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Anexo 1 - Texto 



A terra sigillata da oficina de salga 1 de Tróia: contextos de escavações antigas (1956-1961) e recentes (2008-2009).

Texto 

Texto – Breve historial dos diferentes tipos de terra sigillata presentes na oficina de salga 1 

A terra sigillata de tipo itálico e tardo-itálico 

As primeiras produções da categoria de cerâmicas finas denominadas terra sigillata diziam respeito a 

uma cerâmica de pasta calcária ou com uma argila composta por sílica, com um revestimento argiloso 

submetido a um processo de vitrificação mais ou menos completo (glanztonfilm), destinado a 

impermeabilizar as superfícies destas peças (Atlante II, 1985, p. 367). Trata-se de uma baixela de “mesa” 

feita a molde, no caso das peças decoradas, ou a torno, lisa ou decorada através da aplicação de punções 

na argila fresca, característica que acabou por lhe motivar o nome (Atlante II, 1985, p. 365). Estas peças 

eram cozidas a temperaturas elevadas em atmosfera oxidante (900º), acabando por adquirir um tom 

avermelhado pela reacção dos óxidos de ferro, rompendo a tradição de cerâmicas finas de revestimento 

negro. 

A terra sigillata de tipo itálico foi o primeiro fabrico de cerâmica fina avermelhada distinguida pela sua 

exuberância estética e qualidade técnica, fabricada em grandes quantidades destinadas à exportação 

(Goudineau, 1968, p. 18).  

Este tipo ficou inicialmente conhecido como sigillata arretina, por se pensar que teria tido apenas um 

único e grande centro de produção localizado em Arezzo, popularizado por Plínio (Atlante II, 1985, p. 365 a 

367). Actualmente reconhecem-se outros importantes centros de produção localizados em Pisa e em Lyon 

(no Sul da Gália), e algumas oficinas de menor dimensão, como por exemplo a de Luni, mas é ainda 

impossível distinguir com uma simples análise macroscópica o atelier de origem de cada tipo de fabrico 

diferente. Na questão das proveniências acresce ainda o problema da possível existência de sucursais na 

organização desta produção, que implicariam a mobilidade de alguns oleiros, e o da troca ou venda de 

moldes entre oficinas (Atlante II, 1985, p. 368 a 371). 

As datações apontadas para as formas típicas desta produção merecem revisão, aguardando-se 

reflexão sobre novos contextos estratigráficos (Quaresma, 2009, p. 14). Genericamente, verifica-se que as 

produções de tipo itálico evoluíram técnica e morfologicamente. Na fase mais antiga, iniciada em meados do 

séc. I a. C. (Atlante II, 1985, p. 375), nota-se uma grande influência das produções de cerâmica 

campaniense. No final do séc. I e nas primeiras décadas do século seguinte, esta cerâmica atinge o 

expoente máximo da sua qualidade e difusão (Viegas, 2009, p. 148). A partir de Tibério, a produção entra 

em declínio mas continuou ainda a ser produzida no norte da Itália (terra sigillata tardo-itálica ou padana), 

num número reduzido de formas até à época flaviana (Atlante II, 1985, p. 377), período em que concorre 

com as produções gálicas, hispânicas e africanas de terra sigillata. Este último momento de produção itálica 

foi identificado pela primeira vez no território actualmente português num conjunto de peças de Tróia, 

estudado por Eurico Sepúlveda (1996, p. 13 a 17). 

A terra sigillata sudgálica 

A produção de terra sigillata na Gália começou por reproduzir cerâmicas idênticas às de tipo itálico e só 

mais tarde adquiriu especificidades próprias. Os ateliers mais conhecidos desta categoria de terra sigillata -

La Graufesenque e Montans - localizaram-se no sul da Gália. 



A terra sigillata da oficina de salga 1 de Tróia: contextos de escavações antigas (1956-1961) e recentes (2008-2009).

Texto 

 As produções destes ateliers indicam que numa primeira fase estes centros fabricavam peças idênticas 

às de Arezzo e às de outras produções de tipo itálico, rompendo esta tradição no segundo quartel do séc. I 

com a introdução de novas formas (Polak, 2000, p. 22 e 23). Enquanto que em 175 a produção de Montans 

é abandonada (Polak, 2000, p. 20), nos inícios do principado de Nero a produção em La Graufesenque 

atinge o máximo esplendor de qualidade, assistindo-se já perto dos finais desse período, a um declínio na 

qualidade do verniz, a uma perda de elegância de algumas peças e à falta de detalhe nos moldes das 

peças decoradas. Estas, apesar de continuarem a abastecer o comércio local, deixam de ser exportadas 

entre 100 e 120 (Polak, 2000, p. 25).  

Este centro de produção foi o que atingiu maior difusão uma vez que as suas peças foram exportadas 

por praticamente todo o Império (Polak, 2002, p. 25). Maurice Picon na sua sistematização das produções 

indica-nos que o fabrico mais difundido se caracteriza pelo modo de cozedura C, efectuado em fornos 

tubulares que atingiam temperaturas elevadas, entre 1050º a 1100º (2002, p. 151). O carácter industrial 

deste centro encontra-se bem patente na grande homogeneidade química e mineral das argilas calcárias aí 

preparadas, demonstrando grande mestria na execução dessas cerâmicas (Sciau et al, 2003, p. 248).  

A terra sigillata hispânica 

As produções hispânicas surgiram com uma clara influência das produções itálicas e sudgálicas, mas 

também desenvolveram formas novas que reflectem a originalidade dos seus oleiros. Na Hispânia houve 

vários centros que produziram este tipo de cerâmica mas os que atingiram maior difusão forma os de Los 

Villares (Andújar) e o de La Rioja (Ebro). 

Em Andújar a produção ter-se-á iniciado por volta do principado de Tibério-Cláudio, atingindo a fase de 

maior desempenho produtivo em época flávia, com a simplificação do reportório que se reduz a poucas 

formas. Numa última fase, ainda impossível de determinar com exactidão, observa-se a uma diminuição da 

qualidade de fabricos e de decorações (Roca Roumens e Fernández García, 1999, p. 32 e 33). 

O centro de produção de Tritium Magallum (La Rioja) atingiu uma grande importância na antiguidade 

escoando os seus produtos por via fluvial, até Mérida, onde eram redistribuídos para outras partes do 

Império (Sáenz Preciado e Sáenz Preciado, 1999, p. 71 a 73). Este centro de produção inicia a sua 

actividade em meados do séc. I, e alguns dos seus ateliers laboraram até ao séc. IV, numa fase mais tardia 

das produções hispânicas (Fernández García e Roca Roumens, p. 314). 

A terra sigillata hispânica tardia 

A TSHT faz parte de uma nova vaga de produções associadas ao Baixo Império, constituindo um dos 

mais rápidos intervenientes no processo de revitalização económica, ocorrido fundamentalmente no séc. IV. 

Esta nova fase de laboração vai abranger novos ateliers de produção, especialmente agrupados em tono de 

duas áreas de influência, a Meseta Norte e o vale do Ebro. 

Perante a chegada massiva dos produtos mediterrânicos, especialmente os oriundos do Norte de África 

e Gália, os oleiros hispânicos ganham uma nova consciência de mercado que se irá reflectir na técnica 

produtiva e nas formas que vão sendo incorporadas ao reportório já existente (Juan Tovar, 1997, p.550). 
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A terra sigillata africana A 

A terra sigillata africana A marca o início de uma nova geração de produções de cerâmicas finas, 

diferentes ao nível do fabrico e das formas, que acabam por dominar o mercado romano na Antiguidade 

Tardia. As produções africanas têm sido designadas de diferente forma, Late Roman A ware e Late Roman 

B ware, sigillata chiara (A, C e D) ou sigillata africana (A1-2, A/D, C1-5, D1-2, C/E, E) (Bonifay, 2004, p. 47, 

Tableau II, Ben Moussa, 2007, p. 31 a 33). Neste trabalho optou-se pela última designação mencionada, 

que corresponde à designação utilizada por Carandini em 1981 (Atlante I), na mesma linha de pensamento 

de Hayes, que utiliza a expressão African Red-Slip Ware, usando no seu nome, um critério de 

correspondência geográfica semelhante ao que foi utilizado para as outras produções de terra sigillata,

embora a “Africa” a que nos reportamos corresponda sobretudo ao território tunisino actual (Província 

romana da Africa Proconsularis), onde a investigação arqueológica tem sido possível, permanecendo 

imperscrutáveis outros territórios africanos, como é o caso da Argélia.  

A produção de TSA A é genericamente atribuída ao norte da Tunísia, mas o avanço nos estudos deste 

tipo de cerâmica ainda não permitiu a identificação dos ateliers em que esta foi fabricada. A sua 

proximidade com o tipo de produção de africana D, tem transmitido a sensação de uma filiação entre as 

produções de A e as produções de D, e que por isso poderiam partilhar as mesmas áreas de produção, no 

norte da Tunísia, mais exactamente na região de Cartago, onde os ateliers de terra sigillata africana D (TSA 

D) eram já conhecidos (Hayes 1972, p. 298; Atlante I, 1981, p. 19).  

Esta produção foi já associada com a zona do Vale do Mejerda ou mesmo com o centro da Tunísia 

(Raqqada), colocando-se aí a hipótese de existência de um comércio local (Bonifay, 2004, p. 47). Bonifay 

propôs mais recentemente uma relação com o atelier de Oudhna, que produziu TSA D2, dadas as 

similitudes produtivas de algumas formas de TSA A, como as formas de decoração aplicada Hayes 24, 35 e 

38 de inícios do séc. III. No entanto, outros ateliers terão também coexistido, não sendo ainda conhecidos 

os primeiros locais onde se produziu esta cerâmica (Bonifay, 2004, p. 47 e 48).  

A TSA A inicia um modelo de fabrico diferente, usando o torno manual e fornos que na câmara de 

cozedura utilizam caixas de cerâmica (“casettes”) sobrepostas para isolar as peças de terra sigillata aí 

“empilhadas” da atmosfera produzida na câmara de combustão, em substituição dos fornos tubulares 

usados na terra sigillata alto-Imperial (Bonifay, 2004, p. 59 a 60). Outra característica contrastante destas 

produções é que em vez do glanztonfilm (verniz argiloso semi-vitrificado (Picon, 2002, p. 144)) que revestia 

as superfícies das peças itálicas, gálicas e hispânicas, encontramos peças com revestimentos argilosos não 

vitrificados, como se se tratasse apenas de uma “refined version of the body clay” (Hayes, 1972, p. 14), 

usando-se por isso a designação de engobe quando nos referirmos às características deste revestimento.

A Terra sigillata Africana A/D 

O tipo de produção A/D foi usado por Carandini para designar um conjunto de peças, sobretudo 

respeitantes a grandes pratos, que partilha características morfológicas que lembram as categorias A, C e 

D, e características de fabrico entre o tipo A e o tipo D. A região de origem destas peças é ainda incerta, 

mas Carandini presume que se tenham fabricado na Bizacena, e ainda que possam ter alcançado maior 

longevidade, predominaram essencialmente no séc. III (Atlante I, 1981, p. 52 e 53). 
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Com efeito, as prospecções efectuadas no litoral tunisino demonstraram que este tipo de peças se 

encontra concentrado em sítios ao sul de La Chebba, confirmando aí a localização dos ateliers que 

produziram este tipo de produção, com maior destaque para Henchir el-Gellal-Djilma, o maior atelier 

identificado (Bonifay, 2004, p. 50). 

A Terra sigillata Africana C

A terra sigillata africana C (TSA C) assinala o momento em que a produção de terra sigillata africana 

alcança a globalidade dos mercados provinciais, implantando-se inequivocamente nas rotas comerciais 

romanas (Atlante I, 1981, p. 59). Geograficamente, esta produção de terra sigillata diz respeito ao centro da 

Tunísia, mais exactamente à área da Bizacena Central, e o principal atelier identificado desta categoria de 

produção localizava-se em Sidi Marzouk Tounsi. Este atelier parece ter acompanhado todo o período de 

produção do tipo C, desde o séc. III até ao séc. VI. (Bonifay, 2004, p. 50 e 51). 

Outras olarias terão coexistido com Sidi Marzouk Tounsi, reconhecendo-se por exemplo Haffouz, que é 

associada à produção de pratos rectangulares ou de pratos com relevos aplicados, assim como Henchir 

Bloul, Henchir Tebraria ou Henchir el-Kouky, ateliers de menor difusão (Bonifay, 2004, p. 50 e 51). 

A terra sigillata africana C/E 

O tipo de produção C/E representa um conjunto de peças com uma pasta depurada de cor acastanhada 

e engobe opaco ou ligeiramente brilhante, frequentemente de cor acastanhada, que caracteriza as 

produções de E, mas com formas habitualmente reconhecidas em TSA C e TSA D (Atlante I, 1981, p. 117). 

Pensa-se que este tipo tenha sido produzido entre 225 e 375, sendo considerado como antecedente da 

produção de E, datada entre a segunda metade do séc. IV e a segunda metade do séc. V (Atlante I, 1981, 

p. 117). Retomando uma proposta já avançada por Hayes, Bonifay considera que ainda que não se 

conhecem os ateliers que produziram este tipo de terra sigillata, mas a sua área de produção deve ser 

atribuída ao sul do território tunisino, mais precisamente ao golfo de Gabès, onde parece ter atingido maior 

difusão (Bonifay, 2004, p. 51). 

A terra sigillata africana D 

O fabrico africano do tipo D, pela sua variedade e quantidade, foi aquele que maior difusão atingiu entre 

o grupo das produções africanas de terra sigillata. Tradicionalmente tida como produção sucessora das 

produções de africanas de tipo A na área de Cartago, recentemente foi proposta outra proveniência na 

Tunísia Central, associada às produções de C, devido à presença de formas e de decoração estampada 

nos dois tipos (Mackensen, 1993, p. 465-466). Com base na informação actualmente disponível para este 

tipo, M. Bonifay propôs a constituição de quatro grandes áreas de produção (Bonifay, 2004, p. 49): 

A primeira grande área de produção localiza-se no baixo vale do Mejerda, nas proximidades de 

Thuburbo Minus, correspondente aos ateliers de D1 identificados por M. Mackensen na prospecção 

efectuada na região de Tebourba, El-Mahrine, Henchir el-Biar e Borj el Jerbi.  

A segunda grande área de produção corresponde ao atelier de D2 de Oudhna, situado no baixo vale de 

Miliane. 
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A terceira grande área de produção compreende um único atelier, Sidi Khalifa, na periferia de Pheradi 

Majus, no golfo de Hammamet. Para M. Bonifay, este não é um atelier de D2, tal como vem sendo 

classificado, mas de C/D, uma designação intermédia proposta pela semelhança das produções deste 

centro com as da Tunísia central. 

Por fim, M. Bonifay propõe ainda uma quarta grande área de produção, não localizada, e por isso 

designada atelier “X”, um importante centro de produção que fabricou sobretudo grandes os grandes pratos 

Hayes 103-104 do estilo E(ii), e que se deve situar na região de El-Fahs, Zaghouan e Oudhna (2004, p. 49). 

Esta produção também foi identificada por M. Mackensen e G. Schneider que a referem como “other large 

D2 pottery” (2002, p. 128).  

As várias prospecções no terreno, as diferentes análises químicas e petrográficas, assim como os 

estudos subsequentes que resultaram deste tipo de abordagem científica, serviram para consolidar a 

definição dos centros de produção do tipo D e ajudaram à caracterização de grupos de fabrico que 

permitem a distinção dos seus ateliers (Mackensen e Schneider, 2002). Não obstante, a sua organização e 

difusão é outro dos temas que continua a animar o debate entre os investigadores que se debruçam sobre 

estas cerâmicas. A teoria clássica sobre o fabrico e os sistemas de aprovisionamento destas cerâmicas 

sustenta a ideia de que a produção de terra sigillata estava associada a propriedades agrícolas, sobretudo 

aquelas que assentavam a sua economia no cultivo de olivais para fabrico de azeite, um dos produtos mais 

importantes na Tunísia, aproveitando as rotas comerciais criadas na circulação deste bem para a sua 

difusão (Peacock; Bejaoui; Bem Lazreg, 1990, p. 83). Bonifay levanta a hipótese de que em vez do azeite, o 

transporte de terra sigillata fosse antes proporcionado pelo comércio de cereais (2003, p. 116-119).  

Por outro lado, Mackensen defende a existência de um fenómeno comercial idêntico ao modelo 

económico presente no arrendamento de olarias de ânforas vinárias no Egipto. Este modelo tem sido 

criticado por autores como Pavolini e Tortorela, que consideram que a aplicação de um modelo exógeno de 

um tipo de produção diferente para explicar a organização da produção da cerâmica africana D não tem 

comprovação arqueológica, originando generalizações erradas para explicar sistemas diversos (Pavolini e 

Tortorella, 1997, p. 269). 

Outras produções tardias  

Neste trabalho foram ainda identificadas outras produções enquadradas no Baixo-império que reflectem 

a diversidade de produções identificada em Tróia. A terra sigillata luzente é a produção gaulesa entre a 

segunda metade do séc. III e o séc. IV. Este tipo foi produzido nos ateliers de Portout e de Conjux, 

observando-se um reportório formal reduzido, do qual sobressai a forma de taça Lamb. 1/3 (Bourgeois e 

Mayet, 1991, p. 368). 

A terra sigillata cinzenta e alaranjada paleocristã testemunha a presença de cerâmicas vindas do norte 

do mediterrâneo, mais exactamente do sul da Gália, entre os séculos V e VI (Bourgeois e Mayet, 1991, p. 

370). A terra sigillata focense, do Mediterrâneo Oriental, é identificada com maior regularidade que as 

produções anteriores, embora nunca atinja a proporção conhecida na africana D. Não obstante, verifica-se 

que alguns sítios receberam ainda apreciáveis quantidades desta baixela, como é exemplo Vigo, onde 

supera a as importações africanas entre o séc. V e o VII (Fernández Fernández, 2010, p. 380). 
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