he occupied. In the Iron Age we have confirmed its 

integration as a estrategichal place to receive influences on an authentic crescendo, between 

the oriental sphere and the full integration on a “turdetan” iberian world. In Roman Era, we 

assist to the affirmation  of Baesuris on the 1st century BC that is clear on the important set of 

metallic artifacts. 

 

KEY WORDS: Castro Marim, Metallic Artifacts, Iron Age and Roman Era, Metallurgy. 
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Os Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em 

Época Romana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vida é uma pedra de amolar: 

desgasta-nos ou afia-nos, 

conforme o metal de que somos feitos.” 

George Bernard Shaw 

 

“(…) Antes não tivesse eu entre os homens da quinta raça, 

mais cedo tivesse morrido ou nascido depois. (…)” 

Hesíodo (Os Trabalhos e os Dias, 42, 201) 
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DA TEORIA… 

 

1. Introdução ao objecto, objectivos e metodologia do estudo. 

 

O tema deste trabalho visa o estudo e a contextualização de 331 fragmentos de 

artefactos metálicos provenientes do Castelo de Castro Marim, sendo referentes a todas as 

campanhas de trabalhos arqueológicos realizados entre 1983 e 2003, bem como uma 

amostra de dois objectos recolhidos nos trabalhos de Estácio da Veiga e que se encontram 

depositados no Museu Nacional de Arqueologia (MNA). O número total de fragmentos foi 

previamente seleccionado entre o conjunto de artefactos metálicos recolhidos, por se 

enquadrarem nas duas épocas sobre as quais incidimos a análise: a Idade do Ferro e a 

Época Romana. Assim sendo, foram consideradas 293 peças classificáveis e outras 40 

indeterminadas (ou com propostas de classificação).  

Esta escolha prévia excluiu, obviamente, todos os artefactos metálicos 

extemporâneos, às duas épocas em análise, nomeadamente os da Idade Média e de Época 

Moderna. O levantamento dos dados do inventário reflectiu-se na construção de uma base 

de dados elaborada num programa informático especializado (File Maker Pro). Nesta base 

de dados, foram inseridos distintos campos informativos, sendo que, em alguns casos, foi 

necessário utilizar abreviaturas e terminologia codificada. Quanto ao tratamento de 

materiais propriamente dito, este incluiu: limpeza superficial de material, desenho, 

tintagem, pesagem e fotografia. 

Ao longo deste trabalho, pretende-se apresentar e esclarecer alguma da importância 

destes artefactos, tendo sido efectuada uma divisão binária do tema. Uma primeira parte 

teórica (Da Teoria…) referente ao sítio arqueológico do Castelo de Castro Marim e à sua 

importância em dois períodos tão distintos, para a percepção dos contactos entre 

colonizadores e indígenas. Estes contactos visionam o aprofundamento de uma questão 

deveras importante: a da obtenção de metais com o enquadramento das áreas mineiras 

envolventes e a do trabalho metalúrgico propriamente dito. Uma segunda parte (…à 

Prática), mais prática, está relacionada com a visão e análise da categorização dos 

objectos. Assim, a análise tornar-se-á dicotómica: assistiremos a uma divisão muito clara 

entre a Idade do Ferro e a Época Romana. 

Para além da análise morfológica e tipológica de cada exemplar deste conjunto de 

artefactos, foi necessário inseri-los num contexto estratigráfico, correlacionando-os com 
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outras realidades materiais. Este tipo de relação permitiu aferir, em alguns dos casos, um 

menor balizamento cronológico para certas unidades, que alguns exemplares não 

ofereciam. É certo que ao nível estratigráfico se verificam alguns revolvimentos, no 

entanto, algumas peças foram encontradas num contexto habitacional intra-muros, o que 

oferece uma leitura sincrónica bastante interessante, nomeadamente no que diz respeito à 

correlação entre os materiais aqui expostos com o faseamento de ocupação do sítio 

arqueológico. 

Não obstante a divisão cronológica proporcionada pelo tema desta dissertação, a 

análise dual dos objectos nem sempre foi facilitada. Pretendia-se distinguir claramente os 

padrões temporais no que diz respeito à metalurgia, estando assim o trabalho dividido por 

dois grandes períodos com base no faseamento proporcionado pela estratigrafia: Idade do 

Ferro (Fase II, III, IV e V) e Época Romana (Fase VI). 

Uma das grandes dificuldades, aquando do estudo de artefactos metálicos, prende-

se com a análise de pormenor, tanto no que diz respeito à morfologia, como também à 

composição. Este estudo levanta esse tipo de problemas, dado que a maioria das peças se 

encontra bastante fragmentada, e apesar de algumas delas manterem fielmente algumas 

características, em outras foi preciso efectuar um enorme esforço na sua visualização. Não 

tendo existido acções de conservação e restauro, nem de estudos arqueométricos, muitas 

das análises podem ser consideradas hipotéticas: no primeiro caso pela dificuldade de 

percepção do pormenor, e no segundo por impossibilidade de apontar macroscopicamente 

as correctas percentagens de componentes mineralógicos. 

A metodologia do trabalho tem por isso de estar um pouco de acordo com esta 

necessidade de conhecimento básico sobre a natureza espacial do sítio em interacção com 

outros espaços muito específicos: as Minas do Sul de Portugal e outros sítios de habitat 

que tenham estabelecido este tipo de comparação artefactual. O objectivo essencial deste 

trabalho é o de traçar um caminho tanto para a Idade do Ferro como para a Época Romana, 

entre a exploração dos metais, o seu transporte, a sua manufactura e os artefactos como 

produto final.  

Pretende-se a compreensão da rede de dependências humanas que se cria, bem 

como a de transportes: através das vias terrestre, marítima e fluvial. Quanto à manufactura 

metalúrgica, torna-se importante referir os processos de produção, que surgirão como 

apontamentos prováveis e não como considerações finais. Quanto aos artefactos 

propriamente ditos, estes serão definidos dentro das suas categorias, quanto à sua forma, 

morfologia, funcionalidade, difusão e comércio, bem como dentro de propostas 
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cronológicas aliadas à estratigrafia do sítio que permitam uma melhor leitura histórica do 

local. 

O capítulo introdutório (v. Capítulo I) pretende inserir Castro Marim no seu 

contexto geográfico e histórico, apresentando dados cartográficos, literários e uma breve 

análise estratigráfica de modo a ser possível relacionar o espólio com a estratigrafia 

registada. De seguida, apresenta-se uma reflexão sobre a dinâmica de passagem do metal 

ao objecto (v. Capítulo II). Para tal é necessário confrontar o produto local com as distintas 

esferas económicas e sociais que operavam a nível regional e do Mediterrâneo, tanto na 

ligação com a terra e com as minas, como na ligação cultural entre indígenas e povos 

mediterrâneos e continentais, nas chamadas, esferas de contactos e influências que sofrem 

cambiantes ao longo do tempo, não só na transformação do minério como na sua 

conceptualização enquanto produto final.  

Num módulo prático, baseado na análise de cada objecto e o seu enquadramento 

por distintas categorias surge a cisão primária entre, Idade do Ferro (v. Capítulo III, IV e V) 

e Época Romana (v. Capítulo VI, VII e VIII), sendo em cada um dos casos analisado, de 

modo independente, o espólio em ligas de cobre/ bronze e os ferros. Em cada um destes 

casos, surgirão sub-capítulos de acordo com as sub-categorias criadas para este estudo, 

tendo por base o trabalho efectuado em Cancho Roano (KURTZ, 2003 e CELESTINO, et 

al., 2003), adaptando-o à realidade deste sítio. Neste caso, a categoria Artefactos metálicos 

alberga dez sub-categorias: Armas, Escórias e Minérios, Complementos de artefactos de 

madeira, Recipientes e complementos, Objectos cortantes, Objectos de uso pessoal, 

Objectos de adorno, Complementos de arreios de cavalo, Utilitários (Agrícolas, 

Carpintaria, Comércio, Medicina e Cosmética, Militares, Pesca, Vários) e Outros não-

categorizáveis. 

No caso dos Complementos de artefactos de madeira, e dada a dimensão do 

conjunto (81 exemplares), foi criada uma tipologia tendo por base o perfil e distintas 

secções dos objectos, numa tentativa de estabelecer padrões de produção local para os 

distintos períodos e fases. O mesmo sucedeu com o conjunto de anzóis (20 exemplares), 

que foram agrupados com base na dimensão, no terminal e na secção da haste. Não 

obstante a tentativa de criação de tendências morfológicas, este tipo de leitura é meramente 

especulativa, nomeadamente devido à amostra aqui representada. 

De facto, resta-nos compreender que a Península Ibérica sofre, a partir da 2.ª 

metade do 2º milénio a.C., profundas alterações na sua vida económica, dado que entra em 

contacto, através da via mediterrânea e atlântica, com o comércio existente tanto vindo do 
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Norte e Centro da Europa como do Oriente. Esta importância surgiu com a descoberta de 

jazidas mineiras em território peninsular, que foi o vector fundamental para o início das 

trocas inter-regionais. 

Um dos mais importantes objectivos deste trabalho é exactamente o de tentar 

compreender em que moldes ocorriam estas trocas. Para isso temos de entender que o 

metal, por si só, era um símbolo de poder e, oferecia um status social diferente a quem o 

ostentava. Cobre, Bronze, Ferro, Estanho, Chumbo, Prata e Ouro, todos eles representavam 

uma escala de poder. Quanto maior a dificuldade em obter determinado minério, maior o 

seu valor como artefacto de luxo. 

Então, até que ponto alguns destes objectos poderão estar conotados com o género? 

Qual o verdadeiro significado desta enorme barreira cronológica entre a Fíbula de tipo 

Acebuchal e a caixa de selos esmaltada? Onde poderemos verificar o espaço pertencente a 

cada um? Qual a rede de contactos ou de comércio que permitia o acesso a estes objectos, 

por parte desta população? Estas são algumas questões às quais poderão ser dadas algumas 

respostas.  
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2. Capítulo I: Castelo de Castro Marim - Considerações sobre 

um espaço e sobre um tempo. 

 
2.1. O Espaço. 
 

A Vila de Castro Marim situa-se no extremo oriental sul do actual território português, 

no Algarve, que é “a mais meridional província de Portugal” (PIERONI, et al., 2002: 15), 

sendo o Cerro do Castelo um importante sítio arqueológico. A sua ocupação remonta à 

Idade do Bronze, prolongando-se até à Época Moderna – contando no entanto, com alguns 

interregnos. O sítio localiza-se no distrito de Faro, concelho de Castro Marim e está 

representado na Folha 600 da Carta Militar Portuguesa, segundo as coordenadas 

hectométricas de Gauss: 

  x. 261,2 

  y. 28,4 

A sua elevação é de cerca de 42 metros de altitude o que lhe configura excelentes 

condições de defesa natural e de panorama visual (v. Anexo 1 – Fig.1). “Geologicamente, 

implanta-se numa região de depósitos quaternários, entre os xistos do maciço antigo a 

norte, os calcários lacustres do Oligoceno e as rochas eruptivas da orla a oeste.” 

(ARRUDA, 1997: 109) (v. Anexo 1- Fig.2). Esta posição, na margem direita e junto à foz 

do Guadiana, foi igualmente estratégica dado que possuía um controlo efectivo sobre as 

rotas mediterrâneas e também de todas aquelas que seguiam para o interior Alentejano. A 

sua via fluvial é navegável até às Azenhas (Mértola), sendo que a partir do Pulo do Lobo e 

até à foz, a zona é designada por Baixo Guadiana (FREITAS, et al., 2007: 410). Não 

obstante, as fontes clássicas, como Estrabão, apontam para uma geomorfologia distinta à 

época, falando inclusive de duas embocaduras navegáveis (Ibid: 411). Neste trabalho, estas 

vias de penetração para o interior são muito importantes, dado o possível contacto do sítio 

– na Idade do Ferro e em Época Romana, com jazidas mineiras alentejanas, dado que 

Castro Marim pode ter representado um papel cimeiro no tráfego que, através do 

Guadiana, permitia escoar os metais da faixa piritosa alentejana até ao litoral, e daí para o 

Mediterrâneo. 

O rio Guadiana foi sem dúvida o principal trunfo de Castro Marim ao longo da sua 

História: em tempos, este Cerro, de forma circular, poderá ter sido uma ilha, tornando-se 

mais tarde numa península devido ao assoreamento do rio. Castro Marim esteve assim 

conotado com uma forte actividade comercial – fluvial e marítima, tendo perdido alguma 
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importância aquando do possível recuo das águas do rio. Esse recuo é hoje visível devido à 

área circundante ser constituída essencialmente por sapais onde se desenvolve uma 

actividade salineira bastante produtiva.  

Na Idade do Ferro, podemos caracterizar o sítio de Castro Marim como parte 

constituinte de uma rede de povoamento de forte influência mediterrânea, em que os sítios 

alentejanos de habitat parecem ter possuído (a partir do século V a.C.) uma hierarquia 

dependente de “um comércio inter-regional que lhes permite escoar as suas matérias-

primas (metais e produtos agrícolas) em troca de produtos importados” (ARRUDA, 1997: 

145-146). Acima de tudo, podemos aferir por este conjunto, que Castro Marim manifesta 

uma grande disponibilidade “em relação aos novos produtos que aí aportam.”, e ainda que 

o rio “(…) terá funcionado, durante a Idade do Ferro, muito provavelmente, como um 

caminho comercial, ligando directamente (…) o litoral algarvio aos distritos mineiros do 

Baixo Alentejo.” (Id.: 117). Aliás, toda a rede hidrográfica circundante é bastante propícia 

à penetração para o interior, com as Ribeiras de Beliche, Vascão, Carreiras, Odeleite e 

Foupana (ARRUDA, 2000: 4-8). 

De facto as bacias hidrográficas do Guadiana (Castro Marim, Mértola), do Mira 

(Ourique), do Sado (Abul), do Tejo (Olisipo, Santarém) e Baixo Mondego (Santa Olaia), 

“foram os segmentos responsáveis pelos contactos entre as comunidades litorâneas e o 

interior, donde sobressaem os povoados situados em áreas férteis em recursos naturais.” 

(PONTE, 2006a: 112). 

Em Época Romana, Castro Marim sempre foi conhecida pelo topónimo indígena de 

Baesuris. Tal como já foi referido, desempenhou importantes funções de porto, mas 

também “conheceu intensa navegação relacionada com as grandes minas de São Domingos 

e com o acesso à capital conventual, Pax Iulia” (MANTAS, 1990: 159). Também ao nível 

das redes viárias, Castro Marim servia como ponto de cruzamento entre a via Pax Iulia - 

Murtilis e a de Onoba - Baesuris. 

 A cultura material foi, durante a Antiguidade, essencialmente mediterrânea, devido ao 

contacto estreito com populações exógenas ao longo de séculos: Fenícios, Romanos e 

outros povos que ali se fixaram, deixaram-nos um património imensurável, através do qual, 

tentamos hoje obter respostas sobre o seu passado. 
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Fig. 1. – Localização de Castro Marim na C.M.P. , 1 : 25000, folha 600. Serviços Gráficos do Exército, 1980.  
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2.2. O Tempo. 

 
 O âmbito deste trabalho acaba por ser um tanto ou quanto abrangente do ponto de 

vista cronológico. Aliás, temos de compreender o próprio sítio do ponto de vista da 

continuidade e afirmação de uma comunidade entre o século VII a.C. e os inícios/meados do 

século II d.C. As evoluções dos artefactos metálicos ao longo destes (cerca de) oito séculos 

de História não são de fácil interpretação. É certo que reflectem gostos, modas e 

mentalidades, mas são fruto de necessidades prementes, tanto funcionais, como estéticas e 

quase intemporais. 

 Como veremos mais adiante, reflectem História só por si: quando ostentam motivos 

espiralados, transpiram modelos celtizantes, quando se adornam de esmalte, reflectem todo o 

poder de Roma. Como é possível fazer tais afirmações? Muitos destes artefactos inserem-se 

nas duas classes de James Sacket: são tão utilitários como não-utilitários e, são essas 

características não-utilitárias (SACKETT, 1982: 70) que se desenvolvem paralelamente em 

distintos pontos físicos e culturais. É exactamente das trocas entre estes pontos que nascem 

as fusões de técnicas e métodos. 

 Estas trocas entre diversos pontos são por demais evidentes em Castro Marim, 

essencialmente na Idade do Ferro: “Não restam, no entanto, dúvidas que, pelo menos a partir 

da 2ª metade do século VII a.C., (…) os habitantes de Castro Marim entraram em contacto, 

directa ou indirectamente, com os colonos fenícios então instalados no círculo do estreito de 

Gibraltar” (ARRUDA, 2000: 4-40). Sendo assim, este sítio possuía uma esfera de contactos 

bastante alargada entre o pólo tartéssico da margem esquerda do Guadiana e a esfera fenícia 

da área do Estreito. De facto, os materiais apontam para “a sua integração na koiné 

mediterrânea, revelando inúmeras afinidades com os sítios do litoral andaluz.” (FREITAS, et 

al., 2007: 411), sendo ainda possível apontar que na segunda metade do I milénio a.C. 

integraria a Turdetânia (ARRUDA, et al., 2006: 154). 

 Certo é que o sítio não seria uma fundação colonial fenícia, mas sim um habitat 

indígena com plenas e estruturadas relações com os novos habitantes e comerciantes do Sul 

da Península Ibérica. Outros sítios que parecem ter tido uma fundação indígena, são os de: 

Castelo de Alcácer do Sal, Setúbal, Almaraz, Lisboa, Santarém, e Conimbriga. Todos estes 

sítios ocorrem na orla litoral sobre elevações em esporão, nas margens de importantes rios, 

quer dominando os estuários, quer localizados mais a montante, mas sempre em situação 

vantajosa em termos geo-estratégicos, com franco acesso ao oceano e domínio de vias 

fluviais que se comportavam como verdadeiros corredores de exploração do interior 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          20 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

(MAYET, et al., 2001: 249). Assim sucede por exemplo, com o rio Tejo, que funcionou 

como a “grande estrada aquática”, através da qual as influências orientais penetram no 

centro/ interior peninsular (ARRUDA, et al., 2004: 40). 

 Um dos pontos de contacto, com certeza muito importante, foi aquele que o sítio 

estabeleceu com a vizinha Huelva, que também sentia o “impacto do comércio do 

Mediterrâneo Oriental” (ARRUDA, 1997: 113-114) e que deu origem a uma I Idade do Ferro 

Orientalizante, que decorreu entre meados do século VII até ao início do século V a.C.  

(ARRUDA, 2003: 47). De facto, Castro Marim encontrava-se nesse “Círculo do Estreito”, 

sendo evidente a convivência entre comunidades indígenas e contingentes de população 

fenícia, cujos moldes nos escapam (FERRER ALBEIDA, 2004: 289). 

 Poderíamos caracterizar este primeiro momento, como um período entre a adopção do 

ferro e o impacto diacrónico e geograficamente diversificado da etnomigração dos célticos, a 

qual atingiu grande parte do actual Baixo Alentejo no século IV a.C. e que partiu da Meseta 

Ibérica. O período posterior ao Orientalizante Pleno gerou “culturas” diferenciadas: a que se 

desenvolve na Andaluzia Ocidental e Algarve (Turdetânia) e a que se regista na Baetúria 

Céltica, que tem extensões no Alentejo. Fenómeno que aliás tem semelhança no Baixo 

Guadalquivir e na Meseta Sul, que assistem, em meados do século VI a.C., a uma acelerada 

transformação do substrato orientalizante, que gerará os horizontes Turdetano e Ibérico 

Antigo (JIMENÈZ ÁVILA, 2001: 193). 

 A  II Idade do Ferro, acabou por ser um elemento delusor do ponto de vista comercial, 

pois se num primeiro momento existe um gosto exacerbado pelo vermelho-vivo, como são 

exemplo as cerâmicas pintadas em bandas e de engobe vermelho, neste segundo momento, 

surge um gosto pelo negro e vermelho esmorido das cerâmicas áticas. Castro Marim foi um 

dos primeiros povoados portugueses a importar esse tipo cerâmico (cerca de 430 a.C) 

(ARRUDA, 1997: 97), o que parece demonstrar o seu efectivo poder económico e um 

precoce contacto com populações orientais, que a tornaram num verdadeiro porto de 

comércio livre (Id.: 144).  

 Em Época Romana Republicana, Castro Marim ainda é porto importante. Aliás é 

neste tempo que Roma se organiza na exploração da faixa piritosa que decorre desde 

Grândola até Asnacollar. Em Portugal, as minas de São Domingos, Aljustrel e Caveira 

representam esse paradigma. Seria então o metal somente exportado pelo porto de Ossonoba 

(ALARCÃO, 1988: 130), ou também pelo de Baesuris? Sem dúvida que Baesuris, enquanto 

cidade marítima mediterrânea, desempenhou um papel importante do ponto de vista 

económico: “Quanto a Baesuris parece ter sido um porto importante, tendo inclusive 
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cunhado moeda por meados do século I a.C. (…), pertenceu decerto ao território de Balsa, 

pois as fontes literárias, com excepção dos Itinerários, não lhe fazem qualquer referência” 

(MANTAS, 1990: 159). Era em Bias do Sul que se encontrava o marco miliário de Augusto, 

e que marcaria a fronteira entre Balsa e Ossonoba (Id.: 193). Os vestígios do período 

romano-republicano no Algarve são raros, limitando-se a Faro, Cerro do Cavaco, Vila Velha 

de Alvor, Cerro da Rocha Branca, Monte Molião, Foz do Rio Arade e Castelo de Castro 

Marim (ARRUDA, et al., 1997: 460). Para Estrabão “as atenções de Roma parecem dirigir-

se preferencialmente para as terras a oriente e a sul do Anas, a Turdetânia, da qual Estrabão 

faz extensa descrição, referindo ainda a fertilidade das suas terras, a abundância e qualidade 

das suas produções agrícolas, a sua riqueza metalífera, enumerando as suas indústrias” (Id.: 

457). 

 Castro Marim encontrava-se assim na Província da Ulterior, sendo um opidum 

estipendiário, tendo isto provavelmente acontecido “após a vitória de César sobre os filhos de 

Pompeio e com a pacificação definitiva das terras do sul peninsular” (Id.: 463). De resto: 

“Baesuris, cidade que chegou a albergar uma oficina monetária mas que se viu relegada para 

a humilde condição de mansio das estradas que ligavam que ligavam Ossonoba e Pax Iulia à 

foz do Guadiana, em época imperial” (FABIÃO, 1998: 58), e posteriormente até a degredo. 

Na verdade, ali começava tudo e o espaço esqueceu o tempo, tendo sido relegado a quase 

nada! 

 
2.3. Breve Leitura e Análise da Estratigrafia do sítio arqueológico. 
 

 O sítio arqueológico de Castro Marim é um sítio bastante complexo do ponto de vista 

estratigráfico, a julgar não só pelos relatórios de escavação dos anos 80, como também pela 

matriz final das relações estratigráficas. Num primeiro momento, na década de 80, a 

escavação era efectuada pelo método dos quadrados de Mortimer Wheeler (1954) e de 

banquettes de Alain Ferdière (1980). A avaliar pelas considerações nos relatórios finais das 

campanhas, nem sempre se assistia a uma leitura estratigráfica facilitada. Talvez por esse 

motivo, quando se reiniciou o projecto no ano de 2000, se tenha adoptado o método então (e 

agora) universal, de Barker & Harris. Ao longo desses três últimos anos de escavação, foram 

registadas cerca de 1328 unidades estratigráficas, o que representa bem o trabalho hercúleo 

de toda uma vasta equipa dirigida pela Profª. Drª. Ana Margarida Arruda. 

 A área intervencionada nos dois períodos corresponde a um rectângulo de 33 m X 12 

m, que totaliza 293 m2, que se designa por Sector 1 (ARRUDA, et al., 2007: 464). Para 
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compreender toda a evolução crono-tipológica dos objectos de Castro Marim é por demais 

necessário conhecer a estratigrafia ordenada pelos investigadores em sete fases distintas de 

ocupação. 

 A fase de ocupação mais recente corresponde à Fase VII que foi datada de Época 

Moderna. Os vestígios desta ocupação são monumentais, na medida em que o espaço do 

edificado (“Casa do Governador”, Hospício e Igreja) era bastante visível no sítio, tendo tido 

ocupação até meados do século XIX.   

 Quanto à Fase VI datada de Época Romana, esta, concentra-se na zona Sudoeste do 

Sector 1. Apesar da grande importância do sítio em Período Romano-Republicano, as 

evidências estruturais do mesmo surgem bastante dissimuladas. Pelo que se pode analisar, os 

únicos espaços relativamente bem preservados, são os do Quadrado A1, pela potência 

estratigráfica que proporcionaram. No caso dos artefactos metálicos, pode-se considerar que 

surgem abundantemente em contextos estratigraficamente dilusores, como a unidade 

estratigráfica [360] e [385]. Ambas as unidades estão genericamente datadas da Fase VII, não 

por incorrecção de leitura, mas sim porque se trata de níveis claros de enchimento de fossa e 

revolvimento com deposições secundárias.  

 A ocupação romana-republicana mais significativa encontrava-se bem expressa no 

Corte 3, que estava datado de meados do século I a.C. - entre 60 e 30 a.C., sendo aferida por 

cerâmica Campaniense A, B e B-óide, e por ânforas da Classe 67. Foram também 

identificadas várias estruturas júlio-claudianas (entre 20 e 15 a.C.), sendo os dados 

posteriores a Tibério irrelevantes (ARRUDA, 1997: 115-116). No entanto, e, genericamente, 

podemos abranger nesta fase um período cronológico entre finais do século II a.C. e inícios 

do século II d.C., que diz respeito a toda a área intervencionada desde 1983 até 2003. A 

perda de importância de Baesuris em período romano-imperial parece ter por base as 

alterações sofridas por acções de assoreamento e depósitos fluviais (MANTAS, 1990: 155), 

na medida em que as águas que a circundavam deixaram de ser facilmente navegáveis (à 

semelhança de Caetobriga e mesmo Ossonoba). 

 Uma das fases melhor representadas neste conjunto é, sem margem para dúvidas, a 

Fase V que aponta para cronologias mais recentes da Idade do Ferro, sendo que, os seus 

compartimentos parecem sugerir uma preocupação na organização do espaço, na medida em 

que estão orientados de forma semelhante, no sentido NO-SE, formando em alguns casos 

zonas de passagem entre eles (ARRUDA, et al., 2007: 471). Esta fase documenta a 

construção e ocupação de variados compartimentos: 28, 29, Área 30, 31, 32 e 33. A Área 30 
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está circunscrita pelas paredes que limitam os Compartimentos 29 e 31, correspondendo 

muito possivelmente a uma área de passagem. Embora não seja perceptível a planta total do 

Compartimento 31, parece evidente que se trata de uma edificação de grandes dimensões, 

talvez aproximadas às do Compartimento 29, sendo que sofreu profundas remodelações no 

seu espaço interior durante o seu período de utilização. A sua datação prevê um período de 

ocupação entre meados do século V até meados do século IV a.C., proposta essa que será 

confirmada por este espólio de artefactos metálicos. 

 A Fase IV é o momento de ocupação da Idade do Ferro onde se registou uma maior 

extensão da área edificada bem como um maior número de compartimentos: o 17, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 26 e o 27. Para além deste factor de conservação, o factor de preservação é 

também apontado. Não obstante, este espólio regista muito poucos exemplares nestes 

contextos. O Compartimento 27 parece dever a sua preservação a um derrube que indica um 

possível desmoronamento rápido da estrutura. Essa rapidez pode dever-se a uma construção 

primária em alvenaria. Surgem no seu interior, estruturas que poderiam ter funcionado como 

poiais ou bancos corridos, na medida em que ocupavam toda a extensão das referidas paredes 

e a sua superfície utilizável se encontrava regularizada e coberta por caliças esbranquiçadas. 

Ao centro foi posta a descoberto uma moldura de terra misturada com caliças, que lhe 

conferia um tom esbranquiçado, enquanto que o seu interior era preenchido por uma placa de 

argila queimada (Ibid.: 470). No canto noroeste, a sua moldura alargava, de modo a incluir 

uma pequena concavidade com cerca de 12 cm de diâmetro. Esta moldura, poderá muito bem 

corresponder a um altar de ablações semelhante ao encontrado no palácio-santuário de 

Cancho Roano. Este compartimento conserva também a soleira, sendo que a entrada situa-se 

na zona central da parede Este e abre para um “degrau” exterior que em duas pequenas áreas 

está coberto com conchas. O Compartimento 19 comunicaria com o 20. O Compartimento 21 

incluía uma zona de combustão feita com recurso a conchas de ostras, sendo que o 

Compartimento 22 é deste complexo o que apresenta maiores dimensões. A planta dos 

Compartimentos 23 e 24 encontra-se muito truncada, sendo, no entanto, perceptível que se 

trata de um mesmo espaço com uma divisória interna que apresenta uma variação na 

orientação predominante deste complexo. O espaço entre os Compartimentos 21, 22, 25 e 26 

seria aberto, tendo um pavimento parcialmente estruturado por blocos de pedra, funcionando 

como um espaço de passagem entre as áreas edificadas.  

 A Fase III, ainda datada da Idade do Ferro, representa uma área edificada que foi 

posta a descoberto após a desmontagem dos Compartimentos 12, 13 e 14 da Fase IV, e que 
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levou à descoberta dos Compartimentos: 1, 2, 3 e 4. Um pouco afastados surgem outros 

compartimentos: o 6, Área 7, 8, Área 9, 10 e 11. Em frente ao Compartimento 4, desenvolve-

se um amplo espaço, onde não foram identificados quaisquer vestígios arquitectónicos. 

Parece corresponder a uma área descoberta, de passagem, entre os compartimentos mais 

próximos da encosta e os imediatamente a Sul. A área 9 seria um importante espaço de 

passagem entre os compartimentos 5, 8 e 10, funcionando, de igual forma, como acesso ao 

Compartimento 6 (Ibid.: 468). No interior do Compartimento 11 foi identificada uma 

estrutura delimitada por blocos de pedra que lhe conferem uma forma quadrangular, 1x1m. 

Aparentemente, era rebocada na sua totalidade por caliças esbranquiçadas. A zona central era 

coberta por uma capa de argila vermelha onde afloram alguns fragmentos cerâmicos.  

 A Fase II corresponde à mais antiga ocupação da Idade do Ferro, registada, até ao 

momento, no Castelo de Castro Marim. A sua caracterização é em muito dificultada pela 

escassez e mau estado de conservação dos vestígios arquitectónicos, que surgem amplamente 

truncados, traduzindo uma ocupação continuada do espaço, em que as fases construtivas se 

sucedem, destruindo ou reutilizando parte das evidências de fase anterior (Ibid.). Desta fase 

encontram-se datadas duas estruturas de lareira e uma circular de pedra, sendo que os seus 

estratos encontravam-se entre a construção dos compartimentos da fase III e a rocha-mãe. 

Entre a Fase II e a Fase IV, é possível que o habitat se desenvolva entre meados do século 

VII e meados do século V a.C. A Fase I possui evidências relativas à ocupação do sítio 

durante a Idade do Bronze mas que são no entanto muito escassas, resumindo-se a apenas um 

estrato. 
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3. Capítulo II: Metal e Metalurgia.  

 

3.1. O Metal como Artefacto: apresentação de uma classe, de um 

significado e de uma personalidade. Morfologias e Funcionalidades. 

 

 Segundo os arqueólogos processualistas, os artefactos podem ter três itens de 

comportamento: material, em relação com o meio ambiente; social, ligados à organização 

social ou a uma hierarquia; ou ideológico, se transportam uma ideia, um valor e servem um 

sistema (GAMBLE, 2001: 102). Binford vai resumi-los segundo estas classes, em: técnicos, 

sócio-técnicos e ideo-técnicos. Sendo que afirma também, que todos os artefactos atravessam 

estas três condições, mas uma delas destaca-se claramente face às outras (BINFORD, 1962: 

23-25).  

 No caso deste conjunto de artefactos metálicos, podemos dizer que atravessam as três 

classes, mas tudo indica que amiúde transparece a componente ideológica ou ideo-técnica. 

Na maior parte dos casos, trata-se de “símbolos em acção”, como os descreve Hodder. De 

facto, um artefacto pode possuir uma personalidade muito distinta: “É devido ao modo como 

hoje interagimos com o mundo material que construímos uma apreciação de como os 

objectos e as pessoas interagiam no passado. Mas não temos connosco essas pessoas. No 

entanto, temos os seus artefactos, sítios, monumentos, paisagens e até mundos” (GAMBLE, 

2001: 104-105). Segundo o mesmo autor, Clive Gamble, os artefactos devem ser 

investigados segundo a sua própria biografia baseada em seis palavras-chave: produção, 

função, contexto, trocas, consumo e transformação. Estes serão os tópicos que tentarei 

abordar em cada uma das categoriais artefactuais em análise, pois os “artefactos têm histórias 

tais como nós. Têm ciclos. Participam em outras vidas.” (Id. : 106). 

 O metal, depois de transformado, adquire morfologias muito variadas, adaptadas a 

distintas funções. Parece verdade que no momento inicial esteve carregado de um valor 

simbólico tão forte, que os artefactos com ele produzidos, foram considerados bens 

sumptuários e de luxo. É mesmo possível que o conhecimento das técnicas de explorar e 

trabalhar o metal, tenha levado directamente à hierarquização das comunidades, à sua 

estratificação: quem possuía estes valores pertencia a elites que tinham acesso a estes 

objectos. Tanto do ponto de vista estético, enquanto objectos de adorno, como do ponto de 

vista militar, quando se produziram armas, e a guerra só por si passou a ter peso na 

economia, o metal ganhou um peso incontestável e incontornável. Não obstante, no caso dos 
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primeiros ferros, esta natureza sócio-simbólica e de status, não é “líquida”, dado existir uma 

diversidade de micro contextos e entendimentos do ferro por parte das comunidades 

(VILAÇA, 2006: 98). 

 Quanto aos metais em si mesmos, sabemos que o Cobre nativo, sob a forma de 

pepitas de metal, surge em veios ou filões das rochas mais arcaicas. É, no entanto, muito 

mais comum sob a forma de mineral: cuprite, malaquite e calcopirite. Esta última é frequente 

na chamada faixa piritosa ibérica – Caveira, Aljustrel, São Domingos e Rio Tinto 

(PARREIRA, 1982: 27). Quanto ao Bronze, sabemos que este é obtido por uma liga binária 

de cobre (90%) e de estanho (10%). Foi exactamente, com base na escassez deste último no 

Próximo Oriente que foi formada uma Rota do Estanho por Fenícios e Gregos, com o intuito 

de procurar e explorar novas fontes no extremo Ocidental da Europa (Id. : 54). Com o 

aumento gradual da utilização de estanho, a liga aumenta a dureza do metal, melhora a 

resistência, a colabilidade a altas temperaturas, a elasticidade e a ductilidade, com cerca de 

10-12% de estanho. Na Idade do Ferro, a introdução de chumbo simplifica o processo de 

colagem e permite uma produção de forma mais elaborada, reduzindo o tempo de trabalho 

(GIUMLIA-MAIR, 2003: 49). Não obstante, também neste período a frequência de bronzes 

chumbados é muito comum (GÓMEZ RAMOS, 1999: 185). 

 O ferro é muito abundante no sul do território português, sendo que a sua tecnologia 

surgiu no século XII-X / IX a.C (VILAÇA, 2006: 93). Para se atingir uma temperatura entre 

os 1300 e os 1400ºC, é necessária uma ventilação por foles, que levava à obtenção de um 

“bolo metálico” que era novamente aquecido na forja e transformado em barras ou lingotes 

(PARREIRA, 1982: 45). Temos então, no ferro, a obtenção de várias qualidades que eram 

praticamente impossíveis com outros metais: “O Ferro fazia parte do esquema mental dos 

habitantes de Cancho Roano no âmbito do comum e diário, sem mais valor do que as suas 

próprias características intrínsecas: dureza, preço reduzido e transformabilidade.” (KURTZ, 

2003: 296). 

 Por todos estes motivos, este trabalho pretende descrever morfologias e 

funcionalidades do metal por si mesmo na Idade do Ferro e em Época Romana, pois “se a 

Arqueologia é muito mais que uma classificação tipológica, não pode dispensá-la: por essa 

razão, a Arqueologia histórico-culturalista mantém uma permanente actualidade. A 

arqueologia histórico-culturalista, porém, explora pouco, ou mesmo nada, a dimensão 

simbólica dos artefactos. Os homens não produzem apenas artefactos úteis, mas também 

objectos simbólicos.” (ALARCÃO, 1996: 20). 

 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          27 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

3.2. Origem e Evolução da Metalurgia: dados sobre a Metalurgia do 

Extremo Ocidente da Península Ibérica e Horizonte Mineiro Envolvente. 

 

 O Cobre foi o primeiro metal a ser explorado e trabalhado, calcula-se desde 7.000 

a.C. (v. Anexo 3 – Fig.10), tendo a técnica do seu trabalho chegado da Ásia (Irão) 

(RENFREW, et al., 2000 : 339), sendo o metal obtido nas minas do deserto arábico 

(ARAÚJO, 2001: 212). A difusão da técnica do Bronze surge, nomeadamente, dos contactos 

entre egípcios e comerciantes fenícios e gregos para a obtenção do bronze pré-fabricado ou 

do estanho (Id. : 157). De facto temos de compreender que com o fabrico do bronze existiu 

uma obrigação de maior desenvolvimento e cruzamento de contactos inter-regionais, dado 

que a coexistência regional de cobre e estanho é rara, sendo óbvio que os locais que 

beneficiassem desta condição se encontrassem em primeiro plano enquanto centros 

produtores (VILAÇA, 2003a: 45) e exportadores. A partir do Bronze Final, o maior volume 

de produtos manufacturados proporciona uma grande oferta de mercado que se abre à 

generalidade da sociedade com uma série de objectos que eram posse de tão poucos 

(BLASCO, 1993: 98). 

 É com a conquista da Península Ibérica que Roma se vê confrontada pela primeira vez 

com a “de la mise en valeur dês gîtes métalliféres” (DOMERGUE, 1995: 227). Segundo 

Floro (2,33, 59-60), é após a pacificação do noroeste da Península Ibérica que o Imperador 

Augusto (27 a.C.-14d.C.) deve ter ordenado medidas para a exploração metalífera (WAHL, 

1998: 57). Os dados que temos sobre o regime de exploração de minas em Época Romana, 

para território português, é bastante significativo no caso de Três Minas (Vila Pouca de 

Aguiar: ouro) e Aljustrel (Beja: cobre e prata) (v. Anexo 3 – Fig.8). No primeiro caso, o 

regime de exploração era directamente regido pelo Estado, enquanto que nas minas de 

Vipasca a exploração era dada a particulares através de concessões (ALARCÃO, 1988: 123). 

Apesar de se ignorarem os esquemas de produção das minas de São Domingos (Mértola: 

cobre) e Caveira (Grândola: cobre), estas contam com explorações, pelo menos datáveis da 

Idade do Ferro. As minas de Aljustrel estariam integradas na civitas de Pax Iulia, mas 

independentes desta, através de um “couto mineiro (metallum vispacensis), administrado por 

um procurator que dependia, por certo, directamente, do procurator da Província da 

Lusitânia, residente em Mérida.” (Id). Quanto às concessões, estas tinham um custo de cerca 

de 4000 sestércios para cada concessionário pelo filão argentífero, e outro tanto pelo filão 

cuprífero, para além de ser obrigatório doar metade do minério extraído ao Estado (Id.). 
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 As Três Minas contaram com uma guarnição militar, bem como com um trabalho 

diário efectuado por cerca de 2000 operários (Id. : 125). A sua exploração decorreu desde a 

Época de Augusto, até aos fins do século II ou inícios do III d.C., e poderá ter estado 

relacionada com a exploração de chumbo em Longroiva (Meda) (Id. : 132). O cobre de 

Aljustrel, São Domingos e de outras minas do Alentejo Oriental e do Algarve poderia ser 

exportado pelo porto de Ossonoba. Porém, o sítio de Baesuris parece ter desempenhado um 

papel igualmente importante: “As minas de São Domingos teriam de estar ligadas a Mértola 

por um ramal. A navegabilidade do Guadiana parece dispensar uma estrada por terra entre 

Mértola e Baesuris; mas esta povoação ligava-se por estrada a Balsa e Ossonoba; um 

miliário em Bias do Sul marca a passagem. É incerta a ligação de Ossonoba com Mértola e 

com Beja.” (Id.: 101). 

 Quanto ao Ferro, a sua comercialização era extremamente reduzida, porque era 

facilmente obtido em jazidas superficiais essencialmente na zona da serra algarvia – Serro do 

Rocio (Aljezur), Adualho (Lagos), Alagoas (Loulé) e Serros Altos (Albufeira).  

 Apesar destas facilidades aparentes, a sua produção e trabalho são muito mais 

complexos do que os do bronze (CAMPS, 1999: 29), pelo que o seu impacto não é imediato. 

De facto, e pela análise dos bronzes tartéssicos, tudo parece indicar que não houve grande 

impacto na tecnologia propriamente dita (na passagem do Bronze Final para a I Idade do 

Ferro Orientalizante) senão na moda, aparecendo novos tipos adequados a novas 

necessidades (ROVIRA LLÓRENS, 1995: 487). Castro Marim acaba por estar integrada 

naquilo a que o Prof. Maluquer apelidou de “auréola cultural de Tartessos”, mas de que 

modo? A exportação dos metais extraídos nesta área é conhecida, mas o seu papel na 

comercialização dos seus derivados ainda se encontra por explicar: era protagonista ou um 

mero actor secundário? (FERNÁNDEZ JURADO, 1995: 411). De facto, e no que à 

Península Ibérica diz respeito: “a sua anterioridade relativamente ao estabelecimento dos 

fenícios parece ser inequívoca.” (VILAÇA, 2006: 93). 

  O Estanho na Europa, está restringido a Erzgebridge, Bretanha, e na Península 

Ibérica encontra-se em solos graníticos (BLASCO, 1993: 100), essencialmente típicos das 

regiões setentrionais, em especial da zona da Beira Baixa e do Vale do Zêzere (MARTINS, 

1996: 96). O Chumbo foi explorado tanto em Meda como em Aljustrel. 

 De facto, todos “estes povos colonizadores trouxeram principalmente as técnicas de 

mineração e de fundição do metal mas não introduziram as técnicas de trabalho artesanal de 

transformação do produto em bruto, mantendo assim uma dependência constante das 

populações autóctones (deverá ler-se elites) em relação aos produtos manufacturados” (Id.). 
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Aquilo que podemos reter dos pontos de contacto que Castro Marim manteve ao longo dos 

tempos reflecte igualmente a premência do horizonte mineiro envolvente. Quer isto dizer 

que, para além da triangulação de exploração mineira Caveira – Neves-Corvo – São 

Domingos, a existência de minas na área circundante é também uma evidência: Pego de São 

Domingos (ferro), Cerro da Mina e Conceição (cobre) e Soalheirões (cobre) (base de dados 

Endovélico). Da análise que é possível fazer, poderemos deduzir que os habitantes de Castro 

Marim podem ter explorado minérios em zonas muito próximas, mas que se encontravam 

certamente relacionados, desde a Idade do Ferro (na esfera tartéssica/turdetana), e 

posteriormente em Época Romana, com um comércio de produtos manufacturados. Este 

comércio deverá ter-se realizado em três eixos distintos: comércio fluvial até Mértola, 

comércio marítimo até à zona da actual Andaluzia, e em um eixo de comércio marítimo/ 

terrestre para ocidente pela costa. Sem dúvida que a função económica exerce, em Castro 

Marim, um lugar destacado, sendo que com a sua função distribuidora de cidade marítima 

mediterrânea se torna um centro de trocas privilegiado. 

 

3.3. Modos de Extracção e de Produção. Distribuição Temporal e Espacial. 

 

 Desde o Antigo Egipto, que as técnicas metalúrgicas são representadas em frescos, 

com cenas que mostram os operários a activar o fogo, utilizando longos tubos rodeados nas 

pontas inferiores por uma massa de lodo do Nilo para impedir que se queimassem. Este modo 

rudimentar mas prático de forja começou a ser utilizado antes do Império Novo pelos 

operários metalúrgicos. Para além disso eram utilizados foles que alternavam o ar na câmara 

de combustão do “forno”. 

 O cobre encontra-se tanto a céu aberto como em profundas galerias (v. Anexo 3 – 

Fig.9). A extracção deste mineral conseguia-se aquecendo a rocha com fogo e depois 

arrefecendo-a com água fria, o que a fazia entrar em diáclase e saltar. O mineral era então 

transportado para o exterior, através de estruturas de madeira, onde era posteriormente lavado 

(BLASCO, 1993: 100). 

 Quanto ao ferro, como já vimos referenciado anteriormente, a sua extracção é 

facilitada por se encontrar muitas vezes à superfície. A sua produção foi sendo melhorada, 

sendo que do desempenho dos diferentes tipos de fornos muitas vezes dependia a qualidade 

do trabalho. Tal como analisado por Vicent Serneels, recorrendo a exemplos etno-

arqueológicos, existem pelo menos três tipos de fornos (SERNEELS, 1998: 16): um primeiro 

grupo mais primitivo, escavado no solo e sem separação da escória; um segundo grupo com 
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separação vertical da escória e com uma câmara de combustão fechada; e um último grupo 

com escorrimento da escória para o exterior (v. Anexo 3 – Fig.11).  

 A escassíssima presença de lingotes de estanho faz pensar que na maioria dos casos 

eram os próprios bronzistas que trabalhavam o estanho em bruto (BLASCO, 1993: 100). 

 A maioria dos grandes centros mineiros possuía na sua zona periférica jazidos 

mineiros primários. Em Época Romana, o desmonte era feito com recurso ao fogo, a 

extracção era realizada por meio de poços mediante cabrestantes. Dentro das galerias, 

circulavam carros de madeira com o minério bruto, que era posteriormente moído por quatro 

pilões. Este desmonte realizava-se parcialmente a céu aberto, sendo que as profundidades 

máximas atingidas eram de 120 metros. Plínio (33, 69) refere todo o trabalho a realizar: 

“quod effosum est, tunditur, lavatur, uritur, molitur in farinam” (WAHL, 1998: 67). 

 O fabrico de objectos metálicos era levado a efeito em duas esferas muito distintas. 

Uma escala local, dedicada a produzir pequenos utensílios destinados a cobrir as 

necessidades laborais e domésticas mais primárias, e que era realizada em instalações muito 

básicas e dentro dos próprios povoados. Quanto à escala industrial, esta encontrava-se 

baseada na existência de uma rede de centros produtores com canais de distribuição muito 

bem definidos (BLASCO, 1993: 102). A produção metalúrgica poderia, ou não, deixar 

vestígios mais facilmente: no caso da forja ou da moldagem em cera, nem sempre eram 

evidentes, enquanto que o molde bivalve é facilmente identificável nos contextos 

arqueológicos (v. Anexo 3 – Fig.12) . Um dos maiores problemas com que os investigadores 

se deparam é com a falta de evidências relativas à produção dos artefactos metálicos, dado 

que “embora os moldes feitos em pedra sejam facilmente reconhecíveis nos sítios escavados, 

este não é necessariamente o caso de moldes feitos noutros materiais” (LE FÉVRE-

LEHÖERFF, 1998: 108). Outra das dificuldades no estudo da produção metalúrgica é o da 

falta de vestígios de exploração de minas em épocas mais recuadas, porque “em muitos 

casos, as frentes de exploração de época romana ou moderna, apagam literalmente os mais 

antigos vestígios, impedindo uma real avaliação das diferentes épocas em que a jazida 

metalífera foi aproveitada” (FABIÃO, 1998: 44). 
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… À PRÁTICA. 

 

IDADE DO FERRO 

 

 A Idade do Ferro em Castro Marim está, como desde há muito sabemos, bastante 

bem documentada, e portanto, tal como seria de esperar, o conjunto de artefactos metálicos 

faz juz a esse decorrer da História entre a 1.ª metade do século VII a.C. (Fase II) até ao 

século III a.C. (Fase V). No total, trataram-se 222 objectos desta Época, dos quais nove da 

Fase II, apenas sete da Fase III, 33 da Fase IV e um impressionante conjunto de 173 

contextualizados (ou integrados agora) na Fase V da ocupação sidérica do Castelo de 

Castro Marim. 

 Através desta amostra, podemos, desde já, concluir uma enorme prevalência de 

importância quantitativa e qualitativa dos materiais conotados com os séculos V, IV e III 

a.C. Pois aqui confluem aspectos até então divergentes, opiniões anteriormente contrárias, 

e a cisão real de todos os espaços do Mediterrâneo ao Atlântico. E é essa a relevância 

maior da leitura, o aportamento de novos dados e novas luzes sobre a coexistência de todos 

os mundos e a sua verdadeira ligação. Se é que, algum dia, houve realmente barreiras… 

 

4. Capítulo III: A Fase II – os artefactos metálicos da 1.ª metade / 

meados do século VII a.C. 

 
 Ao nível do faseamento estratigráfico, e sua correlação com a dispersão de artefactos 

metálicos, recebemos da Fase II, um conjunto minoritário (se bem que não de somenos 

importância) de nove objectos, repartidos por quatro sub-categorias: Armas, Objectos de 

uso pessoal, Utilitários Vários e Outros não-categorizáveis (v. Fig.2). A totalidade da amostra 

apresenta como matéria prima uma liga de cobre-bronze (?) (v. Fig.4). Não podemos com isso 

dizer que o ferro não tivesse já prevalecido em anterior momento, no entanto, tal registo não 

chegou até nós. 

 É no entanto de referir que esta Fase II não se encontra bem caracterizada, 

nomeadamente no que diz respeito à definição do seu espaço concreto (ARRUDA, et al., 

2007: 467), ou mesmo, de um conjunto de nove fragmentos de cerâmica de engobe 
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vermelho, que não permitem apontamentos cronológicos absolutos para esta fase de 

ocupação (FREITAS, 2005: 84). Igualmente de salientar, a inexistência de escórias e. ou 

minérios apenas nesta Fases II, datada, genericamente, de início,/ meados do século VII a.C., 

como ilustrativo de um primeiro momento da Idade do Ferro. 

3 3

2

1

Armas Outros não-categorizáveis Utilitários Vários Objectos de uso pessoal

Fig. 2. – Gráfico representativo do número de objectos por categoria na Fase II. 
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Fig. 3. – Gráfico representativo da percentagem de objectos na Fase II. 
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 Fig. 4. – Gráfico representativo da percentagem de ligas metálicas utilizadas na  Fase II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. – Gráfico representativo do número de objectos identificados nas diferentes unidades estratigráficas da 

Fase II. 
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Fig.6. – Gráfico representativo da percentagem de objectos relacionados com compartimentos na Fase II. 

 

 

4.1. Armas. 

 As armas desta fase (n.º 1 - 3 ; v. Estampa A e Estampa I) caracterizam-se apenas por 

um diminuto conjunto de três contos de lança de cobre/ bronze (?), sendo que dois deles são 

provenientes do mesmo contexto estratigráfico. Há, no entanto, uma questão que se prende 

com a inexistência (nesta fase) de pontas de lança ou seta que lhes estivessem associadas. 

Trata-se por isso apenas de três elementos idênticos, que eram trabalhados a partir de uma 

placa semi-circular, que sendo enrolada sobre o seu próprio eixo central, constituiria esta 

forma cónica que seria então o depósito de encabamento para uma haste em material 

perecível (madeira). Este encabamento era finalizado com a aplicação de um rebite 

transversal à peça e que permitia a sua sustentação, sendo que, dos três objectos recuperados, 

apenas um deles, conserva este rebite e nenhum deles excede os 2 cm de comprimento 

máximo conservado.  

 Estes contos de lança são, assim, uma espécie de protecção / armadura da 

extremidade proximal de certas armas de haste (BRUNAUX, et al., 1988: 89). No entanto, e 

apesar de se revistirem desse carácter utilitário, pensa-se que não será de todo desprezada a 

opção de exercerem algum tipo de acção defensiva. Quanto a apontamentos cronológicos, 

estes não são de fácil interpretação, até porque a tecnologia empregue facilita a sua criação 

em qualquer momento. Não obstante, parecem carregar uma forte matriz do Bronze Final, 

quando surgem associadas às pontas de seta com pedúnculo. Este é o caso, do depósito da ria 

de Huelva (ALMAGRO BASCH, 1940: 63 – lâmina V), onde surgem os paralelos mais 

idênticos às peças que aqui apresentamos. No entanto, esta tradição segue na 1.ª Idade do 
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Ferro, nomeadamente em Pics del Corbs, sob a forma de ponteiros de bainha de punhal/ 

espada com engrossamento terminal (BARRACHINA IBÁÑEZ, et al., 1996: 97), estes 

relacionados com o século VIII-VII a.C. 

 Devido às suas proporções e à sua possível associação às pontas de seta de pedúnculo, 

quase que seria possível arriscar numa designação de “conto de ponta de seta” para estes três 

exemplares. Certo é que, caso estejam realmente associados a este tipo de arma, podemos 

fazer um apontamento cronológico para o século VII a.C., dado que no século VI a.C. este 

tipo desaparece de contextos peninsulares. 

 

4.2. Objectos de uso pessoal. 

 Esta sub-categoria está nesta fase representada apenas por um exemplar de perfil 

completo de uma pinça de cobre/ bronze (?). Deverá tratar-se de uma pinça de depilar (n.º 4; 

v. Estampa I) e não de uma presilha, como aquelas identificadas na necrópole de Osma 

(Soria) (LA TORRE, et al., 2002: 140). Este facto deve-se à largura e espessura das hastes, 

que se apresentam de reduzidas dimensões face aos exemplares supra-mencionados, bem 

como aos exemplares que veremos adiante associados à 2.ª Idade do Ferro. Um exemplar de 

paralelo surge em El Palomar (Badajoz) (ROVIRA LLÓRENS, et al., 2005: 1234-1235), 

associado a contextos do século VII a VI a.C., o que confirma a antiguidade do nível onde a 

pinça foi encontrada. 

 

4.3. Utilitários Vários. 

 Designam-se por Utilitários Vários objectos aos quais pode ser atribuída mais do que 

uma funcionalidade, ou sobre os que não esclarecem sobre a sua função. Parece ser esse o 

caso destes dois elementos (n.º 5 e 6; v. Estampa I) que não oferecem dados precisos para a 

atribuição de uma única tarefa de “especialização”. Para além disso, e por se tratar de 

objectos de cobre/ bronze (?), divergem daqueles encontrados em Cancho Roano (KURTZ, 

2003: 334-335) aos quais foi atribuída a designação de punções. Não obstante, não devemos 

descurar o facto de a cronologia proposta de 1.ª metade do século VII a.C. até meados dessa 

mesma centúria, possa ser esclarecedora da não adopção do ferro nestes contextos utilitários. 

 Ambos apresentam uma haste de secção quadrangular robusta, que afila na sua 

extremidade distal de modo a poder trabalhar materiais tão díspares como a madeira ou a 

pedra. 
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 Ao nível da integração destes materiais na estratigrafia, ambos foram encontrados na 

unidade estratigráfica [830], que se encontra descrita como o preenchimento de uma 

depressão/ bolsa no afloramento rochoso, sendo por isso atribuída à ocupação mais antiga da 

Idade do Ferro naquele povoado. 

 

4.4. Outros não-categorizáveis. 

 Este conjunto é formado por três indivíduos (n.º 7 a 9; v. Estampa I), aos quais não 

podemos atribuir uma categoria, mas para os quais podemos avançar com propostas de 

classificação.  

Os dois primeiros fragmentos não são de todo esclarecedores: um fragmento de haste 

de cobre/ bronze (?) de designação indeterminada (n.º 8), e ainda um pequeno elemento em 

forma de “8”, decorado com linhas incisas, numa espécie de malha de losangos (n.º 7). No 

caso do n.º 9, este apresenta um perfil contorcido numa das extremidades do fio de cobre/ 

bronze (?) de secção circular. Essa inflexão, bem como o arco curvilíneo, parece apontar para 

um fragmento de arco de fíbula de tipo “Dupla Mola”/ Ponte 3.a (PONTE, 2001: 142) ou 

“Alcores”/ Ponte 8 (Id.: 162). A fíbula de dupla mola, encontra-se datada em Alcácer do Sal 

entre finais do século VIII e século VII a.C. (Id. : 142) e a fíbula de tipo Alcores é geralmente 

associada à área de influência “tartéssica” (ARRUDA, 1999: 238), prevalecendo geralmente 

em contextos do século VIII a.C. Não obstante, qualquer das hipóteses parece viável, apesar 

de este fragmento não poder avançar cronologias devido ao seu estado de conservação. 

 

Podemos assim concluir que a Fase II se encontra longe de ser uma fase de clara 

leitura cronológica, na medida em que, no que toca ao conjunto de artefactos metálicos e de 

cerâmica de engobe vermelho, as indicações e apontamentos não são precisos. A definição 

estratigráfica também é pouco objectiva, dado ter uma fraca associação de materiais a 

estruturas (v. Anexo 2 – Fig.3). Excepção parece ser a da unidade estratigráfica [830], [899] 

(v. Fig.5) e Compartimentos 2 /3 e 26 (v. Fig.6). 

Não obstante o fraco conjunto numérico, parece-nos que os dados do espólio 

artefactual metálico parecem corroborar um apontamento cronológico para inícios do século 

VII a.C., com base nos contos de ponta de seta de pequenas dimensões (que poderão tratar-se 

de modelos evoluídos do Bronze Final) que desaparecem nos inícios do século VI a.C., e 

ainda na pinça de hastes finas que em muito diverge daquelas associadas à 2.ª Idade do Ferro, 

e que poderemos estudar em capítulo posterior.  
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 5. Capítulo IV: A Fase III – os artefactos metálicos da 2.ª metade 

do século VII a.C. 

 

 A Fase III oferece o menor conjunto, que soma um total de sete objectos, repartidos 

por 6 sub-categorias, o que não é de todo significativo: Objectos cortantes, Objectos de uso 

pessoal, Recipientes e complementos, Utilitários Comércio, Escória e Minérios e ainda 

Outros não-categorizáveis (v. Fig.8). Quanto à matéria-prima utilizada, assistimos aqui ao 

surgimento de minério de ferro, para possível transformação, bem como de uma faca 

afalcatada de ferro (v. Fig.7). No entanto, as ligas de cobre/ bronze (?) continuam maioritárias 

no conjunto (v. Fig.9).  

 Curiosamente, a Fase III encontra-se bem conservada ao nível arquitectónico, e 

apresenta já dois núcleos de compartimentação e orientação distinta: um primeiro núcleo de 

orientação NO-SE com os compartimentos 1 a 4, e um segundo núcleo (bastante modificado 

e alterado pelas construções/ remodelações de fases posteriores) de orientação E-O que 

engloba os compartimentos 5 a 11 (ARRUDA, et al., 2007: 467-468). Este conjunto 

apresenta apenas três objectos enquadrados nos compartimentos 1, 2/4 e 8. Já os minérios de 

ferro foram exumados de um contexto exíguo à muralha e referente a uma área de combustão 

(v. Fig.10 e 11). 

 De qualquer modo, e à semelhança do que havia sucedido com a fase anteriormente 

descrita, os dados referentes ao espólio metálico são demasiado escassos para avançarmos 

com cronologias finas para o faseamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. – Gráfico representativo da percentagem de objectos na Fase III. 
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Fig. 9. – Gráfico representativo do n.º de indivíduos para cada uma das ligas metálicas utilizadas na Fase III. 
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Fig. 10. – Gráfico representativo do número de objectos identificados nas diferentes unidades estratigráficas da 

Fase III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. – Gráfico representativo da percentagem de objectos relacionados com compartimentos na Fase III. 
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5.1. Objectos cortantes. 

 Esta categoria apresenta-se representada apenas por um objecto designado por faca 

“afalcatada” de ferro (n.º 10; v. Estampa A e Estampa I). Estes elementos de ferro não se 

incorporam, segundo Fernando Quesada Sanz (2002b: 36), na categoria de armamento, pelo 

que foram claramente individualizados. As facas “afalcatadas” constituem um dos conjuntos 

melhores representados, sendo maioritárias numa fase posterior de ocupação do sítio – Fase 

V. Como a designação indica, estas facas apresentam uma lâmina inflectida, que parece 

reproduzir o modelo da falcata ibérica. Geralmente são considerados como sendo o grupo 

mais “típico” (KURTZ, 2003: 319) e comum de um contexto da Idade do Ferro peninsular.  

 A sua variedade formal é extremamente complexa, apresentando encabamentos muito 

distintos, bem como uma espessura e largura de lâmina muito variável. Poderíamos até 

sugerir que alguns destes objectos se pudessem integrar em contextos utilitários muito 

específicos e especializados. Neste caso, trata-se de um exemplar de pequenas dimensões, ao 

qual poderíamos até indiciar como pertencendo ao grupo das miniaturas das de tipo 2.c.1 de 

Guillermo Kurtz (2003: 320). Desconhecemos se poderá ou não integrar-se como oferenda 

sendo que, a faca “afalcatada” tem numa fase inicial da Idade do Ferro um carácter ritual, 

associado ao sacrifício (QUESADA SANZ, 2002b: 36). É assim frequente em contextos 

como o de La Luz (Múrcia), estas facas serem inumadas possivelmente depois das libações 

(LILLO CARPIO, 2002: 35) Neste primeiro caso de Castro Marim até podemos avançar com 

esse tipo de atribuição simbólica, ou pelo menos de objecto de prestígio, tendo sido exumado 

de uma zona de combustão. Encontra ainda paralelo, por exemplo, nas necrópoles de 

Cástulo, onde nunca excede os 20 cm de comprimento (GARCÍA-GELABERT, et al., 1989: 

111), bem como em La Fonteta onde as primeiras se encontram datadas do século VIII a.C. 

(LE MEAUX, et al., 2007: 324). 

 A nível estratigráfico também não é esclarecedor, na medida em que não se encontra 

associado a qualquer compartimento, mas sim a uma possível zona de combustão datada de 

meados a finais do século VII a.C. Não obstante, este tipo de facas parece surgir a partir do 

século VI a.C., pelo menos é essa a cronologia mais remota para muitas das necrópoles onde 

surgem (Villajoyosa), relacionadas com o período “Ibérico Antigo” (MARCOS 

GONZÁLEZ, et al., 2005: 77). Facto que também deve ter pesado na atribuição desta 

cronologia à unidade [915], é a clara associação a um único objecto do mesmo contexto: um 

fragmento de cerâmica cinzenta, datada genericamente entre o século VIII e a segunda 

metade do V a.C. (ARRUDA, et al., 2000: 48). Temos assim de equilibrar neste objecto, por 
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um lado o facto de se tratar de uma faca “afalcatada” e por outro a cronologia que o seu 

enquadramento sugere. Avançamos assim com uma proposta cronológica que deverá abarcar 

no máximo o final do século VII ou inícios do VI a.C. 

 

5.2. Objectos de uso pessoal. 

 Categoria representada novamente por apenas uma pinça de cobre/ bronze (?), 

decorada, de grandes dimensões (n.º 11; v. Estampa I). Nesta categoria, foram integrados 

todos os objectos com fins higiénicos, e que apesar de estarem bem documentados em Época 

Romana, são por vezes menosprezados na Idade do Ferro, e indicados como pertencentes a 

actividades comerciais. Este exemplar distingue-se de muitos outros, ao possuir incisões 

transversais que o tornam num acessório pessoal cuidado. 

 Esta peça de cobre/ bronze (?) encontra-se fragmentada, pelo que não possuímos o 

perfil completo da peça, mas sim apenas uma das hastes. Esta possui uma forma troncocónica 

com inflexão em “S” na parte superior que constituiria a mola de pressão. Surgem assim 

cinco incisões a cerca de metade do corpo, com formas ligeiramente amendoadas. As pinças 

eram por vezes um elemento feminino, que poderia ocorrer em conjunto com a fíbula, numa 

função ornamental comum entre o século VIII e V a.C. no âmbito veneto, no arco alpino e na 

Eslovénia (NASCIMBENE, 1999:121). Nos sítios ibéricos e celtibéricos, as pinças de depilar 

são muito comuns, sendo que nestes casos surgem associadas não directamente a fíbulas, mas 

antes a argolas (CUADRADO DíAZ, 1975: 667), que também teriam essa função de 

suspensão. No entanto, a pinça também surge em contextos masculinos (FERNÁNDEZ 

GÓMEZ, 1997: 97). Um desses casos é o de El Cigarralejo, onde surgem tanto em contextos 

funerários femininos como masculinos (ULBERT, 1984: 68), até de guerreiros 

(CUADRADO DíAZ, 1987: 105), estando datadas entre o século IV e III a.C. (CUADRADO 

DíAZ, 1975: 669). Sendo que as pinças estão associadas a fíbulas e a homens desde o Bronze 

Final, como o caso da Roça do Casal do Meio (VILAÇA, et al., 2005: 56), ou das estelas de 

guerreiro de tipo extremenho. Outras vezes surgem associadas a outros instrumentos como 

pequenas colheres medidoras, argola, espátulas para a pintura do rosto, palitos, raspadores de 

cabeça, raspador de ouvidos (FRANÇA, 1971: 12), entre outros, formando autênticas 

“necéssaires de toilette” (BOUCHER, et al., 1980: 101). Sabemos, no entanto que as pinças 

sempre foram um instrumento polivalente, com usos médicos, cirúrgicos, de limpeza, para 

preparações culinárias e de unguentos (ERICE LACABE, 1987: 205). A utilização com fins 
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higiénicos e de embelezamento parece estar intimamente ligada com a decoração destes 

exemplares, como no caso de “El Raso” (v. Anexo 4 – Fig.26).  

 Este objecto foi exumado de um contexto mais antigo da Idade do Ferro, referente à 

Fase III e à ocupação do interior do Compartimento 8. Cronologicamente esta pinça 

encontra-se associada a cerâmica de engobe vermelho, datando muito provavelmente do 

século VI a.C. Como veremos adiante, e por clara comparação com modelos posteriores, esta 

pinça apresenta um esquema muito simples e de maiores dimensões do que todas aquelas 

enquadradas na Fase V. 

 

5.3. Recipientes e complementos. 

 Também no caso desta categoria, apresenta-se apenas um objecto que designámos de 

tenaz (n.º 12; v. Estampa I) ou “pinça de braseiro” em cobre/ bronze (?), exumada de um 

contexto de ocupação do Compartimento 1 da Fase III. Este artefacto deverá datar de meados 

a finais do século VII a.C. Quanto à designação, e dado não ser tarefa fácil encontrar 

paralelo, sugere-se que as suas hastes longas e filiformes seriam usadas como hoje utilizamos 

a tenaz para agarrar os carvões e toros de madeira, ou outro tipo de objectos de maiores 

dimensões, a uma certa distância. Para tal, possui duas hastes de secção circular longas e 

mola de quatro espiras. Através de este elemento podemos aferir que se trata de um óbvio 

trabalho de forja. 

 

5.4. Utilitários Comércio. 

 Também no caso desta categoria, apresenta-se apenas um objecto que designámos de 

ponderal (n.º 13; v. Estampa A e Estampa I) de cobre/ bronze (?). Por este motivo, enquadra-

se nos objectos utilitários de comércio, pois serviria para pesar produtos variados. Este foi 

exumado na zona entre os Compartimentos 3 e 4, num estrato avermelhado junto ao piso de 

conchas que parece confirmar um apontamento cronológico do século VII a.C. Este objecto 

de bronze muito chumbado surge ligeiramente fragmentado no topo, distinguindo-se no 

entanto, a sua forma tronco cónica com uma perfuração central longitudinal, e uma base 

circular destacada. A peça apresenta ainda na sua superfície alguns veios laterais, num total 

de cinco, dispostos de forma totalmente aleatória e fruto de alteração dos seus compostos. 

 Os ponderais surgem assim como “objectos standart, de metal, que valem e que se 

trocam pelo seu peso em relação a uma unidade de valor referencial aceite num determinado 

momento” (VILAÇA, 2003b: 249), ou seja, fazem parte dos objectos utilizados no comércio 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          43 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

e são directamente relacionáveis com as balanças. Por esse motivo, o de serem padronizados, 

obtinham valores referenciais, que hoje sabemos como de 7, a 7,75 gramas no sistema fenício 

e da Ásia Menor e, com um padrão de 3,65 gramas na II Idade do Ferro (VILAÇA, 2003b: 

248). O nosso exemplar apresenta um peso de 15,04 gramas (fragmentado), e pode ser 

comparado com os exemplares de bronze muito chumbados, que tiveram enorme êxito no 

início da Idade do Ferro e que se encontraram em Cancho Roano e Quinta do Almaraz 

(VILAÇA, 2003: 261). O sítio de Cancho Roano conta com cerca de 40 exemplares, todos 

produzidos em molde discoidal, bitroncocónico ou troncocónico, de bronze e/ ou chumbo. 

Estão associados a um conjunto total de quatro balanças, e datados da segunda metade do 

século V a.C. (GARCÍA-BELLIDO, 2003: 127). Se estabelecermos uma comparação com 

este espólio, poderemos considerar que o nosso exemplar poderia chegar aos 18,05 gramas? 

É muito possível que assim fosse, pelo que teríamos paralelo idêntico neste conjunto com 

outro exemplar de bronze (GARCÍA-BELLIDO, 2003: 128, n.º 15, fig.14). No sistema 

métrico de Cancho Roano, integrar-se-ia no conjunto dos valores 2, ou seja, nas metades, que 

são a segunda unidade de valor do sistema shekel sírio/ fenício com base em 9,4 

gr.(GARCÍA-BELLIDO, 2003: 144-145). Não obstante, temos de ponderar a existência de 

um sistema próprio em Castro Marim e adaptado às suas necessidades. Menos provável é que 

este objecto se trate de um fuso do tipo E de Berrocal Rangel (v. Anexo 4, Fig.27 e 28), dado 

que os fusos de metal são muito raros (BERROCAL RANGEL, 2003: 219).  

 

5.5. Escórias e minérios. 

 Aqui surgem os primeiros indícios de uma recolha de minérios, que apesar de não ser 

expressiva, assiste a um padrão. Trata-se de dois minérios de ferro em bruto, que terão sido 

recolhidos junto de áreas de combustão (n.º 14) e na zona da muralha (n.º 15). As suas 

dimensões são de facto diminutas, e não assistimos ainda à transformação do metal 

propriamente dito em nenhum dos contextos desta fase. De qualquer modo, fica o 

apontamento estratigráfico que parece indiciar essa recolha associada aos meados / finais do 

século VII a.C. 

 

5.6. Outros não-categorizáveis. 

 Indeterminado parece ser um outro objecto de cobre/ bronze (?), de forma 

troncocónica, perfil incompleto e secção quadrangular (n.º 16; v. Estampa I), recolhido num 
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estrato de aterro. A sua extremidade distal poderá apresentar algum tipo de decoração, que, 

de momento, e devido ao estado de conservação da peça, não é possível indicar com clareza.  

 

A Fase III apresenta o menor número de objectos metálicos recolhidos, inseridos no 

âmbito deste estudo, pelo que não poderá ser alvo de apreciações cronológicas 

nomeadamente no que diz respeito à estratigrafia onde estes mesmos objectos surgem. Se na 

Fase II, estes ainda se encontram dispersos em pequenos conjuntos, aqui parecem existir 

alguns problemas de conexão real entre os mesmos (v. Anexo 2 – Fig.4). O facto de 

possuirmos apenas duas peças (n.º 10 e 13), às quais podemos atribuir com alguma certeza 

um enquadramento entre os séculos VII a VI a.C., não bastam para efectuar conclusões 

concisas sobre esta etapa do faseamento de Castro Marim. 

Não se julgue com isto que a faca “afalcatada” que aqui surge, se pode relacionar 

directamente com um faseamento tão recuado. Ao nível do espólio metálico, sugere-se um 

avanço de algumas das unidades estratigráficas aqui presentes para o século VI a.C., que nos 

parece mais consensual na explanação do conjunto. 

 

6. Capítulo V: A Fase IV – os materiais do século VI a.C. 

 

 Na Fase IV, o conjunto de categorias representadas sobe significativamente, com um 

total de 11 sub-categorias. Trata-se de um total de 33 fragmentos de objectos metálicos, que 

representam genericamente o século VI a.C., mas que por vezes poderão ter um contexto 

mais antigo, referente aos finais do século VII a.C. Também neste contexto, as ligas de 

cobre/ bronze (?) continuam a ser maioritárias, apesar de um reforço dos objectos de ferro e a 

primeira referência a restos de transformação de chumbo (v. Fig.13).  

 Ao nível estratigráfico, metade da amostra pode ser relacionada com o espaço intra-

muros dos compartimentos ocupados nesta fase, como sejam os compartimentos 17, 18, 19, 

20, 21, 26 e 27 (ver Fig.15) (ARRUDA, et al., 2007: 470-471). Através da análise do gráfico 

da Fig.16, podemos ainda constatar que o nível 5 dos quadrados E1 e E2 se encontra bem 

enquadrado nesta Fase de ocupação, tendo aí sido recolhidos quatro exemplares. Nas 

unidades estratigráficas [579], [587], [608] e [1032] foram recolhidos dois exemplares em 

cada. Todas as outras unidades representadas ofereceram apenas um exemplar cada (v. 

Anexo 2 – Fig.5). 
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 Fig. 12. – Gráfico representativo do número de objectos por categoria datados da Fase IV. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. – Gráfico representativo do n.º de indivíduos para cada uma das ligas metálicas utilizadas na Fase IV. 
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 Fig. 14. – Gráfico representativo da percentagem de objectos exumados na Fase IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. – Gráfico representativo da percentagem de objectos relacionados com compartimentos na Fase IV. 
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1

E 1/2 nível 5 [579], [587], [608], [1032] [124], [143], [164], [270],
[423], [436], [532], [545],
[576], [588], [607], [616],
[633], [747], [770], [824],
[835], [843], [856], [929],

[942]

4 8 21

 Fig. 16. – Gráfico com a relação entre o número de objectos exumados (1,2 ou 4) nos distintos contextos 

estratigráficos da Fase IV, e o total de objectos para cada grupo.  

 

6.1. Armas. 

 Surge aqui o primeiro grupo de Armas, constituído por três exemplares de cobre/ 

bronze (?): duas pontas de seta e um possível punhal de frontão. No caso da ponta de seta n.º 

19 (v. Estampa II), temos um exemplar com origem no Bronze Pleno e que se manteve até ao 

século VI a.C. sem grandes alterações morfológicas: a ponta de seta de pedúnculo e aletas (v. 

Anexo 4 – Fig.31). Esta possui uma forma triangular e uma secção em naveta invertida na 

extremidade distal. Já na extremidade proximal, o encabamento seria efectuado através do 

desenvolvimento de um pedúnculo longo. Este tipo surge associado a contextos como o da 

Ria de Huelva (ALMAGRO BASCH, 1949: lâm.V), com cronologias a partir de 750 a.C., e 

em Aragão com cronologias mais dilatadas e sem apontamentos precisos (ROYO GUILLEN, 

1980:279). Deste modo, faz todo o sentido integrar este fragmento na Fase IV, num contexto 

claro do século VI a.C., apesar de esta ter sido recolhida no interface de uma fossa apontada 

como pertencendo à Fase V, lembrando que este tipo desaparece dos contextos arqueológicos 

no final desta mesma centúria. 
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 A ponta de seta n.º 17 (v. Estampa II) enquadra-se num tipo bem distinto: as pontas 

de seta de harpão lateral tipo Quesada 12.X.I.A/B (QUESADA, 1997: 401). Este tipo parece 

ser originário das estepes citas (actual Cazaquistão), mas chega à Península Ibérica através 

dos fenícios a partir do século VII a.C. Durante o período Orientalizante, são muito 

abundantes em contextos indígenas fortemente semitizados na Andaluzía Ocidental e são 

muito mais raras no Sudeste salvo, em pontos concretos como a Peña Negra de Crevillente e 

La Fonteta (Alicante). Estas pontas tendem a desaparecer na Península a partir de finais do 

século V a. C., salvo em achados posteriores excepcionais, onde, inclusive, poderão ter tido 

carácter de amuletos. Os exércitos cartagineses usaram tipos evoluídos até ao século III a.C. 

Surgiram também em El Palomar (Badajoz), datadas do século VI a.C. (ROVIRA, et al., 

2005: 1234), bem como em Macalón (Albacete), El Cigarralejo, Coimbra del Barranco 

Ancho (Múrcia), Peal de Becerro (Jáen) e Ampúrias (LE MEAUX, et al., 2007: 325). Nos 

contextos franceses, surgem em momentos bastante tardios, entre 280 e 200 a.C. No entanto, 

e no caso da Península Ibérica, funcionam como uma espécie de “fóssil-guia do 

orientalizante” (QUESADA SANZ, 1997: 448). Encontram-se assim bem conhecidas nos 

séculos VII e VI a.C., sendo que a perduração para os séculos V e IV a.C. está mal atestada. 

Não obstante, o caso deste exemplar único em Castro Marim poderá despoletar novos dados, 

no que concerne à discussão da não convivência geográfica de falcatas e pontas de lança de 

harpão lateral. Pelo menos, Fernando Quesada Sanz terá chegado a essa conclusão com base 

num mapa de dispersão destes dois conjuntos (v. Anexo 4 – Fig.34), que são, como afirma “o 

negativo de um no outro” (QUESADA SANZ, 2002a: 6-7). A única excepção aí apontada 

seria a de Cástulo, onde conviveriam com os dois tipos. Castro Marim vem assim alterar este 

panorama, reforçando a sua importância e forte assimilação de influências forâneas ou 

regionais. Segundo este mesmo autor, as distribuições reflectiriam áreas culturais distintas, 

uma fronteira. Esta tese não se coaduna, de momento, com o exemplar de Castro Marim, que 

apesar de residual aponta para a convivência destes dois mundos, possivelmente em períodos 

distintos, mas próximos. 

 O n.º 18 (v. Estampa II) parece tratar-se de uma lâmina de punhal inspirada nos de 

frontão de tipo Quesada I (QUESADA SANZ, 1999: 69-71). No entanto, apresenta uma 

constituição que diverge da maioria dos tipos conhecidos (agradeço esta informação ao Prof. 

Dr. Fernando Quesada Sanz), podendo tratar-se de uma adaptação local própria e que parece 

ter em modelos orientais uma forte inspiração, sob a fórmula de evolução das espadas de 

frontão com cabo lunulado (v. Anexo 4 – Fig.30). Neste caso, a lâmina com cerca de 15,2 

cm. conservados aponta para um punhal e não para uma espada (QUESADA SANZ, 1997: 
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275). À imagem do exemplar anterior, também este nos revela a hipótese de contrariar a 

tendência. Ou seja, os dados recolhidos até ao momento apontavam para uma incidência dos 

punhais de frontão de tipo I, ou “ibéricos”, na zona da Alta Andaluzia e parte da Meseta. 

Alcácer do Sal e Cancho Roano teriam os exemplares conhecidos, localizados mais a 

ocidente no contexto peninsular. Uma vez mais, Castro Marim vem alterar esse mapa (v. 

Anexo 4 – Fig.35), sendo que a lâmina e zona de encabamento parecem ter paralelo nos 

exemplares recolhidos em Los Patos e Casa del Monte (QUESADA SANZ, 1999: 74-75). Há 

que sublinhar que este é o segundo caso de paralelos explícitos com a região de Cástulo. 

Quanto a cronologias, o autor sublinha que: “En todos los casos en que contamos com un 

contexto medianamente fiable, las armas de frontón parecen datarse entre el s. V y las 

primeras décadas del IV a.C.” (Id.: 71). 

 

6.2. Objectos de adorno. 

 O grupo constituído por três exemplares de cobre/ bronze (?) de objectos de adorno 

vem reflectir o verdadeiro carácter “orientalizante” desta fase: dois fragmentos de fíbula de 

tipo Acebuchal e fragmentos de um fecho de cinturão de tipo tartéssico.  

A fíbula mais antiga do conjunto, dita de tipo Acebuchal, está representada por dois 

fragmentos de bronze: um constituído por mola bilateral de 13 espiras (n.º 20, v. Estampa II) 

e outro referente ao pé em espiral e ao descanso de perfil triangular (n.º 21, v. Estampa II). 

Na Necrópole do Senhor dos Mártires, encontram-se datadas entre os séculos VII a VI a.C. 

(ARRUDA, 1999: 78), e aparecem conjuntamente com Fíbulas Anulares Hispânicas e de 

Dupla Mola, sendo que este “espólio apresenta uma origem mediterrânica evidente, e outro 

parece, pelo menos, inspirar-se nesse mesmo mundo oriental” (ARRUDA, 2000: 5-39-40). 

Estas fíbulas andaluzas chegam à Aquitânia e ao Languedoc, sendo que as espirais no pé são, 

sem dúvida, motivos precedentes da cultura hallstática (FERNÁNDEZ GÓMEZ, 1997: 95) e 

da Idade do Bronze (KOSSACK, 1969: 88). Segundo Iniesta Sanmartín, estas fíbulas 

poderão ser produto de importação céltica e posterior comércio e transporte “tartéssico” ou, 

serem antes, um protótipo originário dos países helénicos, que foi transportado por 

navegações foceenses até “Tartessos” e Cartago, sem uma acção celta directa (INIESTA 

SANMARTÍN, 1983: 57). Existem, no entanto, três teses sobre a proveniência e origem 

desta fíbula: uma tese centro europeia, referente à cultura hallstática; uma mediterrânica, 

ligada ao comércio grego; e outra ibérica, pela profusão dos achados (PONTE, 2001: 178). A 

verdade é que estas fíbulas aparecem geralmente associadas a Fechos de Cinturão com o 
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mesmo nome na zona a Sul do Tejo (CUADRADO DÍAZ, 1961a: 208), onde são de facto 

predominantes se analisarmos a sua dispersão física num mapa (v. Anexo 4 – Fig.47). O que 

caracteriza de facto esta fíbula é não só a mola bilateral muito desenvolvida, podendo atingir 

as 18 espiras (como no exemplar de Quintos- Beja), mas também a singularidade do apêndice 

caudal, figurativo ou geométrico. O nosso exemplar nº 20 (v. Anexo 4 – Fig.13) pode, de 

facto, inserir-se num vasto conjunto de fíbulas de mola bilateral desenvolvida, mas o facto de 

se enquadrar no conjunto um apêndice caudal deste tipo faz pensar que se trate da mola de 

uma Fíbula de tipo Acebuchal e não de tipo Bencarrón, nomeadamente pelas cronologias 

muito mais recuadas destes outros tipos. Apesar de em Cancho Roano os autores não terem 

avançado com uma tipologia concreta, a verdade é que o exemplar recolhido é muito 

semelhante ao deste conjunto. 

Quanto ao exemplar nº 21, este apresenta um pé atípico dobrado, formando uma 

espiral e, m descanso em meia cana de perfil triangular, com paralelo idêntico em “El Raso” 

(v. Anexo 4 – Fig.14), onde se encontra datado do século V a.C., quando Salete da Ponte 

aponta cronologias mais abrangentes, entre 700 e 500 a.C. (PONTE, 2001: 177). Não 

obstante, os exemplares de mola bilateral muito desenvolvida (entre 8 a 12 voltas) são 

datados do século VII-VI a.C. e têm paralelo nos exemplares de Necrópole do Senhor dos 

Mártires (Alcácer do Sal), Herdade das Carretas (Beja) e Torre de Palma (Monforte) 

(PONTE, 2006: 139-140). Estratigraficamente, os exemplares de Castro Marim surgem em 

dois compartimentos com um possível cariz de deposição de oferendas (27 e 31), sendo que o 

compartimento 27 está claramente inserido na arquitectura da Fase IV. 

 O exemplar de fecho de cinturão de tipo “tartéssico” (n.º 22; v. Estampa II) aparece 

associado a uma ponta de seta de pedúnculo (n.º 19), no interior do compartimento 28. 

Sabemos que o fecho de cinturão é um objecto de adorno que servia, tal como as fíbulas, para 

articular e prender peças de vestuário. No entanto, não actua independentemente, dado que 

possuía na sua morfologia uma tira de couro à qual se associava a peça de metal com os 

ganchos que se encaixavam. Por razões óbvias, sempre identificámos este modo de acentuar 

a cintura à figura masculina, sendo que na Antiguidade há a acrescentar que quem era o 

portador era geralmente uma figura masculina com um papel relevante. 

Este exemplar trata-se de um Fecho de Cinturão de tipo Cuadrado Díaz 4.a 

(CUADRADO DÍAZ, et al., 1970: 496) / “Tartéssico”, ou seja um Fecho pertencente a um 

grupo cronologicamente mais avançado, com os extremos laterais enrolados e sem qualquer 

tipo de decoração na placa rectangular. Este exemplar de bronze deverá ter sido obtido 

através de uma técnica mista de moldagem e forja. A peça é composta por uma placa com os 
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extremos laterais enrolados, sem qualquer tipo de decoração, associados a três ganchos em 

forma de garfo que prenderiam depois à peça fêmea em forma de argolas ou mesmo ao 

próprio couro. Este tipo está geralmente associado ao século VI a.C. e, geralmente coexiste 

nos sítios com fíbulas do tipo Bencárron, Acebuchal e Braseiros de “asas de mãos” de tipo 

oriental (CUADRADO DÌAZ, et al., 1970: 513-514). A sua penetração em Portugal ocorre 

através do comércio fenício, através das redes fluviais do Mondego, Sado e Guadiana, pelo 

que todos estes elementos surgem em Castro Marim e também em Alcácer do Sal: “A 

filiação meridional (…) é quase absolutamente indiscutível, sendo o Baixo Guadalquivir a 

área de maior concentração destas peças, com uma notável incidência na região de Sevilha.” 

(ARRUDA, 2000: 5-50). Na Necrópole de La Joya, também está documentado um exemplar 

de fecho de cinturão de garfos, mas de duas placas (macho e fêmea), com patina verde 

azeitona (GARRIDO ROÍZ, 1966: 42). E também em Medellín na sepultura de uma mulher e 

de uma criança datada entre 650 e 625 a.C. (ALMAGRO GORBEA, 2006: 306). Em Castro 

Marim, este objecto surge conectado com a Fase IV do sítio, sobre um piso de conchas no 

interior do Compartimento 28. Estes pavimentos de conchas marinhas surgem pela primeira 

vez no período orientalizante e do contacto directo com as colónias fenícias e possivelmente 

gregas do litoral da Andaluzia (AUBET, et al., 1983: 172). Na fase inferior da Necrópole de 

Medellín, este tipo de fecho de cinturão surge associado a fíbulas de Dupla Mola 

(ALMAGRO GORBEA, 1971: 238), no entanto, estas cronologias tão recuadas não parecem 

possíveis para Castro Marim. 

 

6.3. Objectos de uso pessoal. 

Na Fase IV, esta categoria está representada apenas por um exemplar de cobre/ 

bronze (?) de uma pinça decorada com círculos concêntricos em baixo-relevo (n.º 23, v. 

Estampa II). Este tipo de pinça surge em contextos do século V-IV a.C. na necrópole de El 

Puntal (Salinas, Alicante) (SALA SÉLLES, et al., 1998: 238) e também na de La Bastida de 

los Alcuses (Mogente, Valencia) (DÍES CUSI, et al., 1997: 152 e 159 – Fig.10, n.º 11). Não 

obstante, temos de ter em atenção um aspecto morfológico que nos pode apontar uma 

cronologia mais recuada: a mola de duas espiras que se desenvolve num aro de secção 

circular. Para além disso, a estratigrafia insere esta peça no interior do compartimento 31, 

espaço esse alterado e reconstruído a partir dos compartimentos 17 e 18. Por esses motivos, 

esta pinça poderá estar associada a um contexto de deposição ritual, até porque este tipo de 

oferendas, desenvolve-se pelo menos a partir do século VI a.C. (FERRER ALBEIDA, 2000: 
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109) e em contextos funerários pelo menos desde o século IX a.C. (VILAÇA, et al., 2005: 

55). 

 

6.4. Objectos cortantes. 

Surgem apenas dois fragmentos de lâminas de objectos cortantes: um de cobre/ 

bronze (?), de perfil incompleto e outra de ferro que preserva a área de encabamento. Do n.º 

24 (v. Estampa II) não podemos avançar com uma funcionalidade expressa para este 

fragmento de lâmina, dado não possuirmos um perfil completo ou sequer a extremidade para 

encabamento. Designámo-la de lâmina apenas por possuir a secção triangular característica 

dos objectos cortantes. Encontra-se claramente associada à fase de ocupação aqui descrita, 

tendo sido exumada na área exterior aos compartimentos 21/ 26. Já o n.º 25 (v. Estampa II), 

de ferro, encontra paralelo em Cancho Roano nas facas “afalcatadas” de lâmina estreita 

(KURTZ, 2003: 321). Segundo Heléne Le Meaux e Maria Dolores Sánchez Prado a faca de 

ferro começara a ser produzida pelo menos a partir do século VIII a.C., estando por isso 

relacionada directamente com a presença do comércio fenício, sendo frequente em contextos 

de necrópole e escassa em contextos de povoados (LE MEAUX, et al., 2007: 324).A refutar 

esta afirmação, surgem os casos de facas de ferro de Moreirinha (dorso curvado), Monte do 

Frade, Monte do Trigo e Beijós com datações de radiocarbono anteriores ao século IX a.C., e 

o da Quinta de Almaraz e Cachouça relacionados com a fase de transição entre a Idade do 

Bronze Final e os inícios da Idade do Ferro (VILAÇA, 2004: 6-7). 

 

6.5. Recipientes e complementos. 

Esta categoria também se caracteriza pela presença de apenas dois fragmentos de 

possíveis bojos de recipientes, ambos de ligas de cobre/ bronze (?) e de perfil incompleto. O 

n.º 26 (v. Estampa III) apresenta-se em múltiplos fragmentos, constituindo uma placa de 

cariz trapezoidal, com um rebite central de cabeça facetada. Já o exemplar n.º 27 (v. Estampa 

III) apresenta-se como uma tira metálica de feição rectangular que se encontra dobrada sobre 

si mesma, formando uma secção laminar em “U”. Em qualquer dos casos, não é possível 

afirmar categoricamente que se trate de fragmentos de recipientes. De qualquer modo, ambos 

possuem paralelos idênticos em Cancho Roano, onde estão classificados como bojos de 

braseiros de “asas de mãos” (CELESTINO, et al., 2003: 35). Este facto, a nível cronológico, 

seria enquadrável nesta fase, uma vez que estes recipientes estão geralmente associados ao 
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século VI – V a.C. De referir ainda, que ambos foram recolhidos num contexto fechado no 

interior do compartimento 27.  

 

6.6. Utilitários: 

 

6.6.1. Agrícolas. 

A categoria dos utilitários agrícolas é, ainda assim, uma das piores representadas, 

como é o caso desta fase, onde apenas foi individualizada uma foice de ferro (n.º 26; v. 

Estampa III). Este fragmento apenas conserva parte da lâmina de secção triangular e perfil 

com ligeira inflexão e grande abertura de curvatura, como a maior parte dos exemplares 

recolhidos em Cancho Roano (KURTZ, 2003: 325). Não obstante, não pode ser linear a 

afirmação destes fragmentos como pertencentes a uma foice, dado que co-existem à época 

inúmeras facas “afalcatadas” de grandes dimensões e largura de lâmina. Esse não é de todo o 

cenário de Castro Marim, onde as facas têm sempre lâmina estreita, pelo que decidimos 

atribuir esta outra categoria a este artefacto específico. Possuí, à semelhança do exemplar 

10641/1 de Cancho Roano, uma reentrância junto à extremidade distal encurvada. Apesar de 

não conservar a zona de encabamento, esta deveria ser efectuada recorrendo à continuação da 

lâmina com orifícios para a aplicação de rebites e de uma placa de material perecível. 

Desconhecemos, no entanto, a que tipo de trabalho estaria sujeita, sendo que geralmente estas 

lâminas mais espessas são utilizadas em materiais mais duros e resistentes (KURTZ, 2003: 

326). 

 

6.6.2. Utilitários Pesca – apresentação da tipologia. 

Como seria de esperar de um sítio com a implementação geográfica de Castro Marim, 

a prática da pesca está bem atestada nos seus contextos arqueológicos, formados por 

inúmeros pesos de rede cerâmicos e de chumbo, agulhas de rede e, como seria de esperar, os 

anzóis. No caso da fase IV, estes ainda não surgem de modo maciço, sendo que na fase V e 

VI a sua importância numérica só parece ser ultrapassada pelos complementos de artefactos 

de madeira. 

Na perspectiva de tentar compreender os tipos utilizados em Castro Marim, 

associados às suas dimensões, características morfológicas e ligas metálicas utilizadas, foi 

criada uma tipologia básica para os anzóis deste sítio arqueológico (ver Anexo 5). Esta 

tipologia baseia-se assim no comprimento máximo da haste antes da curvatura, para definir a 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          54 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

designação referente à dimensão: pequenos (A), médios (B) e grandes (C). De seguida, surge 

a tipologia dos terminais da haste que ocorre, neste conjunto, sob três vertentes de travão de 

linha de rede: as ranhuras elípticas que rodeiam a parte terminal efectuadas através de 

incisões (I), a aleta geralmente mais fina do que a restante haste e de secção rectangular (III), 

e ainda um outro tipo identificado em Castro Marim apenas em dois objectos, um harpão 

lateral que prenderia a rede ou serviria, na opinião de outros autores (agradeço a informação 

prestada pelo Dr. Pedro Lourenço), como “anzol duplo”, com paralelo em Alcácer do Sal, 

Lates e Tavira (II). O tipo IV, sem terminal, poderá indicar a total ausência do mesmo, ou o 

facto de não se ter preservado. Quanto à haste, esta encontra três tipos, baseados na secção da 

haste: circular (a), quadrangular (b) e rectangular (c). Por haste entenda-se todo o corpo que 

não inclua o terminal, barbela e bico. Sublinhe-se que esta tipologia é meramente analisada 

do ponto de vista formal, não se pretendendo, de modo algum, sugerir qualquer tipo de 

consumo piscícola. 

Assim sendo, e no caso da Fase IV, apenas chegaram até nós dois exemplares, em 

muito mau estado de conservação. Nenhum deles conserva barbela, e apresentam-se muito 

fragmentados. Um deles (n.º 29; v. Estampa III) integra o tipo A.IV.a e foi produzido numa 

liga de cobre/ bronze (?). Apresent,a assim, dimensões diminutas e não conserva barbela nem 

tem um terminal específico. É de salientar que surgiu associado a uma possível bolsa de 

detritos alimentares. Já o n.º 30 (v. Estampa III) integra o tipo B/C.IV.a.,ou seja, apresenta a 

mesma morfologia e constituição apesar de ter maior dimensão e abertura. Podemos assim 

concluir que o tipo de anzol associado a estes contextos do século VI a.C., é do tipo 

A/B/C.IV.a: apresenta dimensões variadas, não conserva terminal ou barbela e tem uma haste 

de secção circular. 

Este tipo de anzol possui paralelo em Sa Caleta (Ibiza) (RAMON TORRES, 

2007:321) e em La Fonteta (LE MEAUX, et al., 2007: 326 e 332). Em qualquer dos casos 

datados, pelo menos, a partir de meados do século VII a.C. 

 

6.6.3. Utilitários Vários. 

Muitos dos objectos que são agrupados nesta categoria são, ou de difícil interpretação, 

mas com formas claras associados a uma actividade, ou objectos que de algum modo ainda 

não obtiveram uma leitura correcta da sua utilidades. 

É o caso do n.º 31 (v. Estampa III), que parece tratar-se de uma espécie de agulha ou 

punção de cobre/ bronze (?). A mesma tese é defendida no paralelo de El Palomar (ROVIRA 

LLÓRENS, 2005: 1234, Fig.2 - n.º26 a 29), que surge com uma secção facetada em quatro 
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lados, enquanto que o nosso exemplar possui uma secção triangular e por isso de três faces. 

De qualquer modo, surgem em largo número neste povoado extremenho onde se encontram 

datadas do século VI a.C. Poderá tratar-se de um punção especial triangular, apesar de nesse 

caso, o harpão lateral a meia-haste não ter qualquer funcionalidade. Este objecto surge 

associado ao compartimento 9. 

O n.º 34 (v. Estampa III) oferece a mesma dificuldade de leitura, tendo um paralelo 

idêntico em Sa Caleta (Ibiza), estando referido como agulha ou punção de bronze de 

extremidade enrolada em espiral e curvada (RAMÒN TORRES, 2007: 119 e 321). Foi 

recolhido no mesmo contexto de depósito de detritos alimentares com o anzol n.º 29, o que 

nos pode fazer pensar na possibilidade de se tratar de uma agulha de rede. 

O n.º 32 (v. Estampa III), que foi recolhido na mesma zona dos números 

anteriormente referidos, e  poderá representar um punção de ferro de grandes dimensões, 

com cabo de secção circular de grandes dimensões e com as extremidades mais finas e 

boleadas. Encontra paralelo nos exemplares de menores dimensões de Cancho Roano 

(KURTZ, 2003: 337). 

Já o n.º 33 (v. Estampa III) oferece ainda mais dificuldades na sua leitura. Fragmento 

de possível lâmina de feição triangular e secções sub-alongadas que encontra igualmente 

paralelo em Cancho Roano (KURTZ, 2003: 335), onde o autor não sugere qualquer tipo de 

utilização. Poderá tratar-se da extremidade de uma navalha de feição púnica? (MIGUEL 

AZCÁRRAGA, 2006: 19). A verdade é que este tipo de objectos se encontra ligado aos 

cultos orientais e à depilação como rito de iniciação aos mesmos. Trata-se, no entanto, de 

uma atribuição demasiado ambiciosa dadas as dimensões do fragmento, bem como os locais 

onde possuem paralelo: Cartago, Sardenha e Ibiza (Id.: 9). Não obstante, este objecto foi 

recolhido no interior do compartimento 27, que está por si mesmo ligado aos rituais a julgar 

pela estrutura rectangular com receptáculo para oferendas. 

 

6.7. Complementos de artefactos de madeira – apresentação da tipologia. 

Esta categoria foi baseada no trabalho realizado por Guillermo Kurtz para o caso de 

Cancho Roano (2003: 305) e é por isso constituída por: pregos, agarradores, placas e 

grampos, tendo ainda sido acrescentadas as designações de: cavilha, rebite, espigão/ 

escápula, grampo de selagem, argola, “gato” e tacha. Foi com base neste conjunto de 81 

exemplares que foi criada uma tipologia (v.Anexo 6) meramente morfológica dos elementos 

deste grupo que possuem haste com cabeça. Este é o caso dos pregos, cavilhas, tachas e 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          56 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

rebites. Esta tipologia está assente em bases semelhantes às utilizadas no caso dos anzóis. As 

dimensões são atribuídas consoante o comprimento máximo conservado (CMc) que atribui a 

denominação de “pequeno” a todos os que tenham um CMc inferior ou igual a 3 cm, de 

“médio” aos que tenham esse valor entre os 3,1 e os 7 cm, e “grandes” aos que ofereçam 

comprimentos superiores ou iguais a 7,1 cm. De seguida, são determinados três tipos de haste 

com função diversa: de gancho, em que o corpo apresenta não só a inflexão, produz um 

ângulo superior a 90º, adquirindo essa forma (A); de virote, quando a inflexão é igual ou 

menor a 90º (B) e, direito quando apresentam um perfil recto sem inflexões ou com inflexões 

muito ligeiras. A cabeça, haste e a extremidade estão tipificadas por secção da peça: circular 

(I/a/1), quadrangular (II/b/2) e rectangular (III/c/3). 

No caso da Fase IV e à semelhança do que sucede com o conjunto de anzóis, este 

encontra-se mal representado, por um grupo de apenas três pregos: um de ferro e dois de 

bronze, e ainda por duas placas rectangulares com orifícios. No caso dos pregos, o n.º 35 (v. 

Estampa III) de cobre/ bronze (?) insere-se no tipo C.b. não conservando cabeça e 

extremidade. O n.º 38 (v. Estampa III), de ferro, apresenta-se nas mesmas condições de 

conservação, apesar de integrado no tipo C.c. O n.º 39 (v. Estampa IV) é o melhor 

conservado, apresentando perfil completo, integrando-se no tipo C.I.b.1. Todos surgem bem 

contextualizados, em ambientes intra-muros datados do século VI a.C. 

As placas rectangulares de cobre/ bronze (?), n.º 36 e 37 (v. Estampa III), apesar de 

apresentarem dimensões distintas, são idênticas na morfologia de forma rectangular, secção 

laminar e orifícios para pequenos rebites. Surgem também em Cancho Roano (KURTZ, 

2003: 309), mas neste sítio produzidas em ferro. Propõe-se uma utilização como 

complementos de caixas ou estruturas cuidadas de menores dimensões, como por exemplo 

mobiliário. 

 

6.8. Escórias e minérios. 

Infelizmente, esta categoria não pode ser alvo das análises arqueométricas que lhe 

seriam devidas. São por isso aqui incluídas apenas numa perspectiva de tentar enquadrar 

estes restos de transformação de metal no enquadramento geral do sítio e perceber se existe 

uma recorrente incidência num determinado compartimento ou área. Neste caso, trata-se de 

cinco fragmentos de escória de ferro (n.º 40, 42, 43, 44, 46), um fragmento de minério de 

ferro (n.º 41), um fragmento de escória / amálgama de bronze muito chumbado, que poderá 
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tratar-se de um objecto que sofreu alterações devido a altas temperaturas (n.º 45) e uma tira 

de chumbo (n.º 47; v. Estampa IV).  

Na totalidade, o ferro está representado por 1000,38 gr., o bronze chumbado por 4,07 

gr. e o chumbo por 5,06 gr. De salientar o facto de todos se encontrarem perfeitamente 

contextualizados em estratos desta fase, no interior dos compartimentos17, 18, 19, 20, 21 e 

27 (v. Anexo 2 – Fig.5). 

 

6.9. Outros não-categorizáveis. 

Nesta categoria surgem dois objectos de uso e designação indeterminada. O n.º 48 

(v.Estampa IV) representa um fragmento de haste de secção circular de cobre/ bronze (?), 

com extremidade conservada, podendo representar uma agulha/ punção, alfinete de cabelo ou 

até um prego. Já o n.º 49 (v.Estampa IV) apresenta um perfil incompleto de feição irregular 

com extremidades a lembrarem um grampo de ferro. No entanto, apresenta dimensões 

bastante superiores àquelas que se registam neste tipo de complementos de artefactos de 

madeira, para além de surgir como uma placa de secção em “V”. 

 

A Fase IV encontra-se bastante melhor representada, nas diversas categorias, face ao 

exposto em faseamentos anteriormente apresentados. Não obstante, e à excepção da categoria 

Armas e Objectos de adorno, está longe de oferecer o conjunto que apreciaremos na Fase V, 

que tem de ser compreendido como uma leitura de três séculos, ao invés desta fase 

maioritariamente representada pelos séculos VI e inícios do V a.C. Senão vejamos: surgem 

aqui associados objectos de horizontes bastante diversos, como é o caso do punhal (de 

frontão?) e da ponta de seta com pedúnculo e aletas em oposição às fíbulas de tipo 

Acebuchal, ao fecho de cinturão “tartéssico”, e à ponta de seta com harpão lateral. Quer isto 

dizer que a convivência de modelos mais antigos e a recepção de novas influências sugere 

uma forte “miscigenação” cultural na criação e adaptação dos objectos metálicos neste  local.  

Quer isto dizer que do conjunto de 33 artefactos metálicos recolhidos nesta fase 

podemos, ainda que com as devidas cautelas, enquadrar este tipo antigo de punhal e a ponta 

de seta de pedúnculo e aletas num contexto possivelmente do século VII a.C. Ambos 

reflectem um primeiro contacto com realidades externas (no caso do punhal) e uma 

readaptação de modelos do Bronze Final (no caso da ponta de seta). Este punhal parece 

tratar-se de um exemplar inédito e com certeza criado com base em modelos orientais, como 

os das espadas lunuladas, num momento de transição para as espadas e punhais de frontão. 
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Diverge, naturalmente, não só a utilização do cobre/ bronze (?), como ainda a orientação dos 

rebites colocados longitudinalmente na zona de encabamento. Já a ponta de seta com 

pedúnculo está relacionada com o período do Bronze Pleno e desaparece totalmente de 

contexto arqueológico peninsular no século VI a.C.  

Todo o restante conjunto deverá ser integrado genericamente no século VI a.C., sendo 

que alguns poderão recuar ao século VII a.C. e outros avançar até inícios do século V a.C. De 

salientar que este conjunto alberga a maior quantidade de escórias e minérios referentes a 

todas as fases aqui retratadas. Observe-se ainda a predominância destes restos de 

transformação de metal nas áreas dos compartimentos 17, 18, 19, 20, 21 e 27. 

 

7. Capítulo VI: A Fase V – entre os séculos V e III a.C. 

A Fase V é, sem margem para qualquer dúvida, a melhor representada no conjunto de 

objectos metálicos, totalizando 165 indivíduos, repartidos por 14 sub-categorias (v.Fig.19), 

das quais de destacam, claramente, os objectos de adorno, os recipientes e complementos e 

ainda os complementos de artefactos de madeira (v.Fig.17). A estratigrafia revela-se 

surpreendente em alguns casos, em que a associação de materiais permite criar alguns 

cenários hipotéticos de grande relevância, como o caso da unidade estratigráfica [688] que 

revela um estojo de objectos de uso pessoal ou à coexistência na área contígua aos 

compartimentos 32 e 33 de uma mó (ARRUDA, et al., 2007: 473) e de uma foice.  

Assim sendo, a Fase V já permite um tipo de leitura que no caso das fases anteriores 

ainda não era suficientemente esclarecedor ou revelador do modus operandi destas 

comunidades e a forma como estas lidavam com os desafios do dia-a-dia. É certo que 

ninguém pode retirar o valor da cerâmica, até por esta se revelar quantitativamente superior 

em qualquer sítio arqueológico. No entanto, não é a cerâmica que ceifa, nem esculpe, nem 

adorna, nem reflecte, nem liga a madeira, nem pesca. A utilidade do metal não se resume a 

conter líquidos, a fazer peso na rede ou a construir. O metal encontra a solução mais 

resistente para cada problema e adquire formas polifuncionais. E são essas soluções que aqui 

se encontram expressas nas facas, nas foices, nos punções, nas armas, nos anzóis, nas agulhas 

e claro nos complementos de artefactos de madeira que se revelam claramente esmagadores 

nesta fase.  

A dispersão dos objectos pelos compartimentos 28, 29, 30, 31 e 32 (v.Fig.20) 

representa 61,2% da amostra, o que permite correlacionar os objectos com a estratigrafia (v. 

Anexo 2 - Fig.6). A unidade [89] é um dos exemplos máximos da concentração efectiva de 
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espólio em contextos intra-muros: apresenta 20 indíviduos (v.Fig.18), dos quais três são 

fíbulas anulares hispânicas que datam aquele depósito que mais do que dito “cerâmico”, 

reflecte-se como um depósito “votivo” de clara diversidade: do jarro de tipo “Olpes”, ao 

punção, passando pelo anzol e pelo alfinete de cabelo. Neste tipo de espaços, a análise tem de 

passar obviamente pelo carácter ideocrático dos objectos. Senão vejamos: qual o fim último 

de um vasto depósito deste tipo? Estas e outras questões surgirão ao longo da leitura dos 

artefactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. – Gráfico representativo da percentagem de objectos exumados na Fase V, com indicação do número 

de objectos para cada cor da legenda. 
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Fig. 18. – Gráfico com a relação entre o número de objectos exumados nos distintos contextos estratigráficos da 

Fase V, e representação da percentagem referente a cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. – Gráfico representativo do número de objectos por categoria datados da Fase V. 
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Fig. 20. – Gráfico representativo da percentagem de objectos relacionados com compartimentos na Fase V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. – Gráfico representativo do n.º de indivíduos para cada uma das ligas metálicas utilizadas na Fase V. 
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fragmentário das peças, bem como a dificuldade na sua leitura, essencialmente devido aos 

processos degenerativos das ligas metálicas.  

Este conjunto surpreendeu à partida pela presença de um saco de fragmentos de ferro 

informes, que pareciam à partida totalmente desconectados, e que resultaram mais tarde na 

reconstituição de uma bainha de espada de antenas atrofiadas de tipo indeterminado (n.º 50, 

v. Estampa V e Estampa B). A baínha conserva pelo menos 41,4 cm de comprimento, pelo 

que só poderá tratar-se de uma bainha de espada de antenas, cujo comprimento de lâmina 

varia entre os 22,5 e os 48 cm (QUESADA SANZ, 1997: 236). Desconhecemos, no entanto, 

se poderá tratar-se um exemplar de tipo Alcácer-do-Sal (tipo IV de Quesada Sanz) ou de tipo 

Aguilar de Anguita/ Illora (tipo III de Quesada Sanz). A primeira hipótese levanta algumas 

reservas devido à inexistência (pelo menos visível) de decoração, e a segunda pelo modo 

como apresenta o terminal da bainha em placa rectangular aberta. De qualquer modo, o mais 

provável é que se trate de mais um modelo híbrido do que propriamente “típico”. Este 

situação revelou-se clara em Illora, Cástulo e Cerro de la Mora, em todos eles existe pelo 

menos um exemplar que conjuga as características da simplicidade do modelo de Illora com 

alguns elementos dos modelos de Alcácer-do-Sal. À semelhança destes sítios andaluzes, o 

exemplar que aqui apresentamos revela-se de “delicada adscripción tipológica” (Id.: 217). 

Em qualquer dos casos, não existe incompatibilidade cronológica, vista a conjugação 

de ambos oferecer datações entre inicíos do século VI a meados do III a.C. As produções do 

tipo IV/ Alcácer-do-Sal são, geralmente, mais recentes, datando generica e globalmente, do 

século IV a.C., como o exemplar de El Estacar de Robalinas (BLÁSQUEZ, et al., 1994: 

312). Deste modo, e com base na hipótese de este ser um modelo híbrido, a fusão deverá ter 

ocorrido quando os dois tipos eram reproduzidos, ou seja, durante o século IV a.C. Estes 

fenómenos híbridos são facilmente explicados através de dois motivos principais. Por um 

lado o carácter regional e/ ou local da produção e, por outro, devido aos caprichos e vontades 

do próprio artesão ou do seu “cliente”. É ainda muito provável que os artesãos percorressem 

muitos locais e se adaptassem às tradições locais (QUESADA SANZ, 1997: 230). Do ponto 

de vista da difusão, na Região 16, em que Fernando Quesada Sanz inseriu o Sul de Portugal e 

parte da Meseta, coexistem as espadas de antenas atrofiadas e as falcatas numa relação 

numérica bastante equiparada (Id.: 233). O contexto estratigráfico do achado não é muito 

esclarecedor, uma vez que surge num derrube de época romana ao qual estão associadas 

cerâmicas áticas de verniz negro, pelo que, uma vez mais, não se torna discipiente afirmar 

que a baínha se deve enquadrar no século IV a.C. 
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Quanto ao n.º 51 (v.Estampa VI e Estampa C), este poderá representar, à semelhança 

do exemplar sucedâneo, uma placa de ferro, de forma ovalada, para guarda de mão, que 

constituiria a bainha de um punhal. É possível avançar com a hipótese de punhal, dado que a 

largura máxima da abertura para recepção da lâmina não deveria ultrapassar os 5 cm, ao 

contrário da bainha de espada que apresenta uma abertura de aproximadamente, 7,5 cm. No 

entanto, com o estado de conservação da peça torna-se impossível apontar tipologias. De 

qualquer modo, estes punhais estão intimamente ligados ao âmbito cultural ibérico do século 

IV a.C., em que são considerados mais armas de prestígio do que propriamente de combate 

(QUESADA SANZ, 1997: 303). Os apontamentos estratigráficos também estão longe de ser 

esclarecedores, uma vez que este objecto foi recolhido numa unidade estratigráfica onde 

também foram registados pratos de engobe vermelho da forma II.B.1 descontextualizados, 

que datam da segunda metade do século VII a.C. (FREITAS, 2005 : 53). 

Igualmente enquadrável nesta centúria, encontra-se o n.º 52 (v.Estampa VI), um 

fragmento de “guarda-de-base” de uma falcata de ferro. Possui paralelo em El Cigarralejo, 

onde se encontra datada dos séculos IV a III a.C. (GABALDÓN MARTÍNEZ, 2004: 341), 

sendo que outras propostas apontam para um afinamento desta cronologia com base na 

cerâmica ática datada entre 400 e 375 a.C. (QUESADA SANZ, et al., 2000: 15). Já em 

Cuesta del Espino (Córdoba) apresenta-se um exemplar de “guarda-de-base” idêntico e que 

apresenta damasquinados de prata decorativos numa das suas faces (SIERRA 

MONTESINOS, et al., 2006: 99). Infelizmente, no caso deste exemplar que estudamos não é 

possível aferir esta decoração devido à capa de oxidação superficial. Este tipo de guarda de 

base de falcata enquadra-se no tipo 2.B. de Cuadrado Díaz (1989: 19-20), sendo atribuída 

uma cronologia do século IV a.C. Há, no entanto, uma observação que se prende com a 

“largura de base” (anchura de base) que, no nosso caso, atinge os 8,2 cm e que na maioria 

dos exemplares nunca excede os 5 cm. (SIERRA MONTESINOS, 2004: 85), especialmente 

nos exemplares damasquinados retratados por Quesada Sanz (1997: 109-114). À semelhança 

das peças anteriores, este objecto encontra-se descontextualizado, dado ter sido recuperado 

de um estrato de preenchimento de uma fossa moderna que cortou todas as unidades 

estratigráficas antigas até ao afloramento rochoso. 

O n.º 53 (v.Estampa VI) é caracterizado por fragmentos de uma ponta de lança de tipo 

8.a ou Quesada VII.B.a (QUESADA SANZ, 1997: 377-378). Os fragmentos formam uma 

lâmina de secção tipo 5 (Id.: 357), ou seja totalmente plana e de cariz ligeiramente 

losangonal, em que a largura maior é a do centro e que apresenta paralelo em Alcácer do Sal, 

Almedinilla, Cerro de la Cruz, Gormaz, Osma, La Bastida, etc. Todas elas são estreitas e de 
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secção aplanada (tipo 5) ou facetada em “mesas” (tipo 4), e surgem em contextos variáveis 

entre os finais do século V e inícios do II a.C., pelo que a certa altura parecem estar mais 

relacionadas com a caça do que propriamente com a guerra (ÑUÑEZ PARIENTE, et al., 

2000: 214). O nosso enquadramento estratigráfico não permite balizar cronologicamente este 

exemplar, visto ter sido recolhido num contexto de revolvimento, onde coexistem materiais 

romanos e cerâmicas de tipo “Kouass”. 

Ainda nas pontas de lança, Castro Marim regista duas (n.º 54 e 55; v. Estampa VI e 

Estampa C) de tipo Quesada 2.b, Variante VI A, secção 4 ou VII A 4 (QUESADA,1997 : 

401), que as classifica do ponto de vista formal: sem nervo, de quatro faces e aresta central 

muito evidenciada, lâmina estreita e losangonal que a dotam de grande solidez e muito 

penetrante. Podemos ainda afirmar que foi desenhada como arma de perfuração, ou para ser 

lançada a distâncias muito curtas. Como referente cronológico oscila entre o século V a.C. os 

finais do IV ou mesmo princípios do III a.C. Tem claro predomínio na área da Meseta 

(QUESADA F., 1997: 401), apesar de alguns autores (ALVAR, 1995: 125/ BENDALA, et 

al., 1997: 151-152/ PÉREZ DAZA, 2003: 64) não se reverem na denominação de “pontas de 

lança mesetenhas” e apontarem para um verdadeira estatuto de mercenato no que diz respeito 

à guerra neste período, o que facilitaria a troca e assimilação de novos “modelos” de 

armamento. O exemplar totalmente preservado e recolhido por Estácio da Veiga (n.º 55) 

apresenta um indíce superior a 15 (Id.: 357) ou seja, apresenta grande comprimento e largura 

de lâmina muito reduzida. Já o n.º 54 apresenta uma lâmina ligeiramente mais espessada e 

que poderá inclusive indicar um maior comprimento. Uma vez mais, trata-se de outra arma 

descontextualizada que surge numa camada de largo espectro diacrónico entre a Idade do 

Ferro e a Época Romana. Não obstante as semelhanças com o exemplar depositado no MNA 

são por demais evidentes. 

O último par de lanças referentes a esta fase refere-se a fragmentos quase impossíveis 

de analisar, tal é o seu estado de conservação. De qualquer modo, pela secção da lâmina de 

tipo 1 (Ibidem) podemos enquadrar os n.º 56 e 57 (v. Estampa VI), nas chamadas pontas de 

lança de ferro de tipo Alcácer do Sal ou tipo Quesada variante I.A ou I.B. dado não 

conhecermos a dimensão total da lâmina, que no primeiro caso aporta os 60 cm de 

comprimento face aos 30 cm da variante B. Encontra paralelo em Cancho Roano no século V 

a.C. (KURTZ, 2003: 298) e em Illora, Prados Redondos, La Mercadera, Alcácer do Sal e Sul 

de Portugal, onde estão datadas entre o século VI a IV a.C. (QUESADA SANZ, 1997: 361). 

Foram recolhidas na mesma camada, apesar de esta não ter apontamentos cronológicos 

precisos. 
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Quanto aos dois punhais de ferro de reduzidas dimensões (n.º 58 e 59; Estampa VII), 

ambos foram exumados em estratos de piso no interior do compartimento 29. A largura 

média de lâmina é de 2,1 cm e o comprimento máximo conservado de um dos exemplares 

não ultrapassa os 11 cm (n.º 59), e parece reportar-se a uma miniatura dos punhais de tipo III 

de Quesada (QUESADA SANZ, 1999: 70), não tendo conservado a guarda-de-mão que 

ligaria a lâmina ao cabo. O outro exemplar só conserva parte da lâmina muito fragmentada 

no interior da bainha, que se caracteriza por uma placa de secção ovalada (n.º 58). A secção 

da lâmina a apresenta um nervo central de secção arredondada, não obstante não foi possível 

integrar este exemplar em nenhum tipo específico. Os punhais de folha tringular são, na Fase 

Antiga, integrados no grupo da “Panóplia aristocrática de meados do século VI a finais do V 

a.C.” (QUESADA SANZ, 2002b: 37), sendo vistos como um objecto de prestígio, que, aliás 

muitas vezes, não tem uma efectiva utilidade bélica, que se encontraria a cargo da ponta de 

lança larga e pesada para o combate corpo a corpo, associada a uma ponta de seta mais 

ligeira. 

 

7.2. Objectos de adorno. 

O conjunto das Fíbulas Anulares Hispânicas marca a Fase V, não só pela sua 

quantidade, como também pela grande variedade formal e técnica, já não falando da sua 

ampla diacronia. No total trata-se de 15 fragmentos que oferecem sete categorias formais 

distintas. Temos de compreender este conjunto como o expoente da afirmação de Castro 

Marim no mundo “ibérico”, dado que em todo o conjunto de objectos de adorno apenas a 

Fíbula “cabeça de serpente” e o alfinete de cabelo destoam devido às suas influências 

directas com o mundo de “La Téne”. Esta oposição de mundos é por demais evidente: de um 

lado o mundo da Fíbula Anular Hispânica, relacionada com a área ibérico-turdetana, e do 

outro lado o mundo dos esquemas de La Téne, relacionado com a área continental (FABIÃO, 

1998: 108).  

Este é o tipo de fíbula mais estável de toda a Proto História (RUIZ DELGADO, 1989: 

165), como se nunca tivesse saído de moda, pois tem uma diacronia entre o século VII a.C. e 

o século I d.C. É ainda, um importante fóssil director na medida em que permite uma melhor 

fixação cronológica dos materiais com ela relacionados. A sua estrutura é muito variável, 

bem como a sua técnica de fabrico, que pode ser facilmente, aferível pela dimensão do aro: 

por forja quando é fino (1-3 mm), fundido quando é espessado (até aos 7 mm) (Id.: 166), 

sendo que algumas fíbulas apresentam técnicas mistas. A sua flexibilidade e estabilidade 
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varia consoante a mola: na mola bilateral esta varia entre as 4 e as 10 ou mais espiras o que 

lhe confere flexibilidade; no caso da mola de charneira, esta é formada por uma chapa dupla 

que carece de elasticidade; e no caso do fusilhão livre, tudo depende da corda interna da mola 

(Id.: 167-168). 

Tal como na Fíbula de tipo Acebuchal, também esta fíbula proporciona duas teses 

para a sua origem: uma origem oriental defendida por Almagro Basch e, uma Europeia 

defendida por Cuadrado Díaz. Na teoria Oriental, estas fíbulas teriam chegado com o 

comércio foceense, pois existem exemplares palestinianos de Lakish (CUADRADO DÍAZ, 

1961a: 167), datados do século VIII a.C. Quanto à teoria Europeia, esta desmente a Oriental, 

considerando que na Grécia, por esta altura, já não se usariam fíbulas, pois havia-se 

generalizado o uso do linho em detrimento das grossas lãs (ARGENTE OLIVER, 1994: 69). 

Cuadrado Díaz encontra nestas fíbulas uma filiação hallstática, onde uma vez encontrado o 

sistema de aplicação do aro à fíbula, o enrolamento final do pé subsiste em alguns modelos 

da Meseta (Id.: 70) e da Cultura Miraveche (CUADRADO DÍAZ, 1960:97). Na Península 

Ibérica, os exemplares mais antigos são provenientes de Huelva e Ampúrias (Id., 1963: 46), 

que mantinham estreitas relações com o mediterrâneo central e oriental (Id., 1969: 269). 

Salete da Ponte perfilha a tese de Almagro Basch, sendo que estes protótipos orientais, “uma 

vez conhecidos na península inspirariam os artifíces indígenas para a criação de um modelo 

compósito e peculiar desenvolvido em várias zonas da península ibérica” (PONTE, 1997: 

141). A novidade do aro foi um desenvolvimento natural de um produto de forja por 

enrolamento, sendo que as fíbulas de tipo Acebuchal são a prova viva desse facto. Quanto à 

ponte, engrossada e em forma de naveta, encontra-se bem documentada nos exemplares de 

tipo “sanguessuga” da Península Itálica (BIANCHI, et al., 1976: 14). Estes dados são a 

primeira característica que permite uma evolução para um aro circular que passasse pela 

cabeça e pelo pé do arco da fíbula anular. As fíbulas córsegas com apêndice caudal plano e 

levantado têm alguma analogia com a fíbula anular. No entanto, uma origem itálica é 

descartada dada a existência de apenas um exemplar aí conhecido (CUADRADO DÍAZ, 

1969: 266). A origem poderá assim rondar o espaço da actual Andaluzia por volta do século 

VI a.C., pelo que a maioria dos autores seguem a hipótese de Cuadrado Díaz, quando 

vinculam a origem da fíbula anular à origem da mola bilateral das fíbulas europeias (RUIZ 

DELGADO, 1989: 204-205), num encadeamento lógico: La Certosa – Hallsatat D – Anular 

Hispânica (CUADRADO DíAZ, 1961a: 169). 

O exemplar mais antigo diz respeito à fíbula anular que apresenta o pé em botão (Id., 

1963: 59), ou seja, que pertence ao tipo Cuadrado 1. Este tipo surge representado por um 
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exemplar de bronze (n.º 60, v. Estampa VII e Estampa D), com cerca de 6 cm de diâmetro, 

pertencendo por isso ao grupo das médias/ grandes (Id., 1957:6-7), que serviriam para 

prender vestuário mais grosso e pesado como a lã. Tanto o aro como o arco estão 

engrossados, bem como o pé terminal em botão oval. Possivelmente deveria possuir mola de 

charneira, da qual não restaram vestígios. O arco maciço parece ser obtido por fundição com 

construção solidária da peça. Em Ampúrias, surge na urna nº 9, associada a um vaso ático 

com datação segura entre 500 e 480 a.C. (ALMAGRO BASCH, 1954a:178). Segundo Salete 

da Ponte, estas “aparecem associadas a mobiliário cerâmico e metálico dos finais do século V 

a.C., sobretudo cerâmicas áticas de figuras negras” (PONTE, 2001: 225), sendo que se 

podem genericamente datar entre o século V e III a.C. Este exemplar faz parte de um 

contexto muito específico de depósito existente no interior do Compartimento 31. 

Quanto ao tipo Cuadrado 4.a/ Ponte 13.a, encontra-se representado por três 

fragmentos (n.º 61, 68 e 70; v. Estampa VII). O nº 61 corresponde a uma peça de bronze de 

aro fundido, com um diâmetro ligeiramente elíptico com cerca de 4 cm e espessura variável, 

pertencendo ao grupo das médias (CUADRADO-DÍAZ, 1957: 6-7). Quanto ao descanso, 

este é em forma de placa em “U”, onde permanece parte do fusilhão. Estratigraficamente, 

surge na Fase VI, numa unidade que corta o interior do Compartimento 29. O nº 68 

corresponde igualmente a um arco, com uma patina acentuada e decorações de linhas incisas 

longitudinais e paralelas. O arco, oco, parece corresponder a um tipo obtido por forja, no 

entanto, poderá tratar-se do arco da peça anteriormente referida. A superfície, muito alisada, 

parece indicar um trabalho a frio. A peça está acentuadamente inflectida, sendo que a 

extremidade superior do arco enrolar-se-ia à volta do aro com uma mola bilateral. Apesar do 

seu trabalho muito cuidado, o arco conquiforme é bastante frágil. Este tipo é o mais frequente 

na Necrópole de El Raso, onde aparecem em contextos femininos, com cossoiros de 

cerâmica e, em contextos masculinos, com armas (FERNÁNDEZ GÓMEZ, 1997: 95). No 

mapa da sua dispersão, esta fíbula surge um pouco por toda a Península à excepção do 

território Nordeste acima do rio Douro (v. Anexo 4 – Fig.48). A cronologia mais provável 

deverá situar-se entre o século V e a primeira metade do século III a.C. (PONTE, 2001: 225). 

O n.º 70 trata-se de um exemplar de ferro, com o maior diâmetro de todo o conjunto, 8,5 cm, 

inserindo-se no grupo das grandes. O ferro torna-a esteticamente uma fíbula muito pouco 

atractiva e, até ligeiramente rude e pesada. O objecto apresenta-se extremamente 

fragmentado e com um engrossamento muito variável, o que se poderá dever a fenómenos de 

oxidação do metal. A mola utilizada é de charneira e o aro parece ter sido fundido. 

Cronologicamente, parece mais recente, englobando todo o século V e IV a.C. Acerca desta 
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fíbula, Cuadrado Díaz refere, “que esta e outras de tamanho médio, tão frequentes em La 

Osera, La Mercadera, Las Cogotas e tantos outros sítios, eram usadas pelas gentes de 

menores recursos económicos” (Apud in PONTE, 2001:238).  

O tipo Cuadrado 4.c/ Ponte 13.c.2. está representado por duas peças muito peculiares 

de bronze, uma referente apenas ao arco (n.º 62; v.Estampa VII) e a outra completa (n.º 63; 

v.Estampa VII e Estampa D). Peculiar porque encerra um conjunto de informação muito 

distinta da maioria dos fragmentos: apresentam-se num excelente estado de conservação, 

possuem decoração e é um exemplo claro da utilização da mola de charneira de bisagra. 

Aquilo que à primeira vista as distingue das demais fíbulas é o motivo decorativo com 

terminais foliáceos. Esta fíbula encontra-se presente em inúmeros sítios da Idade do Ferro (v. 

Anexo 4 – Fig.49), entre eles em “El Raso” (v. Anexo 4 – Fig.15 a 17). Na sua dispersão 

física, é notória a concentração destes exemplares junto à Costa Levantina, e um certo vazio 

no Nordeste e na Meseta Sul Peninsular. Os seu diâmetros oscilam entre 4,8 cm (n.º 62), e os 

3,6 cm (n.º 63) integrando-as no grupo das fíbulas médias. A lâmina do arco é plana, 

centrada, recortada e com um perfil em “V”, o que poderia, erroneamente, indicar um arco 

por forjadura. No entanto, as duas extremidades perfuradas para a recepção do aro tornam-na 

numa peça independente e fundida. Esta naveta, com terminais foliáceos bilobulados e a 

nervura longitudinal, aponta cronologias entre 450 e 250 a.C. (PONTE, 2006: 187) e uma 

possível influência céltica (CABRÉ AGUILÓ, et al., 1950: 36). Geralmente, surgem em 

contextos claros do século V e IV a.C., como nos casos de Vaiamonte, Miróbriga, Alcácer do 

Sal e Fonte Velha (Lagos) associados a fechos de cinturão de garfos (PONTE, 2006: 187). 

Outra particularidade de peça é a presença de dois rebites na zona central que parecem 

indicar dois olhos, pois não se vislumbra qualquer funcionalidade dos mesmos. Surgem no 

interior do Compartimento 31, provavelmente associadas ao depósito de carácter votivo das 

unidades [80] e [89], datado de finais do século V a.C. 

A Fíbula Anular Hispânica do tipo Cuadrado 9.a/ Ponte 14.a surge representada na 

sua variante “a” por quatro exemplares (n.º 64, 65, 67 e 73; v.Estampa VII). Aquilo que 

determina e diferencia as dissemelhanças destas modalidades são a volumetria do arco e do 

aro: na primeira variante (a), são muito finos; enquanto que na segunda variante (b) 

apresentam uma maior espessura bem como um maior diâmetro que pode ultrapassar os 6 

cm. No caso deste conjunto, os diâmetros variam entre os 2,7 e os 4,4 cm, incluindo-se no 

grupo das pequenas/médias. Foram todos produzidos em bronze, sendo que dois possuem 

mola bilateral muito desenvolvida com um número de espiras variável entre as 26 e as 32 (nº 

64 e 67). Parece claro que este número de espiras exagerado – que não é o número total/ real, 
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dado não possuirmos o perfil completo de ambas as peças, se deverá a uma função 

decorativa. Estes exemplares possuem ainda um perfil quase completo, ligeiramente elíptico, 

com aro, mola bilateral início de fusilhão e arco, e são claramente pertencentes ao grupo dos 

arcos por forjadura filiformes mais antigos (RUÍZ DELGADO, 1989: 191). O nº 65 apresenta 

igualmente uma mola bilateral muito desenvolvida e dimensões que o aproximama de uma 

miniatura. Este exemplar surge associado ao depósito da Fase V, no interior do 

Compartimento 31. O tipo Cuadrado 9.a está datado entre inícios do século VI e finais do 

século IV a.C., e surge com grande impacto numérico na zona de influência directa da esfera 

tartéssica ao longo do rio Guadalquivir e seus afluentes (v. Anexo 4 – Fig.60). A sua 

dispersão aparece bastante circunscrita, sem no entanto possuir uma área directa de 

influência. Todos os exemplares possuem paralelo em Lisboa, Andaluzia e Necrópole do 

Senhor dos Mártires (PONTE, 2006:195), devendo apontar genericamente para o século V 

a.C. 

A fíbula anular hispânica do tipo Cuadrado 10.a/ Ponte 15 apresenta igualmente 

quatro fragmentos (n.º 66, 69, 71 e 72; v.Estampa VII). Esta categoria caracteriza-se por 

possuir um arco cintiforme, que pode, ou não, apresentar-se decorado. O nº 69 diz respeito a 

um fragmento de arco de bronze com estas características, e também bastante laminar, 

estreito ao centro e largo nas pontas. Este tipo de arcos é geralmente atribuído às técnicas de 

forja e martelagem – tipo D de Daugas e Tixier (RUIZ DELGADO, 1989: 192), e é 

considerado como um modelo evoluído dos tipos Cuadrado 4 e 9, devendo ter figurado num 

arco de tamanho médio (3,5 cm). O nº 71 corresponde igualmente a um exemplar de bronze, 

mas com um cuidado de fabrico muito maior do que os restantes. Possui alguns elementos 

bem conservados, apesar do seu estado muito fragmentado: um aro de secção circular, cinco 

espiras de mola bilateral junto ao pé (elemento decorativo?) e um início de arco cintiforme 

com uma decoração espiralada, com duas espirais justapostas e interligadas entre si. Estes 

motivos espiralados podem ter um forte cariz celtibérico e, podemos aferir que, pelo cuidado 

de execução por técnica mista e pelas suas reduzidas dimensões, integráveis no grupo das 

miniaturas (CUADRADO DÍAZ, 1957: 6-7), é possível que se trate de um ex-voto. Estes 

motivos espiralados de gosto celtibérico surgem, essencialmente, nas fíbulas de tipo 9, A1 e 

A2 de Argente Oliver (LORRIO, 1997: 207). Pelo contrário, o nº 72 vai ser integrado no 

grupo das grandes, dado possuir um diâmetro de cerca de 6,7 cm. Esta fíbula de bronze 

encontra-se extremamente fragmentada e possuía uma grande camada de carvões, visto 

provir de uma área de incêndio. Os seus constituintes são: um arco com decoração de duas 

linhas paralelas longitudinais, duas espiras como mola de tipo IIb de Salete da Ponte 
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(PONTE, 2001: 204) e um aro de dimensões variáveis. O conjunto de dados parece indicar 

um fabrico por técnica mista. A fíbula de bronze nº 66 apresenta-se bastante fragmentada e 

em péssimo estado de conservação, possuindo arco cintiforme com possíveis incisões laterais 

(pouco explícitas), aro com mola bilateral de 10 espiras conservadas, e também pertence ao 

tipo IIb de Salete da Ponte (Idem.). A sua reconstituição parece indicar uma forma elíptica 

com cerca de 5 cm de diâmetro, inserindo-se no grupo das médias. 

Este tipo surge em Castro Marim com dois exemplares exumados do depósito do 

Compartimento 31, um outro da zona contígua apelidada de Área 30 e um último 

descontextualizado, sendo os três primeiros da Fase V de ocupação do sítio. 

Cronologicamente, este tipo oferece cronologias da ordem dos séculos VI-V a.C. para a zona 

de serra Morena e Meseta (PONTE, 2001: 241), enquanto que, para os exemplares 

portugueses têm cronologias entre o século V a IV a.C. (Id.: 242), com maior incidência para 

o século V a.C. Neste caso inserem-se nos finais do século V a.C. A dispersão deste tipo 

circunscreve-se a duas zonas distintas: o extremo ocidente peninsular e a zona contígua à 

Costa Levantina (v. Anexo 4 – Fig.51). 

 O n.º 74 (v. Estampa VIII) trata-se de um possível aro de fíbula anular hispânica de 

bronze, pertencendo ao grupo das médias, com os seus 4,3 cm de diâmetro.  

Pudemos aferir através deste conjunto todo o esplendor do mundo da Fíbula Anular 

Hispânica, que possui uma identidade muito própria. E se tentarmos encadear as influências, 

os resultados poderão ser surpreendentes, nos “modos como se cristalizam e se transformam 

os diferentes tipos, numa espécie de filiação genealógica” (FABIÃO, 1998: 107). Este 

conjunto maioritário de Fíbulas Anulares Hispânicas encontra um maior número de 

exemplares nas suas tipologias mais simples, como as de tipo Cuadrado 9.a e Cuadrado 10. 

Sendo que todo este grupo apresenta uma predominância significativa dos exemplares 

morfologicamente mais simples e funcionais de tamanho médio. A única excepção à regra 

parece realmente residir na Fíbula de Tipo “Cabeça de Serpente”, que apesar de ter uma 

incidência meramente residual, se apresenta como de carácter excepcional. Tal como 

acontece em Cancho Roano, apenas três exemplares não pertencem ao grupo das Fíbulas 

Anulares Hispânicas, pelo que não é possível um ensaio sobre a sua possível evolução 

cronológica (CELESTINO PÉREZ, et al., 2003: 41). 
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Fig. 22. – Gráfico representativo das dimensões das Fíbulas Anulares Hispânicas na relação do diâmetro com o 

número de fragmentos desse tipo (pequenas, médias e grandes). 

  

 Para finalizar este conjunto de Fíbulas da Idade do Ferro, surge um exemplar 

extremamente híbrido e atípico resultante dos esquemas de La Téne III, um fragmento de 

fíbula do tipo “Cabeça de Serpente”/ Ponte 39 (n.º 75, v. Estampa VIII). Este tipo de fíbulas, 

também apelidado de longo travessão sem espiras, ocorre essencialmente no decurso da 

Romanização dos castros peninsulares: “sobretudo dos castros galaico-portugueses do 

Noroeste peninsular” (PONTE, 2001: 372). No entanto, esta ilação choca directamente com a 

presença deste exemplar em Castro Marim, como sítio de influência mediterrânea directa. De 

facto, este modelo evoluído e híbrido deverá ter chocado mentalidades, pela sua inovação e 

porque, genericamente, contrasta com a maioria das fíbulas da II Idade do Ferro. A sua 

morfologia com o arco e o travessão longo – que poderia ou não estar decorado, constituíam 

um modelo arrojado e de criação peninsular mas com alguma difusão, pelo que surgem 

exemplares nele inspirados no sul de França (CHOSSENOT, 1999: 80-81). Este exemplar de 

Bronze deverá ter sido fundido em molde bivalve mas infelizmente só se conservou até nós a 

zona final do pé e o apêndice caudal em forma de cabeça de serpente, ou de folha lanceolada. 

Este modelo exprime uma natureza céltica muito evidente, que nasce do contacto entre duas 

populações e duas culturas – La Téne (HATT, 1999: 145), sendo que se desenvolve 

amplamente na Meseta (PONTE, 1980: 112). Até ao momento, o exemplar peninsular 

2,45 2,7

3
3,5 3,5 3,6

4
4,3 4,4 4,4

4,8 5

6

6,7

8,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n.º de frag.

d
iâ

m
e
tr

o
 (

c
m

.)
Pequenas

Médias

Grandes



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          72 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

identificado mais a sul, havia sido o de castro de Pragança, em Santarém (v.Anexo 4 – 

Fig.52). Em Castro Marim, surge num contexto da Fase V de preparação do piso do 

Compartimento 27. As cronologias genericamente apontadas sugerem um aparecimento no 

século III a.C, com continuidade até ao século I d.C. (PONTE, 2001: 374). Pelo contexto, 

poderemos enquadrá-la num grupo de exemplares mais antigos, provavelmente do século III 

a.C.  

Contamos para esta interpretação do vestuário com duas importantes representações 

escultóricas relativas ao período clássico da cultura ibérica (século V-III a.C.): Dama de 

Elche e a Dama de “La Alcudia”. No caso deste último exemplar possuímos a representação 

de uma figura feminina sentada sobre um trono com uma túnica coberta com um manto 

vermelho que envolve os braços e chega aos tornozelos. O manto, está preso por uma fíbula à 

altura da separação do peito e do estômago. Trata-se de uma fíbula anular hispânica, com 

decoração e cerca de 5 cm de diâmetro. Ao contrário do que seria de supor, as vestes 

apresentam-se muito pesadas e abundantes (RAMOS MOLINA, 1999: 203). No entanto, este 

retrato apenas nos pode aproximar de um modelo que não sabemos se é comum ou elitista. 

Tratar-se-á de um ex-voto, de uma divindade, de um elemento funerário ou de uma 

sacerdotisa? 

  No caso da Idade de Ferro, o conjunto de fíbulas presente neste conjunto documenta a 

forma como se interligavam e sujeitavam os mantos, que seriam muito provavelmente 

tecidos leves. Esta suposição deve-se à representação maioritária das fíbulas de diâmetros 

pequenos e médios, face às grandes que seriam utilizadas mantos mais pesados e com uma 

tecitura mais larga como as lãs. Neste caso o diâmetro médio ronda os 5 cm, relativamente 

próximos dos 4 cm de Cancho Roano (CELESTINO PÉREZ, 2003: 41) ou da necrópole de 

“Las Madrigueras” (ALMAGRO GORBEA, 1965: 69). Estes mantos formariam tanto para 

homens como para mulheres e crianças, uma espécie de vestidos que poderiam ser cintados 

nalguns casos. Prova desta evidência é a presença neste conjunto de um Fecho de Cinturão 

em bronze que susteria os cinturões de couro. Sebástian Celestino Pérez tem para Cancho 

Roano, uma teoria que se poderia também encaixar no caso de Castro Marim: “É muito 

possível que se imitasse o modo grego de vestir, pelo menos tinham acesso a ele 

indirectamente através dos vasos gregos sobre os detalhes dos vestidos, mantos e toucados” 

(CELESTINO PÉREZ, 2001: 70). Apesar dessa influência indirecta e directa, se 

perfilharmos a origem europeia e não grega da Fíbula Anular Hispânica, podemos denotar 

uma cultura vincadamente ibérica que se mantém fiel aos seus gostos independentemente de 

ter ou não entre si comunidades tão distintas. Pelo que sabemos antes mesmo do surgimento 
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da Fíbula Anular Hispânica, já os gregos não usavam fíbulas (ARGENTE OLIVER, 1994: 

69). Se de facto, a sua origem estiver na zona da actual Andaluzia podemos verificar esse 

cariz cultural forte quase impenetrável no que diz respeito a mudanças, nomeadamente na 

adopção de modelos que já se usavam por todo o continente europeu: os modelos 

hallstátticos de La Téne, tão sujeitos a variações de moda (CUADRADO DÌAZ, 1978: 307). 

Não devemos classificar tal situação como “conservadorismo” cultural, mas antes como 

“conservadorismo” estético. Sabemos da importância de Castro Marim como pólo litoral 

como um centro de troca e de função económica privilegiado. Sabemos que importou muito 

precocemente certas cerâmicas, como as áticas ou as kouass, mas podemos aferir que não se 

deixou entusiasmar pelas fíbulas destas comunidades. Na minha opinião este tipo marca 

profundamente o conceito que temos das fíbulas como simples objectos de adorno. Não terão 

estas peças tido um importante papel na vida destas comunidades ibéricas? Não poderiam ser 

por si só transportadoras de um símbolo, de uma evidência cultural que não chegou até nós?  

Não podemos desvalorizar a quase inexistência destas influências, elas reflectem um 

gosto muito próprio e forte destas populações que poderão ter convivido durante cerca de 350 

anos com a Fíbula Anular Hispânica, sendo quase totalmente impermeáveis à adopção de 

outros modelos! A excepção encontra-se no exemplar do tipo “Cabeça de Serpente”/ Ponte 

39, que apesar de tudo apresenta cronologias mais recentes e que parece dizer respeito a outra 

fase de ocupação do sítio, no limiar da passagem para o momento de presença romana. No 

entanto, e um pouco à semelhança das Fíbulas Anulares Hispânicas, o perfil desta fíbula 

hispano-romana sugere também um fabrico local peninsular (PONTE, 2004: 211). A sua 

concentração no Noroeste Peninsular é expressiva dos contactos que Castro Marim parece ter 

tido com as populações dos Castros das zonas setentrionais. Será no entanto esta peça, fruto 

de trocas inter-regionais, ou cópia de um modelo? 

Os Anéis datados desta fase da Idade do Ferro somam dois exemplares (n.º 76 e 77; 

v.Estampa VIII), e apenas um apresenta características morfológicas distintas. O exemplar 

distinto de bronze, nº 76, apresenta-se bastante fragmentado, o que não permite uma leitura 

muito clara dos seus componentes, dado que possui um cabuchão/ painel frontal de forma 

ovalada que deveria ter recebido um qualquer tipo de decoração que não chegou até nós. O nº 

77 trata-se de um anel de bronze muito simples e comum na Idade do Ferro, obtido pelo 

método simples do enrolamento e corte de um único fio metálico, o que lhe proporciona 

diferentes espessuras. O diâmetro do anel é de cerca de 1,2 cm, o que pode indicar um uso 

feminino ou infantil, e não masculino, dado que não serviria a não ser em dedos finos e 

estreitos. Outra possibilidade é o de ter servido como oferenda, à semelhança do anel com 
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cabuchão. Estas suposições parecem ser confirmadas estratigraficamente pelo exemplar nº 

76, pois encontrava-se num estrato de derrube sobre uma lareira na zona exterior do 

compartimento 32, e à semelhança do n.º 77, recolhido num estrato de piso. Sabemos que, 

cronologicamente, os anéis são uma das categorias difíceis de analisar, na medida em que as 

suas evoluções técnico-morfológicas decorrem de modo muito lento e quase imperceptível. 

Na Grécia Antiga, os anéis só começaram a ser usados em meados do século VI a.C. 

(CHILDE, 1919: 73), o que de certo modo reflecte o uso destes objectos de adorno na 

Península Ibérica. Guiraud calcula uma duração de 40 anos pois trata-se de um “objecto de 

luxo conservado em família pelo seu valor económico, afectivo e estético” (Apud in ERICE 

LACABE, 1995: 205). Para o anel deste conjunto com cabuchão temos um paralelo muito 

idêntico (v. Anexo 4- Fig.21) em Cancho Roano (CELESTINO PÉREZ, et al., 2003: 44), que 

possuía um cervídeo gravado (CELESTINO PÉREZ, 2001: 63) e foi encontrado juntamente 

com uma Fíbula Anular Hispânica datada do século V a.C. Quanto aos anéis mais simples de 

aro interrompido e espessura variável, temos na necrópole de “El Raso” (FERNÁNDEZ 

GÓMEZ, 1997: 77) um exemplar idêntico (v. Anexo 4- Fig.25), datado genericamente do 

século V a.C. 

Os alfinetes de cabelo estão representados por três exemplares (n.º 78, 79 e 80; 

v.Estampa VIII). O n.º 78 apresenta um grande cuidado na sua produção, tendo sido 

produzido a molde, dados os pormenores da decoração. A cabeça do alfinete apresenta-se 

mais larga do que a agulha, com uma placa rectangular encimada por duas volutas 

espiraladas muito ao gosto céltico. A peça é de bronze, e apresenta algumas corrosões activas 

do cobre, na zona da agulha. Os alfinetes de cabelo, conhecidos como acus crinalis em 

Época Romana, eram utilizados em grande número para formarem toucados, enquanto que o 

acus discriminalis servia para repartir do cabelo (CHILDE, 1919: 71). Este último aspecto 

parece ser correspondente à utilidade desta peça, pelas suas grandes dimensões. Geralmente 

estes objectos utilizavam-se para sujeitar penteados complicados e, igualmente, para as 

mulheres se perfumarem, ou utilizarem mesmo como arma (ERICE LACABE, 1987:203). 

Os motivos espiralados são muito comuns na Antiguidade, dado que, como é óbvio, 

se trata de um modelo muito simples de reproduzir, esteticamente atractivo e que nasce quase 

espontaneamente na manipulação do fio (FORMIGLI, 2003: 76). Surgem inicialmente nas 

fíbulas serpenteantes da Idade do Bronze, com discos em espirais (MONTELIUS, 1895: VI). 

Tal como Alexia Nascimbene refere: “as espirais são estranhas à cultura veneta e provêm 

muito provavelmente da cultura hallstatiana com sucessiva distribuição no distrito alpino 

oriental” (NASCIMBENE, 1999: 104), sendo que os anéis com estes motivos estão datados 
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do século VI a.C. As espirais surgem com muita frequência em cabeças de agulhas e nas 

pontes das fíbulas tipo “Brillenfibeln”, fruto dessa cultura hallstática que posteriormente 

surge no sul de França, norte de Espanha e ocidente peninsular (FERNÁNDEZ GÓMEZ, 

1997: 95). 

Ao nível contextual, este alfinete de cabelo surgiu num piso de argila, referente a um 

estrato de ocupação da Fase V, no interior do Compartimento 29. Este piso de argila 

encontrava-se imediatamente sobreposto às três inumações infantis. Dentro deste conjunto de 

objectos de adorno e acessórios metálicos, este alfinete de cabelo surge associado a três 

objectos no interior do Compartimento 29, mas em distintas fases de ocupação: uma fíbula 

anular hispânica, e um fragmento de um Recipiente de “asas de mãos” datados de finais do 

século V a.C. Sendo assim podemos enquadrá-lo nesta mesma cronologia. Já os alfinetes de 

cabelo n.º 79 e 80 apresentam um carácter bem mais simples (RAMON TORRES, 2007: 119, 

321), encontrando-se o primeiro inutilizado e sendo referente ao depósito do interior do 

compartimento 31. Já o segundo foi exumado de uma estrato de acumulução de conchas no 

interior do compartimento 28. 

Recolhida numa camada datada genericamente da Idade do Ferro surge ainda um 

possível fragmento de uma xorca com “sanguessuga” de bronze (n.º 81; v.Estampa VIII). 

Este tipo de adorno surge por exemplo na necrópole de Mealha Nova associado a um 

escaravelho de faiança enquadrado no século VI a.C. (ARRUDA, 2001: 247). No entanto, é 

possível que, em alguns casos, as xorcas com “sanguessugas”, perdurem no século V a.C. 

(LUÍS, 2003: 47). 

O n º 82 é uma peça de bronze, com uma forma alongada e de espessura média, com 

um perfil horizontal com inflexão, formando uma volta em “S”. É bastante provável que se 

trate de um garfo que estaria associado a uma placa macho de um fecho de cinturão tartéssico 

(LAGADEC, 1999: 219). Estratigraficamente pertence à fase V da ocupação do sítio, tendo 

sido exumado na área do compartimento 28 o que poderá indicar uma cronologia genérica 

entre o século VI e III a.C. Possui paralelo idêntico datado do século VI a.C. no sítio de 

Talavera La Vieja (JIMÉNEZ ÁVILA, 2006b: 99-100). 

Por último o n.º 93 (v. Estampa VIII) deverá tratar-se de um pequeno pendente de 

bronze, proveniente de um colar. Tem a forma de um losango, e foi exumado numa camada 

datada genericamente da Idade do Ferro.  
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7.3. Objectos de uso pessoal. 

Esta categoria surge representada por 13 objectos de cobre/ bronze (?) integrados em 

três sub-categorias base: pinças (num total de oito), espelhos (dois) e limpa-unhas (três). As 

pinças apresentam uma variedade formal que assenta somente na dimensão e na forma das 

hastes: na 1.ª categoria (a) inserem-se as pinças de comprimento de haste superior a 5 cm (n.º 

84, 88, 89 e 91; v.Estampa VIII); na 2.ª (b) inserem-se os exemplares de haste de 

comprimento médio – entre os 3 e os 5 cm, bem como uma largura superior na extremidade 

proximal, formando uma pinça evasé (n.º 85, 86 e 87; v.Estampa VIII); e na 3.ª (c) os 

exemplares que não excedem os 3 cm de comprimento máximo de haste (n.º 90; v.Estampa 

VIII). A nível estratigráfico, seis das oito apresentadas, foram exumadas nos compartimentos 

28 e 29, sendo que quatro delas foram encontradas aos pares ([385] e [688]). Surgem pinças 

muito semelhantes em La Bastida de Los Alcuses (Valência) (DÍES CUSI, et al., 1997: 159, 

fig.10, n.º11) onde aparecem associadas a fíbulas de tipo Cuadrado 4.c/ Ponte 13.c., datadas, 

genericamente, entre 450 a 250 a.C. 

No caso das duas pinças recolhidas na unidade [688], também foi exumado um 

objecto de bronze que muitos continuam a ficar reticentes à denominação e utilização tão 

comum e que se generaliza em Época Romana (WARD, 1911): um “limpa-unhas” (n.º 95: v. 

Estampa IX). Não se trata de um, mas de três exemplares deste tipo, que surgem em claros 

contextos da Idade do Ferro e, no caso, supramencionado, que com certeza integraria um 

“estojo” de cuidados pessoais, com duas pinças a ele associadas. Como existe essa relutância 

de atribuir o nome às coisas, nos trabalhos arqueológicos peninsulares, não são encontrados 

paralelos para estes objectos. Como afirmar então que se tratem de “limpa-unhas”? Como se 

pode analisar também nos outros dois exemplares recolhidos (n.º 94 e 96; v. Estampa IX), as 

características comuns passam por haste de secção rectangular, com cabeça com orifício para 

sujeição a argola e, na extremidade, uma bifuracação em “V” ou criada com recurso a duas 

saliências de fio metálico, de secção circular. Dois deles surgem em contextos do 

compartimento 29 e camada de incêndio da área 30. 

Já os espelhos (n.º 92 e 93; v.Estampa VIII) apresentam-se bastante melhor 

conhecidos e reconhecidos, devido em parte aos fenícios trouxeram os espelhos elípticos e 

com pega rectangular (ARTZY, 2006: 44). Em “El Risco” (Cáceres) (JIMÉNEZ ÁVILA, 

2001: 208), os autores optaram por denominar estas placas convexas como pratos de balança, 

datados, tal como os de Cancho Roano, do século V a.C., apesar de não terem dados 

concretos que indiquem esta função. Nas necrópoles do Bronze Final de Barbuise-
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Courtavant, objectos muito semelhantes aos deste conjunto foram sendo interpretados como 

lâminas de barba (“rasoirs”), sendo que o autor considera: “uma atribuição como espelho, em 

vez de lâmina de barbear pode ser considerada mas é pouco provável” (PIETTE, 1999: 283). 

Na necrópole de “La Joya”, surge um espelho muito semelhante aos nossos exemplares, mas 

com uma pega de marfim, associado a um fecho de cinturão de garfos, datado genericamente 

do século V a.C. (GARRIDO ROIZ, et al., 1978: 100), bem como em Aliseda (JIMÉNEZ 

ÁVILA, 2002: 490). 

Os dois exemplares de Castro Marim apresentam características muito idênticas, 

apesar de um estar muito melhor conservado e de possuírem diâmetros muito distintos: um 

possui forma circular com cerca de 9 cm (nº 92), enquanto que o outro apresenta uma forma 

ligeiramente ovalada, com 6,6 cm de diâmetro (nº 93). Estes exemplares, de menores 

dimensões e sem cabo, eram geralmente utilizados na palma da mão (FRANÇA, 1971: 2). 

Em Aguilar de Anguita, surgem oito exemplares idênticos (SCHÜLLE, 1969: 256). 

Cronologicamente, poderíamos inseri-los dentro do quadro dos restantes artefactos 

recolhidos neste Ambiente que data entre o século V a IV a.C. 

 

7.4. Objectos cortantes. 

Nesta categoria, surgem seis objectos cortantes do tipo faca “afalcatada” de ferro. 

Este tipo surge sob a forma de algumas cambiantes apresentadas por Guillermo Kurtz (2003: 

319). A faca “afalcatada”, que surge associada à Fase III (século VI a.C.) de ocupação do 

sítio, poderá tratar-se de uma arma muito ligada ao sacrifício ritual. Não obstante adquire, 

nas centúrias seguintes, um carácter comum como instrumento multiusos (QUESADA 

SANZ, 2002: 36). Os n.º 97 e 98 (v.Estampa IX) apresentam-se como de tipo 3/ “dorso recto 

com convexidade anterior” (KURTZ, 2003: 321), ou seja, de lâmina de grandes dimensões e 

com um perfil ligeiramente convexo apenas na ponta. O n.º 99 e 101 (v.Estampa IX) 

integram o grupo das de tipo 2.B/ “gume estreito” (Id.; 320) e o n.º 100 (v.Estampa IX) 

apresenta-se como de tipo 5/ “lâmina curta” (Id.: 322), conservando o rebite de cabeça 

circular e restos de material perceível. O n.º 102, apesar de só conservar parte dos rebites e 

vestígios do encabamento de madeira, apresenta paralelo em La Fonteta (LE MEAUX, et al.; 

2007: 332), La Joya, Morro de Mezquitilla, Peña Negra e em Sa Caleta (RAMÓN TORRES, 

2007:321), onde data genericamente do século VI a.C. No entanto as facas deste tipo 

perduram, pelo menos, até ao século IV a.C. No século V a.C., surgem em Sigüenza 

(Guadalajara) exemplares do tipo 2.B. de “gume estreito” (FERNÁNDEZ-GALIANO, 1976: 
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66). Estratigraficamente, surgem em camadas datadas genericamente da Idade do Ferro, 

sendo que apenas três se podem relacionar com os compartimentos 28, 29 e 31. 

 

7.5. Recipientes e complementos. 

Os recipientes e complementos de bronze de Castro Marim reflectem bem a 

importância deste sítio no período representado entre os séculos V e IV a.C. com: quatro 

fragmentos de espetos; três fragmentos de «braseiros» de “asas de mãos”; um fragmento de 

coador; um fragmento de asa de jarro tipo Olpes/ “El Oral”; um gancho de suspensão de ferro 

e ainda sete fragmentos de recipientes de bronze indeterminados.  

 Os espetos ou assadores de bronze exumaram-se dos compartimentos 28, 29 e 32. 

Apenas um deles mantem o perfil completo, com 36,2 cm de comprimento (cabo, aletas e 

haste), e encontra-se inutilizado com curvatura da haste antes das aletas (n.º 103; v.Estampa 

X e Estampa E). Outro recuperado na mesma área (n.º 104; v.Estampa X) apresenta 

conservado apenas o cabo, que com os seus 9,35 cm de comprimento, indica que se trataria 

de um exemplar de maiores dimensões do que o anteriormente referido. Ambos representam 

o tipo “andaluz” de Almagro Gorbea (1974) ou tipo II de Caetano Beirão (1986). Já o n.º 

105 e 106 (v.Estampa X) apontam para hastes deste tipo de espetos, à semelhança do que 

sucede em Talavera La Vieja (JIMÉNEZ ÁVILA, 2006b: 99), Torrubia de Cástulo 

(ARMADA PITA, 2005: 1253), Guadalajara (LUCAS PELLICER, et al.; 2006: 58) em 

Cancho Roano (CELESTINO PÉREZ, et al., 2003: 39-40), etc.. Este trata-se assim do 

modelo mais evoluído de assadores/ espetos que têm como antecedentes a espeto articulado 

de tipo “Alvaiázere” típico do Bronze Atlântico (COFFYN, 1998: 174) que deriva no tipo 

que se desenvolve no Alentejo e na bacia do Guadalquivir. Estes exemplares de tipo 

“andaluz” observam uma larga diacronia entre o século VII a.C. e chegando mesmo a atingir 

o século III a.C., segundo o exemplar de Cerro Macareno (ARMADA PITA, 2005: 1253). 

Não obstante, julga-se que com base na estratigrafia dos achados os podemos inserir entre os 

séculos V e III a.C., com tendência para a primeira centúria mencionada. 

Relacionado também com as actividades rituais de banquete, surgem também os 

«braseiros» apelidados “de asas de mãos” (v.Anexo 4 – Fig.18 e 19), neste caso sob a forma 

de três fragmentos distintos: uma argola para sujeição da asa (n.º 107, v.Estampa XI e 

Estampa E), uma “mão” estilizada que seria aplicada no recipiente de tipo “ibérico” (segundo 

designação de CUADRADO DÍAZ, 1966) (n.º 108, v.Estampa XI) e ainda um possível 

fragmento de asa (n.º 109, v.Estampa XI). No caso da mão (n.º 108) de tipo “ibérico”/ tipo 1 
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de Javier Jiménez Ávila (2002: 115), de muito provável produção indígena, esta possui 

paralelo em “El Raso” (FERNÁNDEZ GÓMEZ, 1997: 91), La Osera, Picón de la Mora 

(Apud in JIMÉNEZ ÁVILA, 2002: 128), Santa Olaia (Ibidem: 450) e Figueira da Foz 

(Ibidem: 448). Esta peça possui assim uma placa rectangular de bronze trabalhada de modo a 

formar muito esquematicamente a palma de uma mão, onde a presença de nervuras 

longitudinais transmitem a ideia da separação por dedos. A placa não é totalmente horizontal, 

mas sim ligeiramente convexa dado que estaria aplicada à parede de um recipiente e serviria 

como apoio de asa.  

Cuadrado Díaz classifica estes recipientes rituais em dois tipos: os de tipo “oriental” 

(a) e os de tipo “ibérico” (b) (CUADRADO DÍAZ, 1966:7). Os de tipo “oriental” localizam-

se entre o Baixo Guadalquivir até à zona do Baixo Mondego (exemplar em Santa Olaia) e 

surgem conjuntamente com jarros de bronze “tartéssicos”, fíbulas de Bencárron e Acebuchal. 

Enquanto que os de tipo “ibérico” estendem-se a toda a Andaluzia com a zona tartéssica e o 

Sudeste peninsular (CUADRADO DÍAZ, 1966:63-65).  

Em “El Raso”, o exemplar foi recolhido à superfície, e o autor não apelida esta asa 

como pertencente a um braseiro, mas sim a um águamanil (FERNÁNDEZ GÓMEZ, 1997: 

77). Não obstante, e como qualquer recipiente ritual, existiu por certo um contacto com 

elementos naturais, quer estes sejam fogo (braseiros) ou água (águamanil). A função sabemos 

ser a mesma, purificar e ritualizar, portanto tanto braseiro como águamanil são expressões 

erradas quando aplicadas indiscriminadamente. A utilização como braseiro poderá de facto 

ter sido esporádica e pontual, no entanto a própria carga simbólica das mãos parece indicar 

uma utilização para a higiene das mãos, que seriam os “agentes vivos” de um qualquer ritual: 

“utilizados para rituais de purificação de origem atlântica tendo possivelmente a Irlanda 

como centro difusor” (Id.: 93). Mesmo nesse caso, a expressão águamanil deverá ser 

repensada, na medida em que nos reporta para uma realidade islâmica específica, e pressupõe 

a existência de um bico vertedor e de uma utilização relativamente secundária. 

A cronologia desta necrópole e da generalidade dos exemplares de «braseiros» do 

Sudeste peninsular oscila entre os séculos VII e VI a.C. No entanto, Maluquer baixa esta 

indicação nos exemplares de Cancho Roano até finais do século V ou inícios do século IV 

a.C. Estes recipientes surgem inicialmente como importações, sendo que a temática estilística 

variava entre mãos, rosetas e até cabeças de Hathor, encontrando-se estes elementos junto 

aos suportes das asas. Estes exemplares surgem em La Joya, Cancho Roano (CELESTINO 

PÉREZ, et al., 2003: 29), ChanMartín de La Sierra e El Raso, sendo que neste último sítio 

surge, por vezes, associados a fíbulas anulares hispânicas do século IV a.C. (FERNÁNDEZ 
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GÓMEZ, 1997: 93). Na necrópole de “El Cigarralejo” na sepultura 57, datada entre 400 e 

375 a.C., surge um destes recipientes possivelmente associado a uma figura sacerdotal 

importante (CUADRADO DÍAZ, 1987:173). Mesmo depois destas cronologias, estes 

exemplares continuam a surgir em contextos mais recentes, nomeadamente como produto de 

imitações indígenas. No caso dos exemplares de Castro Marim, tudo indica que se trate de 

uma imitação indígena, nomeadameente pela falta de cuidado empregue na decoração e 

forma da mão. Estes objectos foram exumados de um contexto de ocupação dos 

compartimentos 28, 29 e no depósito votivo do 31, estando datados de finais do século V a.C. 

Outro complemento ligado ao consumo nestes “banquetes rituais” é o coador de 

bronze. No caso do exemplar n.º 110 (v.Estampa XI e Estampa E), é quase certo que se trate 

de fragmentos de coador, pois na unidade estratigráfica imediatamente inferior, foi 

recuperada uma pega/ asa com “cabeça de cisne” típica destes recipientes e que teria como 

função a sua supensão. Os coadores estão relacionados com a modificação de sabores através 

da filtragem de líquidos e nalguns casos de substâncias sólidas. A presença de coadores 

metálicos encontra-se documentada apenas nas necrópoles de Pedro Abad (Córdova) 

(v.Fig.23), Mirador de Rolando (Granada) e um exemplar discutível de Iznalloz (Granada) 

(GRAELLS I FABREGAT, 2004: 239). Ou seja, esta é uma peça rara no contexto do 

Ocidente Peninsular e que tem como origem os exemplares etruscos e gregos. Nos contextos 

peninsulares anteriormente referidos, estes coadores dispersam-se cronolgicamente entre os 

séculos VI a IV a.C. (POZO, 2003: 21-22). No entanto este exemplar parece tratar-se de um 

mais recente de perfurações quadrangulares, enquadrado entre o século V e IV a.C. 

(GRAELLS I FABREGAT, 2005: 236), tendo sido recolhido no contexto intra-muros da área 

30 juntamente com vidro policromo, cerâmica ática de verniz negro, e o n.º 10039 recolhido 

na unidade estratigráfica [744], imediatamente inferior à unidade [680] e referente a de uma 

pequena fossa, formando por isso parte integrante da mesma peça. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23. – Asa de coador de Castro Marim (n.º 10039/ [744]) em comparação com o de Pedro Abad (Córdova) 

(POZO, 2003: lâm.XX, fig.31). 
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 Entre os recipientes ditos “raros”, encontramos ainda em Castro Marim um possível 

fragmento de asa de um jarro de tipo Olpes/ “El Oral” (n.º 112; v.Estampa XI, Estampa E e 

Anexo 4, Fig.34). Este fragmento de bronze caracteriza-se por ter a curvatura típica das asas 

de jarros, associado ao facto de possuir uma secção de feição triangular de arestas boleadas, 

que no perfil fazem recordar, na parte central do fragmento, os olhos e o bico de uma ave. 

Não obstante, seria necessária uma acção de conservação e restauro de modo a definirmos 

melhor estas características. Caso se trate realmente de um jarro de tipo Olpes, devemos 

inseri-lo no conjunto anteriormente apresentado e que representa um grupo bem ilustrativo de 

uma verdadeira “baixela” metálica pós-orientalizante (JIMÉNEZ ÀVILA, 2006a) dos séculos 

V e IV a.C., que este autor considera estar muito mal conhecida (Id.: 304). A coexistência de 

jarros deste tipo com os coadores representam o “consumo ritual del vino en ambientes 

conviviales de signo aristocrático.” (Id.305), sendo que se associa ao coador nestas funções. 

Esta teoria foi igualmente confirmada pela associação clara de um jarro Olpes, um coador e 

um copo no sítio de Pedro Abad (POZO, 2003:10). Este tipo jarro tem como origem a 

Etrúria1, e encontramos paralelos em Sexi (Almuñecar, Granada), na necrópole de Pedro Abad 

(Córdova), na necrópole de Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia), e em El Oral (San 

Fulgencio, Alicante) (Id.: 9). A nível estratigráfico não podemos deixar de reparar na 

associação entre os achados: o jarro de tipo Olpes e um dos fragmentos de braseiro no 

depósito votivo do compartimento 31, e o coador na área 30 contígua ao anterior. 

 Por determinar encontram-se sete possíveis fragmentos de recipientes de bronze 

(apenas um de ferro) (n.º 113 a 119, v.Estampa XI), que parecem representar bordos e bojos 

desta mesma baixela pós-orientalizante/ ibérica também presente com os exemplos de Cancho 

Roano (CELESTINO PÉREZ, et al., 2003: 30). 

 Também no depósito votivo do compartimento 31, foi recuperado um gancho de 

suspensão de ferro (n.º 111; v.Estampa XI e Estampa F), que se associa à baixela de bronze, 

dada ser esta a forma encontrada, por exemplo, para a suspensão de alguns recipientes com 

asa, de modo a salvaguardá-los da acção directa do fogo, colocando-os para isso a uma altura 

considerável. Não obstante poderá ter tido outras funções que desconheçamos, à semelhança 

da proposta avançada para o exemplar de Cancho Roano (KURTZ, 2003: 305), e que deverá 

datar entre o século V e IV a.C. 

 

                                                
1 Salvador Pozo localiza uma produção etrusca em Vulci (2003: 10). 
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7.6. Utilitários: 

 

7.6.1. Utilitários Agrícolas. 

Também um utilitário agrícola foi recuperado do depósito votivo da unidade [89]. 

Trata-se de uma foice de ferro (n.º 120, v.Estampa XII), com ampla curvatura e que apresenta 

secção rectangular na zona de encabamento. De uma camada de revolvimento, foi também 

exumada outra foice de ferro (n.º 121; v.Estampa XII e Estampa F), de dimensões similares à 

anteriormente apresentada, mas que possui perfil completo. A curvatura e abertura são pouco 

evidenciadas, a secção é triangular e o encabamento é feito com recurso a dois rebites 

circulares que se encontram “disfarçados”, pela aplicação circular de um osso longo 

fragmentado e tratado prepositadamente para o efeito. Associado a este instrumento surge 

ainda um cabo maciço em ferro de secção circular, e para o qual desconhecemos uma função. 

Ambas as foices possuem paralelo em Cancho Roano (KURTZ, 2003: 325). 

 

7.6.2. Utilitários Carpintaria. 

Esta categoria apresenta apenas três objectos de ferro que parecem ter a mesma 

função e que geralmente são de difícil determinação: as brocas. O exemplar n.º 122 

(v.Estampa XIIII) apresenta as dimensões e a forma ligeiramente convexa que este tipo de 

instrumentos geralmente adopta para efectuar a torsão necessária. Encontra paralelo idêntico 

em Cancho Roano (KURTZ, 2003: 329-331). Já os exemplares de pequenas dimensões não 

são de tão fácil interpretação (n.º 123 e 124, v.Estampa XIII), pelo que apesar de possuírem a 

cabeça típica de brocas, ou seja com perfil denteado ou em “8”, sugere-se a mesma utilização 

para torsão (como nos mostram os dois exemplares n.º 123), não com o intuito de perfurar, 

mas sim de retocar e finalizar o trabalho, com limpeza de esquírolas e outras farpas de 

madeira que se encontrassem nos orifícios produzidos. Infelizmente, nenhum dos fragmentos 

se encontrava em contextos fiáveis, pelo que a leitura cronológica é efectuada apenas através 

dos outros exemplares presentes em Cancho Roano. 

 

7.6.3. Utilitários Comércio. 

No interior do compartimento 28, foi exumado um cubo de bronze muito chumbado 

(n.º 125; Estampa XIII e Estampa G), proveniente de um estrato de acumulação de detritos e 

carvões. Este cubo foi inicialmente interpretado como sendo um dado de jogo. No entanto, 

este tipo de objectos não são comuns em bronze, mas sim em material osteológico. 
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Assim sendo, apenas se encontrou um paralelo mais próximo nos ponderais de Cerro 

del Vilar, Guadalhorce (Málaga) (AUBET, 1997: Lám.3). No entanto, estes são de chumbo e 

com marcas ou letras fenícias incisas. Ora este nosso caso, apesar de apresentar uma forma 

cúbica caraterística, foi produzido em bronze, que parece estar muito chumbado. Não 

obstante, estas formas cúbicas são as mais comuns e mais frequentes em todo o mundo 

fenício, sendo encontradas igualmente em Ibiza (GARCÍA-BELLIDO, 2003: 138).  Não 

obstante, estes exemplares surgem em contextos muito antigos que oscilam entre o século 

VIII e o VII a.C., pelo que poderão ter tido a sua inspiração oriental (VILAÇA, 2003b: 272), 

mas serem adaptados para a criação de novos sistemas. 

Aquilo que imediatamente suscitou a hipótese de se tratar de um ponderal foi, como 

não podia deixar de ser, o seu peso de 6,5 gr. Ou seja o valor que é representado pela unidade 

egeia ou siclo micénico (Id.: 248). No entanto, esta trata-se apenas de uma hipótese, dado não 

nos ser possível reconstituir o sistema métrico utilizado em Castro Marim, uma vez que um 

ou dois exemplares, com pelo menos um século de distância, não são suficiente, a juntar-se 

ainda ao facto de o primeiro se encontrar fragmentado. 

 

7.6.4. Utilitários Pesca / Têxteis. 

Nesta categoria, surgem associados os objectos utilitários de pesca como anzóis e 

pesos de rede, aos chamados utilitários têxteis, que dizem respeito apenas às agulhas que 

podem adquirir dupla função: uma função têxtil explícita que poderá, ou não, estar aliada à 

formação das malhas de rede de pesca, pelo que são enquadradas nesta mesma categoria.  

Neste grupo inserem-se assim um total de 11 anzóis (n.º 126 a 136; v.Estampa XIII) 

de cobre/ bronze (?) e nem um único exemplar de outra matéria-prima. Como podemos 

analisar na Fig. 24, uma grande parte da amostra é proveniente do compartimento 28, 

encontrando-se um de tamanho pequeno e outro médio (n.º 127 e 129) em clara associação 

na unidade estratigráfica [545] (um estrato de acumulação de conchas). Mais de 80% da 

amostra é caracterizada pelas suas dimensões reduzidas, pela secção da haste circular e pela 

ausência (em alguns casos devido a condicionantes de conservação) de bico, barbela e 

terminal. Não obstante, encontram-se identificados todos os tipos de terminal: dois 

exemplares com aleta (n.º 130 e 134); dois exemplares com ranhuras (n.º 126; v.Estampa G e 

132) e ainda os únicos dois exemplares de pequeno harpão lateral (n.º 131 e 133). Este 

harpão teria uma função clara de empate da linha facilitado pelo facto de a impedir de subir a 

haste e sair. Não obstante, não foi encontrado paralelo para este tipo de terminal. 
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Fig.24 – Os Anzóis da Fase V revistos graficamente na sua análise tipológica, dispersão por 

compartimentos e matéria-prima utilizada. 

 

 A pesca seria assim uma actividade bastante importante em Castro Marim, à 

semelhança de outros povoados costeiros como Sa Caleta (Ibiza - RAMON TORRES, 2007: 

321) ou La Fonteta (LE MEAUX, et al., 2007: 332) e que é igualmente confirmada pela 

presença de um peso de rede de chumbo (n.º 137; v.Estampa XIII e Estampa G) semelhante 

aos utilizados em Ampúrias (CASTANYER, 2006: 21). Trata-se de uma placa de chumbo 

rectangular que foi enrolada sobre si mesma de modo a prender as malhas de redes. Em 

Ampúrias, foram registadas diversas técnicas que incluíam: a pesca à linha com anzol e crina 

de cavalo, que tanto podia ser manual como de cana; as redes de mão, de arrastão e de cerca 

e ainda o harpão e a criação de represas para manutenção de certos peixes (Id.: 20). Assim 

sendo, aos anzóis juntam-se as agulhas com um ou dois orifícios, agulhas com extremidade 

em forquilha – lançadeiras (que se destinguem claramente dos “limpa-unhas” pelo 

prolongamento e secção dessa extremidade) e os pesos de chumbo. Foi também recuperada 

uma agulha de rede/ sovela da zona dos compartimentos 28/ 29 (n.º 138; v.Estampa XIII e 

Estampa G), bem como uma larga placa de chumbo (n.º 140; v.Estampa XIII e Estampa G), 

para a qual, em conjunto com outra recolhida numa camada da Idade do Ferro (n.º 139; 

v.Estampa XIII e Estampa G) se sugere este tipo de utilização. Assim sendo, estas placas 

sub-rectangulares de chumbo poderão ter sido utilizadas como pesos para redes de maiores 

dimensões,  que seriam arrastadas nos barcos (agradeço a informação pretada pelo Dr. Pedro 
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Lourenço), sendo que, uma apresenta três orifícios centrais onde a rede poderá ter sido sujeita 

(n.º 139) e a outra possuí uma divisão central que poderia ter tido as mesmas funções (n.º 

140). Encontra-se afastada a hipótese de se tratar de pesos ponderais como os de centros 

fenícios como os de Guadalhorce ou La Fonteta (GONZÁLEZ PRATS, 2000: 70) 

 

7.6.6. Utilitários Vários. 

Foram aqui inseridos um conjunto de objectos aos quais atribuímos uma designação 

que nos parece mais próxima da função que poderão ter tido, apesar de muitas vezes esta não 

poder ser confirmada. Aqui se inserem: espátulas, argolas, punções e agulhas/punções. A 

peça mais intrigante é sem dúvida o n.º 142 (v.Estampa XIV e Estampa H), que inicialmente 

havia sido considerada uma arma, dado possuir a zona de encabamento e o perfil de uma 

lança. No entanto, este objecto de cobre/ bronze (?) possui uma decoração de pequenos 

círculos concêntricos (poderão ser fruto de uma martelagem a frio?) e uma secção sub-

alongada que é tudo menos cortante e, ou penetrante. Segundo Fernando Quesada Sanz (a 

quem agradeço o precioso contributo), não pode ser considerada uma arma. Assim sendo, a 

sugestão mais próxima que temos é a de uma espátula, que seria obviamente encabada e que 

teria múltiplas utilidades ou uma específica que não podemos precisar. Foi recolhida num 

contexto claro do compartimento 28. Outra espátula/ colher surge no compartimento 30 (n.º 

141/ v.Estampa XIV) e não tem paralelo nomeadamente devido às suas dimensões que 

variam bastante das colheres medidoras de Cancho Roano por exemplo (CELESTINO 

PÉREZ, et al., 2003: 61). Não obstant,e essa atribuição não pode ser afastada. 

Sem uma utilidade específica encontra-se também a argola de ferro de grandes 

dimensões, recolhida por Estácio da Veiga (n.º 143; Estampa XIV e Estampa H). 

Surgem ainda dois punções: um de cobre/ bronze (?) e outro biapontado de ferro. No 

primeiro caso (n.º144; V.Estampa XIV), trata-se de um punção de cabeça e secção 

quadrangular, com extremidade muito afilada circular (RUSTOIU, 2000: 237). Já o n.º 145 e 

148 (v.Estampa XIV) representam pequenos punções biapontados de ferro com paralelo em 

Numância (JIMENO RODRÍGUEZ, et al., 2005: 282) e Cancho Roano (KURTZ, 2003: 335-

337), num caso circular e no outro quadrangular. 

Segue-se um pequeno conjunto de cinco possíveis agulhas/ punções (RAMON 

TORRES, 2007 : 119, 321) de cobre/ bronze (?)  associadas genericamente aos 

compartimentos 31 e 28/ 29 (n.º 146-147,149-151; v.Estampa XIV). E ainda um outro 

objecto indeterminado de bronze, com haste de secção circular e inutilizada com torsão, 

extremidade com ranhuras elipsoidais contínuas e cabeça em “8” (n.º 152; v.Estampa XIV). 
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7.7. Complementos de artefactos de madeira. 

Esta categoria encontra-se representada por: pregos, rebites, cavilhas, grampos de 

selagem, escápulas, espigões, placas e agarradores. Destes tipos de complementos de 

artefactos de madeira, e atendendo à tipologia criada para os três primeiros, procederemos à 

análise dos tipos presentes neste conjunto (v.Anexo 6). 

Os pregos são claramente maioritários, com 18 exemplares representados e apenas 

uma cavilha e um rebite (n.º 153, v.Estampa XIV e n.º 154 a 171, v.Estampa XV). Deste 

conjunto, temos igualmente uma amostra maioritária de elementos de ferro (13) face aos 

elementos de cobre/ bronze (?) (sete). Assim sendo, o elemento característico desta Fase V é 

caracterizado por ser de ferro, ter média dimensão (3,1 a 7 cm.), haste direita (C), cabeça de 

feição circular (I), haste de secção quadrangular (b) e extremidade de secção circular ou 

quadrangular (1/2) – v. Fig.25.  

Apesar de a concentração nos compartimentos 28, 29 e 31 não ser significativa, 

podem ser retiradas algumas ilações deste conjunto. Como pudemos analisar, a média dos 

perfis dos pregos, cavilhas e rebites apresenta uma haste direita de médias dimensões, ou 

seja, com um efeito perfurante total que não ultrapassaria a face da madeira. Isto porque, se o 

fizesse, apresentaria um corpo em virote com sinais de batimento para recolha da 

extremidade. Podemos assim apontar para uma utilização em traves ou barras de madeira de 

pequena/ média dimensão com profundidade/diâmetro superior a 3,1 cm. 

No interior do compartimento 29, mais precisamente na unidade estratigráfica [688], 

foram recolhidos grampos de selagem (n.º 172 e 173; v.Estampa XV). O primeiro, de cobre/ 

bronze (?), apresenta dois pequenos elementos de grampos de selagem sujeitos a uma argola, 

para os quais se apresenta uma proposta de pega de pequena peça de madeira (mobiliário) 

(v.infra ponto 8.) Já o segundo de ferro deverá ter sido utilizado em construção de maiores 

dimensões. As escápulas e espigões de ferro (KURTZ, 2003: 311) teriam a mesma utilização 

(n.º 174 a 176; v.Estampa XV). 

Os n.º 177 e 178 (v.Estampa XVI) apresentam-se como duas placas, uma rectangular 

de ferro e outra quadrangular de bronze com orifício (e num dos casos rebite) para sujeição a 

madeira. Guillermo Kurtz propõe que se trate de capas protectoras de mobiliário de média/ 

grande dimensão (KURTZ, 2003: 309-310). Encontram assim paralelo em Cancho Roano, 

Medellin (ALMAGRO GORBEA, 2007:162 e 204) e El Palomar (ROVIRA LLÓRENS, et 

al., 2005: 1234-n.º 48). Em qualquer dos casos, estão datadas genericamente entre o século 
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VII a V a.C. e neste caso específico, uma delas, como parte integrante do depósito, data de 

finais do século V a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25 – Os Pregos/Cavilhas/Rebites da Fase V revistos graficamente na sua análise tipológica, dispersão por 

compartimentos e matéria-prima utilizada. 

 De função semelhante mas dimensões mais reduzidas, surgem os agarradores (n.º 179 

e 180; v.Estampa XVI) de cobre/ bronze (?), que se caracterizam por ter um perfil 

rectangular dobrado em “U” (KURTZ, 2003: 308), que formaria placas de sujeição à madeira 

devido à existência de dois orifícios colocados paralelamente nas duas extremidades da 

placa, e sobre o qual seria aplicado o rebite (que se conservou no primeiro caso). Ambos 

surgem em contextos claros da Fase V: um no depósito votivo do compartimento 31 e outro 

no compartimento 29. 
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7.8. Escórias e minérios. 

Esta categoria engloba treze fragmentos de escórias de ferro (n.º 186 a 191), um 

fragmento de minério de ferro (n.º 192), um fragmento de escória / amálgama de bronze 

muito chumbado que poderá tratar-se de um objecto que sofreu alterações devido a altas 

temperaturas (n.º 193; v.Estampa XVI), uma tira de chumbo (n.º 181; v. Estampa XVI) 

recolhida com a espátula n.º 142 e ainda quatro fragmentos de restos de transformação de 

chumbo (n.º 182 a 185).  

Na totalidade, o ferro está representado por 81,19 gr., o bronze chumbado por 20,72 

gr. e o chumbo por 1149,09 gr. De salientar o facto de todos se encontrarem perfeitamente 

contextualizados em estratos desta fase no interior dos compartimentos 28, 29 e 31 (v. Anexo 

2 – Fig.6). No caso da transformação do chumbo, ficou atestado um apontamento 

cronológico de finais do século V a.C., não só por um dos elementos ter sido recolhido do 

depósito [89] (n.º185), como os restantes foram exumados dos quadrados E2/F2 nível 6 que 

apresenta a mesma datação, dado no nível 4, dos mesmos quadrados terem sido recuperados 

fragmentos de cerâmica ática do século IV a.C. (ARRUDA, 1997: 129). 

 

7.9. Outros não-categorizáveis. 

Nesta categoria surgem um total de 22 objectos de uso e designação indeterminada, 

ou com propostas de classificação. Os oito primeiros (n.º 194 a 201; v.Estampa XVI, 

encontram-se designados por “placas”, não obstante apresentarem diferentes matérias primas 

e formas, que nuns casos nos reportam para fragmentos de recipientes. Todos eles associados 

aos compartimentos 28, 30, 31 e 32. Os n.º 202, 206 a 209, 213 a 215 (v.Estampa XVI) 

apesar de indeterminados, assemelham-se às extremidades de agulhas/ sovelas. Os n.º 203 e 

204 (v.Estampa XVI) poderão tratar-se de pequenas goivas de ferro com secção em “V”. O 

n.º 212 (v.Estampa XII) apresenta uma concavidade central de forma circular, que lembra 

algum tipo de molde de ferro, não obstante não apresentar vestígios dessa utilização. Quanto 

ao n.º 210 (v.Estampa XVI), este objecto de bronze, recolhido no depósito votivo do 

compartimento 31, apresenta um perfil ligeiramente convexo e circular, bem como uma 

secção multifoleada para a qual não encontramos paralelo. De qualquer modo, poderá existir 

a possobilidade de ter funcionado como pequeno molde (nas ranhuras que oferece), ou ainda 

como asa de um recipiente de bronze. Esta segunda hipótese parece ser mais adequada à 

forma inflectida que o objecto apresenta. 
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8. Notas sobre o espólio metálico da Idade do Ferro em Castro 

Marim. 

 

De salientar, neste espólio referente à Fase V, a evidência de diversas esferas culturais 

em acção: influências gregas, etruscas, fenícias e celtibéricas, entre outras, quer marcam sem 

dúvida a passagem não só do tempo, como também a adaptação local a essas novidades 

introduzidas pelo exterior. No conjunto destaca-se o “mundo da fíbula anular hispânica, 

relacionado com a área “ibérico-turdetana”, em oposição ao mundo dos esquemas de La 

Téne, relacionado com uma área continental” (FABIÃO, 1998: 108). Este é também o caso 

da esfera de influências dos fechos de cinturão e também do fragmento de um Braseiro de 

“asas de mãos”. 

Este conjunto apresenta ainda uma grande variedade de ligas metálicas e técnicas 

utilizadas. No entanto, neste trabalho, não foi possível analisar pormenorizadamente estes 

aspectos, devido a falta de meios. Da análise que foi possível efectuar, temos ligas metálicas 

não só de cobre e bronze, como também com estanho e chumbo incorporados em alguns 

materiais. As técnicas de fabrico mais utilizadas são sem dúvida a forja e a moldagem, 

embora por vezes a utilização de uma técnica mista não seja displicente. Na decoração as 

técnicas aplicadas variam entre as produzidas na forja, incisões a buril ou calado a cinzel, e 

as proporcionadas pelo próprio molde, no caso das peças mais cuidadas. 

Tal como sabemos, na Idade do Ferro a maioria das peças de adorno pessoal eram 

produzidas em cobre e bronze (CUADRADO DÍAZ, 1968: 24), sendo que em algumas 

necrópoles surgem sob a forma de bolas de escórias entre as cinzas das cremações. Segundo 

Fernández Jurado, a partir do século VIII a.C. e coincidindo com a chegada dos fenícios, a 

produção metalúrgica de bronze parece ficar reduzida a poucas peças, destinadas geralmente 

a um uso restrito e de adorno pessoal (FERNÁNDEZ JURADO, 1995: 414). Tal facto não é 

confirmado por este espólio referente à Fase V de ocupação do sítio de Castro Marim, onde a 

ocorrência de ligas de cobre/bronze é maioritária no que toca não só aos objectos de adorno, 

como também aos de uso pessoal, aos anzóis, aos recipientes e complementos e até no caso 

de alguns complementos de artefactos de madeira. 

Desenvolve-se, neste mesmo período, o comércio do chumbo e do estanho que era 

necessário para a produção e mistura com o cobre. Não obstante, no caso de Cancho Roano, 

esse factor não é evidenciado pois “em nenhum dos casos nos encontramos com bronzes com 

chumbo e tão pouco com altas percentagens de estanho” (MONTERO RUIZ, et al., 2003: 
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201). Parece, no entanto, muito provável, que Castro Marim se tenha ocupado de actividades 

de reprodução de objectos metálicos de distintas proveniências. Tal facto fica evidenciado 

sobretudo no que toca aos recipientes e complementos de influência “tartéssica”, estrusca e/ 

ou grega. 

Acima de tudo resta-nos compreender que o exemplo que Castro Marim apresenta reflecte 

duas ou três importantes considerações: 

1. O mundo “pós-orientalizante” e “turdetano” ficam aqui evidenciados com a adopção 

tardia de certos elementos; 

2. A convivência do conjunto da “baixela” metálica num povoado pode ser considerada 

“rara”, dado que surge (nos exemplos conhecidos) em contextos funerários; 

3. A circulação de bens proporciona a esta comunidade a possibilidade de importar, ou 

como parece ser o caso, de reproduzir, formas que começam a ser comuns e que 

manifestam o desejo de proximidade aos aspectos aristocráticos das sociedades da 

época – reproduzido no binómio: jarro Olpes e coador. 

Tendo em consideração o último ponto apresentado este conjunto integraria a 

chamada “gama baixa” (JIMÉNEZ ÁVILA, 2006a: 306), como por exemplo o pequeno 

Olpes que parece reproduzir as formas estandartizadas das oficinas gregas e etruscas (que 

entretanto se instalam) ou a falta de definição e cuidado na “mão” do braseiro aqui 

apresentado. Tudo isso reforça a ideia de uma reprodução local e adaptação indígena às 

importações. Não obstante: “En el área ibérica (probablemente también en la Andalucía 

turdetana) la vajilla se integra entre los bienes de lujo de los aristócratas de la época y 

formará parte de los circuitos de intercambio que favorecen la creación y el fortalecimiento 

de los grupos clientelares, prevaleciendo su valor social y comercial sobre el ideológico 

(aunque sin dejar de constituir por ello objetos de prestigio).” (Id., 2006a: 309). 

A necrópole de Mirador de Rolando (Granada) funciona como um excelente exemplo 

da convivência desta baixela (POZO, 2003: 10), também representada em Castro Marim: a 

associação entre braseiro de asas de mãos, jarro Olpes e coador. É aliás o único exemplo 

equiparável ao de Castro Marim. 

Excepção ás predominâncias das ligas de cobre, são as categorias compostas pelas 

armas e pelos objectos cortantes. Assim sendo, no primeiro caso assistimos a uma evolução 

clara na passagem do bronze ao ferro com a evolução morfológica entre os modelos 

inspirados e evoluídos do Bronze Final até ao armamento tipicamente ibérico constituído 

pelos ícones como a falcata ou as pontas de lança e punhais. Já os objectos cortantes parecem 

oferecer a excepção à regra, dado que desde meados/ finais do século VII a.C. que se 
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encontra registo em Castro Marim da presença de facas afalcatadas de ferro, que são aliás o 

único tipo de objecto cortante aqui identificado. 

Sem dúvida que a esfera orientalizante característica da I Idade do Ferro se encontra 

expressa neste conjunto, não só através das fíbulas de tipo Acebuchal, como também pelo 

fecho de cinturão. No entanto, a II Idade do Ferro é claramente predominante com: as Fíbulas 

Anulares Hispânicas e os recipientes pós-orientalizantes. Há ainda que sublinhar a presença 

de uma esfera de influência celtibérica com os motivos espiralados do Alfinete de Cabelo e, 

também, na excepcional Fíbula de tipo “cabeça de serpente”. Afinal, como se difundiu o 

conhecimento para a execução das inovações técnicas: copiando as peças importadas através 

de artesãos itinerantes, ou pela diáspora dos aprendizes? 

O vasto conjunto de fíbulas não encontra muitos paralelos na Península, 

nomeadamente na sua quantidade. Sabemos que a maioria dos objectos de adorno tinham um 

carácter pessoal e intransmissível muito acentuado, pelo que são predominantes em 

necrópoles e não em sítios de habitat. A maior parte das necrópoles da Idade do Ferro 

escavadas em território peninsular oferecem associações a vastos conjuntos de objectos de 

adorno. Este, no entanto, parece-me um conjunto muito vasto de artefactos abandonados ou 

inutilizados. Uma explicação plausível parece residir no carácter profilático e sagrado destes 

objectos, desconhecendo-se, até que ponto, não constituem oferendas. Tal como poderemos 

analisar, grande parte foi encontrada num depósito muito vasto em materiais do 

Compartimento 31, que poderá reflectir um depósito votivo. 

A dispersão dos objectos pelos seus respectivos contextos estratigráficos ajudam-nos 

a nós, investigadores, a associar realidades e a conjugar interfaces. De facto, “a disposição 

espacial de Binford dos objectos não é apenas um reflexo de como o homem actua, mas 

também do que o homem pensa e de como se relaciona com outros homens” (ALARCÃO, 

1996: 23).  

Um dos casos mais curiosos que ocorreu aquando do estudo deste conjunto, que é 

relativo ao espólio exumado da unidade [688]. Este é composto por: dois grampos de 

selagem e argola, agarrador e rebite de pequena dimensão, e um conjunto de duas pinças e 

um limpa-unhas de bronze. Foi com essa leitura da convivência destes materiais que se 

procedeu a uma pequena reconstituição de uma hipótese de utilização destes objectos em 

conjunto. A hipótese consiste na possibilidade de os complementos de artefactos de madeira 

terem tido um papel na construção de uma pequena peça de mobiliário que tivesse 

funcionado como estojo de objectos de uso pessoal. Para além da hipótese levantada não ser 

de todo despiciente, poderá confirmar a utilização dos objectos com bifucação numa das 
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extremidades como efectivamente, mais uma componente dos objectos de uso pessoal: os 

“limpa-unhas”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26 – Reconstuição da autora da utilização do conjunto de objectos metálicos recuperados da unidade 

estratigráfica [688]: n.º 85, 86, 95, 172 e 179. 

 

Foi assim necessário agrupar os objectos por Fases cronológicas para os enquadrarmos no 

tempo e no espaço. A maior parte do conjunto da Idade do Ferro situa-se cronologicamente 

na II Idade do Ferro, essencialmente entre os séculos V e IV a.C., o que atesta a importância 

do sítio neste período dilatado de tempo. Quanto, à dispersão dos mesmos pelos 

compartimentos, a maioria (para além do grupo dos descontextualizados), ocupa 

genericamente o Compartimento 29 e 31. Ou seja, aqueles onde se registaram maiores 

concentrações de espólios – tanto cerâmicos como metálicos e que parecem corresponder a 

um carácter plenamente votivo. 
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ÉPOCA ROMANA 

 

9. Capítulo VII: A Fase VI – os artefactos metálicos entre finais do 

século II a.C. e inícios do século II d.C. 

 
Um pouco em oposição à grandeza numérica dos objectos de adorno metálicos da 

Idade do Ferro, surge este conjunto de Época Romana constituído por um total de 111 

objectos. Este conjunto de objectos, foi integrado em 14 categorias distintas (v. Fig.27): 

Armas; Objectos de adorno; Objectos de uso pessoal; Objectos cortantes; Recipientes e 

complementos; Utilitários (Carpintaria, Militar, Comércio, Medicina e cosmética, Pesca/ 

Têxteis, Vários); Complementos de artefactos de madeira; Escórias e Outros não-

categorizáveis. 

Como veremos, a leitura deste conjunto não é nada facilitada, dado não possuirmos 

dados suficientes para interpretarmos evoluções estilísticas ou técnicas da maioria dos 

objectos. Certo é que, entre as Fíbulas, conseguimos ter uma cronologia mais fina e 

específica, que ronda genericamente o século I a.C. e o século I d.C. Há então uma espécie de 

condensação de gostos e modas, que contrastam fortemente com as variações das Fíbulas 

Anulares Hispânicas da Idade do Ferro.  

A nível estratigráfico, vemos uma clara predominância da unidade [385], seguida da 

unidade [360] e dos quadrados A1 e C5 (v. Fig.28). Nenhum dos dois primeiros contextos se 

apresenta como fruto de deposição primária, mas sim como produto de revolvimentos, 

derrubes e enchimentos de fossa. Todos estes vectores, dificultam em muito a leitura linear 

deste sítio, em especial em Época Romana, dado que os vestígios desta época foram bastante 

afectados por estruturas posteriores (v.Anexo 2 – Fig.7).  

De facto, a importância efectiva de Baesuris, enquanto Ceca, e porto fluvial e 

marítimo, faria prever para este sítio uma maior afluência de metais e de produtos metálicos 

previamente manufacturados. No entanto, esta relativa “pobreza” quantitativa, poderá dever-

se a outros factores, dado que em comparação com a Idade do Ferro, apresenta uma menor 

diacronia cronológica, que, em muitos casos, se parece limitar a uma ocupação entre meados 

do século I a.C. e finais do século I d.C. A condição especial que possivelmente, a área 

escavada em Castro Marim tinha na Idade do Ferro, enquanto local de culto, poderia supor a 

oferenda deste tipo de objectos, enquanto que a mesma, na Época Romana, correponderia a 

uma área habitacional, não podendo esquecer-ser que o opidum estipendiário tinha também 
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uma componente político-militar muito forte e os objectos metálicos recolhidos deverão 

tratar-se, maioritariamente, de objectos inutilizados por algum motivo, ou incorporados nas 

próprias construções, como no caso do conjunto de 48 complementos de artefactos de 

madeira. 

Principalmente com a presença romana, existe uma grande necessidade de 

materializar as várias importações/ rotas e respectivas incorporações locais (FABIÃO, 1998: 

108). Este facto é facilmente explicável: se em épocas anteriores poderíamos tentar supor 

áreas de influência, no caso da conquista romana, há de facto o contacto directo com uma 

nova e vastíssima realidade. As importações tornam-se muito mais comuns, e reflectem esta 

nova forma de viver numa espécie de “mercado global”. O número reduzido de objectos de 

adorno (v.Fig.30) reflecte, principalmente através das fíbulas, uma efectiva padronização, que 

sabemos impensável para as tão diversas esferas de influência da Idade do Ferro, próprias da 

cultura ibérica-turdetana ou “hallstática”. Com a ocupação romana, chegam novos modelos 

de objectos metálicos que se implantam de raiz e que trazem inúmeras inovações técnicas.  

No caso de Castro Marim, a sua implantação geográfica leva a que os contactos com 

estas novas realidades sejam basatnte precoces. A exploração mineira que decorria em 

territórios adjacentes, a partir do reinado de Augusto, nomeadamente na zona do actual 

Concelho de Alcoutim (MANTAS, 1989: 197), em Myrtilis ou em Castro Verde, revela essa 

precocidade de contactos, sendo que as ligas de cobre permanecem maioritárias (v.Fig.29). De 

facto, a exploração mineira romana no ocidente peninsular, foi o vestor fundamental para o 

início das trocas inter-regionais. Como sabemos, antes da Época Romana, o comércio 

efectivo de objectos metálicos não existia, mas sim uma rede de trocas e intercâmbios 

regionais, geralmente entre elites, que operavam na cadeia ténue de transmissão de 

conhecimentos. Pelo contrário, estes novos objectos são “símbolos em acção”, muitas vezes 

estranhos às comunidades indígenas. Muitos modelos, como por exemplo, o exemplar da 

“caixa de selos”, teria uma componente estética ligada a um posto de chefia militar 

hierarquizado, o que só por si era facilmente identificativo. Quanto a outra categoria, como a 

das fíbulas, estas respondem a um crescente grau de padronização, desde a fíbula de 

Nauheim, passando pelas Anulares Romanas e culminando nas de tipo Aucissa. A 

propaganda iniciou-se com o uso exclusivo destes objectos de adorno por parte dos 

contigentes militares romanos, mas atingiu o seu clímax no momento em que estes foram uso 

comum de qualquer pessoa, em qualquer comunidade sob domínio romano. 
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Fig. 27. – Gráfico representativo do número de objectos por categoria inseridos na Fase VI. 
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Fig. 28. – Gráfico com a relação entre o número de objectos exumados nos distintos contextos 

estratigráficos da Fase VI, e representação da percentagem referente a cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. – Gráfico representativo do número de invíduos para cada uma das ligas metálicas utilizadas na Fase 

VI. 
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Fig. 30. – Gráfico representativo da percentagem de objectos exumados na Fase VI, com indicação do número 

de objectos para cada cor da legenda. 

 

9.1. Armas. 

 As Armas encontram-se extremamente mal representadas, com apenas dois 

fragmentos de ponta e conto de lança, que não permitem aferir cronologias finas e que se 

encontravam em contextos bastante revolvidos. Em ambos os casos, trata-se de fragmentos 

de ferro que deverão ter sofrido alguma alteração e que foram consequentemente 

abandonadas no local. 

 O fragmento de uma extremidade distal de uma ponta de lança de ferro (n.º 217, 

v.Estampa XVII) apresenta um perfil triangular de grande abertura, que parece proporcionar 

uma lâmina alargada. Encontramos paralelo no tipo Quesada 9.a – variante VII.B.b. 

(QUESADA SANZ, 1997: 377), que ocupa uma larga diacronia associada ao século V a.C. 

no caso dos exemplares de La Solivella, La Bastida, Almedinilla e Alcácer do Sal, até ao 

século II-I a.C. nos exemplares de Cerro de La Cruz, Gormaz, Osma, Cabeço de Vaiamonte 
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(FABIÃO, 1998: fig.72) e Cerro de las Balas (ÑUÑEZ PARIENTE, et al., 2000: 213). Neste 

último local mencionado, a ausência de contos de lança no interior da sepultura (que possuía 

dois exemplares de variantes distintas: VII.B.a e VII.B.b) faz questionar a atribuição da 

designação entre ponta de lança e/ ou seta. Trata-se, de qualquer modo, de uma arma que 

seria encabada, que não ultrapassa os 20 cm de lâmina e que, devido às suas características 

morfológicas simples, é reproduzida com facilidade em qualquer período para uma 

“clientela” pouco exigente, tanto na Meseta como na área propriamente ibérica (Ibidem: 

214). Trata-se essencialmente de uma arma curta e de alcance igualmente reduzido, variando 

entre os 15 e os 40 metros de distância. Fernando Quesada Sanz considera-a, principalmente 

nos tipos mais evoluídos, uma arma mais ligada à caça do que propriamente envolvida em 

cenários belicosos. Também ligadas à caça parecem surgir as pontas de seta de ferro em 

Conimbriga (ALARCÃO, et al., 1979: Planche XIX) e que, no caso dos exemplares com 

depósito de encabamento oco e de secção circular, se parece aproximar ao tipo de pontas de 

“lança” aqui apresentado. 

 Existe a possibilidade de este modelo ter evoluído a partir do tipo Quesada 5.c. – 

variante V.C. (QUESADA SANZ, 1997: 377 e 401), que surge associada ao século III a.C. 

nas zonas da Meseta e de Ávila, nomeadamente no sítio de Cerro Peralta (PÉREZ DAZA, 

2003: 61-63), e que se pode prolongar até inícios do século I a.C., como no exemplar de Más 

de Barberán (IZQUIERDO PERAILE, 1999: 116). Esta cronologia parece mais apropriada 

para este objecto, apesar da estratigrafia não ser de todo elucidativa, encontrando-se 

associada a materiais da Idade do Ferro, Época Romana e Época Moderna. 

 À semelhança de outros casos ocorridos com materiais asociados à Fase V, este 

parece tratar-se de uma multiplicação de indivíduos. Quer isto dizer que o fragmento de 

conto/ cabo ou depósito de lança de ferro (n.º 216; v.Estampa XVII) poderá tratar-se do 

depósito de encabamento da peça n.º 217. Tal facto deve-se às dimensões conservadas e à 

forma deste exemplar (6 cm de comprimento máximo), que nos indicia uma ponta de lança/ 

seta de tipo Quesada 5.c. – variante V.C. (QUESADA SANZ, 1997: 377 e 401), pelo menos 

a julgar pelo paralelo idêntico em Cerro Peralta (PÉREZ DAZA, 2003:62). A nível 

estratigráfico, esta possibilidade também poderá ser aceite, visto terem sido recolhidas em 

estratos de revolvimento a distância não superior a 4 metros (v. Anexo 2 – Fig.7). 

 Assim sendo, e vistas as possibilidades de se tratar da mesma peça, poderemos 

apontar em ambos os casos para uma ponta de seta/ lança de tipo Quesada 5.c., com 

cronologias que variam entre o século III e inícios do I a.C., altura em que a panóplia ibérica 
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é totalmente absorvida e alterada pelos contingentes militares romanos (QUESADA SANZ, 

1997: 615).  

 

9.2. Objectos de adorno. 

 Apesar de este conjunto não ser tão expressivo como o conjunto de fíbulas datadas 

da Idade do Ferro, e de representar apenas 1/3 da amostra da época anterior, apresenta três 

morfologias distintas que mesmo assim decorrem de um largo período cronológico: entre 

finais do século II a.C., até meados do século II d.C. Por vezes a realidade histórica é um 

pouco mais avançada ou recuada do que as cronologias propostas para alguns elementos, que 

genericamente ocuparam os séculos I a.C. e I d.C. 

 Trata-se assim de um conjunto de cinco fragmentos de fíbulas romanas, um anel de 

ferro, um alfinete de cabelo de bronze e um fragmento de possível bracelete. O estado de 

conservação das peças apresenta-se algo debilitado nalguns exemplares, como por exemplo, 

o da fíbula de tipo Nauheim. O objecto melhor conservado trata-se de um fíbula de tipo 

Aucissa, que apresenta um perfil quase completo, à excepção do final do pé e placa de 

descanso. Para além destes dois tipos, surgem ainda neste espólio, duas Fíbulas Anulares 

Romanas. 

O modelo mais arcaico aqui presente é o da fíbula do tipo Nauheim/ Ponte A40.a.2 

Esta fíbula está representada por apenas um exemplar de cobre/ bronze (?) (n.º 218; 

v.Estampa XVII e Estampa I), que se apresenta muito fragmentado devido a corrosões do 

cobre à superfície da peça. Esta fíbula apresenta um perfil incompleto, e é composta por 

quatro espiras de mola bilateral com corda interior ao arco, e parte do arco de perfil sub-

triangular, rebaixado, laminar e sem decoração. O arco apresenta um recorte 

tecnomorfológico do tipo A1 de Feugére (FEUGÉRE, 1985: 204). Esta fíbula é assim 

supostamente caracterizadora de um substrato celta e o seu carácter estereotipado é 

normalmente apontado para o seu uso comum em comunidades empobrecidas (PONTE, 

2001: 354). Não obstante esta generalidade, não pode ser inteligida do facto de se tratar de 

uma fíbula abundante. Quanto muito, esta relativa abundância poderá dever-se à simplicidade 

da sua morfologia e da técnica do seu fabrico, que se tornaram populares. Por este mesmo 

motivo, esta fíbula foi reproduzida local ou regionalmente. O tipo deve o seu nome à 

necrópole de “Bad Nauheim” na Alemanha, sendo que esta matriz centro-europeia irradicou-

se para o norte de Itália e o seu predomínio é registado nos povoados da última fase de La 

Téne, ou seja, da 2ª metade do século I a.C. (Ibidem: 379). 
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Sabemos que os “modelos mais singelos, por questões técnicas e de economia, eram 

obtidos, pelo processo de cera perdida, controlando deste modo, o artesão o tamanho da peça 

idealizada e encomendada” (Ibidem: 389), sendo que o peso e o tamanho da peça estavam 

directamente relacionados com o género e com o peso do vestuário. No caso desta peça, 

parece tratar-se claramente de uma reprodução local ou regional, do tipo Ponte A.40.a.2, que 

está genericamente datada de meados/ finais do século II a.C., e início do século I d.C. 

(Ibidem: 385). Estratigraficamente, não podemos confirmar estas datações finas, porque 

apesar de esta peça ter sido exumada de um contexto da Fase VI, a verdade é que se trata de 

um estrato de derrube e/ ou entulhamento. Geralmente, para o centro e sul português estas 

fíbulas surgem com uma cronologia fixada entre os inícios do século I a.C. e o principado de 

Augusto (CARVALHO, et al., 2002: 187). Em Divici, estas fíbulas são ditas “militares”, 

sendo que a sua longa utilização se pode dever à sua forma simples e fácil de usar (GUMÃ, 

et al., 1998: 68). Quanto à sua relativa antiguidade, encontra-se documentada em Pollentia, 

onde esta fíbula surge associada a cerâmica campaniense (ARRIBAS, 1973: 205). A partir 

deste sítio, a área de influência desta fíbula descreve uma espécie de semi-círculo até ao sítio 

de Castro Marim (v. Anexo 4 – Fig.53). 

 As fíbulas anulares romanas encontram-se representadas por dois exemplares de 

variantes distintas: uma com um aro de secção pentagonal engrossado do tipo Ponte B.51.1 

(n.º 222; v.Estampa XVII), e outra com o aro fino de secção losangonal do tipo Ponte B.51.2 

(n.º 221; v.Estampa XVII e Estampa I). Muitas vezes, estes artefactos, quando fragmentados, 

são confundidos e interpretados como fivelas, esta função poderá não ser totalmente 

inusitada, mas já se encontra parcialmente refutada pela arqueologia (PONTE, 2001: 466). 

Pelo que já em 1904, José Fortes se questionava: “antes de tudo parece que a estes 

instrumentos não se adapta bem a classificação” (FORTES, 1904: 3), e ainda “será 

realmente a fivela castreja uma fíbula de feição local?” (Ibidem: 4). 

O nº 222 apresenta um perfil bastante incompleto, sendo apenas formado por um 

fragmento do aro de bronze, sem qualquer outro elemento ilustrativo. No entanto, esta 

aproximação foi possível, dada a especificidade da secção da peça e, também por ter sido 

exumada num nível claro de ocupação romana, do século I d.C. Esta fíbula, apresenta 

geralmente um aro aberto com terminais em ómega e uma secção facetada pentagonal, que 

foi o elemento caracterizador, deste tipo B1 de Fowler. A forma deste exemplar parece ter 

sido ligeiramente elíptica, com um diâmetro que rondaria os 5 cm. A espessura variável do 

aro, entre os 4 e os 7 mm, indica uma produção por fundição em molde.  
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Quanto ao nº 221, também se trata de um exemplar de bronze, mas com um perfil do 

aro com perfil quase completo, à excepção dos terminais. Tal como a peça anterior, também 

esta apresenta uma forma ligeiramente elíptica, com diâmetro aproximado de 3,6 cm. O aro, 

de secção losangonal com aproximadamente 3 mm de espessura, poderá ter sido obtido tanto 

por molde como por forja, e insere-se no grupo B2 de Fowler, e tem um paralelo idêntico em 

Freixo de Numão (MARTINS, 1973: 139). Quanto aos terminais, talvez por serem os 

elementos mais frágeis, não se conservaram, bem como o fusilhão, o que não permite uma 

leitura quanto a uma variante mais específica. A nível estratigráfico, tendo sido recolhida no 

Corte 3, é possível que se insira nos finais do século I a.C.  

Cronologicamente, esta fíbula ocupa o século I a.C. e I d.C., sendo que surge “nas 

estações romanizadas e romanas da Península Ibérica, provavelmente entre 100 e 75 a.C. 

até aos finais da época flaviana” (PONTE, 2001: 462). Descrevem no espaço físico vária 

áreas de concentração à excepção da actual Andaluzia, sendo que a variante B.51.2. é muito 

mais comum (v.Anexo 4- Fig.54 e 55). No entanto, as fíbulas em ómega apresentam uma 

ampla dilatação temporal, pelo que não devem ser datadas pela sua gramática estilística mas 

antes pelos contextos estratigráficos em que surgem: “Digamos que a circulação destes 

objectos de adorno poderá indiciar a maior ou menor intensidade dos fenómenos de 

ocupação e estabilização dos povoados romanizados.” (PONTE, 2001: 467). 

 Tal como o grupo anterior, a fíbula mais comum de época romana imperial 

(GUMÃ, et al., 1998: 68) surge igualmente representada por dois exemplares de distintas 

variantes: uma de arco triangular e de secção rectangular do tipo Aucissa/ Ponte 42.a/ 1.b. 

(n.º 219; v.Estampa XVII e Estampa I), e outra com arco semicircular e moldura longitudinal 

relevada do tipo Aucissa/ Ponte 42.b/1.a (n.º 220; v.Estampa XVII). 

O nº 219 trata-se de uma fíbula de bronze, com o perfil quase completo, possuindo 

arco, mola de charneira, fusilhão, pé e início de placa de descanso. Apresenta-se muito 

sóbria, com um arco semicircular e articulação da cabeça em charneira (placa quadrangular), 

com eixo e fusilhão rectos. O pé é curto e o descanso de cariz triangular encontra-se 

fragmentado. Os elementos arco-pé e fusilhão encontram-se unidos por um eixo de bronze ou 

ferro, sem chanfros laterais, e a placa de charneira tem um enrolamento para o interior. 

Podemos supor que se trata de uma fíbula de tipo 17.C de Camolodunum, dado que a cabeça 

é geralmente mais pequena do que o normal (INIESTA SANMARTÍN, 1983: 190). A 

decoração do arco é feita muito provavelmente em molde bivalve, afeiçoada por meio da 

forja a frio, com a ajuda da lima e do buril. Esta decoração enquadra o tipo tecno-estilístico 

20.1 de Erice Lacabe (ERICE LACABE, 1995: 123). Quanto à secção do arco, esta apresenta 
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duas caneluras longitudinais, que a aproximam do modelo de arco do tipo A.8 de Feugére 

(FEUGÉRE, 1985: 317). Este tipo encontra-se genericamente datado entre 40 a.C. e o 

primeiro decénio do século II d.C., e é provável que tenha uma procedência gaulesa, pois são 

raros os exemplares portugueses que provém de oficinas locais (PONTE, 2001: 419). Ambos 

os exemplares foram exumados na unidade [360], que representa um enorme estrato de 

revolvimento. Não obstante, e como a maioria do conjunto, poderíamos apontar para uma 

cronologia do século I d.C. 

 Já o nº 220, também de bronze, apresenta-se bastante mais fragmentado do que o 

anterior. Possui um perfil incompleto, composto por: arco semicircular de cariz triangular 

espesso, de secção com moldura longitudinal, relevada a meio. A cabeça do arco enquadra o 

tipo A.21 de Lerat, sendo a secção da peça do tipo B.14 do mesmo autor (PONTE, 2001: 

413), ou B.19 de Feugére (FEUGÉRE, 1985: 320). Quanto ao motivo decorativo, diz respeito 

ao tipo 20.3.1.a de Erice Lacabe (ERICE LACABE, 1995: 123). Quanto a cronologias, este 

tipo não é tão precoce, nem se prolonga tanto no tempo como o anterior, restringindo-se 

essencialmente ao século I d.C. 

Estas fíbulas estão particularmente bem representadas nos acampamentos militares 

romanos centro-europeus da época de Augusto, pelo que terão sido inicialmente utilizadas no 

vestuário militar (CARVALHO, et al., 2002: 187), e posteriormente “usada no traje civil 

masculino e feminino como demonstram alguns achados recolhidos em necrópoles de 

incineração” (PONTE, 2001: 430). No entanto, Hawkes havia atribuído um uso feminino 

exclusivo a estas fíbulas, dado não surgirem em Alésia, onde só se encontra material 

masculino (Apud in INIESTA SANMARTÍN, 1983: 183). À semelhança do que acontece 

com as fíbulas de tipo Alésia, tão mal representadas em Portugal (Conímbriga, Pedrulha e 

Citânia de Briteiros), a fíbula de tipo Aucissa difunde-se essencialmente em três zonas da 

Península Ibérica (v. Anexo 4 – Fig.56 e 57): o litoral mediterrânico, a zona do Ebro com os 

seus afluentes, e o Norte de Portugal (BARRACHINA IBÁÑEZ, et al., 1999: 42-43). 

Outro elemento curioso, é, um fragmento de argola de cobre/ bronze (?) com 

decoração em corda (n.º 223; v.Estampa XVII e Estampa I) e vestígios de aplicação de 

esmalte. A argola possui uma forma circular, da qual apenas se conservou 1/3 do diâmetro, 

que seria de, aproximadamente, 2,5 cm. Trata-se de um elemento muito cuidado, possuindo 

uma faixa/ moldura em baixo-relevo no interior da argola. Esse baixo-relevo apresenta uma 

decoração, possivelmente, produzida a molde, com linhas onduladas e encaracoladas, que 

estariam possivelmente cobertas por um esmalte colorido (v. reconstituição no Anexo 4- 

Fig.46), à semelhança da caixa de selos n.º 237. 
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As suas reduzidas dimensões não são de fácil interpretação. No entanto, poderá tratar-

se de um elemento compósito de fíbula, muito ao gosto mediterrânico de colocar argolas e 

correntes penduradas, ou entre as espiras ou no fusilhão. Desde o século IX-VIII a.C. que se 

utilizam na península Itálica argolas como complementos das fíbulas de arco engrossado 

(NASO, 2003: 226-227). Estas argolas parecem fazer parte do vestuário feminino, como o 

atesta a Cista 153 da Necrópole de Castel de Decima, respeitante a uma mulher da alta 

sociedade (Ibidem: 257). Exemplo disso mesmo, são duas fíbulas de tipo Nauheim galo-

romanas, que possuíam uma argola que passava pela cabeça de quatro espiras e corda interior 

ao arco (LERAT, 1957: 11). 

Maior probabilidade, ainda, terá a atribuição deste objecto à classe dos complementos 

de arreio de cavalo ou genericamente ao equipamento militar romano. Apesar de a técnica de 

vidrado de esmalte ter uma possível origem no Egipto, a grande parte dos elementos de 

adorno e militares esmaltados são recuperados na zona da Bretanha e Germânia. Em meados 

do século I d.C., tanto os complementos de arreio de cavalo como as ligações metálicas entre 

o cingulum (cinto) e o pugio (punhal) eram efectuadas com recurso a argolas similares, 

profusamente decoradas com esmalte vermelho (SIMKINS, et al., 1984: 24). Só mais tarde, a 

paleta de cores do amarelo, verde e azul começou a ser aplicada. 

A unidade [491] onde surgiu esta peça é respeitante a uma estrutura, e é uma das 

poucas que se insere claramente como pertencente à Fase VI de ocupação do sítio. 

Cronologicamente, deverá ocupar um período de tempo semelhante ao ocupado pela caixa de 

selos, ou seja, pelo surgimento deste gosto de cor e técnica de esmalte aplicada aos artefactos 

metálicos. Se assim for, esta peça poderá estar datada entre o reinado de Augusto e os inícios 

do século II d.C., com incidência clara no século I d.C. 

 Este conjunto conta ainda com um anel de ferro (n.º 224; v.Estampa XVII), com um 

diâmetro aproximado de cerca de 2 cm. Aquilo que o permite diferenciar de uma simples 

argola de ferro é, desde logo, a sua dimensão, aliada ao facto de possuir uma secção alisada 

na face interna (recta) e boleada na face externa. Em Época Romana, os anéis de ferro são 

associados aos homens livres, “triunfadores” segundo Gordon Childe (1919: 73) e ao 

casamento (SMITH, 1895: 96). Não apresenta elementos de indicador cronológico, nem tão 

pouco se encontra associado a um estrato que o possa datar. 

 Inserido neste conjunto encontra-se ainda um possível fragmento de bracelete de 

cobre/ bronze (n.º 225; v.Estampa XVII), com paralelo em Conímbriga (ALARCÃO, 1979: 

planche XXXIII), e ainda um alfinete de cabelo de bronze (n.º 226; v.Estampa XVII), 

também com paralelo em Conimbriga (FRANÇA, 1968: Est.II) e na Citânia de Sanfins e 
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Castro de Sabroso, identificados como de tipo H. ou cabeça indefinida (SILVA, 1999:11). 

Qualquer dos exemplares não oferece elementos datantes, devido tanto à simplicidade das 

suas formas como aos ambientes em que se encontravam. 

 

9.3. Objectos de uso pessoal. 

 O conjunto de objectos de uso pessoal datados de Época Romana apresenta um 

conjunto reduzido de três elementos: um espelho, um limpa-unhas e uma possível haste de 

pinça.  

Surge assim, neste conjunto, um fragmento de espelho/ specculum com possível 

arranque de pega (n.º 229; v.Estampa XVII e Estampa I). Na verdade trata-se de dois 

fragmentos distintos, um recolhido na unidade [848], e outro da unidade [385], unidade essa 

de preenchimento da fossa ([382]) que cortou a primeira, e que data possivelmente entre o 

século I e II d.C. 

Esta peça de bronze é caracterizada pelo seu perfil plano-convexo, com um diâmetro 

provável entre 13 e 15 cm, possuindo ainda na sua parte inferior um possível arranque de asa. 

Ao contrário dos seus homónimos mais antigos, não tem a aresta viva, mas sim ligeiramente 

encurvada para o interior, arredondada e espessada. Em Época Romana, os espelhos 

possuíam diâmetros que oscilavam entre os 8 e os 15 cm, sendo que a maioria apresentava 

decorações incisas (BOUCHER, et al., 1980: 50) eram circulares e sempre ligeiramente 

convexos. A maioria das incinerações de Mulva surge com espelhos: uns decorados e outros 

simples. Surgem geralmente associados a contas de colar, unguentários, anéis, pinças, 

braceletes, amuletos e a outros tipos de estojos de maquilhagem (VEGAS, 1988: 50). Em 

Conimbriga, os espelhos de pequenas dimensões também surgem e parecem ser conotados 

com um uso na palma da mão. Quanto aos de maiores dimensões, com pega, possuem 

diâmetros entre os 15 e os 20 cm, podendo ter decorações ou pequenas perfurações ao longo 

do bordo para a colocação dos alfinetes de cabelo (FRANÇA, 1971: 2). Geralmente estes 

espelhos lisos, sem decoração e com pega datam entre o século I e o III d.C.  

O n.º 228 (v.Estampa XVII) parece sugerir uma haste de pinça/ volsella de cobre/ 

bronze, nomeadamente no seu perfil sub-alongado rectangular, bem como na secção do 

mesmo tipo e com a largura habitual deste instrumento. Estão muito bem documentadas em 

Época Romana, citamos, por isso apenas, os exemplares de Conimbriga (ALRACÃO, et al., 

1979: XXV) e Ilici (TENDERO, et al., 2003: 202 e 203).  
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Por último, o único exemplar de “limpa-unhas” romano (n.º 227; v.Estampa XVII e 

Estampa I) exumado neste sítio arqueológico, dado que os outros três exemplares recolhidos 

enquadravam-se na II Idade do Ferro. Não se encontram bem documentados em território 

nacional, possivelmente por ausência de paralelos, dado que como já foi avançado muitos são 

os que resistem à atribuição desta designação. Surgem nomeadamente num estudo de 

Ampúrias com a classificação de maior conjunto deste tipo no espólio de instrumentos 

cirúrgicos, sendo que o autor não pondera sequer outra utilização senão a de verter unguentos 

para as áreas abertas durante a cirurgia (OLIVA PRAT, 1949: 191) ou ainda em Balsa em 

que a autora confessa: “admitimos com reservas que seja uma sonda bifurcada” (PEREIRA; 

1990: 122). Geralmente, estão bem documentados em território britânico (WALD, 1911: 

248), em conjunto com pinças e “ear-scratchers”/ “cotonetes” de bronze. Estes “limpa-

unhas” seriam assim utlilizados com recurso a um óleo/ azeite que amolecesse a carne e que 

permitisse retirar cutículas e outros elementos com maior facilidade. 

 

9.4. Objectos cortantes. 

 Os objectos cortantes encontram-se representados por quatro facas de ferro, das quais 

duas possuem espigão para encabamento (n.º 230 e 231; v.Estampa XVIII), uma apresenta 

adelgaçamento na zona de encabamento (n.º 232; v.Estampa XVIII) e a última tem pelo 

menos dois orifícios para rebites circulares conservados (n.º 233; v.Estampa XVIII).  

 No caso do n.º 230 e 231 temos duas facas de ferro, com secção triangular e espigão 

de secção rectangular. Este é o tipo de faca mais abundante nos conjuntos deste tipo. Veja-se 

o exemplo de Conimbriga, onde estes nossos modelos encontram paralelos idênticos 

(ALARCÃO, et al., 1979: XLI e XLII). Trata-se geralmente de formas simples de lâmina 

recta, com espigão e que podem, ou não, receber uma pequena curvatura na extremidade, 

quiçá devido à evolução a partir das realidades antigas das facas afalcatadas da Idade do 

Ferro. Não têm indicadores cronológicos finos, pelo que poderão abarcar todo o período de 

ocupação romana, à semelhança aliás, do que sucede com os outros dois exemplares. O n.º 

232 apresenta apenas a zona de encabamento e parte da lâmina conservadas. Observe-se que 

não possuí qualquer característica para facilitar a sujeição do cabo, a não ser um ligeiro 

adelgaçamento que proporciona uma saliência boleada. O n.º 233 apresenta-se como um 

fragmento de lâmina de secção triangular e de área de encabamento com um espessamento, 

que provoca a formação de uma secção ovalada. Na zona de encabamento, apresenta um 

orifício para rebite circular de pequenas dimensões, e outro de igual feição, já no início da 
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lâmina. Ao ter sido recolhida juntamente com ânforas da Classe 67, podemos condicionar 

cronologicamente o achado a finais do século I a.C. 

 

9.5. Recipientes e complementos. 

 Apesar de esta categoria apresentar dois objectos, não estamos bem seguros em 

relação a nenhum deles. O n.º 234 (v.Estampa XVIII) parece tratar-se de uma pega de um 

recipiente de ferro, encontrando aliás paralelo em Conimbriga (ALARCÃO, et al., 1979: 

Planche XXXVIII), onde se encontra designada por “cabo de caçarola ou coador”. De 

qualquer modo, neste caso os exemplares ali expostos são de bronze e não de ferro, pelo que 

questionamos esta atribuição e avançamo-la apenas como proposta.  

 Quanto ao n.º 235 (v.Estampa XVIII), e à semelhança do exemplar anteriormente 

exposto, avançamos com a proposta de se poder tratar de um “cabo/ asa de bronze” 

(ALARCÃO, et all, 1979: Planche XLV – n.º 118), que apresenta as mesmas características 

do exemplar de Conimbriga, com a secção quadrangular mais espessa ao centro, e as 

extremidades com secção rectangular, formando assim uma espécie de placa aberta em “U”. 

Este objecto foi exumado numa camada de derrube do período romano-imperial, datando por 

isso do século I a II d.C. 

 

9.6. Utilitários: 

  

9.6.1. Utilitários Carpintaria. 

 No quadrado E3, nível 3, foram recolhidos fragmentos de lâmina de uma goiva de 

ferro, de média dimensão (n.º 236; v.Estampa XVIII). Este objecto apresenta perfil e secção 

trapezoidal irregular. A zona mais larga conservada deveria continuar e proporcionar um 

cabo, também ele de ferro, de média/ grande dimensão, sendo que na extemidade deste 

trabalharia um objecto para batimento (martelo, pico, etc.). O trabalho da madeira seria algo 

fundamental a nível de construções e também de mobiliário. 

 Encontra paralelos de Conimbriga (ALARCÃO, et al., 1979: Planche III – n.º 29 e 

30) ao País Basco, em Atxa, onde se encontram datadas de época flávia, ou seja, de meados a 

fim do século I d.C.  (GIL ZUBILLAGA, 1997: 539). Na realidade, estes instrumentos são 

muitas vezes confundidos com formões ou outros, porque perdem o seu cabo (ULRICH, 

2007: 28), sendo que existem dois tipos de cabos: «a» - o cabo de prolongamento também de 
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secção a cheio (de maiores dimensões) e o «b» - cabo de secção oca para receber o 

encabamento de madeira (de menores dimensões) (WARD, 1911: 200-201). 

 

9.6.2. Utilitários Comércio/ Militar. 

 O objecto mais curioso de todo o espólio metálico de Castro Marim, está inserido 

nesta categoria e foi recolhido no Corte 2, quadrado A1, nível 2, camada esta que se encontra 

bem datada pela terra sigillata, que aponta para o século I d.C. (VIEGAS, 2006: 249). Tal 

cronologia é igualmente confirmada por esta “caixa de selos” ou “caixa para selos”, de 

bronze, com vestígios de esmalte (n.º 237; v.Estampa XVIII e Estampa I). Muitas haviam 

sido as designações atribuídas anteriormente a este objecto, entre complemento de arreio de 

cavalo, cinturão ou fíbula. No entanto, e apesar de existirem inúmeras fíbulas planas deste 

tipo e com estes motivos decorativos, a verdade é, que morfologicamente, esta forma em gota 

não era nada comum, para além de a argola no topo não ser comum em fíbulas. Esta peça 

destaca-se de todo este conjunto pela sua excepcional gramática decorativa e também por ser 

uma peça relativamente desconhecida e inédita em território português. Esse 

desconhecimento poderá dever-se à simples falta de publicações, e talvez à sua inserção em 

conjuntos de épocas mais recentes. De facto, parece ser o seu carácter excepcional que 

despoleta estas falsas interpretações. No caso de Conimbriga, uma “caixa de selos” de osso 

foi designada por “elemento diverso em osso” (ALARCÃO, et al., 1979: planche LIII, 

n.º311), quando na verdade se trata do tipo mais arcaico deste utensílio (FILLOY NIEVA, et 

al., 1998: 10). 

O nosso exemplar, especificamente, diz respeito a uma peça de bronze (muito 

estanhado?) com um eixo de ferro na sua parte inferior. Consiste em três elementos distintos: 

a placa plana com decoração em forma de gota, uma argola no topo, e um pé com um eixo de 

ferro que levou à corrosão e estalamento das espiras. Quanto à placa plana em forma de gota, 

com cerca de 3 cm de diâmetro, esta parece ter sido fabricada em molde, e apresenta uma 

decoração muito específica no seu centro. Este modelo de arco plano não foi uma inovação, 

dado que existiam já fíbulas planas na Idade do Ferro (CERDANO SERRANO, 1980: 56). 

No centro, encontra-se assim um baixo-relevo circular, com um ponto no seu centro, estando 

o círculo ladeado, na sua totalidade, por pequenos pontos incisos. Estes pontos e círculo 

central apresentam vestígios da utilização de um esmalte vítreo colorido. No entanto, a 

análise à lupa binocular não foi suficiente para apontar a cor exacta. Quanto às margens, 

estas possuem dois lóbulos inferiores semi-circulares. Toda a superfície da peça apresenta 

ainda manchas de tom esbranquiçado, que podem indicar a aplicação desse esmalte não só 
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restringido ao centro, mas à totalidade da peça. No entanto, este tipo de vestígios perde-se 

com facilidade, deixando apenas alguns resíduos (MARINÉ ISIDRO, 2002: 252). 

Contextualmente, esta peça surge num nível claro de ocupação romana alto-imperial, 

conjuntamente com terra sigillata itálica e sud-gálica, lucernas e anzóis. 

Para uma possível reconstituição colorida deste elemento, recorremos a elementos 

respeitantes a fíbulas esmaltadas encontradas no Limes Germânico e que utilizaram, 

essencialmente, o branco, o azul e o vermelho (v,Anexo 4 – Fig.36 a 45). Esse é o caso de 

um exemplar de uma Fíbula Provincial Romana, com um botão no centro esmaltado com 

vermelho e com um diâmetro de 3,8 cm (NIEMEYER, 2003: 193). A cronologia indicada 

para a maioria das fíbulas planas varia entre 25 e 85 d.C. (FEUGÉRE, 1985: 18), sendo que 

são típicas da zona germânica, mas surgem também na Gália Central e do Norte – integrando 

o tipo 24.a de Feugére decorada com círculos (Ibidem: 335).  

Outra inspiração estílistica é a de alguns exemplares de Neuss, que Grace Simpson 

classifica como de tipo XXVIII, que eram metalizados na sua totalidade com metal branco, 

sendo depois preenchidos, no centro, com esmalte: “todos estes motivos rodeiam um centro 

ocupado, inicialmente por uma esfera ou botão de bronze ou, mais tarde, por uma cavidade 

que se recheava com matéria orgânica, pasta vítrea ou esmalte” (ERICE LACABE, 1995: 

172). Esta autora indica-os como de cronologia pré-Flávia. Mr.Hull aponta que apesar de na 

Grã-Bretanha estarem datados genericamente do século II d.C., na maioria dos sítios 

continentais surgem ainda em período augustano (Apud in SIMPSON, 2000: 41). Esta 

opinião é também partilhada por Justeyne Bayley, que acrescenta que neste país a maior 

produção ocorre entre finais do século I e inícios do século III d.C. (BAYLEY, et al., 2004: 

154). Na Suiça, estes exemplares surgem em três fases distintas: entre 20 a 50 d.C., entre 75 e 

100 d.C., e entre 100 e 125 d.C. (ETTLINGER, 1978: 29). A mola destas fíbulas é 

geralmente de charneira, mas também se encontram molas em espiral nas províncias 

mediterrânicas (ERICE LACABE, 1995: 172). O tipo 28.3 de Romana Erice Lacabe 

apresenta também lóbulos no bordo, toda a superfície estanhada e um centro esmaltado a 

vermelho (Ibidem: 174). E segundo esta autora data claramente do período do reinado de 

Cláudio (Ibidem: 175). Uma das razões apresentadas, que fez logo refutar a hipótese de se 

tratar de uma fíbula, é o facto de os lóbulos nas fíbulas aparecerem sempre em par, entre 4 e 

12, distribuídos de forma diametral e equidistante (MARINÉ ISIDRO, 2002: 239). As únicas 

que apresentam apenas lóbulos bífidos têm forma losangonal, do tipo 16.1 de Mariné Isidro 

(2002: 240). O círculo ponteado é uma temática decorativa que constitui um signo primário 

que, de maneira imediata, remete para a imagem do sol (MORÁN CABRÉ, et al., 1975: 
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600). Talvez pela popularidade do motivo, esta se torne uma fíbula bastante difundida, 

chegando mesmo a São Petesburgo (ALMGREN, 1973: 99). 

No entanto, e tal como justificado inicialmente, esta divagação sobre as fíbulas planas 

esmaltadas só nos pode auxiliar na leitura cronológica e simbólica para um objecto pouco 

conhecido em território nacional. Este tipo de decoração e temática também ocorria na forma 

de objecto de adorno de cavalos: tanto nos arreios como nas phelarae. Tratar-se-ia muito 

provavelmente de insígnias militares de grande relevância que, quando aplicadas sobre os 

animais, reflectiam de certo modo, o status do cavaleiro. Este equipamento de cavalaria 

estaria directamente ligado ao equipamento celta, sendo que enquanto alguns elementos 

tinham a função de manter a sela firme, outros eram componentes meramente decorativos. 

 Não obstante, durante o reinado de Cláudio surge um novo tipo de junção, as 

phalerae, que possuíam este tipo de pendentes suspensos (BISHOP, et al., 1993: 105). 

Muitas vezes a gramática decorativa consistia essencialmente em simples círculos 

concêntricos, que serviriam, simultaneamente, como “Olhos de Guarda”, que serviam para 

proteger o cavalo (Ibidem) e também como forma de reconhecer, mais facilmente, cada 

regimento. Prova disso mesmo são as Notitia Dignitatum, com os brasões para cada 

província do Império, que subsistiram até ao século IV-V d.C. Normalmente, eram as 

phalerae germânicas que eram completamente planas e possuíam círculos concêntricos 

esmaltados (Ibidem: 130). Outro tipo de complementos esmaltados são provenientes de 

mercados de antiguidades e por isso de proveniência real desconhecida (PETERSON, 1990: 

8). 

Estes paralelos morfológicos têm similitudes com este exemplar em variados 

aspectos: 1 – a forma é similar à das fíbulas planas esmaltadas do Limes Germânico e da 

Bretanha; 2 – a aplicação de esmalte colorido; 3 – a forma circular com dois lóbulos de 

pequenas dimensões salientes; 4 – a temática decorativa de círculos e pontos; 5 – a utilização 

de um bronze muito estanhado; 6 – a clara associação destes elementos às insígnias militares. 

A designação “caixa de selos” deriva da tradução directa do inglês “seal-boxes”. Não 

obstante, julga-se que esta designação não faz juz à utilização da mesma, pelo que se sugere a 

utilização da expressão “caixa de selagem”. Na verdade, este fragmento apresenta apenas a 

tampa da “caixa de selagem” propriamente dita, que formaria uma peça independente que 

seria ligada à tampa pelas duas espiras conservadas e eixo de ferro, que fariam o papel de 

mola. A caixa que existiria por baixo, teria a forma de um pequeno recipiente circular de 

bronze que receberia três/ quatro oríficios, igualmente circulares, na sua base e/ ou laterais. 

Por estes orifícios seriam passados os fios que envolveriam a correspondência, e o fundo da 
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caixa era encostado à correpondência sendo vertida a cera sobre a mesma. A tampa era 

fechada de modo a calcar bem todo o líquido. Para finalizar o processo burocrático, o 

remetente colocava ainda o seu selo no topo dessa cera ainda quente (por exemplo através de 

anel de cabuchão em selo). Esta era a forma encontrada para a correspondência não ser 

extraviada, roubada ou lida, pois poderia conter informações muito delicadas. Este tipo de 

procedimento está por isso intimamente ligado à vida militar, uso esse confirmado pela 

temática de círculos concêntricos (v. Fig.31).  

Este tipo de caixas encontra-se documentado em oppida e campos militares nas zonas 

fronteiriças do norte da Europa: Alésia (França), Altenburg, Dangstetten (Alemanha), 

“Huneberg” de Nijmegen (Holanda), etc. (TON DERKS, et al., 2001: 248). Neste último 

caso, surge geralmente em níveis médio-augustanos. No entanto, encontra-se genericamente 

datadas do século I e II d.C. No caso dos exemplares do Norte da Gália, em 330 exemplares 

recolhidos, 58% são de campos militares, 23% de civitas/ vici, 10% de ocupações rurais e 

10% de templos (Ibidem: 255). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. – Reconstituição da autora: «Utilização da “caixa de selos”, n.º 237»: 1. O estilete n.º 260 escreve numa 

tábua de cera; 2. As tábuas são envolvidas num pano; 3. O invólucro é atado com recurso a fios, estes passam 

pelo interior da caixa de selos, onde é vertida cera quente; 4. O pacote é enviado com a “caixa de selos” como 

garantia de inviolabilidade, no interior poderá ainda ter o selo/ marca do remetente. 
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Este tipo de “caixas de selagem” é sempre decorado com esmalte, e tem geralmente 

um eixo de ferro e quatro formas principais. O nosso exemplar insere-se no tipo 1. ou 

piriforme/ forma de folha, datado em contexto da Grã-Bretanha do período de Antonino Pio 

(138 a 161 d.C.): “There are three main types within this group. The most common is a long 

tapering leaf shape. These are always over 40 mm in lenght and always decorated with 

enamel”. (ANDREWS, 2008). Contudo, esta cronologia é excessivamente avançada para o 

nosso exemplar que se encontra bem contextualizado. 

 Pudemos ainda aferir que de todos os paralelos encontrados na região do Limes 

Germânico, França e Grã-Bretanha nenhum se assemelha, na totalidade, a esta forma, pelo 

que propomos apelidar esta morfologia de “Forma em lucerna”. Dado que, como poderemos 

constatar, tem evidentes similitudes com as lucernas de tipo Dressel 2-,3 datadas entre o 

terceiro quartel do século I a.C. e a época de Augusto (BELTRÁN LLORIS, 1990: 264). Ou 

seja, poderá trata-se de uma réplica de um dos mais antigos tipos de lucerna de origem 

centro-itálica/ tirrénica. Sabemos que a aplicação de círculos ladeados por pontos recria uma 

imagem solar e essa imagem solar, será ela própria o poder de Roma? Alguns exemplares 

augustanos recolhidos na Gália apresentam uma forma totalmente circular, com pouco mais 

de 2 cm de diâmetro, com relevos zoomoórfos de sapos, galos, lebres e águias que 

simbolizam o Império (FEUGÉRE, et al., 2000: 21). 

 Podemos avançar com a possibilidade da integração de Castro Marim, no século I 

d.C. sob a esfera da influência militar. Não quer isto dizer que tivesse ocupação militar 

efectiva, no entanto, fica atestado que terá recebido correspondência de um possível afastado 

posto militar, onde também estão atestados estes objectos em níveis augustanos. Este é o caso 

dos exemplares oriundos do Limes Germânico e Gália. Na Grã-Bretanha, os exemplares são 

claramente posteriores, recebem outras temáticas decorativas, e podem conectar-se com o 

comércio, e estão profusamente decorados com esmaltes mais variados: verde, azul, branco, 

amarelo, etc. Já a Hispânia, globalmente falando, parece ter recebido poucos exemplares: 

Ampúrias, Herrera de Pisuerga, Baello Cláudia (FILLOY NIEVA, et al., 1998: 10) aos que 

se acrescenta agora, Conimbriga e Castro Marim. Saliente-se apenas o facto de muitos 

objectos deste tipo sofrerem de um mal comum: a não publicação, que resulta no fraco 

conhecimento deste tipo de objecto na Península Ibérica. 

Ou seja, esta disparidade quantititativa destes objectos em determinados locais, que 

sofreram, ao longo do Império, mudanças drásticas de fronteira, e que contavam com uma 

presença militar muito forte, não poderá ser considerada mera coincidência. Se fossem 

realmente, como alguns autores avançam, utilizadas também em trocas comerciais, o número 
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teria com certeza de ser multiplicado infinitamente. E tal não sucede. Poderá, isso sim, 

revelar a possibilidade de um comércio, uma troca entre legião romana e o sítio de Castro 

Marim. Que tipo de troca? O que teria Castro Marim para oferecer? Muito provavelmente o 

produto das suas salinas, pois como sabemos o sal era fundamental para o exército romano 

(PEREA YÉBENES, 2006). 

De salientar ainda que nos níveis romanos foram recolhidos cinco estiletes de bronze 

que confirmam, de certo modo, as questões burocráticas de que Castro Marim se poderá ter 

ocupado e que poderão relacionar-se efectivamente com o comércio. 

 De uso comercial parece ser o prato de balança de ferro (n.º 238; v.Estampa XVIII), 

recuperado de unidade datada genericamente de épooca romana-imperial. Este prato de 

balança apresenta apenas ½ do seu perfil conservado, e apesar de não conservar as zonas de 

orifícios para rebite, podemos supor que teria os habituais três orifícios. A sua forma é 

circular, com um diâmetro aproximado de 11 cm e secção ligeiramente convexa, de modo a 

tornar-se receptáculo de materiais para pesagem. As balanças romanas, teriam apenas um 

prato ligado com correntes ao braço. Seria esse elemento que receberia a inscrição do sistema 

métrico para colocação dos respectivos pesos. Encontra paralelo em múltiplos locais 

romanos, dos quais se salienta Conimbriga (ALARCÃO, et al., 1979: Planche XLVIII, n.º 

187). 

 

9.6.3. Utilitários Medicina e cosmética. 

 Este conjunto encontra-se representado por uma ligula, um specillum e uma espátula 

de bronze. No caso do n.º 239 (v.Estampa XIX), trata-se apenas de um fragmento da ligula/ 

specillum ciatiscomele/ colher medidora propriamente dita. Encontra-se bem documentada 

em Conimbriga (ALARCÃO, et al., 1979: Planche XXXVI, n.º269) e Balsa (PEREIRA, 

1990: 117). Observa-se uma secção ligeiramente convexa em “U”, e um perfil sub-alongado 

com extremidade arredondada, que deverá tratar-se da extremidade desse tipo de espátula 

(SANTAPAU PASTOR, 2003: 289). Tanto a estratigrafia como a tipologia não oferecem 

dados cronológicos precisos. Este instrumento era utilizado tanto para fins cosméticos como 

médico-cirúrgicos. As ligulae são colheres medidoras para pós com propriedades medicinais, 

que serviam para a correcta dosagem dos mesmos nas aplicações tópicas ou interinas. O n.º 

240 (v.Estampa XIX) tem uma função mais específica, tratando-se da extremidade de um 

specillum ciatiscomele. Segundo alguns autores, trata-se de um objecto com fins cosméticos/ 

farmacêuticos em detrimento da função cirúrgica (BOROBIA MILENDO, 1988: 30), dado 

que este apêndice seria utilizado como misturador, e, na outra extremidade do instrumento, 
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existiria uma ligula para medição dos ingredientes ou aplicação de pomadas (PEREIRA, 

1990: 117). Encontra paralelo em Ilici (TENDERO, et al., 2003: 204), em Conimbriga 

(ALARCÃO, et al., 1979: Planche XXXVI, n.º 273) e Balsa (PEREIRA, 1990: 117), com 

datações do século I-II d.C. Para o nosso exemplar, podemos apontar para o século I d.C. 

Salienta-se ainda o facto de o número anterior, n.º 239 poder ter sido exactamente a outra 

extremidade desta peça, no entanto a estratigrafia não confirma a proximidade dos achados. 

O n.º 241 (v.Estampa XIX) retrata um exemplar de época romana-republicana de uma outra 

sonda specillum spathomele, de bronze. As sondas têm formas muito variadas e definidas 

para cada actividade. Neste caso, trata-se de uma espátula de média/grande dimensão, com 

cabeça em “estilete” (PEREIRA, 1990: 117) que seria armazenada em estojo cilíndrico e que 

poderia auxiliar as cirurgias, mas que também cumpria a função de espalhar unguentos. 

Encontra paralelo em Segobriga, onde data genericamente do século I d.C. (SANTAPAU 

PASTOR, 2003:294) e em Balsa (PEREIRA, 1990: 119). Apesar de diminuto, este conjunto 

indicia uma actividade farmacêutica/ cosmética em Castro Marim, pelo menos a partir de 

inícios do século I d.C. 

  

9.6.4. Utilitários Pesca/ Têxteis. 

Neste grupo inserem-se assim um total de sete anzóis (n.º 242 a 247; v.Estampa XIX 

e Estampa J) dos quais 6seis de cobre/ bronze (?) e apenas um de ferro. Como podemos 

analisar na Fig. 32, e com base na tipologia criada (v.Anexo5), existe uma equiparidade de 

valores face às dimensões dos anzóis exumados: dois médios (B), dois pequenos (A) e dois 

grandes (C). No entanto, o terminal mais utilizado é o de aleta rectangular (III), seguidos da 

utilização de ranhuras (I) e da inexistência de terminal (IV). Quanto à haste, podemos 

concluir que é maioritária a utilização de hastes circulares (a). A nível estratigráfico, 

podemos apontar para uma concentração de materiais deste tipo nos quadrados C5 (2), E6 (2) 

e D6 (1) datados de finais do século I a.C. As unidades estratigráficas [360] e [402] também 

registaram um exemplar cada, e estão referenciadas como estratos do século I d.C. 

As agulhas/ sovelas revelam um conjunto de quatro exemplares, de bronze (n.º 249 a 

252; v.Estampa XIX), com distintas morfologias e dimensões. Para além disso, os contextos 

estratigráficos são igualmente distintos entre si e mesmo face aos anzóis. Não obstante, dois 

deles oferecem dados referentes ao século I d.C. (VIEGAS, 2006: 249). O exemplar n.º 252 

levanta algumas questões no que diz respeito à sua secção sub-alongada. Apesar de não 

conservar a cabeça, foi efectuada a reconstituição do orifício central no desenho. Poderá, no 

entanto, tratar-se de uma lançadeira com duas extremidades pontiagudas salientes, que 
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encontra paralelo em Conimbriga (ALARCÃO, et al., 1979: Planche IX, n.º120) e que, de 

qualquer modo, cumpre a função de fazer redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.32. – Gráfico relativo às dimensões, tipologia e matéria-prima utilizada no conjunto de 7 anzóis 

exumados na Fase VI. 

 

9.6.5. Utilitários Vários. 

 Na categoria dos utilitários vários, incluímos alguns objectos com utilidade própria, 

mas para os quais, devido a se enquadrarem como peças isoladas de cada tipo, optámos por 

aglutinar: um complemento de arreio de cavalo de ferro (n.º 253; v.Estampa XIX e Estampa 

J), uma serra circular de bronze ligada à carpintaria e a outras actividades (n.º 254; v.estampa 

XIX e Estampa J), dois punções, um de bronze e outro de ferro (n.º 255 e 256; v.Estampa 

XIX) e ainda cinco estiletes de bronze e de ferro (n.º 257-260, 262; v.Estampa XIX/XX). 

 No caso do complemento de arreio de cavalo (n.º 253), este apresenta um corpo de 

perfil em “8”, sendo que as duas argolas que se anexam têm dimensões distintas e secção 

irregular circular. Foi recolhido numa camada de derrube datada do período romano alto-

imperial, devendo por isso datar de meados do século I d.C. 

 A serra de bronze (n.º 254), exumada de um contexto de revolvimento, apresenta 

características únicas e ligadas ao mundo romano: trata-se de um fragmento de uma serra 

circular, que servia, genericamente, para desbastar ou desfolhar a casca das árvores ou de 
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ramos secos, com o intuito de os alisar e não propriamente de cortar (SMITH, 1895: 1029). O 

fragmento apresenta uma secção plana e sub-rectangular com perfil multi-denteado com 

saliências triangulares. 

 Os punções também se encontram representados por dois objectos. Um deles, de 

bronze e reduzidas dimensões, apresenta cabeça piramidal e encontra-se fragmentado na 

haste, de secção quadrangular (n.º 255). Quanto ao exemplar de ferro, possui grandes 

dimensões, secção quadrangular e cabeça biselada (n.º 256). Ambos os exemplares 

encontram paralelo em Conimbriga (ALARCÃO, et al., 1979: planche I, n.º4-5). 

 Os estiletes (n.º 257-260, 262) estão intimamente ligados à burocracia e à necessidade 

de registar dados nas tábuas de cera (v. supra Fig.31). A extremidade pontiaguda serviria para 

efectuar a escrita, enquanto que a extremidade espatulada apagaria algum erro cometido, 

proporcionando a renovação da camada de cera. Três dos exemplares foram recolhidos na 

unidade estratigráfica [385], e mesmo os outros dois recolhidos no quadrado F1, nível 3, e na 

unidade [434] não oferecem cronologias precisas. Estes estiletes variam no seu comprimento 

entre os 4,1 e os 6,9 cm. Todos eles encontram paralelo em Conimbriga (ALARCÃO, et al., 

1979: Planche XLVIII e XLIX).  

  

9.7. Complementos de artefactos de madeira. 

Esta categoria encontra-se representada por: pregos, cavilhas, tachas, grampos e 

gatos. Destes tipos de complementos de artefactos de madeira, e atendendo à tipologia criada 

para os três primeiros, procederemos à análise dos tipos presentes neste conjunto (v.Anexo 

6). 

Os pregos são claramente maioritários, com 38 exemplares representados (n.º 261, 

262-287 v.Estampa XX e n.º 288-295, 298-302, v.Estampa XXI), seguidos de três cavilhas 

(n.º 296-297, 305; v.Estampa XXI) e de duas tachas (n.º 303-304; v.Estampa XXI). Deste 

conjunto, temos uma amostra maioritária de elementos de cobre/ bronze (31) face aos 

elementos de ferro (13). Assim sendo, o complemento de artefacto de madeira, característico 

desta Fase VI, é de cobre/ bronze (?), de média dimensão (3,1 a 7 cm.), haste direita (C), 

cabeça de feição circular (I), haste de secção quadrangular (b) e extremidade de secção 

quadrangular (2) – v. Fig.33.  

A distribuição espacial destes elementos é muito variada, com clara predominância 

dos quadrados A1 (nível 2), E3 (nível 3), F3 (nível 3) e F1 (nível 2/3). Em qualquer dos 

casos, temos um apontamento cronológico para o século I d.C. (VIEGAS, 2006: 249). Já os 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          116 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

quadrados B5 (nível 1), C5 (nível 1) com igual incidência, inserem-se nos finais do século I 

a.C., estando também relacionados com a maioria dos utilitários de pesca recuperados. Tal 

como previamente analisado (v. supra 7.7), na Idade do Ferro o perfil destes elementos teria 

um efeito perfurante de média dimensão que não ultrapassaria a face da madeira. Isto porque, 

se o fizesse, apresentaria um corpo em virote, com sinais de batimento para recolha da 

extremidade. Poderiamos assim apontar para uma utilização em traves ou barras de madeira 

de pequena/ média dimensão, com profundidade/diâmetro superior a 3,1 cm. No entanto, em 

Época Romana, assiste-se a um crescimento do número de exemplares de tipo B – em virote, 

quer isto dizer que as extremidades ultrapassariam a face da madeira e seriam recolhidas com 

recurso a batimento. Não obstante, as traves de madeira poderiam ter ainda menores 

dimensões, dado que, o tamanho médio destes exemplares não permite que os mesmos 

tenham sido utilizados em grandes traves de madeira, mas sim numa contrução mais singela, 

que recorria a troncos, ramos ou tábuas de menores dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.33 - Os Pregos/Cavilhas/Tachas da Fase VI revistos graficamente na sua análise tipológica e matéria-prima 

utilizada. 
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Excepção clara ao exemplar n.º 305, uma cavilha de ferro, com 7,5 cm de 

comprimento conservados, e que deveria ter grandes dimensões. No entanto, encontrava-se 

descontextualizada. Os n.º 275 e 300 são os únicos exemplares do tipo A – de gancho, cuja 

funcionalidade e utilização ainda está por definir, sugerindo-se que a extremidade 

funcionasse, simultaneamente, como agarrador. Já os pregos de cabeça em travessão n.º 288 

e 289 foram exumados do mesmo contexto e podem ser considerados como um grupo único 

e de utilização distinta. A designação tacha foi utilizada para os dois exemplares de bronze 

(n.º 303 e 304) recolhidos no nível 1 dos quadrados B5 e C5 que se encontram 

contextualizados como referentes à ocupação romana-republicana (finais do século I a.C.). 

As tachas caracterizam-se, genericamente, por terem um comprimento de haste igual ao 

diâmetro/ largura da cabeça. Os grampos caracterizam-se pela haste direita com as duas 

extremidades inflectidas, que seriam introduzidas na madeira. Estão representados por dois 

exemplares (n.º 298 e 307) de ferro. As duas argolas de ferro (n.º 308 e 309) representam, 

possivelmente, funções distintas: a primeira de aro aberto e secções que variam entre o 

circular (no espessamento central) e o ovalado (nas extremidades); e a segunda com uma 

base apoio quadrangular a partir da qual se desenvolve a peça. Esta forma poderá estar 

relacionada com a protecção de pés de mobiliário. O conjunto apresenta ainda um pequeno 

“gato” de bronze com as mesmas características dos grampos mas de menores dimensões (n.º 

306). 

 

9.8. Escórias e minérios. 

 O grupo de oito fragmentos de escórias de ferro totaliza 549,12 gr de material. Estes 

fragmentos apresentam morfologias distintas: bolos de escória muito compactados (n.º 315 e 

316), bolos de escória com elevado número de vácuolos (n.º 310 e 317) e pingos de fundição 

(n.º 311 e 314). Como podemos ver na Fig.7 do Anexo 2, existe uma clara mancha de recolha 

de escórias no Sector 1, quadrados D3, D4, E2, E3 e E4. Não obstante, não ter sido 

identificada qualquer estrutura de transformação do metal, esta concentração de material 

poderá indicar uma actividade deste género nas proximidades.  

 Ao contrário do que sucede na fase anterior, a utilização e transformação do chumbo 

não está atestada para Época Romana, o que não deixa de ser estranho, dada a relativa 

proximidade deste recurso, na zona de Huelva e em toda a Extremadura (CANO, 2003). 

Aliás como observámos na Fig.29, a utilização do ferro é ainda minoritária face à utilização 

de ligas de cobre. 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          118 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

9.9. Outros não-categorizáveis. 

 Esta categoria apresenta objectos com desginação atribuída, mas cuja funcionalidade 

é indeterminada. Tal facto encontra-se associado, por exemplo, a três argolas de ferro de aro 

aberto e em “U” (n.º 318-320; v.Estampa XXI e XXII), que podem estar relacionadas com os 

complementos de artefactos de madeira, sendo que, por vezes, as suas dimensões e 

características formais não são completamente explícitas. O n.º 324 (v.Estampa XXII) 

apresenta dois fragmentos distintos, uma espécie de agarrador de bronze com depósito para 

encabamento, ligado a uma argola e um fragmento de aro semi-circular de ferro. Apesar de 

se encontrarem associadas, desconhecem-se funções atribuíveis. As ligas de cobre 

apresentam ainda três placas de ligas de cobre (n.º 321-323; v.Estampa XXII), bem como 

dois aros semi-circulares. 

 

10. Capítulo VIII: Os fragmentos indeterminados entre a Fase V e 

VI. 

 

10.1. Objectos cortantes. 

 Os n.º 330 e 331 (v.Estampa XXII) apresentam-se com secções triangulares e perfil 

sub-alongados ou rectangulares e por isso estão interpretados como fragmentos de lâminas de 

objectos cortantes como facas, navalhas ou canivetes. Apresentam diferentes matérias-primas, 

sendo um de bronze e outro de ferro. A estratigrafia não aponta quaiquer dados específicos, no 

entanto trata-se, provavelmente, de elementos de Época Romana a julgar pelas dimensões das 

lâminas. 

 

10.2. Utilitários: 

10.2.1. Têxteis / Pesca. 

Esta categoria apresenta apenas uma agulha de bronze de médias dimensões (n.º 327; 

v.Estampa XXII), que, tanto a nível estratigráfico como morfológico, não oferece dados que a 

permitam enquadrar em uma destas fases. Apenas o estado de conservação permitirá apontar 

para uma prevalecência da Idade do Ferro face à Época Romana.  
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10.2.2. Vários. 

Os utilitários vários surgem aqui com apenas um fragmento de possível agulha/ punção 

(RAMON TORRES, 2007: 119), de bronze (n.º 329; v.Estampa XXII), e haste de perfil em 

virote, com afilamento acentuado da extremidade. Secção quadrangular homogénea a todo o 

corpo. A estratigrafia não permite aferir cronologias. 

 

10.3. Outros não-categorizáveis. 

 Com a mesma indefinição de designação surge o n.º 328 (v.Estampa XXII) de cobre/ 

bronze (?) recolhido num estrato de preenchimento de fossa, que cortou toda a estratigrafia. 

Surgem ainda duas placas, uma de ferro (n.º 332) e outra de cobre/ bronze (n.º 333), com 

funções indeterminadas. 

 

11. Notas sobre o espólio metálico de Época Romana em Castro 

Marim. 

  

 A Fase VI, relativa à ocupação do Castelo de Castro Marim entre os finais do século II 

a.C. e os inícios do século II d.C., apresenta um espólio metálico que de alguma forma se torna 

surpreendente apesar de quantitativamente inferior ao da Fase V e de ter alguma dificuldade de 

leitura nomeadamente pela cisão: complementos de artefactos de madeira face aos outros 

objectos. A superioridade destes elementos aliados à construção de estruturas e de mobiliário é 

bastante significativa, nomeadamente em relação aos dados apresentados para as fases 

anteriores. Superior também, continua a ser a utilização das ligas de cobre em detrimento do 

ferro. Tal facto, parece dever-se à exploração mineira romana de cobre a partir de época Flávia 

em que as riquezas inesgotáveis deste minério serão exploradas de forma sistemática (CHIC 

GARCÍA, 2007: 34).  

 De facto, com a romanização temos, como tivemos na Idade do Ferro, uma ocupação 

por parte de comunidades mediterrâneas que procuravam na Península a riqueza e panóplia 

mineralífera que lhes faltava. E a Península Ibérica tem altas concentrações de galena, de onde 

se extraem o chumbo e a prata. Sendo que o primeiro é fundamental para o processo de 

copelação da prata, e foi sendo aproveitado como excedente deste processo de escolha. Não 

obstante a presença de importantes explorações deste tipo datadas de Época Romana (a partir 

do século I a.C.) na zona da Sierra Morena e no limite Norte do rio Guadiana com província de 

Badajoz (CANO, 2003: 120), este sítio não regista a transformação ou utilização deste metal 
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nesta fase de ocupação. Estando em clara contradição não só, com a exploração facilitada em 

regiões tão próximas, mas também com a relativa quantidade de chumbo que surge associada à 

fase V. 

 Genericamente, pelo conjunto aqui analisado podemos afirmar que a totalidade dos 

objectos classificáveis albergam o século I d.C. (maioria) e o século I a.C. (também 

representado). À excepção do Corte 2/ quadrado A2, que se encontra claramente associado ao 

século I d.C. (n.º 94, 237 e 251), os dados que obtemos não nos permitem qualquer outro tipo 

de aferição. No Sector 1 os materiais que funcionam como fósseis-diectores (n.º 216 a 219, 

223) apontam para cronologias entre o século II a.C. e finais do I d.C. Já o Corte 3 que estava 

descrito como composto por estratos romano-republicanos, podemos dizer que os dados que 

temos confirmam apenas parcialmente essa cronologia, indicando genericamente para o século 

I d.C. (n.º 221). 

 Podemos considerar que a maioria das categorias se encontra mal representada, apesar 

de se apresentarem alguns objectos de excepção como a “caixa de selagem”. Contudo, não 

deixa de ser evidente a clara ausência de armas, excepção feita aos fragmentos de ponta de 

lança. Quanto às outras categorias resta apenas salientar a continuidade das actividades 

piscatótrias que se demonstram no conjunto de agulhas e anzóis, associados nesta época a 

pesos de rede cerâmicos ao contrário da Idade do Ferro em que se encontra atestada a 

utilização de lastros de chumbo. 

 Ainda de salientar a presença de um conjunto apreciável de fíbulas de bronze que 

atravessam os séculos II a.C. a II d.C., a argola esmaltada e os objectos de uso pessoal como a 

pinça, o espelho, o limpa-unhas e também o grupo de três instrumentos ligados à cosmética/ 

farmacêutica. As facas de ferro ligadas ao sacríficio e ás actividades domésticas encontram-se 

registadas apenas no Sector 1 e não são materiais datantes, uma vez que atravessam toda a 

ocupação romana. 
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12. Conclusões ou notas finais sobre o espólio metálico do sítio 

arqueológico de Castro Marim na transição da Idade do Ferro 

para Época Romana. 

 

Apesar do título, não será possível, apenas com este trabalho, intrincar todos os dados 

relativos à ocupação, faseamento e cronologias. No entanto, foi clara a pretensão de “elucidar” 

este conjunto de objectos metálicos, e de trazê-los um pouco à luz do dia. Tal como pudemos 

facilmente analisar, as interpretações que sobre eles possamos fazer, nem sempre são 

facilitadas. A maior parte das vezes, a classificação de determinados objectos, depende do 

treino do “olho” sobre outras publicações e estudos. Sendo que, estamos cientes, o panorama 

científico nacional não produz suficientes estudos sistematizados de artefactos metálicos, e tal 

ausência, denota-se muitas vezes, na criação de “áreas de influência” cujas fronteiras são, 

como veremos, inexistentes. 

Resta-nos então, o inquisidor mundo das suposições, ao mesmo tempo que estas 

assentam directamente sobre os conhecimentos específicos que temos para outras comunidades 

do mesmo tempo, e, que possam ter influenciado, directa ou indirectamente, os gostos e modas 

de uma comunidade vizinha. Apesar de possuirmos este método comparativo, não nos 

podemos cingir a ele. É certo que gregos, fenícios e romanos tiveram a sua diáspora e 

influenciaram mentalidades, mas nem sempre são agentes imediatos de mudança. Estas 

comunidades tão estranhas à nossa Península foram chegando e transportando consigo a sua 

cultura, sendo que “a assimilação desses novos elementos forâneos foi feita de forma 

selectiva” (VILAÇA, 2007: 70). Temos apenas de compreender que a adopção não foi 

imediata, que, como na guerra, existiram resistências daqueles mais conservadores. Mas, acima 

de tudo, temos de entender este fenómeno como um semelhante ao da cerâmica, encontrando-

se condicionado por regionalismos. Não obstante, esta relação e adopção de determinado 

modelo em determinada área regional, não pode ser reduzida, na maior parte das vezes,  a esses 

espectros de influência e delimitação geográfica. No caso da Idade do Ferro devido 

essencialmente ao carácter de luxo de que certos metais se revestiram, em Época Romana 

devido obviamente à “globalização” de mercados. 

Este trabalho resume-se assim a um adensar de informação relativa aos metais 

provenientes das escavações de Castro Marim, e como qualquer estudo de materiais assentou 

numa divisão morfológica (categorias) e cronológica (faseamento). Com base nesta cisão, 
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seguiu-se uma análise de padronização de modelos e de dispersões espaciais aplicados a cada 

fase de ocupação. 

Na Idade do Ferro, os artefactos metálicos relacionados com a Fase II oferecem parcos 

dados relativos a cronologias. No entanto, permitem algum tipo de conclusão, nomeadamente 

no que toca à efectiva dispersão dos mesmos, ainda que apenas sobre a zona central da 

escavação do Sector 1, onde foram identificadas as estruturas orientadas E-O (ARRUDA, et 

al., 2007: 467) e ainda junto a uma outra estrutura de orientação S-N no mesmo sector. No 

primeiro núcleo, foi exumado um conjunto de três contos de seta, dois punções e dois 

indeterminados. No segundo núcleo, foi individualizada uma pinça com paralelo em El 

Palomar, onde data do século VII-VI a.C. (ROVIRA LLÓRENS, et al.,2005: 1234) e ainda um 

fragmento de possível fíbula de tipo Alcores/ Dupla Mola que se enquadra nesse mesmo 

contexto (ARRUDA, 1999: 238). A pinça deverá inserir-se exclusivamente no século VII a.C., 

dado ter sido exumada conjuntamente com cerâmica de ornatos brunidos pintada a vermelho. 

Podemos assim concluir, com os dados referentes a este pequeno conjunto de artefactos 

metálicos, que a Fase II, apesar de mal documentada, confirma uma cronologia de inícios a 

meados do século VII a.C., como aliás, já havia sido proposto com base em outros dados 

(ARRUDA, 2005b: 289; FREITAS, 2005: 89). Todo o conjunto de nove fragmentos foi 

produzido em ligas de cobre, sendo que o peso total da matéria prima atinge aproximadamente: 

34,06 gr. 

A Fase III, apesar de melhor documentada, nomeadamente a nível da arquitectura, com 

cerca de 11 compartimentos identificados (ARRUDA, et al., 2007: 467), não pode ser atestada, 

nesse crescimento evidente a nível estrutural do povoado, através deste conjunto artefactual de 

sete fragmentos. Tal como na fase anterior, os testemunhos artefactuais desta fase estão 

circunscritos ao Sector 1. Aqui, podemos encontrar os primeiros vestígios da recolha e 

transformação de ferro, com um fragmento de minério de ferro e outro de escória de ferro, 

recolhidos nas imediações do compartimento 9. Ainda neste núcleo de orientação E-O, mais 

propriamente no interior do compartimento 8, surge uma pinça de tipologia completamente 

distinta daquela associada à fase anterior. Assim, apesar do mesmo perfil de cabeça 

estrangulada e secção rectangular, as hastes tornam-se bastante mais largas, e surge, neste 

exemplar, uma temática decorativa com inicisões, que poderá cumprir simultaneamente a 

função de “travão” para os dedos, com recurso a uma superfície de maior atrito. Na Roça do 

Casal do Meio (Sesimbra), foi identificada uma pinça com haste “nervurada na parte 

superior” (VILAÇA, et al., 2005: 55), ou seja, trata-se de um modelo com possíveis 

remeniscências do Bronze Final. Estas pinças estão geralmente associadas aos enterramentos 
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de adultos do sexo masculino, pois, tal como afirmado por Ruiz Gálvez Priego, “as pinças 

fariam parte dos cuidados pessoais a ter com a barba, correpondendo a padrões estéticos 

identificativos, símbolo de idade, hierarquia e poder, de óbvia conotação de género (…)” 

(Apud in VILAÇA, et al., 2005: 56). 

Ligeiramente afastados deste núcleo arquitectónico, foram recolhidos, uma faca 

«afalcatada» de ferro e um fragmento indeterminado de cobre/ bronze (?), que parece 

reproduzir a forma de um astrágalo. A cronologia da 2.ª metade do século VII a.C. não parece 

de todo compatível com a expressão “afalcatada”, pelo que talvez a expressão utilizada por 

Raquel Vilaça (2004: 7) «de dorso encurvado» seja mais apropriada a um modelo de faca 

bastante anterior às cronologias apontadas para as primeiras “falcatas” e que data, pelo menos, 

do século IX a.C. Pelo que a afirmação de outros autores, que apontam o surgimento das 

primeiras facas de ferro no século VIII a.C.estritamente relacionadas com o comércio fenício 

(LE MEAUX, et al., 2007: 325), terá de ser refutada, nomeadamente à luz dos achados 

portugueses (Cachouça, Quinta do Almaraz, Moreirinha) em que as datações por Carbono 14 

de alguns achados recuam pelo menos ao século IX a.C. (VILAÇA, 2004: 6) e chegam a 

atingir o século XIII a.C. (Apud in ARRUDA, 2005b: 296).  

Não obstante, e contrariamente a estes primeiros exemplares bimetálicos, esta faca 

indicia uma composição restringida ao ferro, com dorso bastante encurvado, ponta boleada e 

cabo bastante engrossado de secção quadrangular. Podemos considerá-lo um modelo primitivo 

das facas “afalcatadas”, bastante distintas das de dorso recto, que são mais frequentes em 

horizontes anteriores (JIMÉNEZ ÁVILA, 2006b: 105). De qualquer modo, e para além dos 

exemplares de “dorso encurvado” portugueses, na necrópole de La Joya foram recolhidas facas 

“afalcatadas” nas sepulturas 17, 18 e 19, datadas da 2.ª metade do século VII a.C., bem como 

em Sa Caleta, Peña Negra, La Fonteta e Cabezo del Estany (RAMÓN TORRES, 2007:120-

121). Não podemos também dissociar a faca “afalcatada” da I.ª Idade do Ferro ao seu carácter 

ritual, associado ao sacríficio (QUESADA SANZ, 2002b: 36), que surge por isso no século VII 

a.C. em contextos de necrópole ou como oferenda. A interpretação deste achado nesta época 

em contextos de habitat pode revelar um achado ocasional relacionado com a perda do objecto 

ou com a deposição ritual, valor que perde a partir do século V a.C. quando deixa de ser 

considerada uma arma (Ibidem). 

Na área dos compartimentos 1 e 2/4, foram recolhidos dois fragmentos de bronze que se 

poderão relacionar entre si: um fragmento de tenaz e um possível ponderal (?). O modo como 

se poderiam relacionar baseia-se na utilização da balança: a tenaz colocaria o produto a ser 

pesado na balança e o ponderal seria usado como medida. Caso se trate efectivamente de um 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          124 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

ponderal, este objecto reportar-nos-á para um sistema métrico implementado em Castro Marim 

entre meados e finais do século VII a.C. Estes sistemas são assimimilados pelas comunidades, 

durante a I.ª Idade do Ferro, sendo modelos de inspiração oriental que proporcionam a criação 

de novos sistemas, pelo que não são exclusividade dos fenícios (VILAÇA, 2003b: 272). De 

qualquer modo, este simples objecto reporta-nos para a integração na “«Koiné» orientalizante 

portuguesa” (ARRUDA, 2005b: 298). Assim, ao atestarmos a sua presença neste sítio 

podemos falar de uma comunidade que poderia estar aberta a trocas inter-regionais e 

“internacionais” (Ibidem: 249), pois estes objectos “standart” facilitariam, em muito, as trocas 

efectuadas. A atribuição de uma “especialização” no comércio a estes compartimentos não será 

totalmente descabida, uma vez que: “(…) em todos os compartimentos foram construídas 

estruturas que se adossavam às paredes e que poderiam funcionar como elementos de apoio a 

qualquer actividade que aí se desenvolvesse. Todos os pisos documentados eram de argila e 

surgiam frequentemente associados a lareiras.(…)” (ARRUDA, et al., 2007: 470). Essas 

actividades poderiam estar relacionadas com o comércio de algum produto específico. As 

matérias-primas utilizadas neste conjunto de sete fragmentos da Fase III resultam em 56,93 gr 

de ferro contra 20,09 gr de ligas de cobre, mas dois dos objectos de cobre/ bronze (?) não 

foram pesados. O minério e escória de ferro, totalizam ainda 103,48 gr. 

 

 

 

 

 

 

Fig.34 – Fotografia dos minérios de ferro da Fase III. 

 

De facto, “a partir da 2.ª metade do século VII a.C. começa a existir um parceiro 

comercial estável que oferece às populações e aos seus metalurgistas novas possibilidades 

tanto no que diz respeito à procura de metal como na recepção de novos modos e modas que 

incorporam nas suas modas e repertórios formais.” (ARMADA PITA, et al., 2006: 145). 

À semelhança do que já havia sucedido com as fases anteriormente expostas, a Fase IV 

impõe a sua presença no Sector 1, sendo que os artefactos metálicos se encontram dispersos 

por oito das 16 áreas identificadas nesta fase: compartimentos 17 a 21, 26, 27, e área exterior 

destes mesmos compartimentos de orientação S-N (excepto 26 de orientação E-O). Não 

obstante, este conjunto de 33 fragmentos de objectos metálicos parece não fazer juz à 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          125 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

utilização do espaço, que assiste, nesse momento, ao maior número de compartimentos 

(Ibidem: 469).  

Esses fragmentos dizem respeito a uma lâmina (ARRUDA, et al., 2008b: 435) de 

punhal de cobre/ bronze (?), um fragmento de faca de dorso recto e ainda a fragmentos de foice 

de ferro. Não obstante, julga-se poder avançar com uma cronologia do século VI a.C., visto 

que o fragmento de faca parece indicar uma faca de tradição anterior, ou seja, de dorso recto, 

bem como a lâmina de punhal que, para além de não encontrar paralelo, se parece assemelhar a 

modelos do Bronze Final como as espadas mediterrâneas de tipo “lunulado” ou de frontão. 

A juntar a esta arma, temos uma outra de feição claramente antiga, uma ponta de seta 

com pedúnculo que se deve atribuir aos inícios do século VI a.C., pois este tipo desaparece de 

contextos peninsulares ainda ao longo desta centúria, e ainda uma ponta de seta de harpão 

lateral que se encontra nestes contextos cronólogicos dos ambientes pós-orientalizantes 

(QUESADA SANZ, 1997: 457) da “esfera de inflûencia de Tartessos”. Encontravam-se 

associados aos compartimentos 17 e 27. No entanto, os materiais que reinvindicam para si a 1.ª 

metade do século VI a.C. são os objectos de adorno associados aos mesmos compartimentos 

que o grupo anterior. Deste novo grupo se compõem: dois fragmentos de fíbula de tipo 

Acebuchal (ARRUDA, et al., 2008b: 435) e um fecho de cinturão dito “tartéssico”. De facto, 

também estes materiais demonstram a similitude com contextos andaluzes, dados os contactos 

desta população com os colonos fenícios instalados em Huelva e na região do Estreito de 

Gibraltar, passando por isso “a realidade material (…) a revelar inúmeras afinidades com o 

panorama da Andaluzia Ocidental.” (Ibidem: 430). No mesmo contexto, no compartimento 17, 

surge uma pinça com decoração de círculos, e que, com os paralelos em Alicante e Valência, 

nos faz pensar num modelo de influência externa, dado ser totalmente distinto dos outros tipos 

de pinça aqui exumados: curvatura e abertura acentuadas, grande largura de haste, mola de 

espiras e motivos decorativos. Estas cronologias também são confirmadas pela presença de 

taças fine ware de cerâmica de engobe vermelho (Ibidem: 435). 

No interior do compartimento 27, foram ainda recuperados dois fragmentos de 

possíveis recipientes de cobre/ bronze (?). Os anzóis recuperados encontram-se bem 

contextualizados no século VI a.C. (Ibidem: 435), tendo um deles, sido recuperado num 

possível depósito de detritos alimentares no interior do compartimento 17, e outro foi exumado 

em conjunto com um prato de engobe vermelho da forma II.B.3 (FREITAS, 2005: 64). A pesca 

apresenta-se aqui como uma actividade em crescimento, e seria efectuada com recurso a cana, 

ou apenas manual, o que revela uma relação estreita com o consumo próprio. Facto este que 

parece ser confirmado pelas “relações estabelecidas entre este sítio e o universo dito 
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tartéssico, relações materializadas num vasto espólio de características orientalizantes, que 

englobam importações de produtos manufacturados (…) e alimentares, envasados em ânforas 

oriundas da área de Málaga” (ARRUDA, 2008a: 317). 

Para além da actividade agrícola e piscícola, também foram recuperados dois punções 

de dimensão e função claramente distinta: um de grandes dimensões de ferro, e outro de cobre/ 

bronze de pequenas dimensões e com uma secção facetada triangular. O primeiro poderá estar 

relacionado com diversos ofícios, como a carpintaria (MARICHAL, 2000: 145), enquanto que 

o segundo, de aspecto bastante cuidado, poderia servir de sovela ou como forma de decorar 

cerâmicas. 

Os complementos de artefactos de madeira surgem, pela primeira vez, em número 

reduzido, não se encontram bem documentados, o que poderá apontar para uma construção de 

matriz rudimentar no que diz respeito a coberturas, que deveria recorrer a materiais perecíveis 

(ARRUDA, et al., 2007: 475). A técnica de cobertura deveria assentar na sobreposição de 

várias camadas: estrutura base de pequenos/ médios troncos que não exercesse pressão sobre as 

paredes de alvenaria, estes troncos eram ligados com recurso a “cordas” que permitiam a 

sujeição simultânea de vários elementos, sendo que, posteriormente, toda a estrutura base seria 

coberta com várias sobreposições de folhas, o que permitia uma renovação rápida quando as 

infiltrações se começassem a fazer sentir. 

As escórias atestam uma transformação local de metais, como o ferro e o chumbo. No 

total, este conjunto oferece 1652,13 gr de ferro, 158,41 gr de cobre/ bronze e apenas 5,60 gr de 

chumbo. O ferro parece aqui apontar para uma recolha e produção local já bem implementada, 

sendo de notar a concentração dos achados de escórias e minério de ferro nos compartimentos 

17 a 20. Quanto ao bronze, e apesar de não termos quaisquer dados para o sugerir, é provável 

que se trate de importações de carácter inter e intra regional, como o caso do fecho de cinturão, 

as fíbulas de tipo Acebuchal ou mesmo as pontas de seta. Já o chumbo, trata-se de uma 

analítica mais “cara”, uma vez que este metal é um sub aproveitamento da galena na 

exploração da prata e é, como afirmado por Salvador Rovira Llórens, amplamente reciclado 

(Apud In BURILLO MOZOTA, 1999: 218). 

Na transição para a fase seguinte, ocorre, provavelmente, um hiato ocupacional, à 

excepção dos compartimentos 26 e 27, que poderá estar relacionado com um “período de 

retração económica e urbanística, e que poderá relacionar-se com a chamada crise do século 

VI a.C.” (ARRUDA, et al., 2008b: 437). Esse «hiato» estará compreendido entre finais do 

século VI e meados do V a.C. Factos estes que em Puig Roig e Cavalari del Molar, no sul da 

Catalunha, levam a um verdadeiro hiato entre o século VI a.C. e a Época Romana (ARMADA 
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PITA, et al., 2006: 137). No meio rural esse ressurgimento, é ainda mais tardio, ocorrendo em 

inícios do século IV a.C. (MATALOTO, 2007: 157), após de um abandono em detrimento de 

povoados fortificados em meados do século V a.C. (Ibidem: 156). 

 

 

 

 

 

 

Fig.35 – Escórias e ferro e de cobre/ bronze relativas à Fase IV de ocupação. 

 

No caso da Fase V, trata-se do conjunto melhor representado ao nível dos objectos 

metálicos. Poderíamos pensar que tal facto se ficaria a dever a um período lato da História, no 

entanto, teremos oportunidade de confirmar que a maioria dos achados é referente aos séculos 

V e IV a.C.  

Nesta fase, a orientação dos edifícios do Sector 1 mudou e, será com essa formação que 

se manterá até época romana-republicana (ARRUDA, et al., 2008b: 437). Alteração essa que 

se constata pelo aumento muito significativo dos complementos de artefactos de madeira, que 

deverão ter implicado uma reestruturação ao nível das coberturas. Mais importante que essa 

alteração, parece ser a efectiva sacralização do espaço, nomeadamente no compartimento 29, 

onde tal hipótese é bastante “defensável” (Ibidem), não só devido à presença de três neonatos 

como também pela alta concentração de objectos metálicos que poderão ter funcionado como 

ex votos. Uma grande parte encontra-se associada a este depósito votivo, unidade [89], datado 

de finais do século V a.C., e que se apresentava como contexto selado e repleto de materiais: 

ânforas, pesos de rede, restos faunísticos, anzóis, espelhos, alfinetes de cabelo e várias fíbulas 

anulares hispânicas (Ibidem: 440). Os ritos de fundação também poderão ter estado presentes 

com a recuperação de inúmeros restos de aves sob um lajeado (ARRUDA, et al., 2007: 476). 

No compartimento 31, onde também foram recuperadas ânforas cujo conteúdo era 

possivelmente o de preparados de peixe (ARRUDA, et al., 2008b: 437), e visto outro conjunto 

de fíbulas anulares hispânicas, bem como recipientes e complementos cuidados.  

Excepção a estes contextos bem documentados e estipulados como sendo referentes aos 

finais do século V a.C., aquilo que este conjunto de artefactos metálicos proporciona é a 

aplicação de uma cronologia genérica para os outros elementos, que varia entre finais do século 

V e finais do IV a.C. Quer isto dizer, que é bem provável, que à semelhança do que foi 
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anteriormente constatado nos compartimentos 32 e 33 como ampliações e novas construções 

(ARRUDA, et al., 2008b: 437), estas sejam referentes a um período de ocupação que atingirá 

certamente (e pelo menos) os finais do século IV a.C. É possível também afirmar que a 

atribuição específica de uma cronologia avançada, do século III a.C., só foi possível aplicar a 

um fragmento de fíbula de tipo “cabeça de serpente”/ Ponte 39. 

O mesmo se pode endereçar às restantes áreas do Corte 1, e aos Cortes 2, 3 e 4. Apesar 

de algum material ter sido recuperado ou à superfície, ou em acções de limpeza, todos os 

restantes materiais oferecem cronologias por associação a cerâmica de engobe vermelho 

violáceo e importações de cerâmica ática da 2.ª metade do século V e século IV a.C.  

Os materiais provenientes dos quadrados do Corte 1, D3 nível 4, F3 nível 4, E5 nível 1; 

e do Corte 4, E10 nível 3 encontram-se datados por cerâmica ática da 1.ª metade do século IV 

a.C. (ARRUDA, 1997: 122 e 130). Datados genericamente do século IV a.C. encontram-se os 

quadrados D2, D3, E1, E2, F2, nível 6, dado que, associado ao mesmo nível do quadrado D3, 

encontravam-se três fragmentos de páteras da forma 21/22 (Ibidem: 131). Já no Corte 4, foram 

registados objectos metálicos em estratos relacionáveis com o século V a.C., nomeadamente no 

que diz respeito ao quadrado E10 nível 6, dado ter sido recuperado do nível 5 um fragmento de 

taça cástulo datada da 2.ª metade do século V a.C. (Ibidem: 126). O Corte 2 está representado 

apenas por dois objectos do quadrado A1 nível 4, com cronologia indefinida entre o século V a 

IV a.C. Já o Corte 3, no quadrado C6 e no quadrado D5 nível 3, parece apontar para uma 

cronologia do século V a.C., com a xorca de “sanguessugas”, um fragmento de espeto e uma 

fíbula anular hispânica. Com esta análise, concluímos que, ao contrário do que foi constatado 

em faseamentos anteriores, temos uma homogeneidade de ocupação do cerro, com 

desenvolvimento arquitectónico para os sectores 2, 3 e 4.  

Sendo, ou não, coincidente com um crescimento populacional, a verdade é que o 

conjunto de artefactos metálicos referentes a esta Fase V apresenta-se muito diversificado e 

reflecte as múltiplas actividades que ali se desenvolveriam: agricultura, pesca e a carpintaria. 

Não obstante, a grande parte do espólio é, como já havíamos referido, proveniente de contextos 

de depósito ritual, como as fíbulas anulares hispânicas, os recipientes, as pinças, os espelhos, 

os “limpa-unhas”, uma foice e anzóis. Há de facto um “despojamento” visível das populações 

que aqui viveram, com a entrega destes importantes símbolos. 
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Fig.36 – Tipos de pinça representados na Fase V, relacionados com as dimensões da haste. 

 

As Armas são uma das excepções, uma vez que, na maioria dos casos, surgem 

descontextualizadas. No conjunto de dez objectos recuperados, a sua totalidade é produzida em 

ferro e oferece: uma excepcional bainha de espada de antenas atrofiadas, duas pontas de lança 

de tipo Quesada 2.b (1997: 401), um frontão de punhal, uma ponta de lança de tipo Quesada 

8.a., duas pontas de lança de tipo Quesada 1.a (1997: 360) e ainda uma “guarda de base” de 

Falcata dita “Ibérica”. É exactamente nesta atribuição de designação que surgem alguns 

problemas interpretativos do ponto de vista do armamento peninsular da II.ª Idade do Ferro. De 

facto, “se há presentado desde la década de los 70 a la Cultura Ibérica como el resultado de la 

influencia ejercida por los fenícios sobre el sustrato indígena, y en verdad la primera etapa de 

la Cultura Ibérica no se puede entender sino se conoce el mundo fenicio, auenque el desarroll 

es una evolución interna de la propria cultura.” (OLIVER FOIX, 2004: 110), pelo que autores 

como Fernando Quesada Sanz (1997) atribuem essa designação a um espaço concreto e por 

vezes “encarcerado”, de onde não viajariam influências para zonas mais ocidentais e 

meridionais.  

Veja-se senão, o exemplo das falcatas que a maioria dos autores designa como arma 

“ibérica” por excelência, em oposição à espada de antenas “celtibérica” (QUESADA SANZ, 

1997: 61). Será este autor a comentar que a falcata se deveria apelidar de “bastetana-

contestana”, dado que 86% dos achados se situariam na região de Alicante, Múrcia, Albacete e 

Alto Guadalquivir (Ibidem: 76), e ainda a questionar a antiguidade da falcata da sepultura 9 da 

necrópole de Alcácer do Sal, que duvida poder estar em associação com um krater de figuras 

vermelhas datado da 1.ª metade do século IV a.C. (Ibidem: 81). Esta dúvida assentaria na falta 

de exemplares intermédios: quer por via terrestre (na Andaluzia Oriental não existem falcatas 

conhecidas e na Extremadura são conhecidos os exemplares tardios de Cáceres el Viejo e 
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Capote), quer por via marítima (não existiriam falcatas na costa de Almería, Gadir ou Málaga). 

O exemplar de Castro Marim vem alterar este panorama, dado que, parece tratar-se de um 

exemplar enquadrável no século IV a.C. Não obstante ter sido recolhido do preenchimento da 

fossa [385], não parece ser problemática uma atribuição que no máximo deverá rondar o século 

III a.C. Outro tabu que se quebra é o da não-convivência entre falcatas e pontas de seta de 

harpão lateral (QUESADA, 1997: 457), sendo que o primeiro seria o espelho do armamento 

“ibérico” e o segundo um fóssil-guia do “orientalizante” (Ibidem: 448). Conclui-se que não 

devemos fechar os olhos a um exemplo como o de Alcácer do Sal, que oferece de facto, o 

“melhor dos dois mundos”, nem a Castro Marim que parece ter absorvido todas as novidades 

que ali aportaram, sem fechar portas ou encarcerar nenhum dos mundos. 

Esta mesma conclusão chega da apreciável quantidade de vasos gregos que ali 

chegaram (ARRUDA, 1997) ou da importante “baixela” metálica com dois recipientes que 

sempre se associaram ao dito “mediodía peninsular” (POZO, 2003: 9) e “mundo ibérico”: o 

fragmento de asa de vaso de tipo Olpes/ El Oral, típico da área de Múrcia e Granada e o coador 

com cabeça de cisne também exclusivo, até agora, da região de Córdoba, Granada e Huelva. 

Trata-se de importações etruscas, ou reproduções locais das mesmas, e surgem em “oposição” 

às importações ditas “orientalizantes/ fenícias” e “gregas”, tal como exposto por Salvador Pozo 

(2003). Resta apenas relembrar que “O que se permite negar é a existência de unidades 

políticas e sociais amplas, formatadas em unicidades que, (…) os dados arqueológicos não 

permitem ler.” (ARRUDA, 2008a: 322). 

A pega de coador já havia sido referida como “asa, em forma de ave, de provável 

produção grega ou itálica, semelhante a uma outra recolhida no povoado de El Castañuelo, 

na serra de Huelva” (ARRUDA, et al., 2008: 435). Saliente-se que esta última “asa” foi 

publicada por Javier Jiménez Ávila (2001: 202 e 207) que a apresenta como importação da 

baixela metálica mediterrânea do século V a.C., que teria pouco a ver com o mundo “céltico” 

extremenho-alentejano, onde geralmente se encontra (Ibidem: 202). Contudo, este exemplar é 

exactamente igual aos coadores de Córdoba e Granada e torna-se em conjunto com o exemplar 

de Castro Marim, nos únicos seis exemplares peninsulares conhecidos. A peça da serra de 

Huelva reflecte uma temática decorativa estrusca, tratando-se explicitamente de uma 

importação. Sobre o exemplar de Castro Marim não devemos tecer considerações uma vez que 

seria necessário um trabalho de conservação e restauro de modo a atestarmos a presença ou 

ausência  de temática decorativa. 

O “braseiro” de asas de mãos que podemos considerar de tipo “ibérico”, segundo 

Emérito Cuadrado Díaz, que se baseia na distinção entre os “braseiros” orientalizantes e 
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ibéricos, deve-se justamente à tipologia das mãos, bem como à colocação destas e das argolas 

para sujeição da asa propriamente dita e, o que podemos constatar nos exemplares de Castro 

Marim, aponta-nos para esse horizonte. A mão está muito estilizada e apresenta dimensões 

diminutas face às mãos ditas “orientalizantes”, e a argola apresenta-se fundida a uma placa que 

apresenta perfil ligeiramente convexo. Este perfil indica que teria sido aplicada sob o bojo e 

não sob o bordo, como os ditos de tipo “orientalizante”, pelo que, podemos propôr uma 

distinção de base cronológica que opõem os exemplares mais antigos (ditos “orientalizantes”), 

com este tipo mais recente, que não espelha o “mundo ibérico”, mas sim um período “pós-

orientalizante”. Encontramos exemplares semelhantes em Baza (Granada) e Mirador de 

Rolando (Granada) (POZO, 2003: 17), também eles inseridos com estas características nos de 

Tipo II “Ibérico” de Cuadrado Díaz, em oposição às temáticas orientalizantes dos exemplares 

de La Joya (Huelva) (POZO, 2003: 16). 

Estes três recipientes exumados de contextos ligados ao depósito votivo do 

compartimento 29, e por isso datados de finais do século V a.C., permitem afirmar que esta 

abertura de Castro Marim a toda e qualquer novidade, no que aos metais diz respeito, era desde 

logo assimilada. Geralmente, a associação destes três recipientes ocorreria em ambientes 

palacianos e serviria na Itália Central e Magna Grécia para filtrar o vinho que saía da ânfora 

para a krater (POZO, 2003: 11). A única excepção à regra aparece no conjunto de dois espetos 

de tipo “andaluz” e que geralmente se associam à área da Andaluzia. 

Tudo isto aponta para um sítio aberto ao mundo e à chegada de influências 

mediterrâneas, quer por via marítima, quer por via terrestre. A presença deste “mundo” que, 

salvo melhor opinião, deverá ter pouco de “ibérico” e mais de “mediterrâneo”, deverá ter 

chegado a um maior número de localidades costeiras. No entanto, a ausência de estudos nesta 

área e a incapacidade de “dar o nome às coisas” poderá dificultar em muito a leitura 

generalizada dos espólios. Quem transporta um carregamento de cerâmica ática, não poderá lá 

trazer uma amostra da “baixela metálica” lá de casa? Ou quem é transportado, não pode trazer 

a sabedoria para reproduzir localmente os modelos a que está habituado? Os metais, continuam 

a ser símbolos em movimento, atraem pelo seu prestígio e luxo, é por isso natural que depois 

de uma fase em que Castro Marim esteve realmente nessa esfera de influência tartéssica 

(século VII e VI a.C.), se tenha aberto ao mundo acompanhando a entrada na “Turdetânia” e 

explorando “agora os recursos agrícolas e, sobretudo, piscícolas” (ARRUDA, 2008a: 318).  

A pesca em larga escala parece ter sido efectuada nesta fase de ocupação do sítio, a 

julgar pela grande quantidade de anzóis e de pesos de rede (cerâmicos e de chumbo) 

associados, nomeadamente no depósito do compartimento 29 e acima de tudo na área aberta 
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junto à estrutura circular para conservação de alimentos de “carácter familiar ou comunitário” 

(ARRUDA, et al., 2007: 476).  

Castro Marim reveste-se, no século V e IV a.C., de um carácter fortemente mercantil, 

em que a transacção de produtos manufacturados metálicos se encontra assim à mercê da 

desmensurada oferta: os artífices podem ter diferentes origens e transportar com eles 

habilidades distintas, que reproduzem modelos que já lhes eram familiares (QUESADA SANZ, 

et al., 2000: 15); os barcos atracam no porto vindos do Mediterrâneo, carregados de cerâmica e 

de alguns objectos metálicos e a via fluvial garante um transporte por barco pelo menos até ao 

Pulo do Lobo em Mértola, cuja relação com a Extremadura Espanhola seria com certeza 

facilitada. 

No caso de Castro Marim, temos de compreender o horizonte mineiro envolvente que 

desde sempre influenciou directamente este sítio. Locais como Neves Corvo (até finais do 

século V a.C.) e Mértola partilham com este local cronologias muito idênticas – essencialmente 

do século V e IV a.C., para além de possuirem jazidas mineiras que deverão ter iniciado uma 

rede de trocas comerciais com Castro Marim, não só a nível de minério em bruto (com fim de 

exportação, ou não) como também de produtos manufacturados. Para além disso, a 

proximidade de Huelva é também muito evidente, pelo que se mantém em contacto directo 

com o mundo “turdetano” embrenhando-se nela e tomando-lhe os gostos no modo de vestir e 

de se adornar. Temos então de compreender este núcleo como possuidor de uma forte função 

distribuidora, dado que enquanto cidade litoral se mantém em contacto tanto com o horizonte 

mediterrânico como com o atlântico, sendo que não pode negar a influência directa e primeira 

do Mediterrâneo e da sua cultura. 

A utilização da matéria-prima revela a importância do ferro com um total de 3227,44 gr 

(dos quais apenas 81,18 gr de escórias), seguido do chumbo com um total de 1477,94 gr (dos 

quais 1147,32 gr de sub-produtos de transformação do metal) e por último o bronze com 

732,90 gr (dos quais 20,72 gr de amálgama). O chumbo terá sido alvo de intensa 

transformação, possivelmente, para utilização na actividade piscícola nos finais do século V 

a.C., como fica atestado pelos contextos de todos os restos de transformação deste metal, 

referentes ao depósito [89] e aos quadrado E2/F2 nível 6. 
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Fig. 37 – Fotografias das escórias recuperadas na Fase V. 

 

No espólio romano da Fase VI, temos cinco conjuntos expressivamente distintos: o dos 

objectos de adorno, o de uso pessoal, o de objectos cortantes, o de uso militar/ comercial e o de 

complamentos de artefactos de madeira. A primeira noção que podemos retirar, é que este 

conjunto não dita a importância efectiva que este oppidum possuía em Época Romana, não 

exprimindo de todo a sua relevância. Ao nível da dispersão dos materiais pelas áreas de 

escavação, podemos apreciar a sua superioridade no Corte/ Sector 1, Corte 2 e Corte 3, sendo 

que o Corte 4 se encontra representado em menor número. 

No conjunto das fíbulas, possuímos um exemplar possivelmente de fabrico local 

regional do tipo Nauheim, o que, como também já aqui foi referido, demonstra um menor 

poder de compra, dado que este era um modelo muito comum e estandartizado. A sua 

simplicidade parece estar conotada com o seu uso em peças leves e muito provavelmente em 

figuras masculinas, dado que prezam pela sua descrição. Quanto aos dois outro tipos, a Fíbula 

de tipo Aucissa e a Anular Romana retratam os modelos mais difundidos pelo Império 

Romano, e que chegam a ser produzidos em oficinas gaulesas e hispânicas. As suas decorações 

são também elas muito sóbrias e principalmente contrastantes com as decorações empregues na 

argola decorada ou na “caixa de selagem”. Podemos afirmar que, ao contrário do que seria 

esperado, estas fíbulas não reflectem a chegada precoce do super estrato romano, pelo 

contrário, não surge nenhum exemplar representativo da primeira época. Surgem, assim, os 

modelos de segunda época e, apesar da ausência de fíbulas senatoriais, à semelhança da 

maioria dos sítios (MARINÉ ISIDRO, 1978: 392), a presença da “caixa de selagem” esmaltada 

parece indicar o contacto militar. Quanto à argola decorada apresenta também ela um problema 

derivado do tamanho do fragmento que não pode ser muito elucidativo. O espelho difere em 

muito dos exemplares da Idade do Ferro, dado que possuiria uma pega e apresenta uma forma 

aplanada, como sinal claro da evolução técnico-morfológica.  
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A presença de anzóis é bastante significativa no Corte 3 (quadrados C5, D6 e E6), pelo 

que a pesaca continuaria a ser importante no âmbito do consumo próprio. No entanto, o mais 

provável é que o mar oferecesse às populações de Castro Marim, muito possivelmente desde o 

século V a.C., outro tipo de riqueza. A riqueza estaria no “ouro branco”, que ainda hoje é ali 

produzido: o sal. Não nos esqueçamos que muitos locais que têm salinas na actualidade, 

também tiveram na Antiguidade (CARRERA RUÍZ, et al., 2000: 56). No caso da Época 

Romana, esta seria com certeza uma actividade lucrativa, dado que o sal era fundamental para 

as indústrias de salga de peixe, bem como para o pagamento do salarium aos militares romanos 

(Ibidem: 54). Isto a juntar ainda ao facto de Baesuris ter cunhado moeda de chumbo, sendo que 

este minério era extraído exactamente na zona sul-oriental de Badajoz, subindo o Anas em 

direcção à Extremadura Espanhola, na Serra Morena ou Baeturia Turdula de Estrabão, onde se 

explorava a prata e o chumbo (CANO, 2003: 121). Em oposição a esta, situar-se-ia a Baeturia 

Céltica de exploração de ferro. Foi na primeira delas que se desenvolveu a grande exploração 

de minas de prata e chumbo entre época romana-republicana até período baixo-imperial 

(Ibidem: 122). Poderão estes dados cruzarem-se e criarem uma realidade cronológica íntegra 

para a ocupação romana de Castro Marim? Estes dados são passíveis de cruzamento: Castro 

Marim serviria como entreposto para pagamento de salaria aos militares romanos que 

instalados estavam instalados na Baetica, a partir de meados do século I a.C.? A discussão 

sobre a cunhagem da moeda que apresenta duas espigas e um atum continua acesa na 

atribuição do nomen e cognomen do magistrado, no entanto, a atribuição cronológica, baseada 

nos materiais recolhidos e na recunhagem de um asse de bronze de Imperatoria Salacia 

(FARIA, 1997: 362), deverá apontar para uma cunhagem da última década do século I a.C., 

sendo que Baesuri, pode mesmo tratar-se de uma das nove oppida stipendiaria referidas por 

Plánio (FARIA, 2006: 217). Não obstante, Luís Amela Valverde já salientou: “Debe, pues, 

considerarse que esta limitada acuñación obedeció a intereses locales exclusivamente.” (2004: 

259). Poderão esses interesses relacionar-se com a intrínseca relação entre a migração dos 

atuns (CARRERA RUÍZ, 2000), a produção de sal (Ibidem) e a função de ceca (FARIA, 1997; 

AMELA VALVERDE, 2004)?  

A maioria dos objectos com indicação cronológica, parece apontar para uma utilização 

dos distintos espaços que varia entre o século I a.C.e I d.C., no entanto, não pode ser 

descartado o período lato que encerra o tempo entre o século II a.C. e II d.C. Não obstante, os 

artefactos metálicos apontam para uma prevalecência dos objectos de transição entre o período 

romano-republicano e imperial. Será durante esse período que serão ocupados os mesmos 

espaços da Fase V de ocupação do sítio, excepção apenas no caso do Corte 4 onde a incidência, 
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nomeadamente no que diz respeito à recuperação de complementos de artefactos de madeira é 

quase inexistente. 

O modo de pensar as coberturas e construções alterou-se por completo, dado o vasto 

número de exemplares desta categoria. Essas mudanças não serão devidas às técnicas de 

cobertura, mas sim de acabamentos como portas, janelas, estruturas de alpendre, etc.  

A presença de escórias resume-se à transformação do ferro (549,12 gr), que se regista 

em duas áreas: nos quadrados D4 e C6 do Corte 3, onde datará de finais do século I a.C; e, na 

zona central do Corte 1 (quadrados D3, D4, E2, E3 e E4), e que poderá indiciar uma 

transformação do minério nas proximidades, possivelmente durante o século I d.C. Parece 

estranha, a total ausência de chumbo, face às grandes quantidades associadas às fases IV e V 

de ocupação, bem como a uma exploração deste minério muito próxima (na zona Norte de 

Huelva e Sevilha) e que não produz resultados da recolha efectuada no registo arqueológico. 

Este vazio poderá apenas indicar um total aproveitamento deste minério que em Época 

Romana adopta inúmeras funcionalidades como a de contentor, canalização entre outros 

(CANO, 2003). Estas funcionalidades surgem claramente em oposição a uma utilização 

possivelmente pontual em Idade do Ferro. O ferro apresenta uma utilização total no conjunto 

de 1134,51 gr, face a uma menor quantidade, contrariada por uma maior variedade de amostra, 

do bronze com apenas 453,02 gr. 

 

 

 

 

 

 

Fig.38 – Escórias de ferro recuperadas em estratos da Fase VI. 

Quanto à obtenção da matéria-prima e posterior transformação da mesma, poderemos 

apenas especular sobre a origem do fabrico destes objectos. Ao fim de contas, apenas com uma 

análise química das ligas metálicas seria possível orientar este estudo para a origem dos metais 

e talvez mesmo para os centros produtores. Tal como Michel Feugére apontou em 1985: a 

tentação formalizadora sentida pelos autores pode explicar a evolução da investigação e dos 

conhecimentos. A verdade é que a existência de Corpus abundantes e complexos, levam à falta 

de ventilação na informação. Chegamos hoje a um ponto de precisão cada vez maior na 

classificação, sem que a parte interpretativa seja objecto paralelo de investigações (FEUGÉRE, 

1985: 14). Hull considera que à semelhança do que sucede com as fíbulas, a maioria dos 
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objectos metálicos, não pode ser estudada apenas numa determinada região (SIMPSON, 1979: 

319), dada a expansão ligada nomeadamente ao período imperial romano. A investigação 

deverá caminhar no sentido de compreender como ocorriam as trocas, mas essencialmente com 

forte incidência sobre os núcleos produtores e consumidores. No caso da Idade do Ferro essas 

aproximações não são fáceis e requerem alguns custos, mas em Época Romana começam a ser 

possíveis, dada a estandartização que conhecemos para alguns dos objectos metálicos desta 

época. 

A ligação entre todas estas fases de ocupação, efectuada através da leitura possível da 

amostra que nos chegou do espólio metálico não é de todo facilitada. Os padrões que nos 

acompanham são referentes a readaptação de modelos anteriores, perduração de estéticas mais 

recuadas, renovado aproveitamento de recursos e manipulação dos mesmos. 

Entre inícios do século VII a.C. e finais do século VI a.C. (Fases II, III e IV), a esfera 

de influência tartéssica marca o território de Castro Marim, que se move como mais um pólo 

onde o ocidente se orientaliza, numa relação de dependência e estreitamento de laços com o 

próprio “Golfo Tartéssico” que representa o “Oriente no Ocidente”, mais do que um “Ocidente 

Orientalizado” (ESCACENA CARRASCO, 2004: 42). Na última fase deste período, Castro 

Marim revela os primeiros sintomas de um “santuário cívico” (tipo C; GABALDÓN 

MARTÍNEZ, 2004: 348) ou de uma “capela doméstica” (tipo D; Ibidem: 357): os pisos de 

conchas e os altares dos compartimentos 11 e 27 constatam essa utilização (ARRUDA, et al., 

2007: 477), aliada a uma utilização doméstica e possivelmente comercial que os metais 

acompanham: as fíbulas de tipo Acebuchal, o fecho de cinturão de tipo tartéssico, os 

fragmentos de recipientes, as armas, uma faca afalcatada, as pinças decoradas ou o ponderal. 

Trata-se inicialmente de uma fase de re-adaptação ao mundo, pois “Estamos numa 

altura em que se confrontam em espaço peninsular comunidades com características muito 

variadas, com distintos estádios de organização e de integração sócio-política, construídas e 

assentes em princípios diferentes e com percepções do mundo diametralmente opostas. 

Estamos num tempo de coexistências e, por conseguinte, necessariamente de paradoxos, 

oscilando entre valores arcaizantes de raiz pré-histórica e outros para –históricos”. 

(VILAÇA, 2007: 70). 

E que melhor forma de descrever o que sucede nesta época com a presença de metais 

no registo arqueológico? As leituras não podem ser comparadas às das cerâmicas, pois caso o 

fizéssemos não compreenderíamos a continuidade dos modelos do Bronze Final até ao século 

VI a.C. e a dispersão artefactual destes símbolos, que ocorre quase sem fronteiras. Esse ritmo é 

ainda bastante mais perceptível em locais tão “expostos” como Castro Marim: exposto ao 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          137 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

Atlântico, ao Mediterrâneo, ao Norte de África, ao Guadiana e à Extremadura. É assim, no 

século V e IV a.C. (Fase V), que Castro Marim atinge o seu apogeu, possivelmente relacionado 

com o crescimento da procura do produto que tinha para oferecer: o sal, o peixe, ou ambos? A 

mercantilização de Castro Marim parece estar atestada pela presença de um ponderal e de um 

vasto conjunto de anzóis e pesos de rede cerâmicos e de chumbo. Esta actividade não é no 

entanto incompatível com a utilização do espaço sagrado, que se parece enquadrar nesse 

sentido comunitário de protecção, à semelhança do que parece suceder com uma estrutura de 

armazenamento de bens de consumo (ARRUDA, et al., 2007: 476). Veja-se senão o contexto 

selado de um depósito votivo datado de finais do século V a.C. e que oferece um vasto 

conjunto de fíbulas anulares hispânicas, objectos de uso pessoal como as pinças e os “limpa-

unhas”, ou ainda os recipientes dignos de um ambiente palaciano do mediterrâneo, com a 

associação do braseiro, jarro de tipo Olpes e coador com cabeça de cisne. Esta é a realidade 

sumptuária de Castro Marim nesta época e que se encontra muito bem reflectida neste conjunto 

artefactual. 

Este aspecto mercantil parece não ter sido abandonado em Época Romana (Fase VI), 

comprovado pela criação de uma Ceca no local, durante o século I a.C. O sal terá continuado a 

pesar como moeda de troca muito importante e vital para as indústrias de preparados piscícolas 

que se desenvolviam. Nomeadamente devido à romanização avançar sobre a anterior 

gaditanização da Hispânia, principalmente a partir de 48 a.C., quando a própria Gades se 

converte a município de cidadãos romanos, e algum tempo depois de Augusto, quando entra 

plenamente nos esquemas romanos, inclusive a nível de organização do seu território seguindo 

o esquema dos municipia fundana (CHIC GARCÍA, 2007: 19). 

Não obstante, a maioria dos objectos metálicos recuperados dizem respeito ao século I 

d.C., à semelhança do que havia sido concluído por Catatrina Viegas (2006). 

Castro Marim revela uma larga e contínua ocupação, apesar de o espólio metálico 

revelar alguns “hiatos” que poderão ter sido obtidos apenas por erros de leitura. De qualquer 

modo, os séculos III e II a.C. encontram-se mal documentados por este conjunto. Ao contrário 

do que sucede para o século V-IV a.C. e I d.C. que funcionam como períodos aúreos para esta 

comunidade tão mediterrânea. 
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Fig.39 – Quadro de evolução crono-tipológica das Armas do Castelo de Castro Marim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.40 – Quadro de evolução crono-tipológica dos Objectos de Adorno do Castelo de Castro Marim. 
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Fig.41 – Quadro de evolução crono-tipológica dos Objectos de uso pessoal do Castelo de Castro Marim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.42 – Quadro de evolução crono-tipológica dos Objectos cortantes do Castelo de Castro Marim. 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          140 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.43 – Quadro de evolução crono-tipológica dos Recipientes e complementos do Castelo de Castro Marim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.44 – Quadro de evolução crono-tipológica dos Objectos Utilitários Agrícolas do Castelo de Castro Marim. 



                Artefactos Metálicos do Castelo de Castro Marim na Idade do Ferro e em Época Romana          141 
                                                                                         Metalurgia em transição: a amostra numa análise de conjunto 

Teresa Rita Pereira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.45 – Quadro de evolução crono-tipológica dos Objectos Utilitários Carpintaria do Castelo de Castro Marim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.46 – Quadro de evolução crono-tipológica dos Objectos Utilitários Comércio/ Militares do Castelo de Castro 

Marim. 
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Fig.47 – Quadro de evolução crono-tipológica dos Objectos Utilitários Medicina do Castelo de Castro Marim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.48 – Quadro de evolução crono-tipológica dos Objectos Utilitários Têxteis/ Pesca do Castelo de Castro 

Marim. 
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Fig.49 – Quadro de evolução crono-tipológica dos Objectos Utilitários Vários do Castelo de Castro Marim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.50 – Quadro de evolução crono-tipológica Complementos de artefactos de madeira do Castelo de Castro 

Marim. 
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Fig.51 – Quadro de evolução crono-tipológica das escórias e minérios do Castelo de Castro Marim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.52 – Quadro de evolução crono-tipológica dos Objectos Inclassificáveis do Castelo de Castro Marim. 


