




Resumo 
 
 

O Castelo Velho de Safara é um sítio arqueológico do concelho de Moura há 

muito referido em estudos que se debruçam sobre a proto-história do Sudoeste da 

Península Ibérica, pela descoberta de um thymiaterion de matriz orientalizante nos 

finais do século XIX. 

A sua situação geográfica no interflúvio da ribeira de Safara com o rio Ardila 

permitir-lhe-ia controlar o curso médio deste rio e simultaneamente conectar-se ao 

Guadiana. Esta ligação terá sido extremamente importante, possibilitando contactos 

para montante e jusante deste eixo estruturador do Sudoeste peninsular. A Safara 

afluiriam as matérias-primas das jazidas mineiras próximas (cobre e prata), que seriam 

ali parcialmente transformadas. Do exterior proviriam produtos manufacturados 

originários do Mediterrâneo através de Castro Marim, centro distribuidor para os 

povoados do interior. 

Nos anos de 1970 um corte estratigráfico permitiu estabelecer duas fases de 

ocupação: uma durante o Calcolítico Final e outra, mais longa, da Idade do Ferro, desde 

inícios do século IV a.C. até ao século I. Este estudo centrou-se em dois vectores: o 

conjunto de materiais arqueológicos recolhidos superficialmente e o levantamento 

topográfico da fortificação. 

Quanto ao espólio, verificou-se a coexistência de duas tradições oleiras distintas: 

uma de recipientes montados à mão e cozeduras redutoras e outra com ligações à área 

mediterrânica patente no reportório formal da cerâmica pintada e exemplares de 

importação de que são exemplo a cerâmica ática e a de “Kouass”. A partir do século II 

a.C. os influxos romanos tornaram-se mais intensos na bacia do Ardila, aumentando a 

presença de ânforas republicanas e imitações locais de cerâmica campaniense e de 

“paredes finas”. 

O levantamento topográfico possibilitou a comparação do sítio com a 

arquitectura defensiva de outros assentamentos sidéricos, integrando este povoado no 

contexto da Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular. 

Pela justaposição das supracitadas análises da cerâmica e vestígios 

arquitectónicos esta tese aborda o Castelo Velho de Safara no contexto das trocas inter-

regionais e as suas dinâmicas internas. 

 



Abstract 

 

Castelo Velho de Safara is an archaeological site situated near the city of Moura. 

This site is best known for the discovery of a thymiaterion in the end of the XIXth.  

Geographically, Safara is located at the confluence of Safara Stream and Ardila River, 

allowing it to control this important watercourse which connects to the Guadiana River.  

In addition, this site is located near to important metallic ore sources (notably copper 

and silver-bearing lead) which were mined in antiquity. The metallic products from this 

area were likely introduced to Mediterranean trade routes (via the site of Castro Marim) 

in exchange for foreign goods. 

In the 1970s, an exposed section of Castelo Velho de Safara was analyzed 

establishing two main periods of occupation: one from the Late Chalcolithic and the 

other from the Iron Age.  This thesis is a typological analysis of the ceramics collected 

from the surface of this site in the 1970s as well as an architecture analysis of the extant 

fortification remains. 

This study has verified the coexistence of two different ceramic traditions: 

handmade ceramics formed and fired locally under reducing conditions; and wheelmade 

ceramics fired under oxidizing conditions that can be connected to the Mediterranean 

based upon painted designs and other imports (e.g., Greek and Kouass ceramics). From 

the II century B.C., the Roman influx into the Ardila Basin became more intense. It 

increased the presence of Republican amphorae, as well as local imitations of 

Campaniense ceramics and “paredes finas” ceramics. 

An effort has also been made to compare the architectural features of Castelo 

Velho de Safara with other defensive structures known from Iron Age settlements in 

southwestern Iberia and most especially those known within the Ardila Basin.   

By juxtaposing the above-mentioned analyses of the ceramics and the 

architectural remains from the site of Castelo Velho de Safara, this thesis explores 

broader inter-regional trade and exchange patterns as well as intra-regional dynamics. 
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1 – Introdução 

 

A ideia de realização desta tese de mestrado partiu do estudo de uma pequena 

percentagem dos materiais recolhidos no Castelo Velho de Safara, um sítio 

arqueológico do concelho de Moura há muito referido por estudos que se debruçam 

sobre a proto-história do Sudoeste da Península Ibérica. O povoado tem sido amiúde 

citado por excepcionais descobertas ali realizadas, nomeadamente o thymiaterion (MNA 

nº989.20.1) e o par de espadas em “língua de carpa” (MNA nº10275 e 10276). O 

primeiro foi recolhido em parte incerta nas imediações do sítio, escrevendo sobre ele 

José Leite de Vasconcellos que “não sei para que serviria o presente objecto, que para o 

Museu Etnológico comprei há anos a uma pessoa que me disse que ele aparecera em 

Safara” (Vasconcelos, 1924, 35, fig.6 e 7). Trata-se de um queimador ritual de bronze 

composto por duas peças: um recipiente de forma troncocónica e bordo horizontal, 

sobre um suporte de sépalas sustentado por um trípode e uma tampa troncocónica com 

perfurações triangulares encimada por uma figura de touro deitado. É datado entre a 

primeira metade do século VII a.C. e o século VI a.C., com paralelos fenício-cipriotas 

nas divindades relacionadas com a fertilidade e a tormenta (Almagro-Gorbea, 1977, 

245-47; Silva e Gomes, 1992, 159 e 263-D). Já as espadas, localizadas próximo da 

Ribeira de Safareja, foram atribuídas ao Bronze Final, remetendo para achados análogos 

em Évora e na Guarda junto a cursos de água e para uma função cultual (Harrison, 

1974; Schubart, 1975; Coffyn, 1985; Gomes e Silva, 1994, 120). 

Além destes achados isolados, os únicos estudos arqueológicos realizados até ao 

momento no povoado devem-se a António Monge Soares, que ali efectuou recolhas de 

superfície nos anos 70, bem como um corte estratigráfico de cerca de 6m2 (fig.23), 

realizado a partir de um desmoronamento ocorrido na zona mais alta do sítio, numa 

plataforma do esporão rochoso. Os artefactos recolhidos, bem como as análises 

metalográficas e químicas de escórias e cadinhos, permitiram àquele investigador lançar 

hipóteses sustentadas sobre a história deste assentamento (Soares, Araújo, Cabral, 1985; 

Soares, Araújo, Cabral, 1994; Soares, Araújo, Alves, Ferraz, 1996; Soares, 2001a; 

Soares, Valério, Araújo, 2005; Soares, 2007).  

Foi sobre este espólio cerâmico com elevado grau de fragmentação que incidiu a 

nossa investigação, depois de pedida autorização à extensão de Castro Verde do 

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, onde se encontrava 

depositado em cinco contentores. Embora cientes das dificuldades inerentes a este tipo 
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de estudo, considerámos que este povoado, sobejamente referido na bibliografia como 

um dos grandes assentamentos sidéricos alentejanos e de carácter mitificado localmente, 

deveria ser alvo de sistematização do seu espólio disponível, dando simultaneamente 

um contributo para a história dos assentamentos sidéricos da bacia do Ardila e do 

Sudoeste peninsular. Pensámos que a abordagem ao sítio requeria que se esgotassem 

todas as hipóteses de trabalho com o material disponível, antes mesmo da realização de 

intervenções arqueológicas, embora os dados provenientes de sequências estratigráficas 

fossem naturalmente mais aliciantes. O único trabalho de campo que realizámos cingiu-

se ao levantamento topográfico do remanescente das estruturas do povoado, também 

objecto de pedido de autorização, pois também esse método não intrusivo nos poderia 

fornecer elementos para a sua compreensão. 

Embora o objectivo central deste trabalho seja o estudo dos materiais 

arqueológicos de Safara, procurou-se traçar uma visão globalizante que, coadjuvada 

com os elementos da pesquisa bibliográfica, permitisse compreender o assentamento 

numa dimensão mais ampla: a sua vivência, economia, exploração de recursos, trocas 

comerciais e ligações com outros sítios cartografados, além da cronologia. Pretendeu-se, 

por exemplo, avaliar o carácter dos contactos desta região com o mundo mediterrâneo, 

continental e, posteriormente, da romanização. 

Interessou também associar a localização do assentamento na sua rede 

hidrográfica, nomeadamente o Guadiana e o Ardila. Nos estudos realizados, atribui-se a 

prosperidade deste povoado aos recursos metalúrgicos e à sua facilidade de escoamento 

através daquela grande via de comunicação fluvial do Sudoeste peninsular (Soares, 

Araújo e Cabral, 1985, 90). O aproveitamento destes recursos ter-se-á alterado 

consoante as fases de ocupação do povoado, uma vez que as citadas análises 

metalográficas e químicas comprovam a obtenção de cobre arsenical no Calcolítico e de 

prata na Idade do Ferro (Soares, 2001, 63). Em complemento desta actividade estaria a 

pastorícia, registando-se a carência de análises paleobotânicas para comprender o 

contexto natural em profundidade. 

 O contexto historiográfico de num povoado com tão extensa pervivência 

colocou naturalmente questões de actualidade no meio científico e em torno das quais o 

debate se renova. Assistimos nos últimos anos à alteração do panorama historiográfico 

neste âmbito espacial, desencadeado por estudos de grande fôlego (Fabião, 1998; 

Arruda, 2000), continuados pelos trabalhos realizados no âmbito dos Estudos de 

Impacte da Albufeira de Alqueva (Calado e Mataloto, 2008; Albergaria, Melro, Ramos 
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e Jorge, no prelo), pelos desenvolvidos no Alentejo Central (Calado e Rocha, 1997; 

Mataloto, 2004) e por teses académicas monográficas centradas na bacia do Guadiana 

(Antunes, 2005; Grilo, 2006). Ao contributo dos novos dados facultados por 

prospecções, estudos e escavações em território nacional, no denominado Sudoeste 

peninsular, acresce o numeroso acervo bibliográfico das investigações arqueológicas da 

Extremadura e Andaluzia espanholas, sendo obviamente de extrema importância o 

cruzamento de informação. Apesar dos trabalhos referidos, faltam estudos na área em 

que nos centramos, nomeadamente pela falta de trabalhos arqueológicos.  

O corte estratigráfico mencionado permitiu estabelecer duas fases de ocupação 

deste sítio: uma durante o Calcolítico Final e outra, mais longa, da Idade do Ferro e 

extensível até ao século I. Não foram identificados materiais arqueológicos referentes à 

Idade do Bronze, pelo que se presume ter existido um hiato, correspondente em termos 

sedimentares a duas camadas estéreis com cerca de 25cm de espessura, sob as quais 

assentavam os materiais calcolíticos e o afloramento rochoso (Soares et al., 1985, 90). 

De acordo com estas fases, importaria indagar sobre o carácter efectivo destas 

ocupações, sendo improvável, de acordo com os dados existentes para o Alentejo, que o 

assentamento primordial já possuísse as dimensões do perímetro da Idade do Ferro, 

quando terá sido mais densamente povoado (Soares, 2001, 63). 

 

Na estruturação deste trabalho, optou-se pela distribuição da temática em seis 

partes. Após esta introdução, o segundo capítulo incluirá a descrição do sítio 

arqueológico, a localização administrativa e as condicionantes geográficas e ambientais. 

O assentamento está indissociavelmente ligado à margem esquerda do Guadiana e ao 

curso do Ardila, remetendo para as características do seu ecossistema e recursos 

naturais, nos quais se destacam as riquezas mineiras históricas. 

No terceiro capítulo procurámos desenvolver a arquitectura do sistema defensivo 

do Castelo Velho de Safara, correspondente ao período de ocupação mais intensa do 

povoado. Das questões abordadas constarão, entre outras, as relativas à própria 

fortificação, à sua relação com o meio, às estratégias de defesa e ao acesso a vias de 

comunicação ou inter-visibilidade com outros assentamento e os que o rodeiam. Apesar 

de não ter sido intervencionado arqueologicamente, o levantamento topográfico das 

estruturas visíveis permite indagar acerca de parte dos elementos do perímetro 

muralhado. É possível, ainda, estabelecer comparações em termos de implantação, 

perímetro e estrutura defensiva com outras fortificações. 
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Na quarta parte analisámos os materiais arqueológicos, uma selecção efectuada a 

partir das recolhas de superfície, motivo pelo qual nos escusámos a qualquer tipo de 

abordagem quantitativa. A elevada fracturação da cerâmica não permitiu 

frequentemente a identificação das formas. Ainda assim, através dos tipos de fabrico, 

pastas e motivos decorativos foi possível distinguir grandes grupos de produções locais 

ou obtidas por trocas e/ou importação. O espólio foi distribuído por categorias: cerâmica 

manual; cerâmica de cozedura oxidante; cerâmica de cozedura redutora; cerâmica 

pintada e engobada e outros materiais. Cada uma destas categorias inclui a descrição 

dos exemplares, considerando as características das pastas, as formas, o tratamento das 

superfícies e a decoração. Na ausência de fundamentação estratigráfica e baseando-nos 

nos dados organizados em inventário descritivo e classificativo discutimos ainda, numa 

abordagem qualitativa, a filiação cronológica e cultural das referidas categorias. Para tal 

centrámo-nos preferencialmente na bacia do Guadiana e Ardila, procurando distinguir 

proveniências locais, regionais e exógenas, formas inovadoras e arcaízantes, tipos de 

fabrico, tipos decorativos e imitações. 

Na quinta parte focámos o povoamento e a economia na margem esquerda do 

Guadiana, desde o Calcolítico até à Romanização. De facto, o estudo do povoado só faz 

sentido quando enquadrado num contexto geográfico mais vasto, onde se localizavam 

os seus recursos naturais, as suas relações político-militares, as dinâmicas de ocupação 

populacional e a sua estrutura económica, elementos estes que servem de base para 

discussão das problemáticas a uma escala regional e, mesmo, peninsular. Procuramos 

considerar no nosso estudo uma área geográfica focando a margem esquerda do 

Guadiana, sem deixar de contemplar o espaço mais vasto do Sudoeste peninsular, 

incluindo a Extremadura e Andaluzia Ocidental espanhola e o Alentejo e Algarve 

português. 

Na sexta e última parte procurámos apresentar uma síntese e relação entre os 

elementos apurados para o Castelo Velho de Safara.  

Em suma, pretendemos estudar a cultura material disponível e a arquitectura 

visível do Castelo Velho de Safara, buscando novos dados referentes ao seu 

enquadramento espacial. Na ausência de fundamentação estratigráfica, baseando-nos 

nas investigações referentes a sítios de ocupação coeva, procuraremos integrar os dados 

obtidos num contexto tardio da Idade do Ferro do Sudoeste peninsular e primórdios da 

ocupação romana do território contribuindo assim para o aprofundamento do 

conhecimento da região. 
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2 – O sítio e o seu enquadramento geográfico 

 

O Castelo Velho de Safara, também denominado por Aldeia Velha, situa-se na 

freguesia de Safara, concelho de Moura, distrito de Beja. Encontra-se a NO do Monte 

do Cabeço do Pião e está referenciado pelo Código Nacional de Sítio (CNS) da base de 

dados Endovélico do IGESPAR com o nº 12841. Integra a Folha 502 da C.M.P. de 

1994, cujas referências DMS são de 38º08`25” para a latitude e 7º13´08” para a 

longitude1 (mapa1 e 2). Localiza-se na margem esquerda do curso Médio do Guadiana, 

numa plataforma terminando em esporão rochoso, na junção da Ribeira de Safara, 

subsidiária das ribeiras de Safarejo e Santo Aleixo, com a margem esquerda do rio 

Ardila. A ligação ao Guadiana e à sua bacia terá sido extremamente importante no 

contexto da proto-história do Sudoeste peninsular, como meio de deslocação humana e 

circulação de mercadorias, possibilitando contactos com assentamentos na foz do 

Ardila, mas também para montante e jusante deste eixo estruturador do Sudoeste 

peninsular. O povoado possui condições naturais de defesa, mormente a Norte e Este, 

pois assenta sobre planalto sobranceiro ao caudal principal, assaz desnivelado também 

para o pequeno curso fluvial. 

Detém boas condições de visibilidade, devido à sua altitude de cerca de 165m, 

sem contudo se destacar na paisagem (mapa 4 e fig.22). Para Norte, na margem direita 

do Ardila, a presença de cerros de altura semelhante não permite observar 

desafogadamente a mais de 2km. Para montante o povoado controla cerca de 1km do 

curso fluvial, que descreve uma curva para SO, para novamente inflectir para NE, num 

importante troço linear do seu caudal (fig.1). O alcance visual é bastante mais 

abrangente neste sector, embora o controlo sobre os cerros seja pouco expressivo. O 

curso da ribeira de Safara oferece, para Sul, boas oportunidades de passagem terrestre, 

por se tratar de um vale relativamente largo, atravessando as elevações circundantes que 

estão sensivelmente à cota do Castelo Velho de Safara (fig.3). A bifurcação com a 

ribeira de Safarejo, que segue para SE, oferece o mais distante território visualizado 

nessa direcção, cuja principal elevação é onde está instalada a actual vila de Safara, a 

3,5km de distância. A SW, a plataforma do assentamento está circundada por elevações 

superiores, área também correspondente, pelo seu acesso relativamente plano, às mais 

imponentes soluções defensivas do sítio arqueológico. Para jusante, o seu domínio 

                                                
1 Em Coordenadas hectométricas Gauss, da Carta Militar de Portugal: X= 279500 e o Y=130650 
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visual projecta-se num troço rectilíneo do rio com cerca 1,5km, observando-se as 

encostas e cabeços de cotas similares da margem direita (fig.2). 

A elevação dominante na área do Castelo Velho de Safara é a Serra da Preguiça, 

com orientação NW-SE, que atinge os 400m na Serra Alta, espraiando-se para a 

peneplanície alentejana a NW, no designado “interflúvio” do rio Ardila e da ribeira de 

Toutalga, onde se implanta o povoado. Para Norte do rio o relevo é mais suave, 

verificando-se uma “aplanação” deste quadrante para Sul. Paralelamente, regista-se uma 

subida gradual de cota da peneplanície de ocidente para oriente: junto à ribeira de 

Toutalga e até ao Castelo Velho atingem-se 180 a 200m de altura, nas redondezas da 

aldeia de Santo Aleixo ascende aos 250 a 270m e mais a oriente quase a 500m. Este 

facto originou uma dissecação da peneplanície por cursos de água nas regiões a 

montante, densificando-se nas serras de Barrancos, entre o rio Ardila e a ribeira de 

Murtega, ao passo que a jusante o terreno está menos recortado (Piçarra, Oliveira, 

Silveira e Barbosa, 2007, 7), localizando o povoado em estudo, de certa forma, numa 

zona intermédia. 

Em termos do uso dos solos, embora não existam dados específicos para a Idade 

do Ferro, estes teriam limitadas possibilidades agrícolas mas propensos à pecuária e à 

exploração de minérios. 

   

*** 

 

Foi durante o Bronze Final e a Idade do Ferro que começaram a formar-se as 

primeiras unidades regionais conhecidas do ponto de vista étnico e cultural, a par das 

quais se evidenciou a crescente importância dos rios como elementos estruturantes de 

determinadas circunscrições territoriais e vias difusoras de conhecimentos e comércio. 

Sob uma outra perspectiva, a presença dos rios tendeu a desempenhar papel motivador 

de alterações geomorfológicas, pelos fenómenos de erosão e deposição de sedimentos 

ao longo do seu curso, condicionando por vezes o aproveitamento dos recursos hídricos 

(Renfrew e Bahn, 2000, 232). 

O Guadiana e parte dos seus afluentes permitiam navegar em longos troços do seu 

caudal, favorecendo os intercâmbios quer pelo leito, quer traçando vias de comunicação 

ao longo das suas margens, à semelhança do que acontecia com outros rios peninsulares 

(Berrocal-Rangel, 1998, 46). Saliente-se neste domínio o rio Ardila, cujos 120 km de 

percurso, no sentido Este-Oeste, ao longo da Serra Morena, estabelecem a divisão entre 
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a área mesetenha do centro e do sul peninsular. 

O Ardila e cursos de água subsidiários correm na peneplanície, menos 

encaixados para ocidente, mais entalhados para montante, estando o Alto Ardila 

sensivelmente delimitado a partir de Barrancos (Piçarra, Oliveira, Silveira e Barbosa, 

2007, 8). Aí, o traçado sobe na direcção da Extremadura e o caudal segue paralelo ao 

eixo setentrional do Guadiana, atravessando uma região de importante vocação mineira, 

mas com terrenos de escassa aptidão agrícola, ao invés do Baixo Ardila, caracterizado 

pelos terrenos mais férteis, em que o assoreamento sofrido pelo rio terá proporcionado 

algum espaço para cultivo.  

Em termos geomorfológicos, a região integra-se no Maciço Hespérico, com 

predomínio da peneplanície alentejana de pequenas colinas e relevos montanhosos 

modestos, de orientação geral NO-SE (Feio, 1987). Quanto às unidades morfo-

estruturais, toda a bacia do Guadiana pertence à Era Primária ou Paleozóica, na qual 

ocorreu a formação definitiva do Maciço com xistos e granitos. Na margem esquerda 

deste rio e na bacia do Ardila predominam os micaxistos ou “xistos de Moura”, os 

granitos e outras rochas plutónicas, rochas sedimentares e detríticas (areias, arenitos, 

argila, quartzitos), com rochas calcárias e margas junto à zona de Mourão (Carvalhosa e 

Barros, 1970). Safara insere-se na chamada formação de Ossa, em termos litológicos 

caracterizada pela presença de xistos silíciosos e siltitos micácios cinzento-esverdeados 

e arroxeados, sendo frequente a presença de quartzo e, nos níveis inferiores da 

formação, basalto alcalino (Piçarra, Oliveira, Silveira e Barbosa, 2007, 10-11) (mapa 3). 

Ao analisar as características dos solos actuais, segundo a Carta de Uso e 

Capacidade do Solo no registo para o Castelo Velho de Safara2, demonstra-se a escassa 

aptidão agrícola, pelas classes D e sobretudo E, de solos esqueléticos de xistos com 

tendência para riscos potenciais de erosão, embora na proximidade de pequenos vales 

de classe A e B ligados a aluviassolos (Ferreira, 1999). Só um estudo mais detalhado da 

micromorfologia dos solos, através da sedimentologia e granulometria, poderia 

identificar alterações da influência antrópica e auxiliar na reconstrução da paisagem 

humana proto-histórica, muito alterada por acção humana (Duchaufour, 1977). 

 O panorama dos paleoclimas na Península Ibérica está ainda em fase de 

desenvolvimento. No entanto, foram já elaborados modelos paleofitogeográficos para a 

Península Ibérica, nomeadamente para a Extremadura espanhola, através da recolha e 

                                                
2 Carta dos Solos e Carta de Capacidade de Uso dos Solos, folha 44-A, Escala 1:50 000, Secretaria de 
Estado da Agricultura, 1965. 
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análise polínica, permitindo criar tipologias e séries padrão relativamente a diversas 

áreas da paleoecologia. Esta procura distinguir a acção dos elementos antrópicos na 

paisagem, tendo já sido delineada uma realidade vegetal diversificada para parte da 

proto-história peninsular (Carríon Garcia et.al, 2000, 122; Grau Almero, Duque Espino, 

2007; Hernández Carretero, 2008). Deste modo, salienta-se o predomínio do bosque 

esclerófilo de folha perene de carvalhos e sobreiros, acompanhados residualmente por 

coníferas, entre as quais sobressai o pinheiro, associado a situações biogeográficas 

muito concretas (Grau Almero, Duque Espino, 2007, 304). Sítios como a Alcazaba de 

Badajoz, Cancho Roano, Capote e Ermita de Belén, na Baixa Extremadura espanhola, 

possuem a este nível características que os aproximam dos povoados alentejanos.  

Já no que se refere à província de Cádiz verifica-se que a partir do século VIII 

a.C. houve um aumento da presença antrópica sobre o meio, que teve o seu ponto 

culminante no século VII a.C. e perdurou até ao século VI a.C.. A partir do século V 

a.C. esta intervenção humana parece ter decrescido, mostrando um aumento do estrato 

arbóreo (Grau Almero, Duque Espino, 2007, 315). A Idade do Ferro é, contudo, 

considerada como uma etapa relevante para a “transformacíon y humanizacíon de los 

entornos naturales”, não obstante esse impacto incidir apenas nas áreas circundantes 

imediatas dos assentamentos, pelo menos até à Romanização. Os sinais de forte 

antropização não se detectam até época histórica, embora as alterações a partir dos 

séculos IV-III a.C., com os modelos de maximização dos recursos ao abrigo das 

directivas políticas estatais, antecedessem transformações do meio (Grau Almero, 

Duque Espino, 2007, 320). 

Constituindo importante novidade tecnológica, a introdução da metalúrgia do 

ferro em grande escala substituiu praticamente o emprego do bronze em termos 

instrumentais e armamentísticos, ao passo que as ligas metálicas tendo por base o cobre 

adquiriram protagonismo ao nível dos objectos de adorno. É por isso frequentemente 

atribuída à Idade do Ferro a designação de “polimetalismo” (Rovira Lloréns, 1993, 59), 

cuja implantação esteve intimamente ligada à colonização fenícia e grega, dado o 

aumento do comércio com o Mediterrâneo Oriental. Na proto-história detectam-se duas 

associações mineralógicas principais em termos físico-químicos: uma de ouro, estanho e 

cobre, outra de prata, ferro e chumbo, sendo que o ouro era praticamente desconhecido 

até esta data, detectando-se apenas explorações inexpressivas. No entanto, as 

particularidades regionais são bastante significativas ao nível das ligas, como estudos 

em regiões espanholas têm demonstrado (Rovira Lloréns, 1993, 53). 
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  Os territórios abrangendo as bacias do Sado-Guadiana inferior são 

caracterizados, relativamente aos seus recursos mineiros, por três faixas, seguindo as 

pregas hercinianas na direcção NO-SE-NO, desde a Serra de Huelva até às minas de 

Aljustrel, com jazidas de prata, chumbo, ferro e cobre. A situada mais a Norte, acima do 

Ardila, tem maior incidência nos minérios ferrosos, sobretudo óxidos e hidróxidos - 

magnetites, oligistos e pirites - mas também cobre e chumbo. A faixa central, com 

grande concentração junto às ribeiras de Huelva e Chança para Este e Oeste, regista 

igualmente bolsas de minério ferroso de pequena dimensão e de morfologia irregular, 

integrando a zona de Moura e Beja. A faixa Sul, correspondente a Rio Tinto, na Serra 

de Huelva, até Aljustrel, tem preponderância do cobre sobre ferro, ouro e prata 

(Berrocal-Rangel, 1992, 225). 

 No actual concelho de Moura, as pesquisas revelaram a presença de “depósitos 

de ferro sedimentar, sem valor económico, associados a calcários cristalinos e xistos 

argilosos” (Carvalhosa et.al, 1970; Piçarra, Oliveira, Silveira, Barbosa, 2007). No 

entanto, apesar dos mapas indicarem esta densidade de recursos mineiros, “su 

valoracíon debe hacerse muy matizada (...), porque tales recursos pudieron no ser 

explotables con la tecnologia de aquellos tiempos, o pudieron no ser rentables o, 

simplemente, fueron ignorados” (Berrocal-Rangel, 1995, 162).  

Nos terrenos xistosos de Barrancos e da Serra de Serpa e numa faixa NW-SE 

entre Ficalho e Moura há jazidas de minérios de cobre, tendo-se recolhido nas minas de 

Rui Gomes e Monte Judeu instrumentos de tipologia calcolítica ligados à prática 

extractiva. Os dados para o Sudoeste espanhol indicam a exploração de filões 

quartzosos superficiais, sendo a fusão redutora dos minérios realizada junto às minas e o 

metal transportado para os povoados, onde seria transformado em artefactos. Em Safara 

os vestígios analisados por vezes vitrificados remetem para a existência de uma fornalha 

metalúrgica e para a utilização de minérios de chumbo e argentíferos provenientes de 

áreas mineiras próximas (Soares et.al, 1994, 166-174; Soares et.al, 2005, 224). No que 

diz respeito à Andaluzia Ocidental, a maior ou menor expressividade das jazidas 

metalúrgicas de ferro e cobre terá ditado a vocação de determinados assentamentos 

antes da chegada de Roma. Há também indícios de exploração dos depósitos de cinábrio 

e hulha existentes entre Casas de Reina (Badajoz) e Guadalcanal, na Baixa Extremadura 

(Berrocal-Rangel, 1994). 
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3 – Arquitectura e sistema defensivo 

 

3.1. Estrutura defensiva e implantação da fortificação 

 

Situado numa plataforma à cota média de 165m na confluência da ribeira de 

Safara com o rio Ardila, o Castelo Velho de Safara era um povoado fortificado de forma 

triangular (mapa 5 e 6). Encontra-se naturalmente defendido nas vertentes Norte e Este 

que fecha na confluência dos rios por um esporão rochoso abrupto (fig.4). Era cercado 

por muralhas nos flancos Sul e Este, parecendo que o sector Norte, virado ao rio Ardila, 

não dispunha de qualquer fortificação. Este perímetro definia uma área de 15.768m2, ou 

seja, aproximadamente 1,6ha. A percentagem de habitabilidade seria menor, só podendo 

ser cabalmente contabilizada com a realização de trabalhos arqueológicos. 

O pano Sul era o troço da muralha de maior extensão do perímetro fortificado, 

estendendo-se por 236m de comprimento, no sentido NO-SE. Apesar da sua 

desagregação e invisibilidade de alguns troços, apenas intuídos por desníveis de cota, 

continua a coroar o topo da plataforma em que o povoado se desenvolveu, sem que no 

entanto se observem mais que duas fiadas de pedra e a sua espessura seja mensurável 

sem intervenção arqueológica. Aliás, este paramento confunde-se facilmente com o 

derrube da estrutura, tendo-se como referência no levantamento altimétrico o limite 

superior da muralha preservada. Esta oscila entre os 161 e os 170m (fig.5, 6, 7, 8). 

Na extremidade NO, onde se verifica uma das cotas mais elevadas do conjunto 

(171m), apesar da profunda destruição e coberto vegetal, persistem ténues vestígios de 

reforço defensivo. Em cota mais baixa preserva-se um troço de muro, sensivelmente 

paralelo ao pano de muralha principal, com 7m de comprimento, eventualmente com ele 

relacionado (fig.9). Neste quadrante, com envolvência mais plana e sem defesas 

naturais, observa-se um sistema de três fossos escavados, que aproveitam e afeiçoam os 

afloramentos rochosos existentes, mais um elemento complementar da fortificação neste 

sector, que assinala o arranque da vertente Norte do povoado, virada ao Ardila.  

O fosso mais próximo da muralha e de maiores dimensões, de formato em 

crescente e com 36m de comprimento, envolve o vértice Oeste do assentamento e tem 

entre 5 e 9m de largura (fig.10). O segundo tem uma secção de 3 a 6,5m de largura e 

24m de comprimento, seguindo um perfil mais rectilíneo. O mais excêntrico é o de 

menores dimensões, com largura de 2,5 a 5m e comprimento de 19m. O afloramento 

rochoso no qual foram escavados os fossos, de forma triangular, apresenta cota máxima 
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de 165m, bem abaixo do remanescente do pano de muralha. A sua profundidade é 

impossível de verificar, uma vez que se encontram colmatados de terra. 

A SE a muralha faz um ângulo recto, embora o seu vértice seja anulado por um 

traçado hipoteticamente arredondado, vencendo paulatinamente um declive de cerca de 

10m, a partir de uma cota de cerca de 160m. Concentra-se aqui o maior aparato 

defensivo do Castelo Velho de Safara e, também por isso, um espaço de inúmeras 

interrogações no que se refere à sua planta. Acresce à linha principal de muralha um 

possível bastião e diversos muros escalonados acompanhando a topografia do terreno, 

de aparelho regular e facetado (fig.11, 12), cuja extensão e exacta definição não foi 

possível aferir. Na base deste flanco da colina foram talhados afloramentos rochosos, à 

semelhança do verificado no sector NO. Serviriam como obstáculos suplementares aos 

atacantes, obrigando-os a um acometimento lateral em zonas sensíveis do povoado, 

junto aos seus vértices. 

Neste caso parecem ter sido talhados três fossos, com uma forma idêntica aos do 

flanco NO. De orientação NO-SE foi afeiçoado um afloramento rochoso no qual se 

abriram três faixas paralelas entre si e ao pano de muralha que obrigavam a uma 

aproximação de flanco ao núcleo do povoado. Partindo do exterior na direcção da 

muralha, o primeiro fosso media 12,5m de comprimento por 3m de largura, o segundo 

tem 19m de comprimento por 7m de largura e o terceiro dista 4,5m de outro 

afloramento sub-circular. Para além destes, verificou-se ainda mais externamente 

vestígios de estruturas, possivelmente relacionadas com a entrada principal do núcleo. 

Situada em zona de fraco declive, com cotas entre os 156 e os 158m, seria protegida por 

dois muros paralelos, afastados 3,5m (fig.13). 

Convém atentar no facto de haver a possibilidade dos fossos do Castelo Velho 

de Safara, concentrados nos ângulos NO e SE, envolverem uma maior extensão do 

perímetro muralhado, talvez mesmo todo o paramento Sul. No entanto, a porção visível 

remete para esta circunscrição, associada aos flancos primordiais da primeira linha de 

defesa do assentamento. 

A partir deste ângulo, a muralha segue a orientação SO-NE, até atingir o esporão 

rochoso existente neste último flanco, com 170m de altura. Este troço omplanta-se em 

cotas de 152 a 155m, marcando o limite de uma zona com acentuado declive de 

aproximadamente 62m até à ribeira de Safarejo, motivo aliás da sua desagregação; 

nestes destroços aflorou parte importante do espólio analisado neste trabalho. Este troço 

robusto de 82m de comprimento chega a atingir os 1,5m de altura e é constituído por 
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blocos de pedra solta sem facetamento, aproveitando a modelação da própria colina 

(fig.14). Deve ter sido construída em talude, para contrariar a tendência da encosta, mas 

o seu estado de degradação deixou apenas uma pequena parte do paramento exterior 

com duas ou três fiadas e o preenchimento interno de blocos sem aparelhamento. 

Embora não tenha sido possível efectuar o levantamento, verifica-se ao longo deste 

segmento o que poderiam ser dois pequenos bastiões, uma vez que se destacam para o 

exterior da cortina vários metros.  

No extremo NE, em face do esporão rochoso que se ergue cerca de 20m acima, 

deve ter existido uma porta de acesso, de tipo postigo, admissivelmente para acesso à 

água da ribeira. Compõe-se de dois muretes paralelos com 7,8m e 6m de comprimento 

visível, perpendiculares ao troço de muralha, abrindo um vão de 4m de largura (fig.15). 

O acesso seria protegido pelas estruturas defensivas existentes no citado esporão. 

Na segunda zona mais alta do povoado, com 171m de altitude, erguia-se o seu 

último reduto defensivo. Sobre o esporão rochoso, precipitando-se para a confluência 

dos dois cursos de água e defendido por todo o restante perímetro fortificado face à 

envolvente mais plana a Sul, este local dominava a paisagem e controlava todo o 

povoado, podendo ter constituído o local de assentamento e refúgio da sua elite 

dirigente. No topo pervivem vestígios de uma estrutura quadrangular, de que restaram 

apenas dois muros com 6m de lado, provavelmente uma torre com funções de vigia e, 

quem sabe, de afirmação cerimonial do poder (fig.16). Ocupava uma pequena parte do 

topo do promontório, onde avultam afloramentos rochosos, outrora talvez estruturados 

por construções em materiais perecíveis.  

Pela série de muros descontínuos detectados na encosta Sul e Oeste do esporão 

rochoso aventamos que este seria um ponto de concentração de dispositivos defensivos, 

à semelhança dos que se desenvolviam junto à porta principal do assentamento. Estas 

vertentes seriam profusamente edificadas, permitindo a circulação em zona muito 

declivosa e dando certamente ao cerro um aspecto de reduto militar. Porém, destas 

estruturas restam apenas troços isolados, ainda assim em grande número, dos quais foi 

apenas possível registar dois, com 6 e 4,6m de comprimento (fig.17). O desnível 

íngreme causou avultados desmoronamentos neste sector do povoado. 

Finalmente, a vertente Norte, com descida íngreme de 85m até ao rio Ardila, 

corresponde a uma extensão de 232m na qual não foi identificado qualquer segmento de 

muralha. A regularidade de uma faixa de terreno que encima este declive abrupto 

poderá ter origem antrópica, hipoteticamente com funções de plataforma de circulação. 
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Não se pode, em todo o caso, excluir que aqui tenha existido um dispositivo defensivo, 

mesmo que de carácter mais frágil, colapsado pela geografia do terreno. 

Definido o perímetro do recinto fortificado, de formato tendencialmente 

triangular, constituindo a extremidade NO o seu vértice, verifica-se a existência de uma 

muralha que o divide em duas partes desiguais (fig.18, 19). Paralela ao troço virado à 

ribeira de Safarejo, esta desenvolve-se na direcção NE-SO, criando um recinto 

quandrangular a Este e outro triangular a Oeste. Este troço, que percorre a terceira cota 

mais elevada do povoado (170m), demarca um desnível do espaço interno, com uma 

plataforma elevada a Este e um pequeno desnível de cerca de 4m para Oeste, formando 

como que uma crista. Em termos construtivos, esta muralha compõe-se na metade Sul 

de troços incipientes de muros, sendo a sua definição alcançada sobretudo através da 

diferença de cotas; observa-se, porém, na extremidade SO, a confluência deste pano 

com a muralha circundante do povoado (fig.20). Na metade Norte, conserva-se um 

segmento de muralha de cerca de 11m de comprimento, com blocos de pedra facetados 

e bem aparelhados, com uma altura de pelo menos 1,20m (fig.21). A extremidade NE é 

finalizada por um reforço defensivo assente sobre um pequeno esporão rochoso, criando 

um considerável desnível a vencer para quem viesse da banda do rio, obstaculizando 

aqueles que procurassem transpor as duas metades do povoado nesta vertente. 

Considerando a divisão do espaço em duas partes por esta muralha, distinguem-

se assim dois sectores no interior do espaço intra-muros. A parcela Este tem planta 

quadrangular, abrangendo uma área de 7.566m2. As cotas têm larga oscilação, entre 150 

e 170m, distinguindo-se: uma extensa e elevada plataforma junto à muralha divisória; 

uma vertente acentuada para o troço Este do perímetro fortificado e ribeira de Safarejo; 

e algum desnível em direcção ao esporão rochoso NE. A primeira destas parcelas seria 

propícia à implantação das melhores habitações, aflorando segmentos quase 

imperceptíveis de muros a elas atribuíveis; aqui recolheu-se a maior parte do espólio 

arqueológico objecto deste estudo. A segunda parte, com muito piores condições de 

edificabilidade, ou era um espaço vazio ou tinha construções secundárias. O terceiro 

sector, como já foi referido, seria o local de residência e exercício do poder pelas elites. 

Quanto à parcela Oeste, de planta triangular alongada, abrangia uma área de 

8.203m2, portanto ligeiramente maior que a anterior. Apresenta melhores condições de 

habitat, dada a menor oscilação topográfica, entre os 165 e os 170m. Contudo, estando 

mais aberta à envolvente plana do povoado, sem defesas naturais, tinha 

consideravelmente menor defensabilidade, desenvolvendo-se numa clara periferia face 
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ao esporão rochoso que parece coordenar o conjunto. As prospecções efectuadas 

revelaram “uma grande concentração de cerâmica e outros restos arqueológicos na 

área a Este desta muralha, ao passo que a Oeste esses materiais são praticamente 

inexistentes” (Soares, 2001, 58). A ausência de espólio arqueológico neste sector pode, 

pois, sugerir que aí nunca existiram habitações, permanecendo como baldio. 

No que se refere ao aparelho construtivo, as observações possíveis estão 

limitadas à curta extensão e estado de degradação dos paramentos conservados, num 

contexto de ausência de intervenções arqueológicas. A matéria-prima utilizada foi o 

xisto, unidade geológica da região. Parte das pedras foram aplanadas numa das faces, 

mas outras foram utilizadas em bruto na montagem dos paramentos e, sobretudo, do 

enchimento. Os blocos chegam a atingir os 40 cm de lado e os interstícios estão 

preenchidos com pedras de menor calibre e ligante de matriz argilosa, já bastante 

erodida. Em certos muros mais preservados, na encosta íngreme que protege a parte 

mais alta, é visível uma argamassa castanha clara relativamente homogénea revestindo o 

intervalo das pedras, admitindo-se que cobrisse a superfície. A terra terá sido também 

utilizada no enchimento, servindo também, a par de outros componentes, para fabricar 

adobes que eventualmente coroavam as muralhas (Soares, 2001, 58). No caso particular 

da estrutura que divide o recinto, nomeadamente a sua extremidade NE, a mais bem 

preservada do conjunto, os blocos estão bem aparelhados, com encaixe sucessivo de 

pedras alternando o sentido transversal e longitudinal.  

As cortinas são geralmente irregulares no seu traçado, apresentando inflexões e 

curvas face aos acidentes naturais sobre os quais foram construídas. Quanto à estrutura 

da muralha constitui-se de dois elementos: os paramentos em pedra relativamente bem 

aparelhados e o preenchimento interno aleatório com blocos irregulares ligados por uma 

mistura de argila e terra. Esta constituição é sobretudo visível na estrutura defensiva na 

vertente da ribeira de Safarejo. Neste sector, embora os blocos se apresentem talhados 

nos paramentos, têm dimensões muito variáveis. 

Conclui-se pois, que o Castelo Velho de Safara parece consagrar um centro 

coordenador e último reduto defensivo a NE, muralhas nas zonas não defendidas 

naturalmente e um reforço defensivo dos dois ângulos de cotas mais altas, com bastiões, 

duplas cortinas e fossos. A existência de duas áreas interiores separadas por muralha 

poderia ser funcional. Cumpre pois enquadrar estas características nos povoados 

fortificados com ocupação coeva. 
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3.2. O Castelo Velho de Safara e os espaços fortificados do Sudoeste 

 

Os núcleos extremenhos sidéricos estavam situados em elevações facilmente 

defensáveis, de perfil amesetado, embora raramente nas de cota mais alta (ver sítios 

indicados no mapa 7). O esquema urbanístico, aliado aos sistemas de defesa, gerou 

núcleos de povoação entre 1 e 3ha de superfície. As muralhas, com traçados irregulares 

e com duas ou três cortinas protegiam os flancos mais vulneráveis dos povoados e, em 

certos casos, a estrutura destes recintos possuía um duplo paramento com 

preenchimento interior ou um potente muro em talude. Fossos, terraplanagens e pedras 

fincadas reforçam pontualmente o potencial defensivo das muralhas destes sítios 

(Rodríguez Díaz, 1995a, 98). Estas tratam-se de características genéricas nas quais se 

pode enquadrar o Castelo Velho de Safara. 

Em termos de estratégia de implantação, sítios como Safara são designados 

como de terraço fluvial ou de ribeiro, nos quais os taludes escarpados fazem de muralha 

de um ou dois lados. Este tipo de estabelecimento no terreno é um traço característico 

do habitat ocidental, sendo a tendência dominante a de conciliar uma entrada de acesso 

difícil com outra de acesso simples. Ofereciam duas vantagens: a de reduzir a porção de 

cintura de muralha fortificada e a de permitir aos habitantes uma deambulação cómoda 

no exterior em tempos de paz, sem no entanto perder o benefício de uma posição forte. 

Para além disso, o carácter construtivo de um muro perimetral poderia ter diversas 

motivações, que iriam desde a protecção do vento à defesa de pessoas e animais 

domésticos dos animais selvagens (Moret, 1996, 59-61). Cite-se o caso do Castrejón de 

Capote, típico castro de ribeiro de dimensão pequena a média, na confluência de duas 

ribeiras e com uma implantação dissimulada na paisagem, embora defendido por 

encostas escarpadas de 30 a 50m (Berrocal-Rangel, 2007, 255-256), tal como Safara. 

No Tejo Médio 73% dos povoados estão implantados sobre o caudal dos 

principais cursos de água (Jartín, Salor, Jumadiel…), geralmente no tramo do rio mais 

próximo da desembocadura e de relevo mais agreste. Podiam estar sobre um espigão 

fluvial, como Safara, a modalidade mais frequente, ou aproveitando um meandro do rio. 

Os restantes escolheram o topo das elevações que se destacam na planície, como Sierra 

Cebollera e Sierra de Santa Martina. O grau de visibilidade entre estas modalidades de 

implantação era substancialmente distinto (Martín Bravo, 1994, 281). 

Processo idêntico de concentração nos tramos médios e finais dos rios ocorreu 

nos principais afluentes do Anas de que é exemplo a bacia do Ardila, em torno dos seus 
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diversos afluentes, mas também nos rios Zebro e Alcarrache a Norte, o Chança a Sul e 

na margem direita o Degebe, o Cobres e o Oeiras e em Espanha o Bodíon e o Álamo. 

Somente em alguns casos existiu intenção de ter amplo domínio visual, como na Cabeça 

de Vaiamonte, na Serra de Segóvia e no Baldio, enquanto que em Santiago do Cacém se 

preferiu implantação mais discreta (Fabião, 2001, 231; Calado, Mataloto e Rocha, 2007; 

Albergaria et al., no prelo). Estudos efectuados noutras áreas da Península Ibérica 

apontam a distância até aos recursos hídricos perenes e/ou sazonais como uma vincada 

marca da ocupação sidérica. Da totalidade dos 58 sítios analisados 10 estão a menos de 

300m de um curso de água perene como Niebla (Huelva), Els Vilars (Lleida ou Les 

Motillas de la Manche (Ciudad Real) e 31 estão entre os 300m e 1km de curso de água 

perene (Moret, 1996, 65). 

Embora admitamos que a época mais monumental de Safara tenha sido da Idade 

do Ferro, consideramos relevante abordar características de determinadas fortificações 

calcolíticas, como o Porto das Carretas e Castillejos 1, por se tratar ainda que 

residualmente da ocupação primordial de Safara. Factores como o traçado irregular das 

muralhas, a multiplicação das linhas de defesa e a robustez dos elementos defensivos 

poderão ajudar a definir o carácter das ocupações. A maior parte dos estudos de 

conjunto apontam para uma efectiva complexidade dos planos, contrastante com a 

pobreza dos processos construtivos, dos quais frequentemente constam séries de fossos. 

Estes estão patentes em sítios do Baixo-Alentejo e Algarve, como o de Santa Justa, 

vocacionado para as actividades agro-metalúrgicas, e na província espanhola de Huelva, 

como Cabezo de los Vientos. No SO La Coronilla e no SE Los Millares são também 

exemplos de implantação semelhante à de Safara em sítio de esporão. Quanto às áreas 

ocupadas, os recintos são simples e de tamanho reduzido sendo os mais numerosos 

inferiores a 1ha, sendo implantados em altura mas com declives débeis (Silva, Raposo, 

Silva, 1993, 206-210; Barandiarán, Martí, Rincón, Maya, 1998, 232-33). 

Para Este da Azenha da Misericórdia (Serpa) fica o cerro dos Castelos de São 

Brás (Serpa), que assenta sobre um cabeço em forma de esporão, sobranceiro a duas 

linhas de água, próximas do Guadiana. Possui boas condições naturais de defesa e está 

estrategicamente colocado na transição da peneplanície para uma zona de relevo 

acidentado que liga à Serra de Mértola. O sistema muralhado, atribuível ao Calcolítico 

Pré-campaniforme, foi envolvido por duas linhas de muralhas concêntricas, 

provavelmente com reforço na área da entrada principal (Parreira, 1983, 161, Lopes et 

al., 1997, 71). Refira-se, também, o povoado calcolítico do Porto de Carretas (Mourão), 
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que possuía na 1ª fase de ocupação três linhas de muralhas, reforçadas por torres e 

bastiões, e na 2ª fase um complexo de torres adossadas entre si. Na zona de mais fácil 

acesso o sistema defensivo formava um recinto de planta poligonal, com torres e bastião 

semicircular. A parte superior das cortinas estava revestida por argila amassada, à 

semelhança do que aconteceria em Safara (Soares, 2001; Soares e Silva, 2002, 177). 

Em Castillejos 1 a muralha calcolítica assenta na rocha-mãe ou sobre terra. 

Contabilizaram-se quatro fiadas de pedra, preenchidas por outras de menor tamanho, 

com 2,5m de largura máxima. A cintura perimetral é de formato circular, com um 

bastião semi-circular adossado, construído na mesma técnica da muralha.  

Na confluência da ribeira de Chança com a ribeira de Vidigão, protegido pelas 

suas encostas escarpadas, o povoado do Passo Alto (Serpa, Vila Verde de Ficalho), 

cronologicamente atribuível ao final do século VII a.C., possui o acesso da parte plana 

reforçado por uma muralha de terra calcada misturada com pequenas pedras encimada 

por uma estrutura de blocos de xisto e madeira com defesas avançadas que referiremos 

mais adiante neste capítulo (Soares, 1986, 90; Soares; 2001a; Soares, 2003; Soares, 

2007, 155-161; Soares et al., no prelo).  

Os povoados fortificados do Bronze Final do Outeiro do Circo (Beja) e da Coroa 

do Frade (Évora) possuem uma área central bem fortificada, certamente de uso 

habitacional, e um outro recinto, provavelmente para guardar o gado (Parreira, 1995, 

132), sugestão que poderá justificar a divisão interna de Safara. Na Coroa do Frade o 

pano da muralha molda-se às oscilações do relevo, formando duas áreas: uma central 

com bastião semicircular a que corresponderia a entrada principal, e outra que envolvia 

o espaço anterior, reforçando o perímetro muralhado com segunda linha (Silva e 

Gomes, 1992, 108-109). 

Com uma área ocupada de 17.000m2 e podendo atingir os 5ha de área, o Castro 

dos Ratinhos (Moura) dispõe-se em duas plataformas superiores. Estas estão 

delimitadas por linhas de muralha unidas por um talude interior e ainda por uma terceira 

linha demarcada no flanco Norte por um fosso escavado no substrato rochoso. A 

muralha do Bronze final era de pedra seca em xisto, com um paramento exterior de 

pequenas lajes e blocos encaixados em talude, tendo o substrato rochoso sido afeiçoado 

para obtenção de uma superfície aplanada e nivelada. O enchimento era formado por 

várias camadas de pedra e terra. 

A muralha do Ferro Antigo possuía paramento exterior em talude com pequenas 

lajes de xisto fincadas horizontalmente para o exterior, constituídas por vários 
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alinhamentos de blocos de pedra seca, de maiores dimensões que os da fase anterior. 

Eram aparelhadas na face externa, empregando fragmentos de reboco de argila para 

preenchimento de algumas juntas. O enchimento da muralha era formado por pedras de 

xisto de tamanho médio argamassadas com terra (Berrocal-Rangel, Silva, 2007). A 

vitrificação das muralhas ocorria como um incêndio propositado que transformava a 

constituição das rochas e convertia em cerâmica os adobes, dando robustez suplementar, 

o que só era possível quando parte do alçado superior ou a culminação das muralhas era 

construída por materiais orgânicos combustíveis. Este processo, embora não isento de 

diversas interpretações, terá ocorrido nos Ratinhos, no Monte Novo e no Passo Alto 

(Berrocal-Rangel e Moret, 2007, 24; Soares, 2007). 

Apesar destas notas referentes à arquitectura militar dos povoados calcolíticos e 

da Idade do Bronze, devemos sobretudo atentar a sistemas defensivos sidéricos, pois 

pensamos que as estruturas remanescentes do Castelo Velho de Safara se referem 

essencialmente à sua última e mais pujante fase de ocupação. É de crer que a dimensão 

do povoado calcolítico de Safara fosse menor que o da Idade do Ferro. 

Em termos gerais de dimensão, verifica-se a pequenez dos povoados do NE por 

oposição aos da área “tartesso-turdetana” (Andaluzia e Sudoeste), onde se regista uma 

maioria de burgos de tamanho médio ou grande. No período de 500 a 200 a.C. os 

assentamentos de maiores dimensões ocorrem principalmente na Andaluzia. Nos 

séculos seguintes, os povoados da Andaluzia, a Turdetania dos geógrafos gregos, são de 

tamanho médio ou grande, ao passo que na zona do Baixo Guadalquivir e no litoral 

meridional alcançam vastas dimensões e serão na sua maioria ocupados no período 

romano (Moret, 1996, 313-314).  

No que se refere aos sistemas defensivos sidéricos, o castro de Capote surge 

como povoado fortificado em finais do século V ou inícios do século IV a.C., com uma 

linha de muralha simples protegendo todo o povoado e um fosso no flanco mais 

acessível. Durante o século IV a.C. a cortina foi reforçada com torres e bastiões 

rectangulares equidistantes e uma outra muralha de “cajones” ou caixotões. Trata-se de 

uma estrutura defensiva segmentada em secções quadrangulares. Surge no Cerro de Las 

Cabezas no século IV a.C., em La Bienvenida (Ciudad Real) numa fase mais tardia, mas 

também em Los Castillejos 2 (Fuente de Cantos) (Berrocal-Rangel, 2007, 278). Entre as 

muralhas foi registada uma sequência de pisos do caminho de ronda atestando a 

renovação do sistema. As cortinas utilizavam como matéria-prima quartzitos e xistos 

abundantes na zona.  
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A Este abria-se a porta principal, com planta em “funil” com 5m de largura 

máxima e 20m de comprimento, antecedida por fosso e resguardada por torres e 

bastiões com pelo menos 9m de altura. Estava ladeada por dois bastiões de planta 

quadrangular, partindo de um deles muro escalonado de 2,5m de espessura assente 

sobre nivelamento de seixos de rio e lascas de xisto datado de 138 a 76 a.C. Este tipo de 

entrada fortificada dotada de recursos poliorcéticos remete para sítios do Tejo Médio 

como La Coraja (Cáceres) (Redondo Rodríguez, Esteban Orteaga, Salas Martín, 1991), 

da bacia do Douro como El Raso de Candeleda (Férnandez Gómez, 2008) e La Mesa de 

Miranda, ambos em Ávila, e da Extremadura, como em Hornachuelos e Castillejos de 

Fuente de Cantos (Fernández Corrales, Sauceda Pizarro e Rodriguez Diaz, 1988; 

Berrocal-Rangel, 2007, 263; Fernández Gómez, 2008). Embora os dados disponíveis 

para Safara impeçam uma comparação, parece evidente o reforço defensivo junto ao 

suposto acesso principal ao povoado; a escala é, contudo, consideravelmente menor. 

Na extremidade oposta do castro, amparada pelo meandro do rio, as muralhas 

abrem-se em várias linhas, delineando um caminho de “traçado em S”. Tinha largura 

suficiente para a passagem de carros e conduziria até ao caudal do rio (Berrocal-Rangel, 

2007, 257-258), o que nos aproxima indubitavelmente do modelo de Safara, com um 

postigo virado à ribeira com o mesmo nome. Em Capote, na origem desta complexidade 

defensiva estariam as influências de carácter mediterrânico, provenientes dos territórios 

púnicos do Guadalquivir no século IV a.C., aqui numa reinterpretação local (Berrocal-

Rangel, 2007, 275-279). 

Porventura a existência de uma porta forte e fosso intermédio nos finais do 

século V a.C. em El Molón de Camporrobles (Valência) terá influenciado tanto o 

Castrejón de Capote como o de Villasviejas de Tamuja (Ongil Valentín, 1991), em 

Cáceres. Ali também foi criado um caminho adaptado à passagem de carros protegido 

por uma muralha de paramento ciclópico. Igualmente em El Raso de Candeleda (Avila) 

a cintura muralhada tem torres quadrangulares ou bastiões pontuando regularmente o 

seu percurso (Férnandez Gómez, 2008), tal como em Castillejos 2, de cronologia 

sidérica (Fernández Correales; Sauceda Pizarro, Rodríguez Díaz, 1988). Persistem no 

entanto elementos arcaízantes como a planta curvilínea dos bastiões paralelamente aos 

de formato quadrangular a partir do século III a.C. e até à conquista romana (Berrocal-

Rangel, Moret, 2007). 

Num cabeço da ribeira de Alcarrache, o Castelo das Juntas teria 3ha e condições 

semelhantes de implantação às de Safara. Foi edificada uma muralha em volta da área 
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doméstica e reforçado o seu sector mais exposto, sujeito a alterações arquitectónicas no 

século III-II a.C.. Entre estas destaca-se o reforço defensivo com a edificação de 

torreão, reparações da muralha e estrangulamento da entrada entre dois segmentos da 

cortina (Albergaria, Melro e Ramos, 2000; Albergaria e Melro, 2002, 132; Albergaria et 

al., no prelo).  

Os povoados de matriz céltica crescem em dimensão e complexidade defensiva 

ao longo dos séculos IV-II a.C. embora se considere que até ao século IV a.C. “la 

defensa habia tenido ventaja muy sustancial sobre el ataque” (Quesada Sanz, 2007, 88). 

Possuem poderosos fossos nos flancos mais acessíveis, muralhas com traçados 

complexos auxiliadas por torres e bastiões nas esquinas, e portas bem defendidas. 

Quanto aos paramentos, são tendencialmente verticais, exemplo de Mértola (Hourcade, 

Lopes e Labarthe, 2003), e por vezes com grandes extensões em talude como em 

Hornachuelos e Fuente de Cantos e em povoados do Norte da Meseta. No que se refere 

à espessura das muralhas, os casos observados na Andaluzia são superiores a 3m. Em 

igual número estariam fortificações com uma média entre 1 e 2m de espessura e por 

fim, entre 2 e 3m há três exemplares apontando a sua análise integrada para diversas 

opções tácticas e técnicas arquitectónicas. Para as áreas analisadas, as construções 

andaluzas como Torreparedones 2 (Córdoba) e Puente Tablas (Jaén) são enormes 

“masses de pierres”. À medida que se desenvolvem as técnicas construtivas a tendência 

das muralhas é diminuírem de espessura, uma vez que a segurança e robustez dos 

perímetros defensivos se fazia essencialmente através da multiplicação de paramentos e 

contrafortes (Moret, 1996, 101). 

Os castros da bacia extremenha do Tejo também utilizam as pedras da região: 

xisto e granito. Originavam em termos arquitectónicos diferenças associadas à brandura 

(ou dureza) das rochas, que no caso do granito se traduz em fiadas pouco regulares 

unidas por argila. Os traçados, à semelhança do que já foi defendido para a Baixa 

Extremadura, também se adaptariam à modulação do terreno, embora nesta a espessura 

muralhada diminua na proporção inversa da cronologia. A espessura dos panos pode 

variar dentro do mesmo povoado mas usualmente situa-se entre os 2 e 3m, podendo 

atingir 5m. Os acessos principais eram colocados na área mais plana e estavam 

reforçados por um duplo paramento e bastiões o que se traduz numa solução similar à 

de Safara. Dos três tipos de recintos analisados nesta região o que melhor se enquadra 

em termos de planta com o Castelo Velho de Safara é o de uma acrópole fortificada com 

um segundo recinto rodeando o cerro, variando estes em forma e extensão, em função 
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dos acidentes do terreno. Esta solução arquitectónica remete presumivelmente para o 

conceito de divisão do espaço em diferentes áreas funcionais. Em termos do espaço 

ocupado a larga maioria é inferior a 1ha, seguindo-se os de 1-2ha como El Castillejo de 

Villa del Rey, Alburrel, Los Castelos, Aljibe e Cofre. Em quantidade inferior estão os 

de 2 a 5ha e depois, La Sansueña de 6ha e La Muralla e Zamarril de 12ha (Martín 

Bravo, 1994, 281-284).  

 Na Betúria os povoados de dimensão inferior a 6-7ha representam 80% do total 

no Sado e Guadiana inferior (Berrocal-Rangel, 1992, 216). Sendo que na restante bacia 

do Guadiana, os núcleos extremenhos ocupam entre 1-3ha, como Los Castillejos de 

Fuente de Cantos com 2.23ha (Fernández Correales; Sauceda Pizarro, Rodríguez Díaz, 

1988) ou a Sierra de La Martela (Segura de León), nos quais se integra o Castelo Velho 

de Safara, eventualmente dependentes dos de 4-5ha (Rodríguez Díaz, 1995, 113).    

Baseando-nos em sítios de ocupação coeva de Safara, as técnicas construtivas da 

muralha consistiam geralmente na execução de um aterro de nivelamento compacto 

sobre o substrato, que depois permitia o assentamento de uma construção regular, como 

se verificou em Castillejos ou La Martela e Tejada la Vieja em Huelva (Fernández 

Jurado, 1987). Em Castillejos 2, as estruturas são de pedra seca e os interstícios estão 

preenchidos por argila; aqui o aterro foi constituído por um leito de xisto esmigalhado 

sob um nível de terra misturada com restos de adobes e carvões, permitindo 

simultaneamente o nivelamento e a drenagem de uma plataforma porosa. Um bastião 

rectangular feito de grandes blocos de diorite encerrava um corpo construtivo de 

enchimento composto por aparelho de tamanho irregular e xistoso. Esta estrutura 

assentava sobre uma plataforma rectangular a partir da qual partia o paramento externo 

da muralha de 0,90m de largura a que se encontrava adossado o possível bastião. A 

largura máxima da muralha é de 6m existindo um muro interior que une 

perpendicularmente ambos os paramentos e está interrompido por uma porta bem 

definida (Fernández Corrales, Sauceda Pizarro e Rodriguez Díaz, 1985). Outrora no 

núcleo da região tartéssica, Tejada la Vieja existia já no século VII a.C., convertendo-se 

em oppidum durante o século V a.C., quando alcançou maiores dimensões, com uma 

rede urbana bem planificada e poderosas linhas fortificadas, até ao seu abandono no 

primeiro quarto do século IV a.C. (Fernandez Jurado, 1987; Fernández Castro, 1998, 

261). 

De maior monta seria a estrutura defensiva envolvendo o núcleo pré-romano de 

Beja que, numa primeira fase, foi objecto da concentração de recursos em detrimento do 
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espaço habitacional. A cintura, com 3m de espessura e 20m de comprimento assentou 

sobre um nivelamento prévio à semelhança de sítios na bacia do Ardila anteriormente 

descritos. O aparelho era composto pela matéria-prima local, dioritos e gabrodioritos, e 

os paramentos interno e externo foram preenchidos com elementos pétreos de menores 

dimensões e colmatados com argila local (Grilo, 2006). À semelhança de outros 

complexos muralhados, a construção alterna elementos de maiores e menores 

dimensões para assegurar a robustez da estrutura e uniformizar o aparelho, associado 

por fim aos recursos da poliorcética (Berrocal-Rangel, 1992, 213). No paramento 

externo, em melhor estado de preservação, mediu-se um alçado máximo de 1,20m 

composto por duas a três fiadas pétreas de base entre os 0,60 e 0,90m, com blocos 

menores dispostos em cunha para travamento e reforço do enchimento interno. O 

paramento interno estava sobrelevado relativamente ao externo através de um socalco 

empedrado e estaria dotado de um sistema de drenagem (Grilo, 2006, 13). Já no período 

de urbanização romana, os níveis arqueológicos atribuíveis à destruição da muralha 

registaram a construção de um sistema de drenagem de águas. O povoado fortificado em 

altura, fundado nos inícios do século IV a.C., teria cerca de 11 a 12ha, de acordo com 

uma projecção feita a partir do troço de muralha escavada, seguindo moldes de locais de 

cronologias coevas (Grilo, 2006,116), como Mesas do Castelinho (Fabião, 1998) e 

Capote (Berrocal-Rangel, 2007), ou da Alta Extremadura, como Tabla de Cañas, 

Villasviejas de Tamuja (Ongil Valentín, 1991) e Castro de La Coraja (Redondo 

Rodríguez, Esteban Orteaga, Salas Martín, 1991). 

Nas Mesas do Castelinho a muralha sidérica tinha uma face externa 

relativamente bem construída, estando o espaço até às habitações preenchido com 

blocos de pedra dispostos aleatoriamente (Fabião e Guerra, 2008, 100). Neste povoado, 

como nos assentamentos de cronologia coeva da Serra de Segóvia e Castelo Velho de 

Veiros, existiu uma diferenciação funcional no interior do perímetro fortificado. 

Naquele povoado o espaço central teria sido deixado sem qualquer edificação, 

provavelmente para resguardo do gado (Fabião, 1992, 171; Fabião, 1998). Como 

referido, em Safara adoptou-se uma solução distinta, parecendo existir um recinto 

contíguo ao espaço habitado com esta função. 

Mais a Sul, nas escavações arqueológicas levadas a cabo no Cerro do Benfica, a 

norte de Myrtilis confirmou-se a existência de uma importante muralha da Idade do 

Ferro. Esta deveria envolver originalmente uma superfície de cerca de 65ha, tratando-se 

de um dos exemplares mais extensos da Península Ibérica. O núcleo urbano, no 
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cruzamento de vias de comunicação no sentido Norte-Sul e Este-Oeste está 

geograficamente enquadrada pela confluência da ribeira de Oeiras com o Guadiana, o 

último ponto de carga de mercadorias antes do Pulo do Lobo. O perímetro muralhado 

adaptava-se às colinas e às curvas de nível e cercava o espaço abrangido, mesmo na 

vertente abrupta do Guadiana. Assentava sobre uma plataforma de nivelamento com 

uma camada de placas de xisto e outra de pedras e argila, na qual foi aberta uma 

pequena fossa de drenagem (Hourcade, Lopes e Labarthe, 2003, 179 e 196), como em 

Castillejos, Capote ou Mesas do Castelinho. A muralha foi construída com blocos 

relativamente rectangulares de tamanho médio de xisto local com ligante de terra ou 

argila. Tinha uma largura entre os 4,20 a 4,80m com dois paramentos com 

preenchimento, e reforçado internamente por contrafortes com funções de sustentação 

da estrutura. Os panos de muralha estariam pontuados por torres semi-circulares 

adossadas com uma largura de 5 e 6 m. Tamanho empreendimento realizou-se entre o 

século VI e o princípio do século II a.C. e serviria para controlar o acesso à vila e zonas 

mais facilmente agricultáveis. A sua arquitectura defensiva está na esteira dos grandes 

recintos andaluzes do século VI a.C. (Hourcade, Lopes e Labarthe, 2003, 179). 

Considerados defesas avançadas, os fossos são mais frequentes na Meseta e no 

Noroeste peninsular, constituindo para os turdetanos uma defesa complementar 

adaptada a certos tipos particulares de implantação. Verifica-se inclusivé no Noroeste 

que os fossos alternam com taludes ou levantamentos de terra (Moret, 1996). A 

topografia acidentada e o tipo de podologia dissuadiam a sua construção. Disso é 

exemplo o Passo Alto ao reforçar o sistema muralhado por um fosso em U e uma faixa 

de “cavalos de frisa” (Soares, 1986, 90). Este sistema defensivo teria por missão 

impedir a aproximação de cavaleiros e perturbar o acometimento das muralhas pelos 

peões (Soares; 2001a; Soares, 2003; Soares, 2007, 155-161). Em termos conceptuais, 

para além do objectivo defensivo, servia como demarcação territorial ou de caminhos, 

dando também monumentalidade a todo o aparato defensivo. 

À semelhança de Safara, em que o fecho da fortificação está numa área plana 

desprovida de defesas naturais, estão sítios como o Cabezo de San Pedro e Alto Chácon, 

em Teruel. Este tipo de defesa, face a um certo carácter de ostentação e prestígio, 

poderia também adquirir uma função dissuasora com o objectivo de impressionar, mais 

do que propriamente defender de uma ameaça real (Quesada Sanz, 2007, 76-77). O 

fosso escavado a 7m da muralha de Capote com 11m de largura por 4m de profundidade 

tinha perfil em V e estava provido de um canal no vértice interior. Entre o fosso e a 
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muralha estavam pedras fincadas com 50 cm de altura. À semelhança do que acontece 

nos castros de Las Peñas de Aroche (Huelva) e Castillo de Reina (Badajoz) na bacia do 

Ardila, o seu desmantelamento foi contemporâneo do abandono da fortaleza em época 

tardia (Berrocal-Rangel, 2007, 260). A destruição e soterramento dos muros por parte 

dos Romanos foi aliás um processo verificado em vários assentamentos, como Mesas do 

Castelinho, para evitar quaisquer manobras autonómicas por parte das populações 

indígenas. A estas comunidades pré-romanas são também impostas a presença de 

guarnições militares, como em Capote, Cabeça de Vaiamonte e Cáceres el Viejo 

(Fabião, 1998, 546). 

Em casos analisados nos castros do Tejo Médio como Castillejo de Gutiérrez, 

Sansueña e Zamarril os fossos, duplos nos dois últimos, foram talhados em frente das 

portas. Noutras ocorrências desta região foram aproveitadas fendas no afloramento que, 

com pequenos retoques, desempenharam a mesma função (Martín Bravo, 1994, 280). Já 

no Baixo Guadalquivir, a presença de fossos regista-se nos sítios de planície ou em 

altura, e na zona do vale do Ebro, a Sul, nas paisagens montanhosas da província de 

Teruel. Estão também nas construções aragonesas, mas a sua tradição regional perpassa 

os limites da cultura ibérica para Além-Pirinéus, no Languedoc ocidental e Roussillon 

(Moret, 1996,129).  

Aferir o grau de aproveitamento das defesas naturais neste tipo de construções 

em altura é um processo inglório face à escassez de áreas escavadas, nomeadamente na 

Extremadura espanhola e no Baixo Alentejo português. Nos casos estudados verifica-se 

um significativo aproveitamento do relevo, como obstáculo ou parte integrante das 

muralhas. Este materializa-se no afeiçoamento da rocha, sobretudo nas zonas de fácil 

acesso, e requeria utensílios em ferro especializados, sendo as suas marcas observáveis 

a olho nu. É uma prática atestada desde o século VI-V a.C. no Sudoeste peninsular, mas 

também na área SE da Meseta, como em Castellar de Meca (Valência), um século antes 

da conquista romana (Moret, 1996, 71). Em Safara esta técnica está patente no aparato 

em torno da entrada principal do povoado, com afeiçoamento de um afloramento 

rochoso para delimitar o corredor de entrada, e no cabeço que o coroava, onde foram 

realizados múltiplos talhes e reforço com recintos murados. 

As fortificações podem ser consideradas como um elemento estruturante 

essencial das sociedades turdetanas, não só pelo factor físico mas também simbólico de 

coesão comunitária resultante de associação entre estruturas defensivas e de habitat 

(Moret, 1996, 265). Em termos cognitivos, a autoridade empreendedora das muralhas 
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utiliza em seu proveito a sensação de segurança que em princípio esta proporcionam ao 

conjunto da comunidade, retirando dela um benefício propagandístico. A capacidade de 

impressionar pela dimensão, robustez e mesmo complexidade do aparato defensivo, 

num fenómeno de “marcação” e controle da paisagem, é em si um elemento dissuasor 

de eventuais ataques (Fabião, 1998, II, 511; Quesada Sanz, 2007, 76-77). Em termos 

conceptuais, a construção de um recinto muralhado implica a existência de um poder 

local capaz não só de conceber um projecto, de impôr uma ideia, coordenar os trabalhos 

e de supervisionar o seu bom andamento e assegurar o aprovisionamento do estaleiro e a 

sua divisão pelos grupos envolvidos na construção (Moret, 1996, 276). 

 

* 

 

A análise do esquema defensivo do Castelo Velho de Safara possibilitou a sua 

equiparação a sistemas muralhados sidéricos de ocupação coeva em torno do Guadiana 

e Ardila. A sua implantação prendeu-se com critérios funcionais, dos quais destacamos 

a proximidade da água nos cursos secundários do Guadiana e a natural defensibilidade 

do cerro, que ainda assim não se demarca significativamente na paisagem. Neste caso, 

assumindo a limitação dos dados disponíveis, constata-se a adaptação das cortinas ao 

relevo do terreno. O pragmatismo no investimento económico-social ditou a presença de 

construções defensivas apenas nas zonas de mais fácil acesso. O povoado é dominado 

por um cerro sobre o Ardila e a ribeira de Safara, onde se notam vestígios de maior 

aparato defensivo, pelo que deverá ter constituído a “acrópole” deste conjunto. Os dois 

flancos da plataforma onde estava instalado o assentamento correspondem a uma 

extremidade e à inflexão da cortina, sendo estes pontos-chave reforçados por fossos. Na 

área onde a muralha muda de direcção abria-se a porta principal, provavelmente 

também protegida por bastiões e duplas cortinas, face ao aparato dos vestígios 

identificados. O postigo na vertente da ribeira de Safara é também uma característica 

presente em castros da Betúria Céltica.  

Quanto às técnicas construtivas foram seguidos os parâmetros reconhecidos no 

contexto dos assentamentos mencionados, com a matéria-prima local a estruturar dois 

paramentos e um preenchimento interior avulso. Os 1,7 ha de Safara situam-se na média 

das dimensões dos assentamentos, embora talvez um pouco inferior aos castros do Alto 

Ardila. Quanto à divisão do espaço interno em Safara e, à falta de dados mais concretos, 

deverá relacionar-se com uma especialização funcional patente em outros recintos 
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fortificados desta cronologia ou até bem anteriores. Este e outros elementos só poderiam 

ser cabalmente esclarecidos com intervenções e estudos arqueológicos mais vastos, que 

aferissem os estratos de ocupação datantes do remanescente das estruturas. 

 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 27 

4 – Espólio Arqueológico 

 

4.1. Cerâmica manual  

 

4.1.1. Descrição 

Neste capítulo consideramos a cerâmica de fabrico manual, subdividindo-a em 

três subgrupos, de acordo com o maior ou menor grau de depuração e homogeneidade 

das pastas. Em cada um destes conjuntos salientaram-se as características gerais do 

fabrico e da matéria-prima utilizada, o tratamento das superfícies e os motivos 

decorativos empregues e as formas reconhecidas, a partir do inventário geral de espólio 

cerâmico que se encontra nas estampas em anexo. 

Assim, o grupo cerâmico correspondente ao fabrico 1a é caracterizado por 

pastas grosseiras, muito pouco depuradas, contendo desengordurantes de quartzo, 

micas, feldspatos, minerais ferro-magnesianos frequentes a abundantes e também 

impressões ou negativos de matéria orgânica de pequena a grande dimensão. A textura 

oscila entre áspera e rugosa. Este conjunto apresenta ambientes de cozedura redutora e 

parcialmente redutora, com tonalidades variando desde o castanho alaranjado ou 

avermelhado a castanho escuro, podendo a mesma peça apresentar diferentes gradações 

de cor. O acabamento é caracterizado por um alisamento muito tosco, apresentando 

frequentemente sinais de exposição ao fogo. A decoração, empregue numa percentagem 

reduzida de fragmentos, realizou-se pela aplicação de cordão plástico digitado (677, Est. 

IV), por vezes associados a asas cegas (1165). 

Apesar do elevado grau de fragmentação predominam os fundos planos, 

pertencentes a formas irreconhecíveis (1161, 1163, 1207, 1209, 1211, 1213, 1220, 

1222), variando a sua espessura entre os 1,7 e os 2,3cm. Nas formas fechadas 

inventariámos dois pés esvasados correspondendo a copos ovóides (1218, 1266), um 

bojo de dollium com 2,8cm de espessura da parede (1504), um pote de perfil globular 

com bordo curto esvasado simples de diâmetro não mensurável (1147), um bordo alto 

sem espessamento de secção arredondada e 20cm de diâmetro de vaso carenado (1156). 

Nas formas abertas detectámos um bordo de secção aplanada com 30cm de diâmetro 

(1169). 

As cerâmicas do fabrico 1b apresentam pastas medianamente grosseiras, com 

maior depuração que as do fabrico 1a, evidenciando tratamentos de superfície também 

mais cuidados. As paredes das peças têm menor espessura e a sua textura é granulosa. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 28 

Foram fabricadas com cozeduras redutoras, por vezes incompletas, resultando em peças 

de tons castanho muito escuro a castanho avermelhado. Os elementos não-plásticos, 

ainda que frequentes, apresentam-se em menor concentração relativamente ao fabrico 

1a, incluindo micas, partículas negras, quartzo, minerais ferro-magnesianos e feldspato, 

este último abundante em determinadas peças, conferindo-lhes alguma individualidade 

(348,1183, 1522, 1617). 

Quanto ao tratamento das superfícies predomina o alisamento por vezes muito 

tosco (348, 663, 664, 667, 668, 672, 674, 678) e em menor percentagem o polimento e a 

aplicação de engobe espesso de tom castanho baço (679). A decoração ocorre 

essencialmente no exterior das peças, através de elementos diversificados (Est. IV e V): 

demarcação grosseira de linha incisa junto ao bordo (249); frisos com incisões de 

secção em V sobre o bordo (667, 674); triângulos impressos sobre o bojo (560, 679); 

caneluras oblíquas de secção em V (668); asas cegas (676); cordões plásticos com 

digitações (663, 671, 673, 675, 679, 1500) ou com motivo almendrado (2000); linhas 

ziguezagueantes (664); e estampilhas circulares com motivo radiado (678) e círculos 

impressos com 2,1cm de diâmetro, dispostos lado a lado (658). 

As peças estão na sua maioria bastante roladas e concressionadas, o que 

inviabiliza boa parte da sua identificação formal, para além da atribuição genérica a 

recipientes fechados (668, 675, 1183, 1208, 1517). No entanto merecem destaque nas 

formas fechadas os copos de perfil ovóide com 4,6 e 12cm de diâmetro de fundo (672, 

1167, 1617, Est. II); quatro vasos com bordos verticais ou sub-verticais sem 

espessamento de secção aplanada ou biselada indicando ligeira carena (249, 674, 

679,1149); um vaso de perfil em S (560, Est. V); um vaso de colo curto de perfil 

globular (1174, Est. I); e um vaso carenado (667, Est. V). Nesta divisão cabem ainda as 

formas do tipo potes, das quais subsistiu apenas o bojo (663, 678, Est. IV e V). 

Nas formas abertas há uma taça alta de tendência hemisférica (1522, Est. IIIb) e 

outra globular com bordo alto sem espessamento, com 26cm de diâmetro. Classificámos 

como taça baixa um recipiente de fundo plano de 10cm de diâmetro, a mesma medida 

de bordo e paredes rectilíneas que poderia corresponder a um “saleiro” ou cadinho, pela 

sua semelhança formal aos já publicados neste assentamento, embora não tenhamos 

observado vestígios de fundição (1159, Est. IIIb). 

O conjunto correspondente ao fabrico 1c abrange a cerâmica manual que 

considerámos ser de fabrico mais cuidadoso, com pastas mais compactas, na sua 

maioria contentores de pequena e média armazenagem. Assim sendo, os 
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desengordurantes mais empregues são o feldspato, o quartzo e os minerais ferro-

magnesianos, de dimensão pequena a média, resultando as cozeduras redutoras em 

peças de tons muito escuros, do castanho ao negro, acrescendo que muitas terão sido 

intensamente expostas ao fogo. Neste âmbito, nem sempre resulta isenta de dúvidas a 

distinção entre as condições de utilização da peça e as alterações conferidas pela 

situação de jazida. 

O alisamento das superfícies é o tratamento mais comum destas peças, que em 

certos casos também foram bem polidas interna e externamente (342, Est. IIIa). As 

peças com motivos decorativos são escassas, podendo considerar-se as que apresentam 

um friso demarcando o início do bojo com excisões oblíquas (669, Est. II), com 

excisões formando um motivo triangular rodeado por pequenas excisões que se 

estendem para a asa (680, Est. V) e com desenho inciso em espinha (670, Est. V). 

Predominam as formas fechadas, das quais quatro não permitiram identificação. 

Salientem-se os vasos de perfil em S, com arranque de asa de fita e 12cm de diâmetro 

de bordo (680, Est. V), três vasos de perfil troncocónico, com bordo sub-vertical ou 

ligeiramente esvasados sem espessamento (333, 1277, 1307, Est. I), e um vaso carenado 

com bordo esvasado simples de 18cm de diâmetro de boca (669, Est. II). 

Reconheceram-se ainda dois potes, um de corpo globular (342, Est. IIIa), outro ovóide 

(1173, Est. II), com 34cm e 25cm de diâmetro de bordo respectivamente. Outros 

exemplares devem ter pertencido a pequenos potes, com 13, 24 e 16 cm de diâmetro da 

boca (327, 328, 331, Est. I e II). Identificou-se, igualmente, uma talha de bordo 

esvasado com espessamento externo de 36cm de diâmetro e colo alto estrangulado (132, 

Est. IIIa). Finalmente, registou-se um fragmento correspondente ao intervalo entre duas 

janelas triangulares (2,7cm de lado) de um queimador de essências com decoração 

incisa (657, Est. V). 

 

4.1.2. Discussão 

A cerâmica manual do Castelo Velho de Safara insere-se na gramática oleira de 

tradição local presente em numerosos povoados sidéricos, sendo a sua produção 

certamente de carácter local e regional. Estas peças foram recuperadas em diversos 

sítios do Sudoeste peninsular, com pastas grosseiras produzidas manualmente, podendo 

utilizar o torno assistido ou “torneta”, usualmente empregue na parte superior das peças. 

Num contexto mais lato, detecta-se no conjunto de Safara a tendência para um 

repertório formal, no qual coexistem arcaísmos com aspectos inovadores, tal como 
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observado para a generalidade dos sítios da denominada II Idade do Ferro. Apresentam, 

contudo, certa diversidade decorativa, uma característica distintiva dos repertórios 

cerâmicos do Sudoeste (Berrocal-Rangel, 1994). Em termos funcionais destinar-se-iam 

a um espectro de utilizações quotidianas centrado na preparação e confecção de 

alimentos (potes/panelas de diferentes volumetrias com vestígios intensos de fogo), no 

consumo (copos e taças), na preparação de alimentos (alguidares) e armazenagem 

(Fabião, 1998, III, 55). Destacam-se as formas fechadas, sendo que a diversidade 

morfológica ao nível dos bordos criou dificuldades no estabelecimento das 

funcionalidades específicas e na própria elaboração do reportório formal.  

A ausência de contextualização estratigráfica, bem como a reduzida dimensão 

dos fragmentos levaram-nos a uma análise centrada preferencialmente em sítios na 

bacia do Ardila, que nos permitissem determinar elementos comuns aos conjuntos de 

cerâmica manual num espectro local e regional. No entanto, a ausência de estudos 

arqueológicos numa parte importante dos assentamentos instou-nos a expandir o âmbito 

que privilegiámos. Assim, o conjunto de Safara inscreve-se no contexto das cerâmicas 

de tradição pré-romana de sítios alto-alentejanos como Cabeça de Vaiamonte (Fabião, 

1998), a necrópole da Herdade da Chaminé (Nolen, 1985), os castros de Segóvia e 

Veiros (Fabião, 1992), mas também em assentamentos da bacia do Ardila, como 

Cantamento de La Pepina (Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988), Sierra de La 

Martela (Enriquez, Rodríguez Díaz, 1988) e Capote (Berrocal-Rangel, 1994c). 

Neste âmbito local/regional, refira-se a tradição oleira estudada nos povoados 

entre o Zebro e o Alcarrache, afluentes da margem esquerda do Guadiana, com 

afinidades formais à realidade documentada em Safara. Sobre estas predominam as 

formas fechadas, sobretudo nos vasos de perfil em S anguloso, como o 327 (Est. I). 

Estes vasos manifestam um maior ou menor estrangulamento do colo e exvertimento 

variável do bordo, como na forma I do Monte da Pata, forma II do Monte das Candeias 

e forma IV do Castelo das Juntas, em contextos dos séculos III-II a.C. (Albergaria et al., 

no prelo). Na Malhada dos Gagos, sítio na margem direita do Guadiana, os vasos de 

colo estrangulado são a forma mais frequente da cerâmica manual (Calado, Mataloto e 

Rocha, 2007, 161). Reconhecem-se igualmente na Pasada del Abad, junto ao Chança, 

com cronologia do século IV a.C. (Pérez Macias, 1993, fig.2, Est. II). Refiram-se 

também os vasos de perfil em S do século II a.C. do Cerro de La Muela (Aroche) (Pérez 

Macias, 1993, 403) e de Cantamento de La Pepina (Rodriguez Díaz, Berrocal-Rangel, 

1988, fig.1, IV).  
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O tipo de formas como a 1174 de Safara (Est. I) surge em níveis sidéricos do 

castelo de Serpa (Braga e Soares, 1981, 122, fig.35), da Azenha da Misericórdia e do 

Bronze Final do Passo Alto (Soares, 1996; Soares, 2003). O fundo e bojo remanescente 

da 1208 (Est. I) deverá integrar-se nas formas fechadas da Cabeça de Vaiamonte 

(Fabião, 1998, III, fig.37, nº2 e 5). O vaso 1307 (Est. I) identifica-se com peças do 

Monte Judeu 6, dos séculos III-II a.C. (Albergaria et al., no prelo, fig.26, nº50), e do 

estrato do século II a.C. de Castillejos 2 (Fernández Corrales, Sauceda Pizarro e 

Rodríguez Díaz, 1994, fig.10, nº7). Já o vaso de bordo extrovertido e colo pouco 

acentuado 669 (Est. II) tem paralelo nos recipientes manuais de Mirobriga (Soares e 

Silva, 1979, Est. II, nº13) e na forma VIII.A da Rua do Sembrano, em Beja, presente 

desde os níveis mais antigos de construção da fortificação até à época romana 

republicana (Grilo, 2005, Est. XXXI, nº1013.0038 e Est. XXXVII, nº0730.0035). 

Quanto aos copos ovóides de Safara 672 e 1167 (Est. II) apresentam 

formalmente semelhanças com as urnas manuais de pequena dimensão da Herdade da 

Chaminé (Fabião, 1998, III, fig.29, nº516 e 519) e com recipientes de bordo reentrante 

com decoração plástica de Mirobriga (Soares e Silva, 1979, Est. I). O fundo da peça 

1167 é idêntico ao copo nº5 do depósito votivo de Garvão e as incisões sobre cordão 

plástico identificam-se em boa parte dos recipientes deste tipo ali recolhidos (Beirão et 

al., 1985, 62, fig.16, nº5). Estes copos e pequenos potes, com diferentes tratamentos da 

superfície e frequentes alterações de tom, constituem parte dos 15% total dos 

fragmentos fabricados manualmente no santuário. Foram classificados como “produção 

artesanal comum”, relacionada com os influxos culturais da Meseta, embora de matriz 

indígena (Beirão et al., 1985, 62). 

Ao nível dos recipientes de armazenagem, o exemplar 342 (Est. IIIa) apresenta 

parede de perfil reentrante, como a forma II de Estrela 1, dos séculos III-II a.C. 

(Albergaria et al., no prelo), ou a forma I dos séculos IV a II a.C. da Ermita de Belén 

(Rodríguez Díaz, 1991, 42 e 146, fig.88,1059). Nos potes de colo curto, os 1173 e 1174 

(Est. I e II) têm afinidades formais com os recipientes pré-romanos da Cabeça de 

Vaiamonte e Mesas do Castelinho, com as urnas da necrópole da Herdade da Chaminé 

(Nolen, 1985, 160; Fabião, 1998, III, fig.38, nº1 e 39; fig.44, nº10; fig.32 nº5), com a 

forma IV do povoado Estrela 1 (Albergaria et al., no prelo), os recipientes da Pasada del 

Abad (Pérez Macias, 1993, fig.2, Est. 2), a forma IV de Capote (Berrocal-Rangel, 1994, 

155, fig.54, nº3347) e a forma VII da Azougada (Antunes, 2005, Est. CXXXII, nº355). 
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Percentualmente, a Ermita de Belén apresenta inferior quantidade de formas e 

motivos decorativos de cerâmica manual relativamente a sítios da Baixa Extremadura, 

como Capote ou Cantamento de La Pepina. Em Castañuelo constituem a maioria do 

espólio exumado, datando da segunda metade do século V a.C. e princípios do século 

IV a.C.. A cultura material estaria ligada às migrações de populações mesetenhas, 

destacando-se os grandes recipientes de carena alta e bordo côncavo, vasos de perfil 

ovóide e bordo esvasado e reproduções locais das ânforas importadas de Cádiz (Pérez 

Macias, 1993, 397). Nesta área a maioria das cerâmicas manuais corresponde a vasos 

troncocónicos de perfil em S e pé anelar. 

Na reduzida amostragem das formas abertas de Safara destaque-se a taça 1522 

(Est. IIIb), na esteira da forma IV de Serros Verdes 4, dos séculos VI-V a.C. (Albergaria 

et al., no prelo), da forma IX da Ermita de Belén, embora de menor profundidade, da 

forma I de Capote (Berrocal-Rangel, 1994, 143, fig.49), e de objectos da Pasada del 

Abad, do século IV a.C. (Rodríguez Díaz, 1991, 44, fig.14, IX.3; Pérez Macias, 1993, 

Est. II, fig.2). Ainda nesta categoria destaque-se a peça 1159 (Est. IIIb), parecida aos 

designados “saleiros” ou cadinhos de Safara já analisados quimicamente (Soares et al., 

1994, 190, fig.3, nº1; Soares, 2001a), embora sem qualquer vestígio de fundição. Tem 

afinidades nas formas calcolíticas de Castillejos 1 (Fernández Corrales, Sauceda Pizarro 

e Rodriguez Díaz, 1994, 73, fig.3, nº8). 

No que se refere às pastas e tratamento das superfícies, já verificámos a 

existência de elementos comuns, que se repetem na Ermita de Belén (Rodriguez Díaz, 

1991), Cantamento de La Pepina (Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988), Sierra de La 

Martela (Enriquez, Rodríguez Díaz, 1988), Mirobriga e Garvão (Beirão et al., 1985). 

Nos dois primeiros assentamentos, o significativo conjunto de cerâmica manual atinge 

os 40% do total de peças exumadas, prevalecendo os exemplares lisos. Também nestes 

sítios as argilas são pouco depuradas, com elementos não-plásticos de dimensão média a 

grande, e as cozeduras deficientes, originando gradações na cor. As superfícies 

exteriores estão rudemente alisadas ou polidas, por vezes estendendo-se esta técnica 

para o interior da peça junto ao bordo (Soares e Silva, 1979; Beirão et al., 1985, 61; 

Rodríguez Díaz e Berrocal-Rangel, 1988, 217; Rodríguez Díaz, 1991, 41; Enriquez 

Navascués e Rodríguez Díaz, 1994, 116). Já em Castillejos 1, o estrato I do século IV 

a.C. é caracterizado por este tipo de cerâmica associada ao ambiente cultural “túrdulo-

turdetano”, materializado no espólio do Cerro Macareno, no vale do Guadalquivir 

(Fernández Corrales, Sauceda Pizarro e Rodriguez Díaz, 1994, 73, fig.3, nº8).  
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Este tipo de cerâmica de Safara também se identifica com o espólio manual dos 

pequenos habitats rurais do Monte da Atafona, Herdade do Pomar e Pedra da Atalaia, 

habitados entre os séculos IV a II a.C., com afinidades às culturas da Meseta Ocidental 

(Soares e Silva, 1985, 120). Na Malhada dos Gagos, as produções manuais reportam-se 

a formas fechadas para armazenagem e confecção de alimentos, representando 45% da 

cerâmica recolhida. São pastas de qualidade média contendo elementos não-plásticos de 

grande calibre (Calado e Mataloto, 2008). 

  No domínio dos exemplares com decoração, claramente inferiores 

percentualmente, há paralelos abundantes para os três tipos presentes. Os exemplares 

663, 673 e 2000 têm cordões plásticos digitados na parte superior do corpo (Est. IV e 

V), seguindo a tradição de conjuntos de âmbito local e regional de sítios como Cabeça 

de Vaiamonte (Fabião, 1998, Fig.53, nº2), Malhada dos Gagos (Calado e Mataloto, 

2008, 1895), Garvão (Beirão et al., 1985, 63), Serpa, dos séculos IV-III a.C. (Braga e 

Soares, 1981, fig.2, nº11; Soares e Braga, 1986, 188-189, nºs 27, 28), Cantamento de La 

Pepina (Rodríguez Díaz e Berrocal-Rangel, 1988, fig.11, b.149) e Capote (Berrocal-

Rangel, 1994, 80, fig.21). Identificam-se, também, com os materiais das fases IIIA2 

(375-330 a.C.) e IIIB (330-200 a.C.) do Oppidum de Badajoz (Berrocal-Rangel, 1994a, 

129-187), surgindo na mesma linha em Castañuelo, onde se considera que os motivos 

são originários do Campaniforme da Andaluzia ocidental (Del Amo e De La Hera, 

1978; Rodríguez Díaz, 1991, 46-48; Pérez Macias, 1993, 400). Refira-se ainda o 

exemplar 677 (Est. IV), cujo cordão plástico foi impresso com a ponta dos dedos 

unidos, idêntico ao verificado em Capote (Berrocal-Rangel, 1994c). 

As impressões de triângulos dos recipientes 560 e 669 foram efectuadas 

directamente sobre o corpo da peça (Est. V e II); peças similares com o ombro marcado 

estão igualmente presentes no castelo de Serpa (Braga e Soares, 1981, fig.3, nº8), na 

forma IV de Capote (Berrocal-Rangel, 1994c, 155, fig.54), na Ermita de Belén 

(Rodríguez Díaz, 1991, 159, fig.101, 1319), na Pasada del Abad (Pérez Macias, 1993), 

nas Mesas do Castelinho (Fabião, 1998, III, fig.64, nº1), na Malhada dos Gagos (Calado 

e Mataloto 2008, fig.9, 1347) e em Cantamento de La Pepina (Rodríguez Díaz, 

Berrocal-Rangel, 1988, 225, fig.7) e, em termos formais, nos níveis do século IV-II a.C. 

da Rua do Sembrano, em Beja (Grilo, 2005, Est. XL, nº0714.002). 

Em termos ornamentais, o fragmento 667 de Safara apresenta incisões sobre o 

bordo (Est. V), tal como os recipientes da Malhada dos Gagos, datados entre os séculos 

VI e IV a.C. (Calado, Mataloto e Rocha, 2007, 164, nº513; Calado e Mataloto, 2008, 
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201), de Serros Verdes 4, dos séculos VI-V a.C. (Albergaria et al., no prelo, fig.14.), de 

Beja (Grilo, 2005, Est. XL, nº0714.0002), da ocupação sidérica do Passo Alto (Soares et 

al., no prelo, fig.14, nº2), e do Alto de São Gens, do Bronze Final (Mataloto, 2004b, 

162, fig.22). Estes elementos assentam em modelos já utilizados neste período, em 

sítios da Extremadura espanhola, como Aliseda (Rodríguez Diáz, Pavón Soldevilla, 

1999, 62, fig. 18; 172, nºs 535, 538) e El Risco (Enríquez Nasvascués, Rodríguez Diáz, 

Pavón Soldevilla, 2001, 73). 

A decoração do copo ovóide 672 apresenta incisões oblíquas num friso saliente 

do fundo (Est. II), tal como sucede em Cantamento de La Pepina (Rodriguez Díaz, 

Berrocal-Rangel, 1988, fig.3, 4, 5 e 11), na Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991, 47, 

fig.16.5), em Capote (Berrocal-Rangel, 1994, 80 e Lâm.16, nº586) e Mirobriga, cujos 

recipientes têm os cordões plásticos aplicados na parte superior das peças, dos séculos 

V e IV a.C. (Soares e Silva, 1979, Est. I, nº1, 2, 3). g 

Quanto às pastas verificámos, à semelhança do que sucede na Ermita de Belén, 

que os exemplares decorados apresentam um maior grau de depuração, tendência para 

ser cozidos em ambiente redutor e acabamentos superficiais mais cuidados, por vezes 

polidos. A peça 680 de Safara possui estas características e tem no corpo decoração 

inciso-impressa, cujas incisões foram alargadas através de punção fino e em forma de 

canal (Est. V). A delimitação do triângulo por folhas de acácia ou espigados e a 

composição ornamental segue o padrão das observadas em triângulos inversos do tipo 

7.10 de Capote (Berrocal-Rangel, 1994, 130; Rodríguez Díaz, 1991, 117, nº533 e 140, 

nº970 e 973). Estes motivos de gosto geometrizante foram também exumados nos níveis 

de ocupação sidérica do castelo de Serpa (Braga e Soares, 1981, fig.2, nºs 9 e 10), de 

Los Castillejos2, Cantamento de La Pepina, Sierra de La Martela, Alcazaba de Badajoz 

e Cerro del Castillo e, na zona de Cáceres, em Villasviejas de Tamuja com datas entre 

os séculos V a III a.C. (Berrocal-Rangel, 1994c, 131). A média dos diâmetros das 

formas fechadas em Safara ronda os 19cm, podendo atingir os 36cm (132, Est. IIIa), 

valor análogo ao contabilizado naquele sítio da Baixa Extremadura (Rodríguez Díaz, 

1991, 41). O tipo VIII do Cantamento da La Pepina, pelo diâmetro e morfologia de 

bordo esvasado, secção arredondada e colo alto, teria funções análogas ao recipiente de 

Safara (Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988, 218). 

Nos escassos elementos de preensão observados no conjunto, as asas cegas 676 e 

1165 de Safara são iguais às dos pequenos potes de Capote (Berrocal-Rangel, 1994), de 

Cantamento de Pepina (Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988, 218), da Ermita de 
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Belén (Rodriguez Díaz, 1991) e da Cabeça de Vaiamonte (Fabião, 1996, 71, fig.5; 

Fabião, 1998, III, fig.37, nº5 e 6). Na margem direita do Guadiana, as asas cegas da 

Malhada dos Gagos atravessam a Idade do Ferro e no Alto de São Gens surgem em 

níveis dos séculos VII a VI a.C. com raízes na tradição oleira do Bronze Final (Calado, 

Mataloto e Rocha, 2007, 164; Mataloto, 2004b, 150). Estes elementos dispõem-se sobre 

o bordo ou abaixo deste e integram a baixela cerâmica pré-romana, embora o seu 

carácter pareça ser mais ornamental do que funcional, um fenómeno observado 

igualmente no Norte peninsular. 

A ornamentação traduz-se em inúmeras soluções simples, designadamente os 

das peças 668 e 669, ou combinando diversas técnicas. A relação entre a forma e o tipo 

decorativo está documentada em sítios da segunda metade do primeiro milénio a.C., 

embora se possam buscar afinidades nos materiais do Bronze Final. Tanto esta 

decoração como as linhas quebradas incisas do exemplar 664 são equiparáveis aos potes 

de Garvão (Beirão et al., 1985), Capote (Berrocal-Rangel, 1994, 329, Lâm.3, fig.115), 

Cabeça de Vaiamonte (Fabião, 1998, Fig.50, nº1; fig.37, nº4), Malhada dos Gagos 

(Calado e Mataloto, 2008, 203), Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991,159, fig.101, 

1322) e Cantamento de La Pepina (Rodriguez Díaz e Berrocal-Rangel, 1988, 217), com 

diferentes capacidades volumétricas. No que se refere à filiação dos esquemas incisos 

de Safara estes serão, à semelhança de sítios de ocupação coeva, em grande parte 

alicerçados no Bronze Final da Extremadura e Alentejo, mas adquiriram uma nova 

personalidade que se revê nos esquemas decorativos e suportes do depósito A de 

Capote, repartindo-se igualmente pelos assentamentos de Fregenal de La Sierra, de 

Castillo de Jerez e do cerro do Castelo de Arouche, ao longo dos séculos V a III a.C. 

(Berrocal-Rangel, 1994c, 157-158). 

As linhas quebradas podem aparecer em contextos dos séculos VII a V a.C. do 

Cerro Macareno, em Sevilha, ou na Herdade da Sapatoa, na segunda metade do século 

VII a.C. (Mataloto, 2004b). Estes motivos coexistem, a par dos cordões digitados e das 

estampilhas, em castros da Meseta Norte, como El Raso de Candeleda, Chamartín de La 

Sierra, com cronologias do Bronze Final e inícios da Idade do Ferro (Férnandez Gómez, 

1986; Berrocal-Rangel, 1994c).  

 O fragmento decorado com «espinha de peixe» de Safara (670, Est. V) segue um 

motivo recorrente desde o Bronze Final. Surge também em peças dos castros da Alta 

Extremadura espanhola, em níveis dos séculos V e IV a.C., onde geralmente se dispõem 

abaixo da linha do bordo no tipo C5 de Martín Bravo (1999, 232). Refiram-se ainda os 
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fragmentos de Espinhaço de Cão, dos séculos VI-IV a.C. (Calado e Mataloto, 2008, 

201, fig.8, nº436), da Pasada del Abad, do século IV a.C. (Pérez Macias, 1993, 401), e 

do santuário de Garvão (Beirão et al., 1985). 

Os motivos da cerâmica estampilhada ou matrizes impressas foram realizados 

sobre pastas frescas antes da cozedura. Os principais focos peninsulares da produção 

desta ornamentação, embora com gramáticas e eventualmente significados distintos são: 

o vale do Ebro, o Alto Douro, a Meseta Norte, o Noroeste, a Andaluzia e o Sudoeste. 

Este tipo decorativo apresenta-se tanto em cerâmica manual como ao torno, analisando-

se aqui apenas as primeiras. 

O fragmento 678 tem impresso um motivo circular radiado com 3,1cm diâmetro 

(Est. V), disposto em linha na parte superior do corpo, sendo a superfície exterior 

cuidadosamente alisada, certamente com auxílio da “torneta”. Integra-se no Grupo I de 

Carlos Fabião, que junta os recipientes de armazenagem de grandes dimensões e maior 

antiguidade. Podem remontar desde o século V a.C. até inícios ou meados do século II 

a.C., exemplo do que sucede em Veiros, Segóvia, Baldio e Capote, coincidindo na fase 

final com importações itálicas republicanas (Fabião, 1998, II, 79-84). Os recipientes 

com este tipo de decoração inserem-se na tradição dos reportórios da Cabeça de 

Vaiamonte, Mesas do Castelinho (Fabião, 1998, III, fig.54, nº5 e 6; fig.62, nº3), Ermita 

de Belén (Rodríguez Díaz, 1991, 32), na cerâmica a torno tosca do sector Puerta de 

Carros de Badajoz (Enriquez et al., 1998, 183, fig.9) e numa forma executada a torno da 

Sierra de La Martela, dos fins do século IV a.C. a começos da centúria seguinte 

(Enríquez Navascués, Rodríguez Díaz, 1994, fig.6, nº25). Estes motivos discoides 

surgem também na Malhada dos Gagos (Calado, Mataloto e Rocha, 2007, 164), na 

cerâmica a torno com motivos triangulares da Pasada del Abad, do século IV a.C. 

(Pérez Macias, 1993, 401), no motivo 6.2 de Capote (Berrocal-Rangel, 1994, fig.34, 

2751) e em Garvão, na viragem deste século para a centúria seguinte, embora aqui o 

motivo circular apresente desenhos internos diferentes (Beirão et al., 1985). 

Este motivo decorativo parece predominar em povoados com longa diacronia 

ocupacional, como Segóvia e Badajoz, neste último no nível dos séculos IV-III a.C.. 

Também o povoado de Castillejos 2, com as referidas ocupações calcolítica e sidérica, 

tem cerâmicas com estampilhas circulares de fabrico e utilização local, embora com 

maior complexidade que as de Safara, sendo aqui datadas do século IV a.C.. Também 

circular é a matriz impressa em linha no contentor 658 de Safara, com 2,1cm de 

diâmetro (Est. V), reconhecido nos níveis arqueológicos de Serpa em data posterior ao 
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século IV a.C. (Soares e Braga, 1986, nº19), em Garvão, dos séculos IV-III a.C. (Beirão 

et al., 1985, fig.25, nº1), e em Beja (Grilo, 2005, Est. XXI, nº1016.0215). 

Entre as cerâmicas manuais de Safara refira-se o queimador de essências 657 

(Est. V). Estes recipientes revelam uma grande diversidade de formas, sendo a mais 

comum a de corpo globular com o pé destacado, cujas variações adquirem significado 

regional nos povoados “célticos” do Sudoeste. Ao nível dos padrões ornamentais a sua 

motivação seria eminentemente funcional (Berrocal-Rangel, 1994, 91). Embora a sua 

presença seja mais frequente em ambiente cultual, como Capote e Garvão, ocorrem 

igualmente em contexto habitacional e funerário, nomeadamente nas necrópoles de 

Cáceres, como Villasviejas de Tamuja (Ongil Valentín, 1991), La Coraja (Redondo 

Rodríguez, Esteban Orteaga, Salas Martín, 1991), Las Cogotas (Ruiz Zapatero, Alvarez 

Sanchís, 1995) e Cantamento de La Pepina (Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988).  

O reduzido fragmento de Safara permite apenas adivinhar o formato triangular 

de duas janelas, rodeadas por linha incisa. É um motivo presente no “vaso calado” da 

Pasada del Abad (Pérez Macias, 1993, 401), e na Forma III da Ermita de Belén, com 

janelas triangulares e decoração incisa (Rodríguez Díaz, 1994, 43). Este tipo de 

recipiente abrange um intervalo cronológico dos séculos IV e III a.C. no Cantamento de 

La Pepina (Rodríguez Díaz e Berrocal-Rangel, 1988, forma VI.c, fig.10). O grupo de 

Garvão é essencialmente liso e data dos séculos IV-III a.C. (Beirão et al., 1985, fig.18), 

tal como os exemplares de Serpa (Soares e Braga, 1986, 186, nº11) e da necrópole da 

Atafona (Fabião, 1998). Refiram-se, pela sua proximidade a Safara, os exemplares do 

Cerro Furado, com decoração incisa, sem contexto estratigráfico (Ribeiro, Ferreira, 

1971), além dos exemplares de Vaiamonte, mais recentes que os de Garvão (Fabião, 

1998, II, 67 e III, 49, nº3, 4). Também em Capote (Berrocal-Rangel, 1992, 107-108) ou 

em Cantamento de La Pepina se registam estes vasos fenestrados até fins do século II 

a.C. ou inícios do I a.C. (Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988). 

 Pelas formas e estéticas decorativas analisadas conclui-se que a cerâmica manual 

de Safara, à semelhança do observado em sítios do Sudoeste peninsular, tem um regime 

de produção local marcado pela simplicidade formal. Verifica-se, pois, a continuidade 

deste tipo de cerâmica que, alicerçada nas matrizes do Bronze Final e do Horizonte 

Cultural de Cogotas II, é transversal à segunda metade do primeiro milénio a.C., 

chegando a conviver em sítios como Capote com as importações itálicas (Fabião, 1998, 

II, 77; Berrocal-Rangel, Triviño, 2003). A sua produção e fabrico numa escala 

circunscrita, bem como a assimilação de motivos formais e decorativos, reflectem as 
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distintas correntes culturais que enformam a chamada “Betúria Céltica”, com forte 

componente de elementos da Meseta (Pérez Macias, 1993, 402). A variabilidade 

observada ao nível dos recipientes poderá estar associada, não só à progressiva 

especialização da cerâmica de armazenagem, mas também ao carácter local destes 

recipientes moldados à matriz dos oleiros. Em adição estaria a utilização de decoração 

variada e profusa, complementar às diversas funções dos tipos cerâmicos produzidos ao 

torno. Parece, assim, coerente adiantar que na elaboração do catálogo formal a ausência 

de afinidades directas para alguns exemplares poderá hipoteticamente ser fruto das 

especificidades do assentamento e da efectiva falta de estudos do espólio da bacia do 

Ardila. 

Os indicadores cronológicos deste tipo de cerâmica de Safara seriam 

seguramente mais precisos caso proviessem de níveis estratigráficos. No entanto, é 

possível esboçar algumas reflexões: os motivos espinhados estão muito presentes nos 

castros da Alta Extremadura, em Pasada del Abad ou na Malhada dos Gagos nos 

séculos V-IV a.C.; a presença da estampilhas radiadas em grandes contentores está 

registada em povoados como Segóvia, Veiros e Los Castillejos de Fuente de Cantos em 

cronologias do século V-IV a.C.; formas como os queimadores de essências e copos 

ovóides, com ou sem decoração, foram exumados em contextos habitacionais dos 

séculos IV-III a.C.; a associação forma-motivo do vaso de perfil em S com polimento 

integra-se na panóplia oleira de assentamentos da bacia do Ardila com esta cronologia. 

No cômputo geral consideramos que a cerâmica manual de Safara deverá integrar-se 

num intervalo cronológico entre os séculos IV e I a.C., uma vez que este tipo se presta 

igualmente a anacronismos. 

 

 

4.2. Cerâmica de cozedura oxidante 

 

4.2.1. Descrição 

 

Neste capítulo, consideramos a cerâmica fabricada ao torno de cozedura 

oxidante, independentemente das suas particularidades e excluindo os exemplares 

decorados com pintura ou revestidos a engobe, analisados em capítulo próprio. Os 

fabricos 3, 4 e 5 que constituem esta produção podem distinguir-se pela coloração da 

pasta, respectivamente vermelha, laranja e beige, tendo-se subdividido estes grupos de 
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acordo com características particulares adiante explanadas, relacionadas com o grau de 

homogeneidade e depuração das pastas, com a presença de núcleos escurecidos, 

coincidindo também com o maior ou menor cuidado do tratamento das superfícies. 

O fabrico 3a inclui os exemplares fabricados com pastas depuradas e de texturas 

suaves, ligeiramente granulosas, com desengordurantes de pequena dimensão (micas, 

quartzo, feldspatos e minerais ferro-magnesianos) e tonalidade vermelha a laranja-

avermelhado. Assinale-se a persistência de núcleos de coloração cinzenta escura com 

superfícies alaranjadas, evidenciando a cozedura irregular em ambiente redutor com 

arrefecimento oxidante ou pastas contendo abundante matéria orgânica. O tratamento 

das superfícies divide-se equitativamente entre o alisamento (73, 128), o polimento 

(84), por vezes associados na mesma peça (302 e 1367), e o acabamento com engobe 

pouco espesso de tom castanho escuro (1610) ou castanho claro (90). 

De entre as formas abertas destaquem-se as cinco taças hemisféricas com bordo 

no prolongamento da parede simples e diâmetros entre os 20 e 22cm (73, 84, 106, 

1367), uma das quais corresponde a um fundo anelar com 7cm de diâmetro (1607) e 

uma taça globular de 17cm de diâmetro, a 128; o exemplar 1367 possui perfuração junto 

ao bordo, de 0,2cm (Est. VI). Contabilizámos nas formas fechadas dois vasos, um com 

bordo esvasado e espessamento externo e outro esvasado de secção aplanada, 

respectivamente de 18 e 24cm de diâmetro, apresentando o primeiro bom polimento no 

interior (302, 371). Refira-se também um testo ou taça pequena com o bordo 

ligeiramente aplanado e 12cm de diâmetro (90, Est. VI), um fundo plano com 10 cm de 

diâmetro, certamente pertencente a forma fechada (1608, Est. XIa), e uma base em 

“bolacha” côncava, com exterior revestido por engobe castanho escuro (1610, Est. VII). 

No grupo de fabrico 3b, as peças apresentam um nível de depuração superior ao 

anterior, com escassez dos seguintes desengordurantes: partículas negras, micas e 

feldspato de grão fino. Ao nível do tratamento das superfícies reporta-se: alisamento em 

ambas as faces, em seis peças (22, 53, 57); polimento de boa qualidade em ambas as 

faces, em nove ocorrências (101, 299, 1603); e aplicação de engobe castanho na face 

externa (294) ou cinzento na face interna (17), em dois casos. 

Em termos formais reconhecem-se nas formas abertas seis taças hemisféricas 

(17, 22, 53, 57, 70) e quatro globulares (80, 93, 115), com bordo no prolongamento da 

parede de 18 a 22cm de diâmetro, uma das quais com fundo anelar côncavo de 13cm, 

demarcado externamente por caneluras (130). Detecta-se, também, uma taça de perfil 

invasor, com 9cm de diâmetro de bordo (93), e uma taça em miniatura, com bordo no 
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prolongamento da parede e espessamento interno, com 10cm de diâmetro (101). O pé 

anelar com caneluras externas (1603), também corresponde a taça (Est. VI e VII). Nas 

formas fechadas identificaram-se cinco vasos de colo estreito, com bordos esvasados 

com espessamento externo (286), um dos quais de secção triangular (294), três deles 

com a secção aplanada (211, 293, 299).  

A maior parte das cerâmicas do fabrico 4a foi efectuada com pastas 

medianamente depuradas, com desengordurantes escassos a frequentes de reduzida 

dimensão (micas, quartzo, partículas negras e feldspatos), revelando ambientes de 

cocção com persistência de núcleos cinzentos e castanho escuros e tonalidades 

alaranjadas nas superfícies. As faces estão alisadas (257), verificando-se apenas dois 

registos com polimento em ambas as superfícies (203, 1519) e dois com engobe na face 

externa (154, 404). Só dois fragmentos apresentam decoração com demarcação externa 

do bordo por ressalto (143) e linha reentrante incisa na secção e no colo (133).  

A esmagadora maioria das peças são formas fechadas, no entanto reconheceram-

se duas taças, uma de tendência hemisférica, outra globular (114, 372), e uma forma 

aberta indeterminada, com carena alta e ligeiro estrangulamento junto ao bordo, que 

mede 33cm de diâmetro (404, Est. IXa). Atribui-se, ainda, a esta categoria um fundo em 

anel com ônfalo (1516, Est. VII). 

Nas formas fechadas há um pote com perfil invasor e bordo de espessamento 

externo de secção arredondada (310), apresentando os restantes colo curto e bordo 

esvasado. Entre estes distinguem-se cinco com bordo esvasado simples de secção 

arredondada (154, 159, 170, 199, 405 - Est. IXb), um de secção aplanada (160), três 

com espessamento externo (167, 200, 252) e um ligeiramente pendente sobre o corpo da 

peça (196). Identificaram-se, igualmente, dois vasos carenados, de colo estreito com 13 

e 16cm de diâmetro do bordo (175, Est. IXb; 235, Est. X), oito vasos que, pelas 

reduzidas dimensões, não têm especificidade de perfil reconhecível, quatro com bordos 

esvasados simples de 18, 20, 14 e 16cm de diâmetro (138, 257, 284, 1540) e quatro com 

bordos esvasados com espessamento externo de 34, 16, 30 e 23cm de diâmetro (203, 

272, 273, 1519). O exemplar 133 é um vaso de colo curto, com bordo de secção 

aplanada e 15 cm de diâmetro (Est. X). Reconheceu-se também um jarro, com colo alto 

e espessamento externo com bordo de 8cm de diâmetro (377, Est. XIa). Finalmente, 

refiram-se os fragmentos atribuíveis a talhas, de parede tendencialmente ovóide, com 

28, 40, 34 e 36cm de diâmetro da boca, um fundo com 18cm de diâmetro (143,190, 192, 

202, 1527, 1648, Est. VIII) e uma de colo estreito com 40cm de diâmetro (178). 
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O grupo de fabrico 4b contém peças de pastas idênticas às anteriormente 

descritas, distinguindo-se pelo facto da cozedura ser uniformemente oxidante, com tons 

alaranjados. Os elementos não plásticos identificados são as micas, as partículas negras, 

o feldspato e o quartzo. O alisamento de ambas as faces constitui a maior parte dos 

tratamentos das superfícies, tanto nas formas abertas como nas fechadas, revelando-se 

apenas um vaso, um pote, um fragmento não identificado e uma taça com uma das faces 

polidas (296, 399, 654, 1366). Com aplicação de engobe contabilizámos três potes (145, 

384 e 385), igual número de vasos (186, 398, 1539) e o contentor de tendência vertical 

(1539). A decoração, marginal neste conjunto, faz-se pela aplicação de matriz de 

formato bitriangular (654) e linha incisa associada a digitações (263). 

Nas formas fechadas há sete potes com bordos esvasados simples ou com 

espessamento externo de secção arredondada (mais frequente) ou aplanada, dos quais 

quatro são de perfil globular (145, 151, 184, 654; Est. IXb e XIb), com diâmetros de 32, 

44, 40 e 32cm respectivamente. Nos 14 vasos identificados distinguem-se: cinco com 

bordo esvasado simples de secção aplanada, com 13 e 26 cm de diâmetro da boca (398 - 

Est. XIa, 1526), ou arredondada, com 24cm de diâmetro (161); oito com bordo esvasado 

com espessamento externo, dois de secção arredondada com 20cm de diâmetro de bordo 

(186, 209), um com idêntico perfil não mensurável (296), dois de secção biselada com 

40 e 30 cm de diâmetro (270, 1539) e três de secção aplanada com 24, 14 e 13 cm de 

diâmetro (213, 317, 1368 - Est. X); e, finalmente, um com espessamento externo e 

secção triangular com 13 cm de diâmetro (306, Est. X). Mencione-se, na categoria da 

armazenagem, dois contentores: um de tendência ovóide, com bordo de 30 cm de 

diâmetro no prolongamento da parede (191), e outro do qual apenas dispomos de uma 

porção de fundo plano (1637, Est. VIII). Algo particular é o pote/panela 176 (Est. X), 

com bordo esvasado e espessamento externo, com duas caneluras entre o bordo e corpo 

da peça, evidenciando vestígios de intensa utilização ao fogo. 

Nas formas abertas classificaram-se sete taças: duas globulares com bordo no 

prolongamento da parede simples e secção arredondada de 20cm de diâmetro (312, 

1428), uma hemisférica com 14cm de diâmetro de bordo também no prolongamento da 

parede (303, Est. VII) e quatro de perfil indeterminado, com pé em anel com ônfalo de 

6cm de diâmetro (1615). Paralelamente inventariaram-se taças miniaturizadas, de 12cm 

de diâmetro de bordo no prolongamento da parede simples (75 - Est. VII, 220, 1487), 

uma das quais com ressalto exterior junto ao bordo e paredes de 0,3cm; uma taça de 

carena alta, lábio espessado e extrovertido com 38 cm de diâmetro (1366); e um 
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possível testo com 16 cm de diâmetro (263). Registou-se ainda um pé em anel com 

ônfalo e 7,5cm de diâmetro (1601). Com este fabrico detectou-se também um fundo 

perfurado, reaproveitado como peso de tear (1640).  

O fabrico 5a engloba os exemplares de pastas medianamente depuradas, com 

superfícies castanhas claras e ocasionalmente núcleos de tom cinzento. Contém 

pequenas inclusões negras, minerais ferro-magnesianos e micas frequentes a 

abundantes. As peças têm as superfícies alisadas, excepto um vaso com polimento em 

ambas as faces (208) e um boião revestido com engobe espesso (406). Distinguem-se 

formas fechadas como uma talha de colo largo e bordo de 54cm de diâmetro (150, Est. 

XII), um pequeno pote (403) e um boião com 12cm de diâmetro (406, Est. XII). 

Reconheceram-se também quatro vasos de parede ovóide, com bordo esvasado simples 

de 12 a 20 cm de diâmetro (271, 319, 595), um dos quais de colo estreito (208, Est. 

XII), e um fragmento de parede com asa cega (653), talvez de um contentor. 

No grupo de fabrico 5b as pastas apresentam como elementos não-plásticos as 

partículas negras, os minerais ferro-magnesianos e o feldspato, proporcionalmente mais 

finos que no fabrico 5a. As cozeduras resultaram na oscilação da gradação da cor, entre 

o beige rosado e o beige acastanhado das superfícies e os núcleos cinzentos claros a 

azulados. Quanto ao tratamento das superfícies, a fragmentação do espólio não permite 

aferir as técnicas aplicadas na totalidade das peças. Inventariámos cinco exemplares 

com alisamento de ambas as faces (43, 64/76, 127, 321, 954), outros cinco revelando 

polimento no topo da peça junto ao bordo associado ao alisamento do bojo (74, 129, 

753, 1556), um exemplar com polimento e engobe (124), um apenas revestido por 

engobe (269) e outro ainda com polimento de ambas as faces (1663). 

Predominam, nas formas abertas, as taças com bordos simples no prolongamento 

das paredes (74, 124, 127), reportando-se uma com espessamento externo (64/76, Est. 

XIII), quatro de perfil globular, com 14, 16 e 22cm de diâmetro (43, 74, 124, 127), e 

duas com parede de tendência hemisférica e bordo no prolongamento da parede com 22 

e 19cm de diâmetro (64/76, 129 - Est. XIII). Reconheceram-se nas formas fechadas, um 

vaso de colo estreito com bordo extrovertido espessado externamente (269) e um jarro 

com 12cm de diâmetro, do qual possuímos apenas o bordo aplanado e parte do colo alto 

e afunilado (321). Quanto a duas outras formas fechadas, uma é o bojo de tendência 

globular de um vaso ou talha (1556) e o outro tem funcionalidade indefinida (753). 

O fabrico 5c refere-se a um conjunto bem diferente dos anteriores, embora de 

cozedura oxidante, sendo neste caso uniforme e produzindo recipientes de coloração 
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entre o beige e o amarelado. Foi realizado com pastas predominantemente calcárias, 

bem depuradas, finas e compactas, de textura suave, com desengordurantes micáceos e 

partículas negras de dimensão inferior a 1 mm. Estes aspectos remetem para uma 

cerâmica de proveniência exógena, infelizmente pouco explanada dado que a maioria 

dos fragmentos não permite uma atribuição formal. Registou-se, no entanto, uma taça 

com bordo no prolongamento da parede simples sem espessamento e secção 

arredondada (116) e três fragmentos de jarro com bordo aplanado e colo alto e afunilado 

na direcção do corpo da peça (311, 313 - Est. XIII, 322). 

 

4.2.2. Discussão 

A cerâmica oxidante é usualmente o tipo mais abundante na baixela dos 

povoados da segunda metade do primeiro milénio a.C., materializando-se em vasilhas 

de uso corrente de pequena, média e grande capacidade, utilizadas nas tarefas 

domésticas comuns. Trata-se de uma ampla e intensa produção local, caracterizada por 

critérios de fabrico aceites em maior escala, conferindo características estandardizadas, 

com uso generalizado durante os séculos IV e II a.C. nas bacias do Sado e Guadiana 

(Rodríguez Díaz, 1991, 51; Berrocal-Rangel, 1992, 107). O conjunto de Safara tem 

numerosas afinidades formais com os da Baixa Estremadura, como Cantamento de La 

Pepina, cujo grupo de cerâmica oxidada a torno terá origem nos pressupostos de fabrico 

que dominaram o Vale do Guadalquivir entre os séculos VI-V a.C. e a Romanização. As 

tonalidades obtidas naquele sítio, oscilam entre as cores alaranjadas ou avermelhadas, 

tal como em Safara, apresentando uma boa depuração e cuidado tratamento das 

superfícies (Rodríguez Díaz e Berrocal-Rangel, 1988, 233). Analisaremos aqui 

conjuntamente os fabricos 3 e 4 de Safara, coincidente com peças destas colorações, 

atentando separadamente ao fabrico 5, de pastas beiges. 

As formas abertas mais frequentes da cerâmica oxidante vermelha ou laranja são 

as taças, características dos assentamentos desta época, embora a sua génese formal 

esteja nas tradições oleiras do Bronze Final. Nesta categoria salientamos a taça simples 

com pé anelar 1607 (Est. VI), uma inovação sidérica, e a taça hemisférica 128 (Est. VI). 

Seguem modelos semelhantes aos de tradição pré-romana da Cabeça de Vaiamonte 

(Fabião, 1998, II, fig.36 nº2,4,5) e da II Idade do Ferro da Azenha da Misericórdia 

(Soares, 1996, 112, fig.6, 44). Taças de bordo simples são, aliás, “frequentes” em sítios 

da margem direita do Guadiana, como a Herdade da Sapatoa, do século VI-V a.C. 

(Mataloto, 2004, Est. XXXII-XXXIII), a Malhada das Mimosas, datada dos séculos III-
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II a.C. (Calado, Mataloto e Rocha, 2007, 165, fig.44), e o Monte da Tapada 39, dos 

séculos II-I a.C. (Calado, Mataloto e Rocha, 2007, 166, fig.46).  

A longa diacronia de uso deste tipo de recipiente, destinado ao consumo 

alimentar e para conter líquidos, sólidos e semi-sólidos (Fabião, 1998), está presente nos 

assentamentos entre o Zebro e o Alcarrache, como é o caso da forma III de Serros 

Verdes, dos séculos VI-V a.C., a forma V do Monte das Candeias 3, do século III a.C., e 

a forma I do Castelo das Juntas, com particular atenção para o pé anelar (Albergaria et 

al., no prelo). Refira-se ainda o paralelo com a forma III da Rua do Sembrano, em Beja, 

que constitui 21% das peças aí exumadas, distinguindo-se a variante hemisférica sobre a 

troncocónica, havendo um exemplar com perfuração paralela (Grilo, 2005, 43-44 e Est. 

XXXV, nº730.030). Possuem, à semelhança dos exemplares de Safara, bordo simples 

no prolongamento da parede e secção arredondada, com tratamentos de superfície 

alisados e em menor percentagem polidos. Em Garvão, a esta morfologia de bordo sem 

espessamento, pé em bolacha e dois orifícios para suspensão junto ao bordo atribui-se 

uma função de contentor de oferenda (Beirão, Silva, Soares, Gomes, Gomes, 1985, 98, 

fig.37 e 135), produzida em série e de diâmetro semelhante a Safara. É igualmente 

abundante na forma X da Ermita de Belén, que inclui taças de bases indistintamente 

planas, côncavas ou anelares, mas sempre com o pé indicado e diâmetro variável, que se 

revêem nas taças deste tipo de fabrico, em Safara. Recipientes idênticos de cerâmica 

oxidada foram também exumados em elevada percentagem no assentamento de Sierra 

de La Martela (Enríquez Navascués e Rodríguez Díaz, 1994, fig.5, nº21 e 22).  

As taças 22 e 80 de Safara, respectivamente de tendência hemisférica e globular, 

seguem a moldura formal de peças descritas durante longo intervalo cronológico, mas a 

espessura das paredes tende a diminuir com o avançar da cronologia na direcção da 

mudança de Era. 

A taça 1367 de Safara possui perfuração junto ao bordo (Est. VI), à semelhança 

dos exemplares pré-romanos da Cabeça de Vaiamonte (Fabião, 1998, II, fig.36, nº7), 

dos recolhidos nos níveis da segunda metade do século IV e da primeira do século III 

a.C. do Cantamento de La Pepina (Rodríguez Díaz e Berrocal-Rangel, 1988, 236, 

fig.16, a, b), e da forma X de Capote, com diâmetros de bordo idênticos. Neste último 

caso trata-se da forma mais representada, embora aí o contexto seja o de uma cerimónia 

ritual e a sua função possa estar relacionada com grandes banquetes cerimoniais onde as 

taças seriam efectivamente usadas. Sendo muito utilizada nos séculos IV-III a.C. no 

mundo pré-romano do Sudoeste, em Capote foi progressivamente substituída por pratos 
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mais abertos das produções cinzentas, sem desaparecer como produção oxidada 

(Berrocal-Rangel, 1994, 169). Este tipo de perfurações pós-cozedura junto ao bordo 

surgiram inicialmente nos níveis do século V a.C. de Cancho Roano e Medellín, sendo 

usualmente associados a uma função de armazenamento ou transporte (Fabião, 1998, II, 

39), tanto em ambiente doméstico como cultual. É o caso dos contentores votivos de 

oferendas da Azougada (Antunes, 2006), Garvão (Beirão et al., 1985) ou Cancho Roano 

(Celestino Pérez, Ed., 2003). A sua dispersão está bem representada no interior 

mesetenho e alentejano, ao invés da carência verificada no litoral português, de 

influência mediterrânica e em contextos orientalizantes (Mataloto, 2004, 68). 

Refiram-se, ainda, mais dois exemplares deste tipo de formas abertas recolhidos 

em Safara. Por um lado, a taça de tendência hemisférica 303 (Est. VII), muito 

semelhante a outras exumadas em Cantamento de La Pepina, embora a de Safara seja de 

diâmetro inferior (Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988, 236, fig.16, nº43). Por outro, 

o fragmento 1603 (Est. VII), com pé anelar com 6cm de diâmetro e caneluras externas. 

Tais características ocorrem, entre outros assentamentos, nas peças do nível IV do Corte 

1 da Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991, 150, fig.92), surgindo frequentemente na 

zona de Cáceres e no Alto Alentejo, ao invés dos pés em bolacha, mais característicos 

da área meridional, como Azougada, Mesas do Castelinho, Garvão ou Capote (Fabião, 

1998). 

Neste grupo identificámos em Safara uma peça que, pelas suas características 

morfo-estilísticas, corresponde a um tipo importado. A taça 130 de Safara (Est. VII), 

pela qualidade do fabrico, distingue-se claramente dos exemplares acima referidos. 

Parece, pois, ser um objecto igualmente estranho ao contexto local e regional da 

esmagadora maioria das peças. O mau estado de conservação, causado pelas inúmeras 

concressões, impede integrações mais precisas. 

Quanto às formas fechadas recolhidas em Safara com estes fabricos oxidantes, 

refiram-se em primeiro lugar os grandes contentores. A peça 1648 é um fundo plano de 

talha com caneluras internas e 18cm de diâmetro de fundo (Est. VIII). Peças idênticas 

estão bem representadas, tanto na Ermita de Belén, com 14cm de diâmetro (Rodríguez 

Díaz, 1991, 159, fig.92, nº1145), como na categoria dos recipientes de armazenagem de 

tradição pré-romana das Mesas do Castelinho, de aproximadamente 24cm (Fabião, 

1998, III, fig.65, nº3). A talha de perfil ovóide reentrante 143 (Est. VIII) assemelha-se à 

forma I-c da cerâmica a torno tosca da Ermita de Belén, atribuível aos séculos IV-III 

a.C. (Rodríguez Díaz, 1991, p.159, fig.101,nº1325). Também a peça 1637 (Est. VIII) 
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tem paralelo num fragmento do citado horizonte cronológico da Ermita de Belén 

(Rodríguez Díaz, 1991, p.159, fig.101, nº1317) e na Azenha da Misericórdia (Soares, 

1996, fig.6, nº45). Finalmente, o grande recipiente de bordo esvasado com 30 cm de 

diâmetro 184 (Est. IXb), que teria perfil globular ou ovóide e base plana, assemelha-se à 

forma III da Ermita de Belén, onde o diâmetro da boca se situa entre os 15 e 20cm 

(Rodríguez Díaz, 1991, 49, fig.17). 

Relativamente às formas fechadas de dimensão mais reduzida, veja-se a peça 

405, de bordo extrovertido, bem semelhante a um fragmento da Malhada das Mimosas, 

dos séculos III-II a.C. (Calado, Mataloto e Rocha, 2007, 165, fig.44, peça 630), e da 

forma I de cerâmica cinzenta do Monte das Candeias 3 (Albergaria, et al., no prelo). O 

pequeno vaso 306 (Est. X), com bordo de secção triangular, sugere a forma IV de 

cerâmica cinzenta de Estrela 1 e a forma III de cerâmica cinzenta do Monte da Pata 1, 

embora com diferentes diâmetros (Albergaria, et al., no prelo). Já o exemplar de bojo 

globular, colo alto e bordo extrovertido 1519 (Est. IXb), assemelha-se aos recipientes de 

tamanho médio, designados por urnas oxidantes, do assentamento da Sierra de La 

Martela (Rodríguez Díaz, 1989, fig.5, nº4), bem como à forma IV do Monte das 

Candeias 3, à forma II do Monte da Pata e à forma IX do Castelo das Juntas (Albergaria 

et al., no prelo). 

O vaso bitroncocónico 175 de Safara (Est. IXb), de colo estreito e pequena 

dimensão, tem também semelhanças nas formas decoradas de cozedura oxidante da 

Sierra de La Martela (Rodríguez Díaz, 1989, fig.6, nº25) e na forma VII do mesmo tipo 

cerâmico da Ermita de Belén, que se encontra revestida a engobe vermelho tardio, 

filiada na forma 4 de Cuadrado (Rodríguez Díaz, 1991; Silva e Gomes, 1992, 251, 

fig.43). Ocorre indistintamente em povoados e necrópoles, sendo-lhe apontada uma 

cronologia entre o século IV a.C. e a Romanização. A exclusividade da peça, tanto em 

Safara como na Ermita de Belén, remete para o facto de se tratar de um produto 

importado (Rodríguez Díaz e Berrocal-Rangel, 1991, 55, fig.21, forma VII). A peça de 

Safara tem um colo mais curto que o de uma das variantes de produção oxidante da 

forma VI.1 da Azougada, um vaso miniaturizado revestido a engobe datado do século V 

a.C., com paralelos em Cancho Roano e La Mata (Antunes, 2005, Est. LXXXII, nº220). 

Tratando-se maioritariamente de formas fechadas, o repertório da cerâmica 

oxidante de Safara remete, ainda, no caso do fragmento 272 (Est. X), para a morfologia 

do pote da [ue48] da rua do Sembrano em Beja, de maiores dimensões (Grilo, 2005, Est. 

XII, nº944.0071). Assim, também o pote 133, recolhido à superfície naquele sítio 
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arqueológico, mas de bordo mais espessado, se assemelha bastante à peça de Safara 

(Grilo, 2005, Est. XLVIII, nº 0001.5456). 

A peça 176 de Safara teria a função de confeccionar alimentos (Est. X), visto 

possuir fortes vestígios de exposição prolongada ao fogo, não ostentando quaisquer 

motivos decorativos. A sua presença nesta área pode rastrear-se a partir do Bronze Final 

no povoado da Serra Alta (Soares, 2005, 126), na Azenha da Misericórdia (Soares, 

1996, 109-110) e em Santa Margarida (Soares, 2005, 116). No entanto, as suas 

características formais aproximam este pote da baixela da Malhada das Mimosas, 

atribuível aos séculos III-II a.C. (Calado, Mataloto e Rocha, 2007, 165, fig.44, peça 35), 

do depósito de Garvão (Beirão et al., 1985, 103, n.º 139), da Herdade da Sapatoa 

(Mataloto, 2004a, fig. XIX, XX, XXIX, XXX), de Vaiamonte (Fabião, 1998, III, 38-

39), da forma V do Castelo das Juntas (Albergaria, et al., no prelo), da Ermita de Belén 

(Rodríguez Díaz, 1991, 42), e da forma IIICb de Capote, datada a partir do século IV 

a.C. (Berrocal-Rangel, 1994, 149). 

Finalmente, o pequeno fragmento que atribuímos a um jarro, o 377 (Est. XIa), 

tem paralelo neste tipo de recipientes de tradição pré-romana da Cabeça de Vaiamonte, 

embora estes sejam de maior diâmetro (Fabião, 1998, II, fig.46, nº4). 

Em termos decorativos destacamos, neste grupo de cerâmicas de pasta vermelha 

ou laranja, uma matriz bitriangular, aplicada no fragmento 654 (Est. XIb). Tem um 

desenho semelhante ao do artefacto recolhido em Serpa, embora aí a decoração se 

componha apenas de um triângulo (Soares e Braga, 1986, nº17). Os motivos 

triangulares com pontilhado à volta foram observados igualmente em Vaiamonte 

(Fabião, 1998, III, 54, nº3 e 4), sendo a impressão bitriangular com franja datada em 

Garvão dos séculos IV-III a.C. (Beirão et al., 1985, fig.25, nº21) e em Capote o mesmo 

motivo isolado triangular (Berrocal-Rangel, 1994, 332, Lâm.6, 240). Também na 

cerâmica tosca a torno do sector Puerta de Carros de Badajoz foram exumados 

exemplares com aquela decoração, na fase datada entre o pleno século IV a.C. e meados 

do século II a.C. (Enriquez et al., 1998, 183, fig.9). Inclui-se no grupo II da tipologia 

elaborada por Carlos Fabião, de fabrico a torno, com a aplicação dos motivos em 

recipientes de distinta morfologia, menores dimensões e inferior espessura das paredes 

relativamente às peças do grupo I. 

Em suma, boa parte das variantes cerâmicas produzidas com pastas vermelhas 

ou laranjas de Safara remetem para inúmeros paralelos em sítios da bacia do Guadiana 

ou do Ardila, bem como zonas circunvizinhas do Alentejo e Extremadura ou Andaluzia 
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espanhola, em produções de carácter regional. Algumas formas têm larga utilização 

cronológica e, em todo o caso, a grande maioria deste conjunto de artefactos parece 

enquadrar-se genericamente a partir do século IV a.C.   

Também oxidantes, embora de características bem diversas, são as cerâmicas 

fabricadas com pastas calcárias, de tons entre o beige e o castanho claro. Neste 

conjunto, recorde-se a distinção entre os exemplares de claro fabrico regional, 

correspondentes ao subgrupo 5a, e os que provêm de importação, os 5b e 5c. Em relação 

ao primeiro destaquem-se, sobretudo, as seguintes duas peças, das quais se podem 

esboçar paralelos (Est. XII): a 406 tem filiação nos potes e panelas de tradição indígena 

da Cabeça de Vaiamonte (Fabião, III, 44, nº4); a 208 nos vasos de colo estreito (Soares, 

1996, 109, fig.6, nº38). Já das peças do subgrupo 5b, nas quais se destacam as duas 

taças hemisféricas de coloração beige clara 64/76 e 129 (Est. XIII), apesar da forma ser 

reconhecível em muitos dos assentamentos assinalados, não se encontraram paralelos 

para este fabrico.  

O reduzido número de peças do fabrico 5c, de pastas calcárias, bem como o seu 

deficiente estado de conservação, impedem também uma cabal compreensão do seu 

contexto cultural. Em todo o caso, o pequeno jarro 313 (Est. XIII) parece poder 

identificar-se com a cerâmica comum da Bética, nomeadamente da região da foz do 

Guadalquivir. Este tipo de artefactos chegou, porém, a sítios no interior da Península, 

podendo indicar-se como paralelo provável os exemplares do Castelo da Lousa em 

Mourão (Paço et al., 1967, fig.11, nº16), do sector Puerta de Carros de Badajoz, de 

meados do século II ao século I a.C., um lote reduzido e de “difícil clasificación 

(fragmentos de lucernas y jarras)” (Enriquez et al., 1998, 189). Também na Ermita de 

Belén há um pequeno número de vasos, taças e lucernas de pasta muito depurada, 

genericamente de tamanho reduzido, datadas entre os séculos II a.C. e I d.C. (Rodríguez 

Díaz,1991, 68). Em Safara representará a pequena percentagem de peças mais 

requintadas provenientes do contexto mediterrânico, vindas através do Guadiana ou de 

rotas terrestres no interior da Península, como os casos citados acima. 

A cerâmica oxidante de Safara abrange, pois, âmbitos, utilizações e cronologias 

distintas, atribuídas com base nas características morfo-técnicas e equiparações a sítios 

de ocupação análoga. As pastas do fabrico 3 e 4 integram-se no âmbito de cerâmica 

local e regional. As formas remetem para uma vulgarização das taças e vasos, que 

integrariam a panóplia para consumo alimentar individual, e de grandes contentores de 

armazenamento, em menor percentagem. A variedade morfológica dos bordos 
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atribuíveis a vasos e potes/panelas remete-nos para uma produção local, caracterizada 

por algum subjectivismo formal, cuja tecnologia de fabrico teria um substrato comum a 

muitos dos povoados com ocupação sidérica do Sudoeste peninsular. 

Em termos cronológicos, o fragmento decorado com estampilha bitriangular, 

igualmente presente em Serpa, Vaiamonte e Garvão, remetem-nos para contextos dos 

séculos IV-III a.C., mas a generalidade do conjunto oxidante enquadra-se num espectro 

cronológico mais vasto, até ao século I a.C., altura em que já conviviam no quotidiano 

com outro tipo de espólio. Este âmbito cronológico, pelas razões referidas, constituem 

apenas uma hipótese de trabalho, não reflectindo as dinâmicas evolutivas do Castelo 

Velho de Safara, mas sim uma tentativa de definição da sua sequência ocupacional. 

 

4.3. Cerâmica de cozedura redutora 

 

4.3.1. Descrição 

Neste capítulo consideramos as cerâmicas fabricadas com cozedura redutora, 

independentemente do seu apuro técnico, tratamento e origem, excluindo-se a cerâmica 

pintada, analisada em parte própria. Neste âmbito consideraram-se dois fabricos: o 2, de 

cerâmicas de pastas castanhas e cozeduras irregulares, predominantemente redutoras, 

mas com entrada de ar nos fornos ocasionando manchas nas superfícies, globalmente 

mais grosseiras; e o 6, de cerâmicas com pastas cinzentas a negras, de produção mais 

cuidada. Os dois grupos foram divididos, de acordo com os aspectos particulares que 

adiante se detalham. Se em relação ao fabrico 2 as diferenças tecnológicas expressas 

nestes subgrupos não implicam uma diferença substancial ao nível do seu contexto, o 

mesmo já não se passa no fabrico 6, merecendo neste caso discussão separadamente. 

Desta forma, o fabrico 2a caracteriza-se pelas pastas algo grosseiras e de textura 

áspera, contendo elementos não-plásticos relativamente abundantes de dimensão 

pequena a grande (micas, feldspato, inclusões negras, quartzo). A cozedura redutora é 

por vezes incompleta, evidenciando tonalidades dentro do castanho escuro. As peças 

foram alisadas nas superfícies exteriores e pertencem essencialmente a formas fechadas, 

mas bastante distintas entre si: um pote com corpo de tendência globular invasora com 

espessamento externo do bordo (153); outro pote de bordo esvasado com espessamento 

externo e 36cm de diâmetro (345, Est. XIV); uma talha de corpo ovóide, com paredes 

tendencialmente invasoras de secção aplanada de 36cm de diâmetro e demarcação 

externa por ressalto (194, Est. XVa); e dois alguidares de bordo esvasado com 40 cm de 
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diâmetro, um com espessamento externo e secção arredondada (197), outro com 

concavidade no topo e secção quadrangular (402). 

O fabrico 2b distingue-se por ter pastas menos grosseiras que o anterior. 

Apresenta desengordurantes frequentes a abundantes de feldspato, partículas negras e 

quartzo. As superfícies apresentam alisamento interior e exterior (152, 188, 285, 305, 

308, 318), ou estão cobertas com engobe baço e espesso na face externa (157, 182, 185, 

365, 407). Contabiliza-se uma maioria de formas fechadas, nomeadamente vasos 

globulares com diferentes tipos de bordo: esvasado simples com 17, 18 e 14cm de 

diâmetro (135 - Est. XIV, 232, 285); com espessamento externo e 19, 30, 9 e 24cm de 

diâmetro (305, 308, 347 - Est. XIV, 393); e vertical, espessado externamente e 

delimitado por canelura (157). Reconhecem-se, também, potes com bordos esvasados 

simples de cerca de 30cm de diâmetro (185, 188, 408 - Est. XVa), ou ainda mais (182 - 

Est. XVa), bem como um boião de perfil invasor e espessamento externo com 10cm de 

diâmetro (318, Est. XIV). Nas formas abertas destaquem-se duas taças: uma hemisférica 

de bordo sem espessamento, com secção aplanada e 28cm de diâmetro (365); outra com 

bordo de 32cm, espessado interna e externamente, com a superfície interna coberta por 

engobe espesso avermelhado (407). Refira-se ainda um prato de aba larga com 24cm de 

diâmetro (323, Est. XVI) e um alguidar de carena alta, lábio espessado e extrovertido 

com 40 cm de diâmetro (152, Est. XVb). 

Finalmente, o fabrico 2c demarca-se dos subgrupos anteriores pela textura das 

pastas ser mais suave, apresentar cozedura redutora por vezes incompleta, que lhe 

confere cor castanha avermelhada, e elementos não plásticos escassos a frequentes, de 

tamanho pequeno a médio (micas, feldspato e partículas negras). Sete fragmentos estão 

alisados em ambas as faces (82, 85, 109, 110, 364, 391), cinco têm polimento interno e 

externo (32, 54, 65, 77, 120), três têm uma das faces revestida a engobe (20, 71/78, 268) 

e duas conciliam o alisamento e o polimento (125, 1323). 

Quanto às formas abertas, as taças hemisféricas de 20cm de diâmetro dominam o 

repertório formal (65, 77 - Est. XVI, 82, 85, 119), contabilizando-se exemplares 

ligeiramente menores (54, 109), ou superiores (13, 32, 120; Est. XVI). Uma das peças 

possui duas perfurações de 0,2cm, a 0,8cm do bordo. Apenas uma das taças exumadas 

apresenta parede globular, tendo 16cm de diâmetro de bordo (71/72, Est. XVI). Há 

ainda dois pratos, um de aba com 30cm de diâmetro, outro baixo com 28cm de diâmetro 

(20, 125; Est. XVI). 

Nas formas fechadas destacam-se diversas variantes de vasos (Est. XIV): dois 
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com parede globular, colo curto e bordo esvasado com espessamento externo e secção 

aplanada de 24 e 18cm de diâmetro (268, 364); um com bordo vertical, ligeiramente 

esvasado e de secção biselada, com 10cm de diâmetro (391); um também esvasado, mas 

de secção triangular e diâmetro de 18cm (198). Destaque-se um pequeno vaso de perfil 

globular com paredes de 0,25cm de espessura e bordo esvasado simples de 9cm de 

diâmetro (228). Escassamente representados estão os potes, apenas o 189, de perfil 

globular e com bordo esvasado simples de 42cm de diâmetro. 

Atentando às cerâmicas de pastas mais escuras, refira-se o fabrico 6a, com 

superfícies de textura áspera de tom cinzento escuro, por vezes com laivos de castanho. 

Os elementos não plásticos são genericamente bem visíveis à superfície, ainda que de 

pequeno calibre: micas, feldspato, partículas negras e minerais ferro-magnesianos, 

empregues frequente a abundantemente e em diferentes proporções. Quanto ao 

tratamento das superfícies, há seis casos de polimento em ambas as faces (23, 267, 326, 

330, 672, 1682), outros tantos conciliando polimento e alisamento (26, 30, 31, 324, 346, 

1065), ainda que de qualidade inferior aos subgrupos seguintes, e sete peças com 

alisamento associado ao revestimento de uma das superfícies com engobe castanho 

acinzentado (15, 56, 1254, 1318, 1497, 1498, 1686). 

Nas formas fechadas registou-se uma maioria de vasos, com as seguintes 

diferenças formais (Est. XVIIb e XVIII): dois de colo alto, bordo sub-vertical com 

espessamento externo de secção triangular e aplanada, com 24cm de diâmetro (1672, 

1686); dois de bordo sub-vertical sem espessamento e secção arredondada (324, 325); e 

cinco de colo curto, bordo extrovertido com espessamento externo de secção aplanada e 

corpo globular (267, 326, 330, 1497, 1682), sendo um dos exemplares de pequenas 

dimensões (1318). Refira-se um boião sem colo de bordo extrovertido e espessamento 

externo (1276). Reconheceram-se também dois potes, ambos de corpo globular sem 

colo e bordo esvasado, o primeiro com espessamento externo, o segundo de secção 

ligeiramente almendrada, com 42 e 20cm de diâmetro respectivamente (136 e 346). A 

peça 1618 também é uma forma fechada, com fundo plano de 10cm de diâmetro e 

ligeira demarcação externa. Já das formas abertas constam apenas taças (Est. XVIIa): 

quatro hemisféricas com 16cm de diâmetro (23, 31, 1369, 1498), duas com forma 

semelhante mas 12 a 21cm de diâmetro (15, 26) e duas globulares com bordos simples 

no prolongamento da parede de secção arredondada, de 18 e 20cm de diâmetro (30, 56). 

O fabrico 6b reúne exemplares de pastas de textura suave, com frequentes 

elementos micáceos e diferentes gradações de cinzento claro. No tratamento das 
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superfícies verificam-se três situações: quatro peças com polimento de boa qualidade 

em ambas as faces e por faixas (1239, 1418, 1432, 1678); cinco com polimento 

alternado com alisamento, reconhecível sobretudo em formas fechadas (856, 1331, 

1424, 1426, 1595); e três com conjugação de engobe e polimento (1549, 1676, 1701). 

Nas formas abertas detectaram-se uma taça acampanada (1701), três taças com bordo no 

prolongamento da parede, uma globular de secção biselada e 19cm de diâmetro (1492, 

Est. XIXa), outra troncocónica de 16cm de bordo (1676, Est. XIXa), e dois pratos 

(1239, 1418), o primeiro com excelente qualidade de fabrico e textura muito suave, com 

escassez de elementos micáceos finíssimos e 1cm de espessura da parede. Refira-se a 

identificação de quatro fragmentos de formas fechadas, uma atribuível ao colo de um 

vaso, as outras três irreconhecíveis (856, 1331, 1424, 1426). 

A cor cinzenta acastanhada predomina no fabrico 6c, de pastas de boa 

qualidade, com frequentes elementos micáceos finíssimos, associados a uma reduzida 

inclusão de minerais ferro-magnesianos, partículas negras, quartzo e feldspato. Os 

núcleos podem ser cinzentos escuros ou avermelhados. No que se refere ao acabamento 

verificou-se a utilização do engobe beige ou semelhante à cor da pasta em ambas as 

faces (643, 647, 932, 1263, 1281, 1299, 1673), alisamento associado a polimento (29, 

340, 651, 681), um fragmento com a superfície externa polida e a interna com engobe 

castanho acinzentado (646) e outros dois com ambas faces engobadas (644, 650). Em 

termos decorativos podem arrolar-se os seguintes motivos (Est. XIXb): friso saliente 

sob o bordo (340), impressões de SSS espiralados dispostos horizontalmente em duas 

filas (643), bandas executadas com rodízio (644, 646, 650), bandas feitas a pente (647), 

estampilha de palmetas alinhadas sob friso de incisões oblíquas e pontilhado (651) e 

motivo contracurvado inciso em fragmento com 0,35cm de espessura (2001). 

Quanto ao tipo de recipientes (Est. XIXb), verifica-se uma predominância de 

formas fechadas (644, 646, 647, 650, 651, 1299, 2001), reconhecendo-se também duas 

taças com 0,2 a 0,4cm de espessura das paredes, uma com um friso saliente junto ao 

bordo (340), outra hemisférica com bordo no prolongamento da parede (1263), além de 

uma forma não identificada em miniatura (681). 

De pasta bem depurada, com elementos micáceos e em menor proporção 

feldspáticos, as peças do fabrico 6d têm uma textura suave. O ambiente redutor de 

cocção resulta em tonalidades cinzentas escuras uniformes. No tratamento das 

superfícies, o polimento da face externa predomina, associado ao alisamento em onze 

casos (665, 744, 745, 844, 847, 937, 940, 1060, 1048, 1347) e ao revestimento com 
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engobe de tons castanhos acinzentados (974). Apenas três exemplares possuem 

decoração efectuada a rodízio, formando bandas em diferentes direcções (Est. XXa): 

uma constituída por finíssimas incisões delimitadas lateralmente por semicírculos, em 

parede de 0,9cm de espessura (693), outra por gotículas em recipientes com 0,8 e 0,4cm 

de espessura (665, 666). A atribuição formal neste grupo foi bastante limitada, dada a 

reduzida dimensão dos fragmentos, mas devem corresponder a bojos de formas 

fechadas. Refira-se um vaso de parede globular, do qual possuímos um fragmento do 

bojo com a decoração indicada (666). 

Também com pastas bem depuradas compactas, com escassa presença de 

desengordurantes micáceos, associados ocasionalmente a feldspato e quartzo, incluem-

se no fabrico 6e fragmentos de peças lisas ao toque. Foram cozidas em ambiente 

redutor, originando tonalidades cinzentas escuras a negras, com fino polimento em 

bandas nas superfícies de 16 peças (8, 9, 10, 14, 19, 343, 1419, 1550, 1677, 1679, 1681, 

1683, 1684, 1685, 1714, 1717). Dois dos fragmentos possuem uma linha incisa 

demarcando o bordo na superfície interna (1419, 1685 - Est. XXb). As taças são as 

formas mais representadas (Est. XXb), com bordo no prolongamento da parede simples, 

sobretudo de perfil hemisférico com 20cm de diâmetro (8, 9, 10, 14, 19, 1684), mas 

também globular com 12cm de diâmetro (12), carenada com pé anelar e 6cm de 

diâmetro (1550), de pequeno formato com 10cm de diâmetro (1679, 1717), ou ainda de 

parede oblíqua com ligeiro espessamento externo do bordo (343). Reconheceram-se 

dois pratos (Est. XXb), um de aba larga e bordo vertical de 30cm, com espessamento e 

demarcação interna por incisão (1685), outro imensurável (1677). Nas formas fechadas 

inventariámos dois vasos de bordo esvasado com 19 e 18 cm de diâmetro, um com 

espessamento externo de secção aplanada (1419), outro de secção arredondada (1681). 

 

4.3.2. Discussão 

A cerâmica cinzenta teve larga difusão no Sudoeste peninsular, remontando aos 

séculos VIII-VII a.C.. A sua presença inicial está documentada na Baixa Extremadura 

no período orientalizante, em sítios de longas sequências estratigráficas, como Medellín, 

Alcazaba de Badajoz e Cancho Roano (Rodríguez Díaz, 1991, 64), mas também na 

bacia do Guadalquivir.  No entanto, esta tipologia de peças surge também em níveis da 

segunda metade do primeiro milénio a.C., atingindo a Romanização, época em que se 

deverá integrar a baixelas de cerâmica cinzenta de Safara. A sua proporção é variável 

neste contexto, podendo referir-se, a título de exemplo, que em Cantamento de La 
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Pepina este grupo constitui menos de 10% do conjunto total, ao invés de Capote e Serra 

de La Martela, onde é mais numerosa (Enriquez; Rodríguez Díaz, 1988, 240). 

No espólio de Safara distingue-se a qualidade depurada das pastas cinzentas com 

desengordurantes micáceos, das inúmeras variantes de tons detectados entre o castanho 

claro e o negro, de cozedura em ambiente redutor. Parte das superfícies estão bem 

alisadas, mas mais frequentemente são polidas na totalidade ou, ocasionalmente, em 

bandas na parte superior, um tratamento encarado como decorativo. O repertório formal 

tem características análogas às da produção oxidante, apontando para reminiscências 

dos perfis típicos do período orientalizante. Predominam as formas lisas sobre as 

decoradas com motivos, estas últimas fruto da associação de técnicas e reinterpretação 

das importações itálicas republicanas (Fabião, 1998, II). 

Em relação às cerâmicas de pastas castanhas, o fabrico 2 de Safara, podem 

indicar-se uma série de paralelos com sítios das bacias do Guadiana e Ardila. Assim, as 

peças 189 e 345 (Est. XIV) seguem a tradição dos grandes contentores do castelo de 

Serpa (Braga e Soares, 1981, fig.5, nº35), e da forma I de cerâmica tosca da Ermita de 

Belén, cujo diâmetro da boca atinge os 50cm (Rodríguez Díaz, 1991, 49, fig.17). Já a 

194 (Est. XVa) também pode ser reconhecida entre os contentores da Malhada dos 

Gagos, dos séculos VI-IV a.C. (Calado, Mataloto e Rocha, 2008, 161, fig.38). Os potes 

182 e 408 (Est. XVa) têm semelhanças a artefactos exumados em Serpa (Braga e 

Soares, 1981, fig.4, nº26), em Los Castillejos de Fuente de Cantos, do século II a.C. 

(Fernandez Corrales, Sauceda Pizarro, Rodríguez Díaz, 1994, fig.10, nºs 2, 3, 4), e na 

Malhada das Mimosas, dos séculos III-II a.C. (Calado, Mataloto e Rocha, 2008, fig.44, 

nº630). Finalmente, os vasos 135 e 347 (Est. XIV) são análogos a recipientes da Azenha 

da Misericórdia, em Serpa (Soares, 1996, 112, fig.6, 38). 

No tocante às formas abertas distingue-se uma peça de grandes dimensões que 

classificamos como alguidar, a 152 (Est. XVb), idêntica à forma III-A de cerâmica a 

torno tosca e à VIII-B de cozedura oxidante da Ermita de Belén, do século III a.C., neste 

último caso com diâmetro de bordo semelhante, embora o de Safara seja menos 

esvasado (Rodríguez Díaz, 1991, 49, fig.17 e 56, fig.22). Sugere também a forma IB de 

Beja (Grilo, 2005, Est. XXXVIII, nº830.040). 

Quanto às taças, reconhecem-se em sítios com estas cronologias. As 32 e 125 

(Est. XVI) em Los Castillejos de Fuente de Cantos, do século II a.C. (Fernandez 

Corrales, Sauceda Pizarro, Rodríguez Díaz, 1994, fig.5, nº22), ou no pequeno povoado 

de Estrela 1, nomeadamente a forma V, dos séculos III-II a.C. (Albergaria et al., no 
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prelo). A taça 125 é formalmente semelhante à forma X de cozedura oxidante da Ermita 

de Belén, com peças de diâmetro variável (Rodríguez Díaz, 1991, 56, fig.22). Já a taça 

13 (Est. XVI), é bastante idêntica aos exemplares com bordo simples da Azenha da 

Misericórdia (Soares, 1996, fig.6, nº44). Recolheram-se também em Safara taças mais 

pequenas, como a 71/72 ou a 77 (Est. XVI), formalmente idênticas às de Garvão, 

embora neste caso os exemplares sejam perfurados (Beirão et al., 1985, fig.36, nºs 117 e 

118). Finalmente, refira-se o prato 323 (Est. XVI), idêntico à forma V de cerâmica 

cinzenta do Monte das Candeias 3 e à forma VII da cerâmica manual de Estrela 1 

(Albergaria et al., no prelo). 

Quanto às cerâmicas fabricadas com pastas cinzentas, distinguimos aqui os 

diferentes subgrupos, dadas as suas características e paralelos, que remetem para 

contextos diversos. Assim, nas formas abertas do fabrico 6a predominam as taças de 

pastas depuradas e micáceas de cor cinzenta ou negra, com bom tratamento das 

superfícies, geralmente polidas. São maioritariamente de tendência hemisférica, com 

diâmetros do bordo entre 12 e 24cm. Estes artefactos, de extensa previvência, foram 

exumados em numerosos contextos sidéricos, dos quais salientamos: fase dos séculos 

IV-III a.C. de Santarém (Arruda, 1993, 202); depósito votivo de Garvão, sensivelmente 

na mesma data (Beirão et al., 1985); forma IV da Ermita de Belén, de base côncava ou 

com pé anelar, oscilando entre 10 e 15cm (Rodríguez Díaz, 1994, 64); forma X de 

Capote e artefactos da Sierra de La Martela (Enriquez, Rodríguez Díaz, 1988); fase IVB 

e V do sector Puerta de Carros de Badajoz (Enriquez et al., 1998, fig.8, f; fig.10, d); e 

contextos dos séculos IV-III a.C. de Castillejos de Fuente de Cantos (Fernández 

Corrales; Sauceda Pizarro; Rodríguez Díaz, 1988). 

Particularize-se neste subgrupo a taça 30 (Est. XVIIa), de tendência hemisférica 

com demarcação interna. Surge na Sierra de La Martela (Rodríguez Díaz, 1989, 195, 

fig.8, nº6), nos assentamentos entre o Zebro e o Alcarrache, nomeadamente na forma 

VII da cerâmica a torno do Monte da Pata 1, na forma IV de cerâmica cinzenta do 

Monte das Candeias 3 e na forma II de cerâmica cinzenta do Castelo das Juntas, dos 

séculos III-II a.C. (Albergaria et al., no prelo). Estas taças tomam a forma II.3 da 

Azougada, as mais bem representadas deste conjunto, com datação do primeiro quartel 

do século IV a.C. Embora patenteando influências extremenhas e mesetenhas, a sua 

difusão far-se-ia desde esta data através do Ardila, sem no entanto exibir a característica 

decoração sobre a cerâmica cinzenta estampilhada, oriunda das populações célticas 

(Antunes, 2005, I, 49; III, Est. XXI, nº58). 
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Na categoria das formas fechadas refira-se o contentor 136 (Est. XVIII), bastante 

semelhante aos potes oxidados de bordo espessado exumados no corte nº1 da Sierra de 

La Martela (Enriquez Navascués, Rodríguez Díaz, 1994, 119, fig.5, nºs 15 e 18). O vaso 

de colo alto e secção triangular 1686 (Est. XVIII) é formalmente semelhante à forma IV 

da Estrela 1, dos séculos III-II a.C. (Albergaria et al., no prelo). Trata-se de uma 

tipologia presente nos níveis arqueológicos desde finais do século V a.C. até à 

Romanização, pelo que os seus antecedentes poderão estar nas peças de cerâmica 

“tosca” recolhidas nos níveis da primeira metade do século IV a.C. a meados do século 

II a.C. do sector Puerta de Carros de Badajoz (Enriquez et al., 1998, fig.6, d). 

Os vasos de Safara com paredes tendencialmente finas e colos altos, como o 325 

(Est. XVIII), lembram uma peça exumada no corte nº1 da Sierra de La Martela 

(Enriquez Navascués, Rodríguez Díaz, 1994, 120, fig.6, nº24) e a forma II do mesmo 

tipo do Monte das Candeias 3, do século III a.C. (Albergaria et al., no prelo). Os vasos 

de colo curto e secção aplanada, como o 267 ou o 330 (Est. XVIII), encontram bons 

paralelos na forma da cerâmica cinzenta do corte 1 da Ermita de Belén, cujo carácter 

pós-orientalizante se reflecte nos protótipos oxidantes, com ausência das formas 

carenadas e pratos de bordo espessado do período anterior (Rodríguez Díaz, 1991, 63, 

fig.27). Os antecedentes destes vasos poderão estar nos exemplares de “cuello 

atrofiado” de finais do século V a.C. exumados em Cancho Roano (Celestino Pérez; 

Jiménez Ávila, 1996, 101-102, fig.26, nº5). Refira-se também o vaso 1672 (Est. XVIIb), 

de colo alto e bordo sub-vertical com espessamento externo de secção triangular 

aplanada, com 24cm de diâmetro, semelhante à forma IV da cerâmica a torno do Monte 

das Candeias 3, do século III a.C.(Albergaria et al., no prelo). Mencione-se também a 

pequena vasilha de corpo ovóide 1318 (Est. XVIII), parecida à rara forma VI da Ermita 

de Belén (Rodríguez Díaz, 1991, 64). Finalmente, veja-se o boião de bordo espessado 

1276 (Est. XVIII), semelhante à forma II de cerâmica cinzenta do Castelo das Juntas 

(Albergaria et al., no prelo). 

Os fragmentos do fabrico 6b de Safara estão em mau estado de conservação, 

motivo pelo qual a selecção neste repertório é diminuta. Assim, nas formas abertas 

destaque-se a taça 1492 (Est. XIXa), semelhante à forma IV do Monte das Candeias, do 

século III a.C. (Albergaria et al., no prelo); o contexto é o referido para o exemplar 30, 

analisado no subgrupo anterior. Para o fragmento de taça 1676 (Est. XIXa), revestido a 

engobe castanho na face interna, identificou-se o exemplar de cerâmica cinzenta clara e 

superfícies alisadas de “paredes rectilíneas, muito oblíquas (…) e um fundo 
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aparentemente plano” exumado na Sé de Lisboa (Arruda, Freitas, Vallejo Sánchez, 

2000, 40 e 42, fig.13, nº3). Este conjunto apresenta cronologia da segunda metade do 

século VI a.C., uma ocupação relativamente tardia no contexto sidérico orientalizante, 

remetendo formalmente para outros centros produtores deste tipo, como a Extremadura 

espanhola, a Meseta Sul e a Andaluzia (Arruda, Freitas, Vallejo Sánchez, 2000, 49). A 

cerâmica redutora com revestimento a engobe castanho está bem representada na 

Azougada, sem que no entanto a peça conste do repertório formal do sítio (Antunes, 

2005). 

No fabrico 6c a peça 643 de Safara tem finos SSS gravados, dispostos 

horizontalmente em duas filas por vezes sobrepostas (Est. XIXb), uma matriz idêntica à 

de fragmentos encontrados num sítio arqueológico do concelho de Arronches também 

denominado Safara. Identifica-se com o nº74 de Cabeça de Vaiamonte, onde os motivos 

estão dispostos na vertical e organizados em apenas uma fila, tendo sido gravados um 

pouco acima da parte mais saliente do bojo do vaso (Arnaud e Gamito, 1974-77, 166, 

fig.1). É apontada por diversos autores como uma ornamentação de carácter tardio, que 

terá recebido influências da cerâmica campaniense. Regista-se, igualmente, na Ermita 

de Belén, na necrópole de Los Praditos (Aroche), em Raso de Candeleda (Fernández, 

2008) e Las Cogotas (Ruiz Zapatero; Alvarez Sanchís, 1995). Este tipo de peças teve o 

seu apogeu no século III a.C. (Rodríguez Díaz, 1991, 66, fig.29, nº19 e nº20). 

Entre os fragmentos ornados com rodízio refira-se a maior dimensão das 

matrizes utilizadas em 646 e 650 (Est. XIXb), embora no primeiro caso o revestimento 

interno com engobe cinzento espesso e o polimento em bandas no exterior lhe confiram 

maior qualidade. No 644 o formato fino e alongado das marcas deixadas pelo rodízio 

também o destaca do conjunto (Est. XIXb). Já a peça 647 foi decorada a pente (Est. 

XIXb), reconhecendo-se em contextos do século I a.C. de Nertobriga (Berrocal-Rangel, 

1992, 119, fig.17a). Quanto à cerâmica cinzenta com decoração estampilhada de Safara, 

citem-se os paralelos no Cerro de La Muela, do século II a.C., que se difunde 

paralelamente à penetração da influência romana (Pérez Macias, 1993, 403). 

O fragmento 651 integra a categoria de cerâmica cinzenta fina de mesa, com as 

superfícies polidas e grande profusão decorativa (Est. XIXb). Estes descritores incluem-

se no grupo V de Carlos Fabião, coexistindo temporalmente com a ocupação romana da 

fase tardia da bacia do Ardila e das Mesas do Castelinho. Em Safara está ornada com 

palmetas e pontilhado e tem paralelo na Cabeça de Vaiamonte, nas Mesas do Castelinho 

(Fabião, 1998, III, 59, nº1 e 2) e em Cantamento de La Pepina, onde foi impressa em 
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vasos de pequena dimensão de perfis globulares, com separação entre corpo e colo, em 

tamanho reduzido. No corte nº1 de Sierra de La Martela as cerâmicas de cozedura 

redutora de fins do século IV a.C. e começos do século III a.C. estão ornadas com 

palmetas (Enríquez Navascués, Rodríguez Díaz, 1994, 120, fig.6, nº26 e 124, fig.9, nº6 

e 11), embora aqui sejam de maior dimensão e não estejam combinadas com outros 

elementos, como a peça de Safara, que será eventualmente mais tardia. Aquele motivo 

decorativo reconhece-se no castelo de Noudar (Rego, 1994, 49, fig.3,nº1), na Ermita de 

Belén (Rodríguez Díaz, 1991, fig.29, nº7) e na alcáçova de Santarém, neste caso sobre 

cerâmica cinzenta fina polida do século II a.C. (Arruda, 1993, 202; 1999, est.51 a 53). 

Os fragmentos do fabrico 6d de pasta cinzenta escura a negra 665, 666 e 693 

foram identicamente decorados com grinaldas a rodízio (Est. XXa), assemelhando-se 

aos motivos que ornamentam recipientes da Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991, 

fig.29, 19), da Cabeça de Vaiamonte (Fabião, 1998, III, 58) e do Castelo da Lousa 

(Gonçalves e Carvalho, 2002, 10, nºC.494). Incluem-se no grupo III de Carlos Fabião, 

combinando grinaldas com estampilha e incisões, uma técnica frequentemente 

relacionada com a gramática decorativa das paredes finas itálicas. Pressupõe-se o seu 

carácter tardio da presença nas cerâmicas cinzentas de Nertóbriga, do século I a.C. 

(Berrocal-Rangel, 1989-1990, 111, fig.3, b), do Alto das Guerras (Caeiro, 1976-77) e de 

Serpa (Soares, 1981), além do Castelo da Lousa. A conjugação de grinaldas a 

“ruedecilla” com elementos plásticos estende a sua cronologia entre os séculos I a.C. e I 

d.C. nos exemplares da Sierra de La Martela, Cerro del Castillejo e San Pedro 

(Berrocal-Rangel, 1989-1990, 112, fig.4, a, b, c, d). Para a peça 2001 (Est. XIXb), os 

motivos contracurvados foram impressos com uma matriz idêntica à que surge nas 

cerâmicas cinzentas finas polidas da Cabeça de Vaiamonte (Fabião, 1998, III, 59, nº7). 

No fabrico 6e apenas foram reportadas formas abertas, das quais destacamos os 

principais exemplares inventariados (Est. XXb). O pé de taça 1550 sugere uma imitação 

com tecnologia indígena de cerâmica campaniense; a 343 corresponderá ao bordo do 

mesmo tipo de peça, com polimento criando estrias na superfície externa. A pequena 

dimensão dos fragmentos permite determinar apenas como hipótese a inclusão de ambas 

no tipo 1220 de Morel, com cronologias centradas na primeira metade do século I a.C. 

(Morel, 1981). Refira-se ainda a taça 8, semelhante a um fragmento campaniense 

exumado em Beja (Grilo, 2005, Est. LX, nº454.0061). A mesma origem terá o prato 

1685, tipo pátera, Morel 2280, no qual foi aplicado um polimento funcional, tal como 

no exemplar de Capote; trata-se de uma das formas mais representadas entre as 
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imitações locais de campaniense (Berrocal-Rangel, Triviño, 2003, fig.20, 223). Todas 

possuem pastas graníticas e não foram revestidas a engobe, à semelhança das peças de 

Cabeça de Vaiamonte (Fabião, 1998, 121, nºs2,3 e 124, nºs 4,5,14). Os fundos de 

campaniense B exumados em Beja poderão ser protótipos dos quais irradiaram as 

imitações de Safara (Grilo, 2005, Est. L, nº94.0474 e Est. LV, nº258.0022).  

Efectivamente, durante grande parte do século IV e III a.C. os níveis 

arqueológicos de povoados como La Martela, Capote, Alcazaba de Badajoz, Segóvia, 

Vaiamonte, Alcácer ou Mirobriga mostram falta de materiais importados do 

mediterrâneo, situação que parece inverter-se no século II a.C., com as cerâmicas de 

origem itálica e nomeadamente as campanienses (Berrocal-Rangel, 1989-90). A partir 

de meados desta centúria, surgem as primeiras formas que copiam tipos campanienses, 

sobretudo no Sul interior ibérico e a sua difusão é indissociável da progressão dos 

exércitos romanos pelo Sudoeste. A análise dos padrões de distribuição permitiu aferir a 

coincidência destes materiais com os locais que previamente receberam cerâmicas 

áticas, determinando certa estabilidade do habitat e manutenção das principais redes de 

intercâmbio (Gomes e Silva, 1994, 174; Fabião, II, 1998, 304 e 311). 

O número reduzido de fragmentos patente em Safara, não esquecendo o carácter 

superficial da recolha, equipara-se pela escassez numérica e qualitativa aos conjuntos 

recolhidos na Herdade do Pomar, Mesas do Castelinho, Cabeça de Vaiamonte, Castelo 

da Lousa, Castelo Velho de Santiago do Cacém (Fabião, 1998, II, 319; Fabião, 2001), 

Los Castillejos de Fuente de Cantos (Fernández Corrales, Sauceda Pizarro,Rodríguez 

Díaz, 1994, 85) e Ermita de Belén onde surgem em níveis tardios do século II-I a.C. 

(Rodríguez Díaz, 1991, 67). A cerâmica cinzenta fina polida terá sofrido um retrocesso 

quantitativo e qualitativo comum ao Sudoeste peninsular, levando à sua progressiva 

redução nos povoados, ao invés da cerâmica cozida em ambiente oxidante, na qual se 

assiste ao aumento quantitativo aliado à permanência de perfis clássicos. 

Em síntese, o conjunto de cerâmica redutora de Safara, embora com a o mesmo 

tipo de cozedura, remete para horizontes culturais e cronológicos distintos. Assim, as 

pastas do fabrico 2 são de produção local/regional, medianamente grosseiras, cujas 

formas se destinariam mormente a preparação de alimentos: potes/panelas, alguidares e 

talhas. Já certas peças do fabrico 6a e 6b pelas suas características formais são 

enquadráveis nos momentos finais de ocupação do sítio da Azougada, dos inícios do 

século IV a.C.. No fabrico 6c, os SSS gravados surgem em contextos do século III a.C.. 

As peças decoradas com rodízio, assim como o fragmento com palmetas pequenas 
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associadas a pontilhado sobre cerâmica cinzenta acastanhada clara, poder-se-ão 

enquadrar entre os séculos II e I a.C.. No fabrico 6d as grinaldas executadas a rodízio 

reportam-se a contextos dos inícios da ocupação pré-romana e romana, entre os séculos 

I a.C. e I d.C.. Finalmente, no fabrico 6e os fragmentos de pátera e taça, imitações de 

cerâmica campaniense, reconhecem-se em contextos do século I a.C.. 

 

 

4.4. Cerâmica pintada e de engobe 

  

4.4.1. Descrição 

A cerâmica pintada distribui-se por ordem crescente pelos seguintes tipos de 

fabrico: 2, 5 e 3, num total de 17, 31 e 46 exemplares. Dentro destes é possível fazer 

uma atribuição ainda mais fina, fazendo coincidir a generalidade dos exemplares com os 

diversos subgrupos de fabrico descritos anteriormente. Assim, dez reportam-se ao 2b, 

sete ao 2c, vinte ao 5a, onze ao 5b, vinte ao 3a e vinte seis ao 3b. 

No fabrico 2b identificámos três taças hemisféricas com bordos no 

prolongamento das paredes simples (Est. XXI): uma com 22cm de diâmetro (1709), 

outra com 18cm e duas perfurações de 0,2cm a 0,5cm do bordo (652) e outra ainda com 

ligeiro estrangulamento demarcando o bordo, também de 18cm (557). As duas 

primeiras foram decoradas internamente com pintura vermelha escura por faixas, ao 

passo que na última foi a face externa a revestida por bandas. Ainda neste grupo 

registou-se um fundo em bolacha com ônfalo de 5cm de diâmetro, com pintura em 

círculos concêntricos no interior (544). Nas formas fechadas destaque-se uma talha de 

bordo alto com esvasamento externo e secção triangular com 34cm de diâmetro, pintada 

grosseiramente na face externa e parcialmente na interna (409, Est. XXI). Classificou-se 

ainda, na grande armazenagem, um contentor revestido externamente com engobe 

vermelho escuro, perpassando para o interior (179). Refiram-se ainda cinco bojos 

atribuíveis a formas fechadas, com alisamento interno e engobe ou polimento externo e 

pintura em faixas concêntricas de diferentes espessuras, de tons vermelho vivo (500), 

vermelho escuro (637), tom vinhoso sobre base castanha escura (685); nas restantes a 

pintura é vermelha acastanhada, de pior qualidade e ter-se-á degradado (617, 689). Nas 

formas fechadas a decoração consiste em estreitas linhas concêntricas a castanho escuro 

ou bandas concêntricas de tom vinhoso sobre engobe castanho escuro. 

No fabrico 2c há três taças hemisféricas com diâmetro do bordo de 18 (485) e 
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22cm (558 - Est. XXI, 611), sendo que em duas este é espessado internamente e na 

sobrante no prolongamento da parede simples (611). Possuem pintura a vermelho 

escuro sobre o bordo, que se estende parcialmente para ambas as faces da peça, aplicada 

sobre engobe castanho chocolate (477), ou pintura com duas bandas de tom violáceo 

junto ao bordo (485). Identificou-se também um prato de aba e bordo ligeiramente 

pendente de secção arredondada e 24cm de diâmetro, revestido por uma camada de 

engobe muito espesso de tom castanho, aplicado em faixas por toda a peça visível (555, 

Est. XXI). Existem ainda neste subgrupo fragmentos de formas fechadas com pintura a 

vermelho escuro em bandas de 0,4, a 1,8cm de espessura sobre engobe castanho 

acinzentado (556), ou com uma faixa concêntrica pintada a castanho escuro (457). 

No fabrico 5b reconheceram-se os seguintes tratamentos das superfícies (Est. 

XXII): polimento em ambas as faces (511, 546); polimento alternado com alisamento 

(522) e com ambas as faces alisadas (429, 460). Apresenta em três casos uma fina 

camada de engobe, sobre a qual foi aplicada a pintura (487, 551, 645). Nas formas 

fechadas (Est. XXIII) a decoração é pintada em bandas concêntricas de diferentes 

espessuras sobre o bojo, com motivos ondulados (429, 512, 514, 522) ou, no caso de um 

vaso de colo estreito de parede ovóide, com bandas perpendiculares entre si (508). 

Refira-se uma asa de fita com pequenos traços paralelos horizontais a vermelho escuro 

(429). Quanto às formas abertas, identificaram-se dois fundos planos com 6cm de 

diâmetro: um revestido externamente de pintura vermelha escura (546), outro com 

banda concêntrica do mesmo tom no interior (551; Est. XXII). As taças (Est. XXII), 

com bordos no prolongamento das paredes, uma globular de secção arredondada (511), 

outra hemisférica com secção biselada (460), possuem pintura sobre o bordo e parte da 

face interior, na primeira aplicada sobre engobe. 

No fabrico 5c inventariaram-se três taças (Est. XXII): uma carenada com 

espessamento externo do bordo de secção quadrangular revestida a engobe (513); outra 

troncocónica com 15cm de diâmetro, com linha incisa externa e perfuração de 0,3cm a 

0,8cm do bordo (561); outra hemisférica com bordo no prolongamento da parede 

simples (683). Detectou-se também um fragmento de fundo plano com pintura em 

círculos concêntricos (423). Nas formas fechadas há vasos com distintas tipologias (Est. 

XXIII): um de colo estreito e bojo ovóide com pintura em círculos concêntricos, em 

faixas de 0,3 a 2,1cm de largura (458); dois de bordo esvasado com espessamento 

externo de 10 e 15cm de diâmetro (626, 548); três de bordo esvasado simples com 16 a 

17cm de diâmetro de bordo, decorados com pintura vermelha escura em bandas 
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paralelas de diferentes espessuras (463, 491, 524). Identificou-se também um boião 

bitroncocónico, com 8cm de diâmetro do bordo e parede globular, com pintura em tom 

vinhoso sobre o bojo com 0,9cm de largura (542, Est. XXIII). Refira-se, por último, 

uma talha com três caneluras e 17cm de diâmetro, bandas pintada a vermelho escuro 

com 1,8cm de largura sobre o bordo e bojo (600, Est. XXIII). Outras dez peças deste 

subgrupo estão cobertas com engobe castanho claro, sobre o qual foi aplicada pintura 

vermelha escura (423, 456, 458, 504, 506, 513, 524, 554, 576, 626). O fundo plano de 

5cm de diâmetro com ressalto interno tem pintura externa em círculos concêntricos a 

vermelho escuro (554). 

O fabrico 3a também é diverso em termos formais, ainda que o reconhecimento 

da funcionalidade tenha frequentemente ficado comprometido face às reduzidas 

dimensões dos fragmentos. As formas fechadas constituem a maioria (Est. XXV e 

XXVI), integrando-se nelas um pote (536), vasos de bordo esvasado com espessamento 

externo (473, 559), de bordo esvasado simples de secção aplanada com pintura sobre o 

bordo (565) e outros dois de colo estreito e parede ovóide (444, 598). Em termos 

decorativos, o primeiro exemplar possui, além da pintura a vermelho escuro, uma banda 

de tom beige sobre o bojo. Refira-se ainda um fragmento de bojo com pintura vermelha 

escura sobre engobe cinzento, com bandas de diferentes espessuras (516). Destaque-se 

também o bojo de uma peça revestida a engobe beige acinzentado com pintura a 

vermelho em semi-círculos entrecruzados (501). Nas formas abertas (Est. XXIV), 

reconheceu-se parte da aba de um prato com círculos concêntricos pintados a castanho 

escuro (430), duas taças hemisféricas com bordo simples no prolongamento da parede e 

22cm de diâmetro (523, 628), e um fundo plano com pintura em círculos concêntricos 

(499). O tratamento das superfícies é sobretudo o alisamento interno e o polimento 

externo, por vezes perpassando nos vasos para o interior. As taças têm pintura a 

vermelho escuro sobre o bordo que perpassa para ambas as faces da peça (523, 628), 

registando em seis casos o revestimento a engobe espesso de tom castanho claro sobre o 

qual é aplicada a pintura (444, 499, 501, 516, 592).  

 No fabrico 3b sete fragmentos pertencem a bojos de formas fechadas 

indeterminadas (412, 426, 427, 474, 620, 690, 691). Tal como nos subgrupos anteriores 

reconheceram-se diferentes tipos de vasos (Est. Est. XXV e XXVI): um de colo alto e 

bordo esvasado de secção aplanada (481); três de colo curto, dois com bordo com 

espessamento externo e secção aplanada (436, 552) e outro esvasado simples também 

de secção aplanada (464); três de colo estreito e perfil ovóide (517, 588, 613). 
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Distinguiu-se um pequeno vaso com parede de 0,3cm de espessura, com pintura de 

linhas concêntricas sobre o bojo (625). Recolheu-se também um pote de corpo globular 

de bordo com secção aplanada (502). A decoração consiste em pintura a vermelho 

escuro em bandas concêntricas, sendo que nos vasos de colo estreito esta é em bandas 

concêntricas sobre o bojo, colo e bordo, por vezes passando para o interior da peça. 

Destaque-se a peça 536, com pintura bícroma a beige sobre o bojo e a vermelho escuro 

sobre o bordo.  

Nas formas abertas reconheceram-se três taças de paredes troncocónicas com 

bordo de 18cm de diâmetro e secção biselada (414, 483, 526) e duas globulares (431, 

614) (Est. XXIV). Inventariámos ainda parte de fundo plano com círculos concêntricos 

a vermelho escuro (519). Em termos decorativos, estas apresentam pintura a vermelho 

escuro em bandas junto ao bordo, abrangendo a face interna e externa (483). Neste 

subgrupo, o polimento de ambas as superfícies surge em cinco casos, a associação de 

polimento e alisamento em nove e a aplicação de engobe numa das superfícies em seis. 

Ainda deste fabrico 3, mas com características muito particulares, refira-se o 

prato troncocónico 549 (Est. XXIV), exemplar único com bordo esvasado simples 

arredondado de 19 cm de diâmetro, revestido interiormente até à aresta externa do bordo 

com engobe vermelho escuro, espesso e aderente de textura acetinada. Foi fabricado 

com pasta de cor castanha avermelhada clara muito homogénea, não sendo visíveis 

elementos não plásticos. 

 

4.4.2. Discussão 

A presença de cerâmica pintada no Castelo Velho de Safara remete para os 

influxos meridionais “ibero-turdetanos” que, aliados às tradições oleiras orientalizantes, 

são extensíveis a sítios da Baixa Extremadura, onde esta surge em proporções variáveis. 

A sua integração cronológica aporta inúmeras questões, pela sua subsistência desde o 

século V a.C. até à Romanização, considerando-se por vezes que o seu valor 

cronológico é escasso, exceptuando quando determinados pressupostos formais estão 

associados, por exemplo, a cerâmicas áticas (Enríquez, Valdés, Pávon, Rodríguez Díaz, 

Lopez del Álamo, 1998, 180; Rodríguez Díaz, 1991, 57). O repertório formal do 

Castelo Velho de Safara é relativamente homogéneo e remete para as tradições oleiras 

meridionais, embora o seu fabrico seja eminentemente local e regional. As peças 

pintadas reconhecem-se aqui nos fabricos 2, 3 e 5, numa primeira triagem de acordo 

com o tipo de pasta e, posteriormente, pela pintura. Este é um critério não isento de 
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ambiguidades, já que as condições de jazida podem ter afectado a pigmentação. 

A ausência de elementos estratigráficos em Safara conduziu a uma análise 

eminentemente qualitativa, embora se possa enunciar, com as devidas ressalvas, que a 

amostra observada sugere uma superioridade numérica das vasilhas abertas, em 

detrimento dos contentores de média armazenagem. São as taças hemisféricas com os 

bordos simples as mais representadas, com ligeiras variações ao nível do lábio, que 

pode ser biselado ou apontado. Quanto aos acabamentos de superfície, refira-se o 

alisamento e o revestimento a aguada ou engobe, por vezes espesso, em tons do beige 

ao castanho, passando pelo acinzentado. No que se refere às pinturas criou-se uma 

tabela de cores de tons variáveis, desde o vermelho vivo, ao violáceo, acastanhado ou 

negro, cuja uniformização foi delicada, dadas as escassas dimensões das peças e o 

elevado grau de desgaste da sua pigmentação. Assim, quer as condições de fabrico quer 

a própria situação de jazida terão contribuído para a existência de peças com tonalidades 

distintas. 

A tonalidade das bandas remete igualmente para os fabricos: no grupo 5, com 

pintura entre o vermelho e o violáceo; no grupo 2, com pinturas vermelhas ou 

castanhas; e no grupo 3 com maioria de pinturas a vermelho comparativamente ao 

violáceo. As associações decorativas mais frequentes são as bandas de diferentes 

espessuras, incluindo diversas combinações no caso das taças: as bandas sobre o bordo 

e imediatamente abaixo do bordo; os traços ondulados ou “cabelleras”; as linhas 

perpendiculares; e os semicírculos concêntricos. Foram aplicadas em estreita relação 

com a morfologia dos recipientes, tanto no interior como no exterior, desde o bordo até 

à base. 

No fabrico 2b, a única peça fechada, a 409 (Est. XXI), parece tratar-se de uma 

imitação local de má qualidade dos contentores em “bico de pato”, com um 

revestimento rarefeito de tom castanho avermelhado, que confere um aspecto manchado 

à superfície. O ressalto existente entre o colo e o bojo é comum a variados tipos de 

contentores de média e grande armazenagem da chamada “II Idade do Ferro”, como 

verificado na Ermita de Belén e em Capote (Rodríguez Díaz, 1991; Berrocal-Rangel, 

1994) e cujos antecedentes poderão estar nas peças de Puerto 12, em Huelva (Rufete 

Tomico, 2002, Lâmina 62, nº4 e 5). Nas formas abertas (Est. XXI), a 652 tem paralelo 

na forma X de cerâmica oxidante com pintura interna junto ao bordo da Ermita de Belén 

(Rodríguez Díaz, 1991, 56, fig.22). O fundo 544, com pé em bolacha e ônfalo, integra-

se nos exemplares de meados do século IV a.C. ao século II a.C. do sector Puerta de 
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Carros de Badajoz, antecedendo as formas de pé anelar (Enriquez et al., 1998, 185). 

A cerâmica pintada do fabrico 2c inclui recipientes abertos, nomeadamente o 

fragmento de prato 555 (Est. XXI), com revestimento de engobe castanho espesso e 

acetinado, na tradição dos “platos de pescado”. Esta forma está tradicionalmente 

presente nos arqueossítios de filiação orientalizante, persistindo em contextos tardios até 

à Romanização como sucede na ocupação do Cerro Macareno, com alterações formais 

ao nível do bordo (Pellicer Catalán, Escacena Carrasco e Bendala Galán, 1983, 122, n.º 

1962). A peça de Safara parece-nos idêntica ao exemplar único da Azougada, onde, face 

às características da extremidade pendente do bordo, lhe é atribuída cronologia até ao 

terceiro quartel do século V a.C., bem como uma origem exógena (Antunes, 2005, Est. 

I, nº3). Surge mais tardiamente em sítios da Baixa Extremadura, nomeadamente na 

forma IX-B da Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991, 56, fig.22) e em Cantamento de 

La Pepina (Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988, fig.19, 66).  

A taça hemisférica 485 tem duas bandas de tom violáceo de 0,2cm de espessura 

junto ao bordo, analogamente a exemplar da Azougada (Antunes, 2005, Est. CIV, n.º 

262). Já a 558 (Est. XXI), de perfil troncocónico com banda paralela ao bordo 

extravasando para o exterior, coincide com a forma II.2 da Azougada, com cronologia 

do século V a.C., com idêntico diâmetro, mas apenas com uma banda paralela ao bordo 

na face interna (Antunes, 2005, Est. CIV, n.º 261). A identificação deste tipo, com 

ampla difusão territorial e extensa utilização cronológica, afigura-se pouco segura. Em 

todo o caso, pelas características da pasta e pintura e comparação com sítios de 

ocupação coeva na bacia do Ardila, como Cantamento de La Pepina (Rodríguez Díaz, 

Berrocal-Rangel, 1988), Fuente de Cantos (Fernández Corrales, Sauceda Pizarro, 

Rodríguez Díaz, 1988), Sierra de La Martela (Enriquez, Rodríguez Díaz, 1988) e 

Capote (Berrocal-Rangel, 1994c), os exemplares de Safara poder-se-ão atribuir ao 

período balizado pelos séculos IV a II a.C.. 

No fabrico 3a destacam-se uma série de formas fechadas. A peça 598 (Est. 

XXV), cuja decoração foi aplicada a pincel em linhas de diferentes espessuras sobre o 

bojo, tem paralelo em exemplares de Serpa (Soares, Braga, 1986, 185, nº8). Os vasos 

473 e 565 (Est. XXVI), com maior ou menor desenvolvimento do colo, encontram-se na 

forma IV da Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991, 55, fig.21), em Cantamento de La 

Pepina (Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988, fig.19, nºs 62 e 65), no estrato dos 

séculos IV-III a.C. de Los Castillejos de Fuente de Cantos (Fernández Corrales, 

Sauceda Pizarro, Rodríguez Díaz, 1994, fig.10, nº10) e no motivo 8.1 de Capote 
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(Berrocal-Rangel, 1994, 136, fig.46). O pote 536 (Est. XXV), com uma banda de tom 

beige sobre o bojo encimada por uma de tom vermelho, é semelhante a uma forma 

fechada de Cantamento de La Pepina, embora aí associada a um motivo geométrico 

(Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988, 242, fig.20, c), sendo formalmente similar aos 

exemplares do século II a.C. de Los Castillejos de Fuente de Cantos (Fernández 

Corrales, Sauceda Pizarro, Rodríguez Díaz, 1994, Fig.10, nºs2 e 3). Face à raridade 

desta peça, o seu contexto arqueológico junto às cerâmicas romanas da necrópole de 

Cantamento de La Pepina permite situá-la em cronologia próxima da Romanização 

(Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988, 240). Em relação às formas abertas refira-se a 

taça hemisférica 523 (Est. XXIV), com 22cm de diâmetro e pintura vermelha junto ao 

bordo interna e externamente, com paralelo em Beja, mas em banda vermelha negra 

(Grilo, 2005, Est. LV, nº247.29). Transversalmente surgem também as taças de bordo 

simples, com decoração interna junto ao bordo ou no fundo em Los Castillejos de 

Fuente de Cantos (Fernández Corrales, Sauceda Pizarro, Rodríguez Díaz, 1994, 84, 

fig.10, nº11 e 12). 

No fabrico 3b identificam-se uma série de formas fechadas com decoração 

pintada sobre engobe. O vaso de colo curto 436 (Est. XXV), que podia servir de 

contentor a produtos diversificados, assemelha-se à forma VIII de média armazenagem 

da rua do Sembrano, em Beja, com pintura sobre o bordo (Grilo, 2005, Est. XVII, 

nº659.0009). Embora a peça ocorra num amplo intervalo cronológico, o seu 

aparecimento em Safara poderá estar associado à rede de contactos da Azougada, onde 

toma a forma VI.3, de finais do século V e o primeiro quartel do século IV a.C. tendo 

sido classificada com provável origem levantina (Antunes, 2005, Est. CV, nº263-265). 

Artefactos deste tipo foram exumados igualmente nos níveis dos séculos IV-III a.C. de 

Castro Marim e Faro (Sousa, 2006), bem como em estratos até à Romanização de 

Huelva e do vale do Guadalquivir (Rufete Tomico, 2002, 164; Pereira Sieso, 1988).  

O vaso de colo curto 464 (Est. XXVI) surge, também com banda de cor 

vermelha na face interna junto ao bordo, em Beja (Grilo, 2005, Est. L, nº0091.0136). O 

481 (Est. XXVI) tem semelhanças em exemplares de Cantamento de La Pepina 

(Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988, fig.19, nº 64). Quanto ao 517 assemelha-se à 

forma VI.4 da Azougada onde é atribuída à segunda metade do século V a.C. (Antunes, 

2005, Est. CVIII, nº279), surgindo também em Beja, associando castanho e violáceo 

(Grilo, 2005, Est. LVI, nº289.0026), em Vaiamonte (Fabião, 1998, fig.82, nºs 1 e 2) e 

no castelo de Moura, com cronologia dos séculos III-II a.C. (Monteiro, 1981 apud. 
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Albergaria et al., no prelo). 

Entre os exemplares de forma fechada merece destaque, pela conservação do 

perfil, o vaso 613, com decoração combinando banda mais espessa (1,6cm) no início do 

bojo com bandas mais finas em cima e em baixo (entre 0,2 e 0,15cm). Em termos 

formais é bastante semelhante à forma XII da Ermita de Belén, embora aí as vasilhas 

sejam maiores (Rodríguez Díaz, 1991, 56, fig.22), à forma XIII.c de Capote (Berrocal-

Rangel, 1994, 177, fig.61), e às exumadas no estrato do século V a.C. do Cerro 

Macareno (Pellicer Catalán, Escacena Carrasco e Bendala Galán, 1983). Na Azenha da 

Misericórdia também se identificaram cerâmicas com pintura de tonalidade vinhosa em 

bandas de diferentes espessuras (Soares, 1996, 111, fig.5, nº26) e no castelo de Serpa 

este tipo de cor e trama foi aplicada em recipiente idêntico ao de Safara (Braga, Soares, 

1981, fig.2, nº6). O mesmo se verifica em Cerro de La Muela (Aroche), do século II 

a.C. (Pérez Macias, 1993, Est. III), em Cantamento de La Pepina (Rodríguez Díaz, 

Berrocal-Rangel, 1988, fig.19, nº62) e na Sierra de La Martela (Rodríguez Díaz, 1989, 

192, fig.6, nº16). Os escassos dados conhecidos para o castelo de Moura permitem uma 

comparação com recipientes dos séculos III-II a.C. de bandas vermelhas e círculos 

concêntricos pintados (Albergaria, et al., no prelo). Esta modalidade decorativa em 

bandas de diferentes espessuras de tom vinhoso surge no sector Puerta de Carros de 

Badajoz, na fase entre a primeira metade do século IV a.C. e meados do século II a.C., 

associadas a séries de círculos ou semicírculos concêntricos ou às já referidas 

“cabelleras” (Enríquez, Valdés, Pávon, Rodríguez Díaz, Lopez del Álamo, 1998, 179, 

fig.6, D). Aparece também na fase IVc de Medellín, a partir do século III a.C. 

(Almagro-Gorbea, Martín Bravo, 1994, 115). Trata-se de um tipo de grande difusão 

desde o período orientalizante à época romana, surgindo também numa das formas 

principais de Cancho Roano com pintura vermelha (Berrocal-Rangel, 1994, 179; 

Jiménez Ávila, 1996, 103, fig.27, nº3). Em relação aos potes, refira-se o 502 (Est. 

XXVI), globular, presumivelmente de fabrico local, muito semelhante às congéneres de 

cerâmica oxidante, mas presente igualmente em Badajoz (Berrocal-Rangel, 1995, 249, 

nº11, e 248, fig.5, nº10). 

Quanto às formas abertas distingam-se as taças globulares e troncocónicas (Est. 

XXIV). Entre as primeiras conta-se a 431, com pintura na face externa, similar à forma 

X da Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991, 56, fig.22) e a materiais da Sierra de La 

Martela (Rodríguez Díaz, 1989, 192, fig.6, nº20), de Las Dehesillas (Berrocal-Rangel, 

1995, 249, fig.16), de Beja (Grilo, 2005, Est. XXXV, nº0730.0004) ou da Azougada 
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(Antunes, 2005, Est. CIV, nº262). Quanto às segundas, os fragmentos 483 e 526 têm 

também paralelos em Beja (Grilo, 2005, Est. XLVIII, nº1025.0013 e Est. LXI, 

nº0476.0079) e Las Dehesillas (Berrocal-Rangel, 1995, fig.6, nº249). 

Distinga-se, por último, o prato troncocónico 549 (Est. XXIV), revestido com 

engobe vermelho escuro espesso e acetinado, idêntico à forma I.2 da Azougada 

(Antunes, 2005, Est. I, nº6). O bordo é arredondado e esvasado, com uma inclinação em 

torno a 45º, com 19cm de diâmetro, constituindo o limite de aplicação do engobe. Foi 

datado na Azougada da primeira metade do século IV a.C., correspondendo também ao 

nível IV de Puerto 12, em Huelva, a partir da segunda metade do século IV a.C. (Rufete 

Tomico, 2002, 144, Lâm. 66, nº5). 

Quanto às peças decoradas com pintura do fabrico 5b, de pastas 

dominantemente beiges, encontram-se essencialmente em formas abertas. As taças 460 

e 511 (Est. XXII), com 15 e 19cm de diâmetro respectivamente, têm paralelo formal em 

Garvão, sobretudo esta última de tendência globular (Beirão et al., 1985). Na fase IVB 

de Badajoz, abrangendo o período desde o século IV a meados do século II a.C., houve 

na cerâmica de cozedura oxidante fina, uma generalização das taças de bordos simples e 

desaparecimento das de bordo espessado no interior (Enríquez, Valdés, Pavón, 

Rodríguez Díaz, Lopez del Álamo, 1998, 185).  

Nas taças 546 e 551 (Est. XXII), a primeira mostra uma ligeira reentrância 

externa e revestimento total exterior do fundo, semelhante a um exemplar de Huelva 

(Rufete Tomico, 2002, 60, Lâmina 17, nº17). Ambas se reconhecem formalmente em 

níveis arqueológicos deste núcleo urbano, embora sem pintura (Rufete Tomico, 2002, 

146, Lâmina 68, nºs 6 e 7). Nesta linha, sobressaem em níveis estratigráficos a partir do 

século V a.C. nas margens direita e esquerda do Guadalquivir, as taças de Setefilla e 

Carmona (Aubet Semmler, Remedios Serna, Escacena, Ruiz Delgado, 1983). Os 

paralelos mais próximos serão, porém, a forma II.3 da Azougada, com cronologia 

idêntica do século V a.C. (Antunes, 2005, 3, Est. CIV, nº262), e as peças exumadas em 

Beja (Grilo, 2005, Est. VII, nº798.09; Est. XXXVIII, nº 830.46). Na maioria destes 

sítios a pintura é monócroma com banda vermelha violácea, tal como a da peça 551. Já 

a 546, com pintura aplicada interna e externamente, é neste contexto o único exemplar 

com o fundo pintado, o que no caso de Castro Marim e Huelva aponta para datas mais 

avançadas da segunda metade do primeiro milénio (Sousa, 2006, p.83; Rufete Tomico, 

2002, 146, Lâm. 68, fig.1 e 5). 

Recolheram-se neste fabrico fragmentos cerâmicos de formas fechadas (Est. 
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XXIII), como o 514, com decoração composta por série de curtos traços ondulados ou 

“cabelleras”, idênticas entre os numerosos exemplos possíveis aos fragmentos de Serpa 

da chamada “II Idade do Ferro” (Braga, Soares, 1981, fig.2, nº1; Soares, Braga, 1986, 

184, nº5), de Castillo de Magacela e de Tabla de Cañas (Rodríguez Díaz, 1995, fig.5, 

nº14 e nº23), e o 508, com paralelo em Cabeça de Vaiamonte e, menos concludente, em 

Serpa, uma vez que podem tratar-se de linhas verticais estreitas partindo de uma 

horizontal de maior espessura ou ser parte de uma sequência de círculos concêntricos 

(Fabião, 1998, fig.82, nº2; Soares, Braga, 1986, nº6). 

Finalmente, o fabrico 5c inclui formas fechadas decoradas (Est. XXIII). O 600 é 

um exemplar pouco vulgar em contextos da Baixa Extremadura onde surge 

ocasionalmente mais espessado e tem paralelo directo num vaso ovóide de bordo 

introvertido com pintura vermelha-arroxeada sobre pasta branca-amarelada do Castelo 

de Noudar (Rego, 1994, 49, fig.3); o 458 tem o bojo decorado com linhas de diferentes 

espessuras registadas em Serpa (Soares, Braga, 1986, 185, nº8; Soares e Braga, 

1981,123) e em Capote (Berrocal-Rangel, 1994, fig.46, 8.1); o pequeno vaso 

troncocónico 542 tem afinidades na forma VII da Ermita de Belén, embora aqui a 

decoração cubra toda a superfície, e na forma 4 de cerâmica “ibero-tartéssica” de 

Cuadrado (Rodríguez Díaz, 1991,fig.21; Gomes e Silva, 1994, 251). Já os vasos 

globulares 548 e 1356 representam uma forma transversal ao grupo de fabrico 3a, pelo 

que deve observar-se (ver referências de peças nas outras pastas) o paralelo supracitado 

de Los Castillejos de Fuente de Cantos (Fernández Corrales, Sauceda Pizarro, 

Rodríguez Díaz, 1994, fig.10, nº10). As urnas em “bico de pato” atravessam a sequência 

estratigráfica do sector Puerta de Carros, em Badajoz, da primeira metade do século IV 

a.C. até à fase Romana (Enríquez et al., 1998, 179, fig.6, D). O exemplar 1356 surge 

também na forma VI.5 da Azougada da primeira metade do século V a.C. (Antunes, 

2005, Est. CX, nº285) e no grupo formal 4 de bacia do Guadalquivir proveniente de 

Carmona e Ceal (Pereira Sieso, 1988, fig.6, nº4 e 7). 

Quanto às formas abertas, veja-se a taça troncocónica 561 (Est. XXII) com 

perfuração junto ao bordo tem paralelos em materiais de Beja com pintura vermelha 

(Grilo, 2005, Est. XIII, nº0944.0015 e Est. XLVIII, nº0001.5462, Est. LXI, 

nº0476.0079). Neste tipo 5, as pastas são bem depuradas e a pintura aplicada é de boa 

qualidade, remetendo claramente para as produções “turdetanas” do Vale do 

Guadalquivir que marcam o escasso número deste tipo de peças existente em Capote. 

Por fim, saliente-se a prato 513 (Est. XXII), com 30cm de diâmetro, com 
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paralelo na forma III de cerâmica oxidante do Castelo das Juntas, em contexto tardio da 

Idade do Ferro. Aí trata-se de um recipiente com bordo espessado externamente e sulco 

para encaixe de tampa, com 25 cm de diâmetro, revestido com engobe vermelho escuro 

no interior e sobre o bordo. A peça de Safara remete, contudo, para o prato de bordo em 

aba de engobe pompeiano do Castelo da Lousa (Lâm. 7, nº1), integrável na forma Luni 

2/4 (Gonçalves e Carvalho, 2002). 

No Castelo Velho de Safara a cerâmica pintada de bandas inscreve-se num 

amplo contexto balizado entre o século V a.C. e a Romanização. As taças são as mais 

representadas, seguidas dos contentores de média armazenagem, o que numa análise 

preliminar remete para o seu uso preferencial à mesa em contexto doméstico. 

Verificámos a presença de objectos de remota inspiração orientalizante, revestidos a 

engobe, coincidentes com a fase final da Azougada no século V a.C.. A maior parte dos 

exemplares pintados remete para fabricos regionais coevos das baixelas cerâmicas 

observadas nos núcleos sidéricos de Moura e Beja, bem como povoados da bacia do 

Ardila e da Baixa Extremadura, como o Castelo de Noudar, Cantamento de La Pepina, 

Los Castillejos de Fuente de Cantos, Sierra de La Martela e Ermita de Belén. O aporte 

de tais mercadorias aborda inevitavelmente o tema das rotas terrestres e fluviais e o 

papel das importações “turdetanas” da bacia gaditana e do vale do Guadalquivir nesta 

região, possivelmente conduzidos através dos estratégicos núcleos de Castro Marim e 

Mértola. 

 

 

4.5. Outros materiais 

 

4.5.1 Ânforas 

 

4.5.1.1. Ibero-púnicas (Est. XXVIIa) 

Do material anfórico do Castelo Velho de Safara destacamos os fragmentos 

1252 e 1528, de bordo espessado e reentrante de secção semicircular, medindo 

respectivamente 11 e 12cm de diâmetro. O fragmento de asa de secção circular 1667 

também se atribui a esta categoria. Este tipo de contentores foi recolhido na Azenha da 

Misericórdia (Soares, 1996, 111, fig.5, nº 33), nomeadamente esta tipologia de asas 

(Soares, 1996, 112, fig.6, nº43), com classificação da II Idade do Ferro. Exumaram-se 

também no sector Puerta de Carros de Badajoz, nas fases compreendidas entre o século 
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IV e I a.C. (Enríquez, Valdés, Rodríguez Díaz, Lopéz del Álamo, 1998, 182, fig.8 e 9).  

Nesta sequência estratigráfica, as ânforas parecem adquirir um espessamento interno do 

bordo nos níveis de meados do século II ao século I a.C.. Os exemplares de Safara 

remetem, pois, para a fase anterior, entre o século IV e meados do século II a.C., 

seguindo uma tipologia que ocorre bastante na Andaluzia ocidental durante o século III 

a.C..  

O paralelo tipológico está presente, igualmente, nos exemplares da Sierra de La 

Martela, com cronologia de finais do século IV a inícios do século III a.C., com filiação 

no Cerro Macareno (Pellicer Catalán, 1978; Enríquez Navascués, Rodríguez Díaz, 119, 

fig.5, nº11). Entre as formas da Ermita de Belén há dois exemplares praticamente 

idênticos aos de Safara, considerando-se aí formas evolucionadas das B e C do Cerro 

Macareno, com cronologia desde o século VI a princípios do século III a.C. (Rodríguez 

Díaz, 1991, 53, fig.20, nº3 e 4). Em Capote, a peça 1167 também é semelhante, 

filiando-se nos níveis do século IV a.C. do Cerro Macareno. Mencione-se a escassez 

deste tipo de perfis em povoados do interior, como Sierra de La Martela ou Capote, por 

contraste com assentamentos litorais, como Alcácer do Sal e Miróbriga (Berrocal-

Rangel, 1994c, 185-186). No Baixo Guadiana, o conjunto anfórico dos níveis sidéricos 

do último quartel do século V a.C. de Castro Marim continha igualmente as formas B/C 

de Pellicer bem representadas (Arruda, 2003; Arruda e Freitas, 2008), analogamente ao 

espólio exumado nos níveis pré-romanos de Faro (Arruda, Bargão, Sousa, 2005, 185, 

fig.5). 

A presença destas ânforas em Safara inscreve, pois, o assentamento nas rotas de 

comércio de bens alimentares que teriam o curso do Guadiana como grande via de 

comunicação. Este teria como pontos de passagem Serpa (Soares, 1981) e a Azenha da 

Misericórdia (Soares, 1996), abastecendo igualmente as regiões mais meridionais e 

interiores, através de circuitos presumivelmente paralelos àquele rio, onde se situavam 

Neves II, Fernão Vaz e Mesas do Castelinho (Fabião, 1998, 260; Fabião e Guerra, 

2008). 

 

4.5.1.2. Romanas Republicanas (Est. XXVIIb) 

Os fragmentos de bordos de ânforas romanas 1652 e 1657 recolhidos em Safara 

já foram objecto de publicação (Soares, 2001, fig.10). Tratam-se de ânforas vinárias da 

Bética, podendo também ter transportado derivados de vinho, como o defrutum, 

enquadrando-se tipologicamente no tipo Haltern 70, cuja circulação deve ter ocorrido 
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entre os finais do século I a.C. e o século I d.C. (Pinto e Lopes, 2006). A sua presença 

em diversos contextos do Sudoeste peninsular levaram-nos a seleccionar os mais 

significativos para o caso em estudo. Estão bem documentadas em Santarém, Cerro da 

Rocha Branca, Chões de Alpompé, Mirobriga, Mesas do Castelinho e na área 

meridional de Espanha (Fabião, 1998, 109, nº2). No Castelo da Lousa a sua presença 

parece corroborar o alegado incremento do volume de produção e comercialização de 

vinho das regiões meridionais da Península Ibérica no decurso da segunda metade do 

século I a.C. (Gonçalves, Carvalho, 2002, 185, fig.8). Ainda no território de Pax Iulia 

este tipo ocorre em São Cucufate e no Monte da Cegonha (Vidigueira), sendo a sua 

produção proveniente do baixo vale do Guadalquivir. A Norte, estão presentes no sector 

Puerta de Carros de Badajoz, nos níveis entre o século II a.C. e meados do século I da 

nossa Era (Enríquez, Valdés, Rodríguez Díaz, Lopéz del Álamo, 1998, 182, fig.10, D), 

e em Capote, de finais do século II a.C. a inícios do I a.C. (Berrocal-Rangel, 1994c). 

Assim, a presença destas cerâmicas em Safara confirma a presença romana, 

independentemente do seu grau de implantação. 

 

 

 

4.5.2 Cossoiros (Est. XXVIII) 

Os cossoiros integrariam a panóplia de artefactos ligados às actividades têxteis 

enquanto elementos de fuso destinados a dar “mayor inércia y regularidad al necesario 

movimiento giratório” (Berrocal-Rangel, 1992, 118), facilitando o enrolar do fio à volta 

do eixo. No espólio do Castelo Velho de Safara inventariámos duas peças completas, já 

publicadas (Soares, 2001, 62): uma foi fabricada a molde, a 1718, cozida em ambiente 

redutor atribuível ao fabrico 6; a outra, 1719, provavelmente de fabrico manual, com 

cozedura irregular oxidante e do fabrico 1. O estado completo e boa conservação dos 

cossoiros não permitiu análise directa do cerne e constituição da pasta. A cozedura 

deficitária do 1719 poderá estar relacionada com o acondicionamento destas pequenas 

peças no interior de contentores para ir ao forno, onde o calor não seria uniforme 

(Albergaria, et al., no prelo). 

Refira-se que o fabrico redutor é o mais utilizado neste tipo de elementos, que 

tanto podem surgir isolados ou em grupo nos povoados pré-romanos ou nas necrópoles 

acompanhados por objectos de tradição masculina, como armas, ou feminina, como 

jóias. Também podem ser encontrados em habitats como Estrela 1 (Albergaria, et al., no 

prelo), onde esta presença juntamente com elementos de moagem, percutores e pesos de 
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rede deveria integrar a panóplia de labores domésticos. Em contextos baixo-

extremenhos foram registados no palácio pós-orientalizante de Cancho Roano 

(Berrocal-Rangel, 2003) e no santuário proto-histórico de Capote, onde a amostra é 

profusa (Berrocal-Rangel, 1992, 118-121). 

Na tipologia elaborada para este último sítio, o cossoiro 1718 de Safara é do 

formato K1 e o eixo central segue o esquema c-c, ao passo que o 1719 é do formato P1, 

com a abertura central no esquema b-a (Berrocal-Rangel, 1994c, 203). Esta última peça 

parece ter sido grosseiramente afeiçoada em quatro faces, uma das quais está bastante 

enegrecida. Quanto à decoração, os padrões destas peças podem surgir associados em 

numerosas variáveis, nas quais se enquadra o exemplar 1718 de tipo radiado de Safara: 

combinando séries de pontilhados “a peine”, com 0,6 a 1,2cm de comprimento, em 

linhas oblíquas no topo e junto à base do cossoiro, acompanhados de traços incisos 

perpendiculares formando pequenas cruzes. O 1719 não possui ornamento e foi polido 

grosseiramente. O primeiro mede 2,6cm de diâmetro e pesa 12.5gr e o segundo 2cm 

com 11.3gr. Ambos os parâmetros são numericamente inferiores aos registados em 

Capote, cujos pesos e medidas oscilam entre os 14 e os 23gr e 2,9 e 3,5cm de diâmetro 

máximo. 

Exumados em Capote em contexto votivo (Berrocal-Rangel, Triviño, 2003), os 

cossoiros de Safara devem antes ser integrados em níveis arqueológicos de habitat, 

como o oppidum de Badajoz, onde o mesmo tipo decorativo pontilhado do exemplar 

1718 de Safara foi recolhido na fase entre 190 e 150 a.C. (Berrocal-Rangel, 1994c, 129-

187). Este aproxima-se também do instrumental têxtil de Cancho Roano, onde as 

produções revelam grande homogeneidade quanto a formas, predominando as 

bitroncocónicas e cónicas de cozeduras redutoras (Berrocal-Rangel, 2003, fig. 9, nº8 e 

9). 

Estes objectos estão presentes em assentamentos do Sudoeste peninsular com 

grande variedade formal e decorativa. Entre os sítios de ocupação coeva a Safara cite-se 

o material descontextualizado da Rua do Sembrano, com decoração à “peine” (Grilo, 

2006, Est. XLVI, 1001.196), e o da Malhada dos Gagos, dos séculos VI-IV a.C. 

(Calado, Mataloto e Rocha, 2007, 164, nº226), formalmente semelhantes ao 1718. Os 

exemplares bicónico e cilíndrico executados manualmente e sem decoração do século 

IV a.C. da Pasada del Abad (Pérez Macias, 1993, Estampa II, fig.2) e os de Cantamento 

de La Pepina decorados com impressões “a peine” (Rodrígez Díaz e Berrocal-Rangel, 

1988, 243, fig.21, nºa.240, c.242) podem também ser invocados. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 74 

4.5.3. Cerâmica fina de importação  

 

4.5.3.1. Cerâmica com pintura e estampilha (Est. XXIXa) 

O fragmento 656 recolhido em Safara combina pintura vermelha escura com 

duas estampilhas alinhadas de formato triangular com o vértice para baixo (1,1 cm de 

altura), encimadas por um friso. A matriz é constituída por sequência de semi-círculos 

nos dois eixos maiores de 1,6cm, sendo o preenchimento com traços incisos no sentido 

do comprimento. A impressão foi aplicada com força desigual originando a maior 

profundidade no vértice de uma das impressões. A pasta muito depurada tem escassas e 

finíssimas micas e apresenta-se no cerne e superfície interna num uniforme tom 

cinzento claro, ao passo que a face externa, numa espessura de 0,2cm, é de tom laranja 

avermelhada com bom polimento. A espessura total da peça é de 0,9cm. 

Na Baixa Extremadura foi exumado um fragmento conjugando as duas técnicas 

em Cantamento de La Pepina, que segundo os autores sintetiza as influências culturais 

do Oeste e Sul peninsular na cerâmica a torno. Aqui, a sua cronologia pode ir desde o 

século IV a.C. até à época imperial romana (Rodríguez Díaz, Berrocal-Rangel, 1988, 

244). Também na Ermita de Belén as estampilhas circulares foram aplicadas sobre 

cerâmica cinzenta associadas à pintura (Rodríguez Díaz, 1991, fig.29, nº8). Neste 

mesmo assentamento aparece igualmente a matriz triangular aplicada sobre cerâmica 

manual (Rodriguez Díaz, Berrocal-Rangel; 1988, 238, fig.19e). Surge igualmente num 

exemplar da Cabeça de Vaiamonte onde, ao invés de Safara, a estampilha foi aplicada 

no bordo da peça. Inclui-se no grupo IV de Carlos Fabião (Fabião, 1998, III, fig.63,nº1), 

tratando-se claramente de um exemplar importado pelas características da pasta e 

relativa raridade da decoração. 

 No santuário de Capote os fragmentos de cozedura oxidante contêm pequenas 

estampilhas reticuladas e combinadas com largas bandas vermelho-vinhosas, nos níveis 

de transição da primeira metade do século II a.C. (Berrocal-Rangel, 1994c). No 

contexto sacralizado do depósito votivo de Garvão, a conjugação das duas técnicas 

ocorre numa urna de orelhetas perfuradas, de corpo ovóide e asas verticais, com 

cronologia do século IV a.C. e primeira metade do século III a.C.. A pintura foi aplicada 

em bandas horizontais e xadrez de cor vermelha e a estampilha é losangular e plástica. 

O seu carácter poderia ter sido votivo ou funerário, com paralelos na área levantina ou 

mais proximamente em Chibanes e na necrópole do Galeado (Vila Nova de Milfontes), 

esta datada de finais do século VI ou primeiro quartel do século V a.C. (Beirão et al., 
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1985, fig.23, nº38). 

 Esta associação decorativa é comum em assentamentos pré-romanos da Baixa 

Extremadura, frequentemente fora de sequência estratigráfica, parecendo ser resultado 

dos contactos com o Sul da Meseta ou o Alto Guadalquivir. Pode inclusivamente ser 

produto da convergência de diferentes formas de decorar cerâmica em contextos dos 

séculos V-IV até ao século I a.C. (Rodríguez Díaz, 1991, 61). 

 

 

4.5.3.2 Cerâmica de “Kouass”(Est. XXIXb) 

As peças recolhidas em Safara correspondem a três fragmentos: um de taça 

globular de perfil reentrante, fabricado com pasta de tom rosado, revestido na superfície 

externa por engobe pouco espesso de tom beige alaranjado; a uma taça de pequenas 

dimensões com perfil invasor de 10cm de diâmetro (451); e a um prato de pé alto e 

saliente de 6cm de diâmetro (550). Têm paralelos nas produções da baía Gaditana, 

caracterizadas por pastas com aquela coloração, ligeiramente escamosas, com 

desengordurantes calcários. No primeiro caso está revestida por engobe pouco espesso 

de tons vermelhos claros, nos outros dois os fragmentos têm pintura vermelha escura: 

na taça (451) o fragmento está revestido interna e externamente e no prato (550) a partir 

do ressalto interno no fundo da peça. 

A designada cerâmica de «Kouass» é contemporânea das campanienses A e a 

reduzida dimensão do fragmento do Castelo Velho de Safara não permite aferir se se 

confirma a usual série de palmetas impressas no fundo da superfície interna (Villedary y 

Mariñas, 2000, Lâm.II, fig.2, nº3). Estas cerâmicas surgem residualmente em níveis do 

século III a.C. de Beja (Grilo, 2005, Est. LXIII, nº525.039), remetendo para as já 

referidas relações deste território com a Baixa Andaluzia, veiculadas através de Castro 

Marim e de Mértola, aglomerados responsáveis pelo aporte de produtos ao Alentejo 

interior e Baixo Guadiana (Grilo, 2005). Em ambos assentamentos foram exumados 

fragmentos deste tipo de cerâmica, no primeiro em níveis de finais do século IV e III 

a.C. até ao período republicano (Arruda, 1997) e, no segundo, nos níveis sidéricos 

(Rego, Guerrero, Gómez, 1996). Acrescente-se igualmente a sua presença em Faro 

(Arruda, Bargão, Sousa, 2005, 205; Sousa, 2006) e no Monte Molião sem contexto 

estratigráfico (Arruda et al., 2005, 205). As duas peças (451, 550) remetem 

formalmente para as imitações de cerâmica ática fabricadas em “Kouass”, ou mais 

precisamente na baía gaditana, a que provavelmente se reportam estes exemplares. Na 
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550, a concavidade central ou “pocillo” tem cerca de 0,8cm de profundidade máxima e 

o pé alto em anel remete para os “platos de pescado” exumados no nível V da rua Tres 

de Agosto 9-11 em Huelva. Integram-se cronologicamente no período Turdetano III 

considerado pela investigadora de recuperação económica (Rufete Tomico, 2002, 90, 

Lâm.40, nº13).  

A 451 tem paralelo nomeadamente em exemplar da rua Botica 10-12 em Huelva, 

no nível IIIa) do Período Turdetano II, cuja época inicial será marcada por uma crise 

progressivamente superada, como documenta o registo arqueológico no aspecto 

urbanístico e da variedade da baixela cerâmica (Rufete Tomico, 2002, Lâm.11, nº8). As 

imitações desta forma ocorrem na forma XI da cerâmica oxidante da Ermita de Belén, 

onde o diâmetro também não excede os 10cm, embora neste sítio os fragmentos 

exumados não tivessem qualquer decoração, datando da segunda metade do século IV 

a.C. e século III a.C. (Rodríguez Díaz, 1991, 56, fig.22). As taças de perfil reentrante 

com pintura foram exumadas em sítios com maior ligação ao mundo mediterrânico, 

como Mértola, datando aí dos séculos V e IV a.C. (Rego, Guerrero, Gomez, 1996), 

incluindo-se no grupo de materiais resultantes da ligação deste aglomerado a Castro 

Marim, na foz do Guadiana (Arruda, 2008, 317). 

 

 

4.5.3.3 Cerâmica grega (Est. XXX) 

Os fragmentos de cerâmica ática do Castelo Velho de Safara já foram objecto de 

publicação por Monge Soares (2001, 62, figs.8 e 9) e, mais recente, objecto de uma 

exposição no Museu Nacional de Arqueologia (Alarcão et al., 2007, 147-148, nºs 90-

94). Os quatro fragmentos recolhidos têm cronologia entre 400 e 350 a.C.: três 

pertencem a taças em estilo ático de figuras vermelhas e uma à forma 21/22 de 

Lamboglia em estilo ático de verniz negro.  

Numa das deslocações ao sítio, na sequência do levantamento topográfico e 

prospecção do terreno, recolhemos no esboroamento de um corte junto à muralha, na 

vertente da ribeira de Safara, um fragmento desta cerâmica, que georeferenciámos. 

Trata-se de parte do fundo e parede de uma taça de figuras vermelhas. Em termos 

decorativos possui na superfície interna um medalhão central delimitado por dois 

círculos concêntricos em reserva e um traço negro. Na face externa o fundo está 

preenchido por banda concêntrica negra e provável porção de figura humana na parede. 

O verniz que reveste a peça é espesso e brilhante. Este tipo de peças destinar-se-iam em 
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contexto de habitat ao consumo de alimentos e vinho, tendo uma utilização intensa que 

decretou, na grande maioria dos casos, o seu péssimo estado de conservação. 

Quanto aos exemplares em estilo ático de figuras vermelhas distribuem-se no 

Sul do território português pelos seis exemplares da Azougada (Rouillard, 1975; 

Alarcão et al., 2007, 148-149; nº95-100), pelos quatro fragmentos exumados na rua do 

Sembrano em Beja, atribuíveis a kylixes e páteras onde há predomínio deste tipo de 

cerâmica, aliás comum a Safara (Grilo, 2006, Est.XXXIV, nº834.038; Est.XLII, 

nº626.05; Est.LI, nº160.230; Est.LXIV, nº1053.15); pelo skyphos do Cerro Furado 

(Alarcão et. al., 2007, 148-149; nº89), bem como os achados de Mértola (Alarcão et al., 

2007, 148-149; nº85-88) e de Castro Marim, onde aliás surgem fragmentos do mesmo 

tipo, mas de maior antiguidade (Arruda, 2003; Alarcão et al., 2007, 144, nº72-74).  

O exemplar de Safara da forma 21/22 de Lamboglia de verniz negro tem o fundo 

decorado com quatro palmetas de onze pétalas em cruz, limitadas por faixa de óvulos e 

dois círculos concêntricos, estilo que surge igualmente na pátera exumada em Beja 

(Grilo, 2006, Est. LI, nº96.135), em Castro Marim, onde foram datadas da primeira 

metade do século IV a.C. (Arruda, 2003, 80; Arruda e Freitas, 2008, 439) e na Quinta 

da Queimada, em Lagos, na forma 22 de Lamboglia (Alarcão et al., 2007, 146, nº82). 

A presença de cerâmica ática do Castelo Velho de Safara estará ligada à sua 

proximidade do Ardila e Guadiana, à semelhança dos restantes conjuntos ou exemplares 

do Sul do país, próximos de cursos de água. Relativamente aos contextos arqueológicos 

coevos onde foram exumadas cerâmicas gregas e na ausência de integração 

estratigráfica em Safara, estão associadas, em termos artefactuais, a cerâmicas pintadas 

com linhas em ziguezagues e espirais em ambiente ibérico-turdetano (Arruda, 1997b, 

103). Refira-se a título de exemplo a peça nº834.038 da rua do Sembrano, em Beja, 

proveniente de um nível onde estava associada a cerâmicas pintadas em bandas 

monocromas e bícromas (Grilo, 2006, Est.XXXIV). 

O Castelo Velho de Safara terá igualmente beneficiado do circuito que abasteceu 

a Azougada, onde durante o século IV a.C. há exclusividade das figuras vermelhas 

(Arruda, 1997b, 91). Destaque-se o Castelo de Moura, onde também terão sido 

exumadas taças áticas de verniz negro nos níveis do séc. V e IV a.C. (Arruda, 1997b), 

bem como figuras vermelhas (Albergaria et al., no prelo). Outros sítios onde se 

recolheram este tipo de peças foram o castelo de Serpa, com um fragmento datável da II 

Idade do Ferro associado a cerâmica ibérica pintada (Soares e Braga, 1981,123; Soares 

e Braga, 1986,196), o castelo de Alcoutim, com dois fragmentos de cerâmica ática de 
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verniz negro da primeira metade do século IV a.C., e Mesas do Castelinho, onde se 

exumaram fragmentos de cerâmica ática de verniz negro do segundo ou terceiro quartel 

do século IV a.C. e pertencente, entre outras, a uma taça de figuras vermelhas (Arruda, 

1997b, 94-5; Fabião, 1998; Fabião e Guerra, 2008). 

O já referido circuito que aportou cerâmicas áticas a Safara, através da 

Azougada, terá tido origem em Castro Marim. Este núcleo urbano e comercial, 

naturalmente defendido na foz do Guadiana, terá assumido o papel de centro 

distribuidor para o interior alentejano dos produtos manufacturados provenientes de 

Gadir. A rota seria consumada fluvialmente, admitindo-se o percurso inverso no 

escoamento das matérias-primas procedentes dos assentamentos. Em consonância com 

este quadro, o Castelo Velho de Safara poderá ter estado até à segunda metade do século 

IV a.C. na esfera dos contactos comerciais da Azougada, apontada como um lugar 

centralizador à qual aportariam bens (Arruda, 1997b, 145-6). 

A visão parcial que temos da generalidade dos espólios dos assentamentos 

indígenas na bacia do Ardila adquire, no contexto da cerâmica ática, uma expressiva 

ausência. Esta ocorre na Extremadura nos seguintes contextos: a Alcazaba de Badajoz, 

onde se exumaram fragmentos de figuras vermelhas e verniz negro em contextos de 

finais do século V e primeira metade do século IV a.C., associadas a taças Cástulo 

(Berrocal-Rangel, 1992, 94 e 296; Berrocal-Rangel, 1994, 172); no sector Oeste de 

Cancho Roano, com vasos de verniz negro (Jimenez Ávila, 1996, 104-105); nos níveis 3 

e 4 de Capote, embora com grande escassez (Berrocal-Rangel, 1994, 188); e em 

Castañuelo, onde uma taça Cástulo de finais do século V a princípios do século IV a.C. 

se torna numa presença distintiva relativamente a outros assentamentos da Baeturia com 

ambiente cultural similar (Del Amo, De La Hera, 1978; Pérez Macias, 1993, 399-400; 

Jiménez Ávila, 2001, 201-202). No caso de Badajoz, considera-se que para além da já 

referida rota do Guadiana, o núcleo sidérico terá sido abastecido por uma rota terrestre 

paralela, que poderá ter tocado alguns assentamentos alentejanos. Esta presença num 

sítio assumidamente centralizador e distribuidor, de ocupação contínua, remete para a 

continuidade do comércio com o Mediterrâneo, quer por rotas meridionais, quer pelo 

circuito de Medellín e Cancho Roano, nos finais do século V e primeiras décadas do 

século IV a.C. (Berrocal-Rangel, 1994, 172). 
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4.5.3.4. Cerâmica de “paredes finas” (Est. XXXI) 

A ausência de contexto de Safara é no caso da cerâmica de paredes finas 

extensível a outros assentamentos. Os dois fragmentos de Safara, 434 e 1621, têm 

dimensões extremamente reduzidas e pastas muito depuradas de tom bege a castanho 

claro. Integrando os serviços de mesa romanos republicanos, a difusão deste tipo de 

cerâmica na Península Ibérica terá estado associada à presença dos exércitos romanos e 

de outros meios humanos implicados no processo de conquista e colonização. No 

mundo indígena a sua introdução estaria integrada no conjunto de alterações culturais 

resultantes deste contacto, destinando-se essencialmente ao consumo de bebidas 

(Fabião, 1998, 334-337). 

O exemplar 1621 ocorre formalmente nas Mesas do Castelinho (Fabião, 1998, 

III, 99, nº7), onde a sua presença foi aventada como proveniente de Mértola e Faro, 

através do curso do Guadiana (Fabião, 1998, II, 336). No contexto do Castelo Velho de 

Safara destaquem-se os fragmentos do Xerez de Baixo 13, um assentamento associado a 

mina de cobre e provavelmente de ferro na margem direita do Guadiana, onde estes 

materiais foram datados do século I d.C. (Gomes, Brazuna e Macedo, 2002, 137, fig.7); 

do Castelo da Lousa (Gonçalves e Carvalho, 2002, 186, fig.9); da sequência republicana 

das Mesas do Castelinho; do depósito alto-imperial de Capote (Berrocal-Rangel, 1989-

90, 118, fig.5, nº5; Berrocal-Rangel, Triviño, 2003, 147-158); dos níveis superiores de 

Sierra del Coto, Medellín, Hornachuelos, entre meados do século II a.C. e a primeira 

metade do I a.C. (Rodríguez Díaz, 1989, 199); da Ermita de Belén, escassamente 

representados e de boa qualidade, dos séculos II a.C. ao I d.C. (Rodríguez Díaz, 1991, 

67); e da fase Romana do Sector Puerta de Carros de Badajoz, desde meados do século 

II ao século I a.C. (Enríquez, Valdés, Rodríguez Díaz, Lopéz del Álamo, 1998, 189). 
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5 – Povoamento e Economia 

 

5.1. A margem esquerda do Guadiana: do Calcolítico à Romanização 

 

O território em torno do Castelo Velho de Safara foi ocupado desde a pré-

história. Os terrenos com alguma capacidade agrícola junto ao vale do Guadiana 

desempenharam, a par de outros factores, importante motivo de fixação das populações 

calcolíticas. Os lugares elevados de reduzida dimensão e com boas condições naturais 

de defesa foram escolhidos como habitats preferenciais. Na fase final da Idade do Cobre 

surgiram também habitats extensos e abertos, coexistindo com os fortificados, de 

muralhas e bastiões semicirculares. Neste sentido, verificava-se já uma certa 

especialização funcional quanto às estratégias de implantação, motivada pela 

proximidade das jazidas de minério de cobre ou terrenos de aptidão agrícola e pecuária 

(Silva, Raposo e Silva, 1993, 207)3. 

É frequente a presença de povoados sobranceiros ao Guadiana com cronologias 

a partir do Calcolítico e até à Idade do Ferro, com vestígios recorrentes da prática da 

metalurgia. No povoado muralhado São Brás 1, com ocupação calcolítica até ao Bronze 

Final, foi analisado espólio relacionado com actividades metalúrgicas (Soares, et al., 

1996). Em São Brás 3, distante 1 km, a implantação no terreno é diferente, dado que o 

sítio é plano, não se reconhecendo vestígios daquelas práticas (Parreira, 1983). No 

assentamento coevo de Porto das Carretas, em Mourão, foi escavada a base de um 

forno, provavelmente metalúrgico, detectando-se pingos de fundição de cobre em 

contexto campaniforme. A Sul está o povoado do Mercador, sobre uma extensa área 

amesetada junto à ribeira com o mesmo nome, sem condições naturais de defesa e 

muralhas, cuja dependência face ao Porto das Carretas é provável. Apesar da auto-

suficiência e fracas ligações supra-regionais reveladas pelo espólio exumado, esta 

relação entre aglomerados deverá reflectir “formas embrionárias de centralização do 

poder político e de uma maior diferenciação e hierarquização sócio-territorial” (Silva e 

Soares, 2002,180). 

Na região do Castelo Velho de Safara identificam-se outros povoados do 

Calcolítico Pleno/Final com actividade metalúrgica, dos quais podemos destacar: a Toca 

dos Galeados, a Foz do Enxoé, a Serra de Ficalho e a Atalaia do Peixoto, em Serpa; os 

                                                
3 Os sítios arqueológicos referidos neste capítulo estão localizados no mapa 7, em anexo a este trabalho. 
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Três Moinhos, em Beja; a Sala nº1 e São Lourenço, na Vidigueira; o Outeiro de São 

Bernardo e Porto Mourão, em Moura (Soares et al., 1994, 168-72). 

Os sítios entre finais do quarto e os inícios do segundo milénio a.C., 

intervencionados no âmbito do Bloco 5 do Alqueva, apresentam dados significativos 

para a economia deste período. O Moinho de Valadares 1, culturalmente atribuível ao 

Calcolítico do Sudoeste e com reocupação do Bronze, estava numa plataforma da 

margem esquerda do Guadiana, em sítio bem encaixado e de escassa visibilidade. Teria 

como principais actividades a caça, a pastorícia e a pesca, relegando para plano inferior 

a agricultura e a metalurgia (Valera, 2000). No citado povoado do Mercador, também 

com baixa visibilidade, reconheceu-se ocupação do Calcolítico Inicial e Pleno, 

materializada em numerosos silos e vestígios de actividades como a tecelagem, a pesca, 

a caça, a pastorícia e a metalurgia (Valera, 2001). O Monte do Tosco 1, do Calcolítico 

Pleno e Campaniforme, estabeleceu-se na margem da ribeira do Alcarrache, próximo da 

confluência com o Guadiana. Com um considerável controlo visual sobre a envolvente, 

centrava a sua vida económica naquelas actividades (Valera, 2002, 120-121). 

O processo de hierarquização e especialização social ocorrido a partir da Idade 

do Bronze teve particular expressão no Alentejo Interior, mais precisamente na margem 

esquerda do Guadiana. Relacionou-se intimamente com a abundância dos seus recursos 

mineiros, integrados na faixa mineira de pirites com chapéus-de-ferro, ricos em ferro e 

cobre e, esporadicamente, em prata e ouro. Em termos da paleometalurgia considera-se 

que não houve alterações tecnológicas significativas relativamente à época precedente, 

persistindo o uso generalizado do cobre arsenical, com o surgimento mais tardio do 

bronze, associado ao aperfeiçoamento das técnicas metalúrgicas (Parreira, 1995, 134).  

Em termos de habitat, a ocupação de locais abertos do Bronze Médio deu lugar à 

formação de povoados fortificados de altura no Bronze Final. Entre estes últimos cite-se 

o Outeiro do Circo (Beja) e a Coroa do Frade (Évora), com especialização funcional 

interna em área habitacional e zona de resguardo do gado. O relevante substrato do 

Bronze Final no Alentejo interior sugere um modelo de povoamento semelhante ao 

proposto para a margem esquerda do Guadiana, com “coexistência de habitats de 

planura estruturados em função de um território organizado e coerente suportado pelas 

relações de troca com as elites locais” (Soares, 2005, 138-142; Grilo, 2006, 117-118). 

Refiram-se as particularidades defensivas destes assentamentos, com expoente nas 

pedras fincadas do Passo Alto (Serpa). Dadas as suas características e dimensões são 

considerados lugares centrais, pelo seu papel estruturador da paisagem agrícola, da 
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exploração dos recursos mineiros e controlo dos caminhos (Silva e Gomes, 1994, 108-

09; Parreira, 1995, 132). 

Com protecção conferida pela geografia, o povoado do Bronze Final da Serra 

Alta situa-se na Serra da Preguiça, próximo de Safara, dominando um dos corredores de 

passagem entre as bacias do Ardila e do Chança. Os seus materiais estão dispersos num 

planalto com uma área de 200 metros e pelas encostas (Parreira e Soares, 1980, 122; 

Soares, 2005, 125). Segundo Fragoso de Lima, as necrópoles encontravam-se na 

Freguesia do Sobral da Adiça, no Monte dos Borrazeiros e Herdade do Touril (Lima, 

1990, 57). 

Já no Guadiana, embora não longe da foz do Ardila, em local de planícies 

aluviais com bons terrenos agrícolas, estão o Castro dos Ratinhos, o Castro Velho de 

São João e, na margem direita, o Outeiro da Barca. O primeiro está instalado no cimo de 

colina aplanada estruturada em três plataformas, a 220m de altura e com amplo domínio 

visual sobre a desembocadura do Ardila, a Sul, e do Degebe, a Norte. Com uma área 

próxima dos 5ha, a ocupação do povoado ocorreu entre o século XI e VII a.C., 

distinguindo-se duas fases, na última das quais se materializam as relações com o 

Mediterrâneo, patentes na estrutura interna das habitações. No que se refere à 

comparação dos materiais com os conjuntos da Azougada (Antunes, 2005) e São Gens 

(Mataloto, 2004b), adiante referidos, verifica-se que o Castro terá sido contemporâneo 

destes assentamentos na sua fase final (Silva e Berrocal-Rangel, 2007, 177).  

Durante o século VII a.C. o Castro dos Ratinhos conviveu com pequenos lugares 

habitados sob o seu domínio visual. Integrou simultaneamente uma rede de povoados 

contemporâneos mais distantes, o “domínio do horizonte” ou “território visualizado” 

(num raio de 25 a 35km), como o Álamo, o Passo Alto ou a Crespa, a Sul e SE, a Coroa 

do Frade ou o Giraldo, a NO (Parreira e Soares, 1980; Berrocal-Rangel, Silva, 2007, 

185). Estes tinham idênticas preocupações defensivas, embora adoptando-se soluções 

diferentes nos dispositivos muralhados (Lopes, Carvalho e Gomes, 1997, 93). 

Neste âmbito define-se para este período uma distribuição de aglomerados 

protegidos por dispositivo defensivo articulados com assentamentos de menor 

dimensão, aparentemente sem muralhas, datáveis no caso dos sítios analisados do 

século VI a.C. Neste sentido, os povoados proto-históricos contemporâneos dos 

Ratinhos estão distribuídos num sentido transversal ao eixo do Guadiana, ao longo dos 

afluentes Brenhas, Ardila e Degebe (Berrocal-Rangel e Silva, 2005; Soares, 2005, 181).  

A definição das áreas de exploração de recursos e as redes económicas que lhe 
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estão associadas, bem como a inerente clarificação dos processos de complexificação 

social, áreas de dispersão regional e incremento demográfico a partir do Bronze final, 

são problemáticas próprias da região em estudo, havendo trabalhos efectuados no 

âmbito da margem esquerda do Guadiana a demonstrar a relação entre habitat e espaços 

de exploração metalúrgica (Soares, Araújo e Cabral, 1985; Soares, 1993; Soares, Araújo 

e Cabral, 1994; Soares, 1996; Soares, 2003; Soares, Valério e Araújo, 2005). 

No entanto, no âmbito das intervenções na margem direita da albufeira de 

Alqueva, as escavações dos pequenos povoados de planície e sem preocupações 

defensivas de Cocos 12 e Outeiros 2, com cronologias do Bronze Final, contribuem 

certamente para uma visão mais abrangente e dual do povoamento neste período 

(Calado, 2002, 125). Acrescente-se ainda a Rocha do Vigio, junto à foz da ribeira do 

Álamo, cuja área edificada com muros ortogonais, a par de outros de planta oval, bem 

como a metalurgia do ferro e os materiais tardios do Bronze Final, sugere já os alvores 

da Idade do Ferro (Calado, Mataloto e Rocha, 2007). Os povoados de pequena 

dimensão, com áreas entre os 200 e 2000m2, de cronologia entre os séculos VII e finais 

do V a.C., como a Malhada dos Gagos 13 e a Casa da Moinhola 3, estão implantados 

numa área aberta, em pequenos esporões ou junto aos afluentes principais, e parecem 

integrar uma rede de povoamento “coerente e parcialmente sincrónica” que subsiste por 

longos períodos (Calado e Mataloto, 2008, 188). 

A realidade cultural da designada I Idade do Ferro do Sul de Portugal 

relacionou-se intimamente com a mítica entidade tartéssica e as influências 

orientalizantes das colónias fenícias instaladas na baía de Gadir (Cádiz). Em Portugal 

estes contactos estenderam-se pelas costas algarvia e alentejana até Alcácer do Sal, 

prolongando-se para a península de Lisboa e vale do Tejo e, mais tardiamente, no 

povoado de Santa Olaia, na Figueira da Foz. Os estabelecimentos fenícios conhecidos 

no actual território português, como Rocha Branca (Silves), Castro Marim, Monte 

Molião (Lagos) e Abul (Setúbal), situaram-se preferencialmente no estuário de grandes 

rios, em situação geográfica muito semelhante às colónias da Andaluzia, dada a forte 

ligação deste povo ao comércio marítimo (Arruda, 1997a; Arruda, 2000). Eram sítios 

fundados de raiz, de cota baixa e sem condições naturais de defesa. Os novos 

contributos traduzem-se num conjunto de inovações, dos quais consta a redução do 

ferro, a cerâmica montada ao torno rápido de oleiro, a importação de artefactos de 

origem mediterrânica e a escrita de filiação no alfabeto fenício (Fabião, 1992). 

Na arquitectura rural da Andaluzia, em torno do século VIII a.C., as habitações de 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 84 

planta ovalada ou circular do Bronze Final deram lugar a plantas rectilíneas com 

alicerces em pedra e paredes de taipa. Processo semelhante ocorreu na área de Neves-

Corvo (Castro Verde), embora já no século V a.C. persistindo elementos arcaízantes ao 

nível da moagem dos cereais e do espólio cerâmico. Estas características, verificadas 

também em Fernão Vaz (Ourique), permitem classificar esta zona como periférica face 

aos centros de inovação, nas colónias fenícias ocidentais e Tartessos. Quanto aos 

habitantes da região, as fontes clássicas e as referências das epígrafes apontam para que 

a zona de Ourique estivesse ocupada pelos Cónios, cuja subsistência basear-se-ia no 

controlo dos caminhos e na pastorícia. Estas comunidades que habitavam o Baixo-

Alentejo e sobretudo esta região tinham uma organização política e social de carácter 

isonómico, com relações sociais marcadas pelos laços de parentesco e a existência de 

indivíduos com funções específicas (Arruda, 2000; Arruda, 2001, 97-102).  

Ao nível da paisagem rural, os estudos arqueobotânicos na Extremadura 

referentes ao intervalo 800-525 a.C. apresentam modelos de gestão dos quais, mesmo 

considerando as variantes ao nível dos solos e paleoclimas, é possível aferir a existência 

de comportamentos regionais, com preferência pelas culturas cerealíferas de trigo e 

cevada (Triticum dicoccum e Hordeum vulgare L., respectivamente). Em termos 

pecuários o gado vacum distancia-se com primazia de outras categorias faunísticas 

(Pérez Jordá, Alonso Martínez e Iborra Eres, 2007, 339 e 352).  

Considera-se o período pós-orientalizante (550-400 a.C.) como balizado pela crise 

tartéssica e a chamada «crise de 400», perdurando as influências orientalizantes, mas 

não de modo directo. O período que o antecede, entre finais do século VIII e os inícios 

do século VI a.C. caracteriza-se pelo arranque de uma nova realidade de povoamento 

estruturada em unidades de produção, que se irão consolidar e expandir em momentos 

subsequentes, pelo que o denominado pós-orientalizante se limita a assimilar as 

tendências reconhecidas no século anterior (Mataloto e Calado, 2008). Foi marcado por 

um paradigma sócio-económico estruturado em torno da exploração da terra e, em 

termos arquitectónicos, pela retracção do povoamento em altura em favor dos 

complexos monumentais e outros habitats de planície. 

No Guadiana Médio podem citar-se El Palomar (Oliva de Mérida), El Chaparral 

(Aljucén), Medellin e as pequenas explorações rurais em torno de La Mata de 

Campanário e Cancho Roano (Jimenez Ávila, 2001; Arruda, 2005, 280). Destaque-se El 

Palomar que, com o seu urbanismo planeado, casas quadrangulares com soco de pedra e 

alçados de adobes e estruturas de armazenamento, representou nos séculos VII-VI a.C. 
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o início deste tipo de colonização agrária, que posteriormente assumiu a tipologia 

encarnada por Cancho Roano e La Mata (Rodríguez Díaz e Ortiz Romero, 2004, 592; 

Jimenez Ávila, 2008, 254). A presença destas estruturas de armazenamento denota, não 

só a preocupação pelo abastecimento das populações, mas também a possibilidade de 

dispor de excedentes agrícolas para comercialização (Hernández Carretero, 2008, 145). 

Em termos da cultura material, estes assentamentos extremenhos do pós-orientalizante 

estão representados pela fusão das já reminiscentes tradições orientalizantes e 

turdetanas, numa “reelaboração extemporânea, pelas sociedades do interior, de uma 

estética orientalizante muito anterior e da ideologia que a suportava” (Arruda, 2008, 

321).  

Nesta conjuntura, o sítio da Azougada, bem próximo do Castelo Velho de 

Safara, remete-nos para um substrato cultural idêntico ao dos referidos Cancho Roano e 

La Mata. Situado na bifurcação das rotas de carácter sacro-comercial do Guadiana e 

Ardila, apresentava em termos da sua implantação grande afinidade com sítios 

tartéssicos do Baixo Guadalquivir, por vezes conotados com santuários, caso de El 

Carambolo (Antunes, 2005; Antunes, 2008). Uma avaliação integrada dos dados 

arqueológicos remete estas instalações rurais para a gestão da produção agrícola na sua 

esfera de influência, desde a transformação à distribuição por rotas previamente 

estabelecidas. Considerando as esferas de controlo de cada sítio rural entre os 5 e os 8 

km, variáveis de acordo com a geografia das áreas de instalação, pode referir-se também 

o sítio da Herdade dos Lameirões ou Monte Motum, mais um caso da arquitectura de 

prestígio pós-orientalizante, infelizmente pouco estudado e muito destruído sem o 

competente acompanhamento arqueológico (Lima, 1981; Gamito, 1988; Soares, 2001, 

63). A distância de 20 km face à Azougada permite aproximar esta região aos índices de 

territorialização da Extremadura espanhola (Antunes, 2005, 126-127). O abandono da 

Azougada no primeiro quartel do século IV a.C., num momento mais tardio que sítios 

do Tejo Médio e Médio-Baixo Guadiana, bem como de Cancho Roano e La Mata, 

deverá estar relacionado com a chegada dos povos de etnia céltica (Antunes, 2008, 343). 

Referimo-nos à designada primeira vaga de origem centro-europeia para a 

Península Ibérica, proveniente dos Pirinéus e enquadrada entre os séculos V e IV a.C., 

que terá provocado inúmeras deslocações de populações e abandono de muitos 

povoados, nomeadamente nas mencionadas regiões portuguesas e na Andaluzia. Na 

verdade não se tratou apenas de uma vaga migratória, uma vez que não ocorreu um 

afluxo massivo, mas sim contínuo e de pequenos grupos. Esta teve repercussões 
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materiais na fundação de povoados fortificados com distintos níveis de domínio da 

paisagem e de grande desenvolvimento arquitectónico (Fabião, 1992, 177). Neste 

quadro, o panorama económico de povoados sidéricos fortificados de grande dimensão 

do NE Alentejano, como a Serra de Segóvia, o Castelo Velho de Veiros e o Cabeça de 

Vaiamonte, mostram como o modelo económico associou a metalurgia do ferro à 

pastorícia e à agricultura cerealífera e hortícola (Fabião, 1992,171). Estes lugares, 

embora permeáveis aos influxos continentais, devido à sua localização, mantiveram 

ligações ao mundo mediterrânico e contactos com o mundo romano, a partir dos inícios 

do século I a.C. (Silva e Gomes, 1994, 167). 

Na «Cultura dos Castros», expressão de Almagro-Gorbea, os lugares de habitat 

possuem boas condições defensivas, uma envolvente favorável para a criação de gado e 

actividades minero-metalúrgicas, a proximidade de um rio com caudal permanente e 

domínio visual permanente de áreas ou passagens estratégicas (Almagro-Gorbea, Martin 

Bravo, 1994; Rodríguez Díaz, 1995b, 91). O aumento dos dispositivos defensivos dos 

povoados da chamada II Idade do Ferro foi acentuado pelo escalonamento dos poderes e 

estabelecimento de redes de povoamento mais regulares em áreas bem delimitadas. 

Disso é exemplo o caso do rio Chança, com numerosos assentamentos de ocupação pré-

romana e romana nas suas margens, como o Castillo de Maribarba, Pico e Cerro del 

Castillo de Arouche, Solana del Torreón, Talabriga ou Corteganilla. O mesmo sucede 

na ribeira de Huelva e seus afluentes, até ao limite NO da bacia do Guadalquivir, com 

os importantes povoados de Castañuelo, Cueva del Agua e Cascajal-Cala (Berrocal-

Rangel, 1992, 247-248). A análise do povoamento nesta época, em torno do Castelo 

Velho de Safara, será detalhada no ponto seguinte deste capítulo. 

Perpassa, pois, na segunda metade do I milénio a ideia de um padrão geral de 

continuidade civilizacional nas sociedades indígenas do Sudoeste nas vésperas da 

conquista romana, com as seguintes características: crescimento demográfico 

tendencialmente contínuo, não significando homogeneidade cultural; intensificação da 

exploração dos recursos, nomeadamente do ferro; crescente especialização e 

intensificação económica; e aumento da conflituosidade entre comunidades, 

estimulando a concentração de populações e o surgimento dos oppida, na segunda 

metade do I milénio (Fabião, 2001, 229). 

Todas estas realidades se verificaram neste espaço geográfico denominado por 

Baeturia, uma entidade cujos limites e povos são objecto da discussão por parte de 

investigadores. Abarcava parte do Alentejo do actual território português, estendendo-se 
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até à margem direita do Guadalquivir, em Espanha. A sua unicidade tem sido posta em 

causa, na medida em que a existência de diversos tipos de ocorrências em termos 

arqueológicos “poderá resultar de diferentes modalidades de instalação em diferentes 

cenários”. A ideia subjacente aos trabalhos mais recentes é que a “diversidade prevalece 

sobre a unicidade” (Arruda, 2008, 320), tanto ao nível da cultura material e dos modelos 

de implantação, como em termos da organização social, com a dissolução das 

solidariedades gentilícias e a emergência de novas formas de organização mais 

hierarquizadas (Fabião, 2001, 230). Aliás, no contexto do Sudoeste peninsular, o rio 

Guadiana constitui um espaço de intersecção dos três principais círculos de povos pré-

romanos: o vetão-lusitano, o céltico e o túrdulo-turdetano. Os seus territórios tinham 

fronteiras pouco rígidas e estavam profundamente interrelacionados em termos 

culturais, embora apresentando diferentes graus de persistência e permeabilidade, quer 

aos fenómenos orientalizantes quer, posteriormente, aos de matriz continental 

(Rodríguez Díaz, 1995b, 91). 

Em todo o caso, a partir de meados do século II a.C. houve uma clara 

intensificação do povoamento na Betúria, com aumento e diversificação de habitats. 

Entre eles destaquem-se os povoados com implantação em locais de difícil acesso, 

como San Sixto (Encinasola), Sierra del Coto (Fregenal de La Sierra) e Hornachuelos, 

sítios a que se voltará adiante (Ortiz Romero, Rodríguez Díaz, 1998, 257-263). 

Adensaram-se as preocupações defensivas, erguendo-se novos assentamentos e 

dotando-se os povoados de novos recursos poliorcéticos até então desconhecidos, como 

na Rua do Sembrano em Beja (Grilo, 2006), em Castillejos 2 ou Castro de Capote 

(Berrocal-Rangel, 1994) e em fortificações como La Coraja (Redondo Rodríguez, 

Esteban Orteaga, Salas Martín, 1991) e Villasviejas de Tamuja (Ongil Valentín, 1991), 

ao Norte do Guadiana, também referidos abaixo. A partir de 185 a.C., data da notícia 

das primeiras incursões lusitanas, entra-se numa fase de reacção dos povos indígenas 

face à coacção das novas normas e ao fenómeno de desagregação das solidariedades 

indígenas. Estas guerras duraram três décadas no Guadiana médio, desde a morte de 

Viriato em 139 a.C. (Berrocal-Rangel, 1989-1990, 119). 

Houve grandes alterações no panorama populacional, traduzidos em termos 

arqueológicos, em níveis de abandono e destruição em grande número de habitats 

indígenas, seguidos de rápidas reconstruções e implantação de posições de controlo 

militar e económico. São disso exemplo os povoados no troço setentrional do Ardila, 

como Sierra del Coto, Fuente de Cantos, Segura de León, Tabla de Cañas, Ermita de 
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Belén e Capote. Também nos pequenos castros romanizados de cronologia tardia, como 

Castrejones de Bodonal e Cerro del Castilejo em Oliva de la Frontera, coexistem 

produções romanas republicanas com cerâmica de tradição indígena ao longo do século 

I a.C. Estas reocupações poderão estar associadas a fenómenos de crescimento 

demográfico, alternando com momentos de instabilidade e regressão (Rodríguez Díaz 

(1995b; Berrocal-Rangel, 1996; Fabião, 2001b). 

O relançamento de alguns oppida como centros administrativos, políticos, 

económicos e religiosos do mundo romano tem particular importância para este estudo 

no caso de Sierra del Coto. De acordo com Plínio, esta Nertobrika terá sido tomada pelo 

pretor Marco Marcelo em 152 a.C. e, após a conquista, numerosas vilas romanas agro-

pecuárias e mineiras que ocupavam as planícies vão ter Sierra del Coto como centro 

administrativo, provavelmente transformado em município antes dos Flávios (Berrocal-

Rangel, 1989-1990, 116; Berrocal-Rangel, 1996). Manteve-se, também, no sector 

céltico da Betúria, uma economia baseada na pastorícia do gado ovicaprino e bovino e 

na metalurgia do ferro, que sob o domínio romano terá maior enfoque no chumbo 

argentífero. Apesar deste aproveitamento por parte dos conquistadores para potenciar a 

estrutura socioeconómica indígena, o momento marcou indelevelmente o seu declínio 

progressivo na época de César (Fabião, 1992, 219; Fabião, 1998). 

Em termos da cultura material, até à completa uniformização da Romanização 

persistiram regiões onde predominou o fabrico manual de olaria e quase sem metalurgia 

sidérica. A análise da distribuição de elementos como altares rupestres, cerâmicas 

inciso-impressas e topónimos pré-romanos traduzem soluções de continuidade e 

ruptura. Assim, visto que a Romanização foi um processo longo, desenvolvido desde o 

século II a.C. até à era cristã, deve ter-se cautela no estabelecimento de paralelismos e 

evocar a ausência de linearidade em toda a periodização proposta, destacando-se o papel 

de contenção e fronteira desempenhado pela Serra Morena (Berrocal-Rangel, 1992; 

Berrocal-Rangel, 2000, 249;).  

A variedade de instalações populacionais durante os séculos II e I a.C. pode ser 

estruturada do seguinte forma: os castros indígenas com contacto inicial romano, os 

oppida da Betúria, os recintos e acampamentos militares, a rede de construções 

ciclópicas e modelos construtivos como os castella (Rodríguez Diáz, 1995b).  

Castros e oppida são considerados a unidade-base de povoamento, em torno das 

quais se concretiza a interacção de romanos e indígenas, entre os séculos II a.C. e I d.C., 

estando ausentes as conotações urbanas nos primeiros, reconhecíveis nos segundos 
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(Martín Bravo, 1994, 278; Ortiz Romero e Rodríguez Díaz, 1998, 257). No espectro da 

lenta submissão ao domínio romano, as instalações militares de carácter permanente, 

como Cáceres El Viejo, abandonado na segunda década do século I a.C., e 

provavelmente Chãos de Alpompé, em Santarém, terão actuado a vários níveis, com 

acções de represália e conquista efectiva dos territórios circundantes, patentes em níveis 

arqueológicos dos aglomerados mais afectados (Rodríguez Díaz, 1995a, 106; Fabião, 

2001, 236). 

Quanto às construções ciclópicas e às pequenas fortificações romanas tratar-se-

ão, afinal, de variantes de uma mesma concepção de povoamento, adaptadas aos 

recursos disponíveis. No território português refiram-se os seguintes castella: o Vale de 

Mértola, Almodôvar, Papa Leite, Santa Luzia, Alcaria Cova, Namorados, Amendoeira e 

o Castelo da Cerca da Zorra. São pequenas fortificações republicanas, dominando 

visualmente grandes extensões de terreno, com funções de controlo comercial e militar, 

erguidas no dealbar da sociedade romana provincial. O Castelo da Lousa, o Cabeço do 

Mau Vizinho, frente a Vaiamonte, e o Castelo das Guerras, em Moura e a escassos 

quilómetros a SE de Safara, representam modelos de habitat com investimento social na 

construção do espaço residencial. São, pois, modelos temporários de ocupação e 

controlo de territórios específicos, perdendo a razão de existir com a estabilização do 

espaço provincial romano (Fabião, 1992, 219; Fabião, 1998, 520; Fabião, 2001, 234-

235). 

Os recintos ciclópicos da comarca baixo-extremenha de La Serena situam-se em 

território de elevado valor agrícola, mineiro e estratégico, um corredor natural de 

comunicação entre o Guadiana e o Guadalquivir. Dispõem-se em torno de uma torre 

central compartimentada e de planta geralmente quadrada, com muros de grandes 

silhares de pedra seca, rodeada por recintos defensivos. Terão sido ocupados 

essencialmente para exploração mineira e controlo militar. Nesta categoria reconhecem-

se igualmente as torres de menor dimensão, também de carácter defensivo, assentes nas 

suaves ondulações do terreno das terras interiores de La Serena, já no círculo túrdulo-

turdetano e em volta de Cancho Roano (Berrocal-Rangel,1989-1990; Rodríguez Díaz, 

1995, 200). Em finais do século I d.C., depois da fundação de Augusta Emerita e da 

reorganização político-administrativa da Ulterior em duas províncias, estas estruturas 

foram desactivadas, tomando parte da dissolução definitiva da Betúria (Rodriguez Diáz, 

1994, 26). 

Cite-se, ainda, outra categoria de sítios identificada em Portugal, a dos povoados 
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sem defesas ou “pequenos núcleos satélites em plano”, como o Monte da Atafona, 

habitado até ao século II a.C., a Herdade do Pomar e a Pedra da Atalaia, onde o espólio 

arqueológico revela ocupação republicana (Silva, 1978; Gomes, 1994, 177; Fabião, 

1998, 117 e 253; Fabião, 2001, 236). 

A importância de centros como Pax Iulia, Ebora ou Salacia na difusão do 

poderio romano é decisiva a partir do século I d.C., quando se desencadeia na Lusitânia 

um lento processo de assimilação cultural. Refira-se o estabelecimento, na primeira 

destas cidades, de duas assembleias, uma de indígenas e outra de cidadãos (Alarcão, 

1992). Certos oppida com funções centralizadoras, como Sierra del Coto e 

Hornachuelos, integraram a trama de assentamentos de grande dimensão tardo-

republicanos. 

 No domínio cognitivo, os santuários pré-romanos mantiveram-se em uso. O de 

Capote revelou um depósito ritual com estatuetas de deuses greco-itálicos, numismas, 

lucernas e fíbulas datadas de 20 a.C. a 40 d.C.; reavivaram-se, assim, cerimónias 

cultuais de carácter gentilício, mesmo quando o povoado parece ter sido abandonado em 

45 d.C. (Berrocal-Rangel, 1989-1990, 119; Berrocal-Rangel e Triviño, 2003). 

Os processos que sintetizámos balizam, de certa forma, as ocupações possíveis 

do Castelo Velho de Safara, em particular a mais visível da segunda metade do primeiro 

milénio a.C.. É sobre esta época que convém explanar mais em pormenor a tipologia de 

povoamento do espaço circunvizinho ao objecto de estudo. 

 

 

5.2. O povoamento da Idade do Ferro em torno de Safara 

 

O espaço considerado para a análise do povoamento em torno do Castelo Velho 

coincide com a denominada Betúria Céltica, entidade citada nas fontes greco-latinas, 

como Plínio e Estrabão, como ocupada por povos desta etnia. Seria limitada pelo rio 

Guadiana a Oeste e a Norte, estendendo-se a Sul até às margens da Serra Morena, 

alcançando a Este a metade ocidental da província de Badajoz, marcada pelos seus 

afluentes Zújar e Matachel (Berrocal-Rangel, 1989-1990). Era um território onde o 

povoamento pré-romano se articulava em torno de lugares fortificados de extensão 

variável, com especial concentração nos afluentes dos grandes cursos fluviais, 

mormente o Ardila, e menor densidade junto aos principais rios. De relevo agreste, com 

altitudes entre 600 e 800m toda esta área estabeleceu uma rede de comunicações 
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baseada no aproveitamento dos vales, destacando-se a bacia do Ardila, cujo caudal 

funcionou como principal via de comunicação (Berrocal-Rangel, 1998, 46-47). 

No concelho de Moura, onde se situa o Castelo Velho de Safara, os trabalhos de 

prospecção foram realizados nos anos 1950 e 1960 por José Fragoso de Lima, cujas 

abundantes referências de largo espectro cronológico são ainda essenciais à 

caracterização da região (Lima, 1988). Assim, junto às ribeiras de Safarejo e Santo 

Aleixo, subsidiárias da de Safara, na foz da qual se implanta o Castelo Velho, existiram 

outros núcleos de povoamento, parte deles de difícil localização. Entre eles citem-se: o 

castro Safarejinho ou Castelo das Guerras, assente numa elevação sobranceira à ribeira 

de Safareja, povoado fortificado cujos vestígios materiais remetem para uma fase inicial 

da ocupação romana (Caeiro, 1976-77); o Castro da Negrita, com informações 

contraditórias no que concerne à sua época de ocupação; o castelo de Fagildes, povoado 

fortificado da Idade do Ferro; e a Adiça, referenciada como uma mina de ouro que terá 

sido explorada na Idade do Bronze e Ferro. 

Noutro afluente do Ardila, o sítio Bezerra de Ouro, classificado também como 

castro romanizado, confunde-se com o Castelo de Murtigão. Este situa-se num cabeço 

rochoso da margem esquerda da ribeira com este nome, tendo sido fortificado a partir da 

Idade do Ferro e até ao período romano, conhecendo ocupação em época medieval 

cristã. A Atalaia do Convento da Tomina, também nesta ribeira, foi igualmente 

nomeada como castro romanizado (Lima, 1981 e 1988). A SO de Safara, numa zona de 

férteis terrenos agrícolas entre a Serra da Preguiça e o Ardila, irrigada pela ribeira de 

Toutalga, foi identificado o já citado sítio da Herdade dos Lameirões ou Monte Motum, 

com abundantes materiais superficiais da Idade do Ferro e período Romano, cuja 

prosperidade estaria associada às zonas de minas da Adiça (Gamito, 1988b; Fabião, 

1998; Soares, 2001). 

Para jusante do Ardila salientem-se as ocupações sidéricas do Castelo de Moura 

e do já referido Castro da Azougada. O primeiro situava-se junto às ribeiras de Brenhas 

e Roda, num cerro com amplo domínio da paisagem. As intervenções arqueológicas 

dirigidas por Pinho Monteiro em 1980 e 1981, em zonas opostas deste recinto com 

2,3ha, foram sumariamente publicadas, reconhecendo-se níveis atribuíveis ao século V 

a.C. e inícios do século IV a.C. e dos séculos II e I a.C. (Alarcão, 1990, 31; Macias, 

1994, 674). A ocupação coeva de Safara e os 20km de distância em linha recta fariam 

de Moura um assentamento privilegiado para o estabelecimento de cronologias e 

indicadores tipológicos para o povoamento desta área. 
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 A proximidade geográfica do castro da Azougada com Safara, a cerca de 

22,5km, leva-nos a considerar os resultados da análise do espólio deste santuário-guia, 

instalado num pequeno cabeço na foz do Ardila (Antunes, 2005). A cronologia de finais 

do século VI a.C. às primeiras décadas do século IV a.C. é anterior à do Castelo Velho, 

admitindo-se uma fase de contemporaneidade e seguramente influências e trocas. Os 

paralelismos formais estabelecidos entre a Azougada e os congéneres Cancho Roano e 

La Mata contribuem para acentuar as relações “fortes e estreitas” do Guadiana Médio e 

do Alto Guadalquivir com o mundo turdetano, particularmente expressivo na cerâmica 

pintada. O processo inverso é advogado para as relações com o espaço entre o Pulo do 

Lobo e a foz do Guadiana, em que a realidade material se cruza apenas ao nível de casos 

pontuais, como o da cerâmica ática e das taças de cerâmica cinzenta (Rodríguez Díaz, 

Ortiz Romero e Pavon Soldevilla, 2000; Arruda, 2008, 312). 

O povoado do Passo Alto, ocupado numa primeira fase durante o Bronze do 

Sudoeste, implanta-se numa plataforma na confluência da ribeira de Chança com a 

ribeira de Vidigão. Na fase de ocupação sidérica, durante o século VI a.C., foi 

identificada uma estrutura habitacional de pequenos compartimentos rectangulares, 

numa pequena plataforma da encosta Oeste do assentamento (Soares, 1986, 90; Soares; 

2001a; Soares, 2003; Soares, 2007, 155-161; Soares et al, no prelo). 

Para Sul e para Norte da zona de confluência entre o Guadiana e o Ardila 

reportam-se também numerosos assentamentos próximos do curso do rio. O povoado da 

Misericórdia ou Azenha da Misericórdia (Serpa), num pequeno terraço sobranceiro ao 

Anas, tem duas fases principais de ocupação: uma do Bronze Final, outra da designada 

II Idade do Ferro. Os abundantes blocos vitrificados, decorrentes da exposição a 

elevadas temperaturas, o molde de fundição recolhido e a presença de fornalhas indicam 

terem ocorrido aqui actividades metalúrgicas, nomeadamente a redução de metais não 

ferrosos na primeira etapa e a produção de ferro na seguinte (Soares, 1996, 105). A 

periodização indicada para este assentamento, bem como para outros do Alentejo 

Central, como o Cerro da Mangancha (Aljustrel), foi questionada, defendendo-se que o 

citado hiato de ocupação poderá ser ilusório, por se alicerçar na inexistência de 

materiais orientalizantes (Fabião, 2001, 231). 

No núcleo urbano de Serpa, a plataforma ovalada na parte mais elevada da vila 

deverá corresponder a um povoado da Idade do Ferro, com níveis dos séculos IV-III 

a.C., depois romanizado. Na intervenção realizada no castelo foram exumados escassos 

materiais atribuíveis a ocupação calcolítica e da Idade do Bronze, ao invés de 
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abundantes fragmentos de cerâmica da II Idade do Ferro, registo idêntico verificado por 

sondagens na base das muralhas (Soares e Braga, 1981, 123; Soares e Braga, 1986). 

Já para Norte de Safara destaque-se o Castelo das Juntas, povoado pré-romano 

tardio, que terá sido abandonado nos séculos II-I a.C., durante a conquista romana. 

Possui um bom domínio da paisagem envolvente e controlo da ribeira do Alcarrache, 

via natural de passagem Norte-Sul. O curso fluvial servia de barreira de defesa pelas 

suas encostas escarpadas, reconhecendo-se uma cultura material de matriz indígena 

(Albergaria, Melro e Ramos, 2000; Albergaria e Melro, 2002, 132). O sítio de Serros 

Verdes 4, junto à foz do Zebro, tem cronologia balizada entre o Bronze Final e a Idade 

do Ferro; tratava-se de um pequeno núcleo habitacional, provável casal agrícola, coevo 

da ocupação do Castro da Azougada. Entre o curso do Alcarrache e do Guadiana foram 

mapeados e intervencionados uma série de outros pequenos habitats. O Monte das 

Candeias 3 é um povoado habitado nos séculos III-II a.C. (Albergaria et al., no prelo). 

Também o pequeno estabelecimento rural da Idade do Ferro Estrela 1 terá sido ocupado 

nos séculos VIII-VII a.C. e, depois, em época romana, sensivelmente o mesmo que 

sucede no Monte da Pata. Mais tardia será a dependência agrícola do Monte do Judeu 6, 

habitat classificado da II Idade do Ferro (Albergaria e Melro, 2002, 128-133; Albergaria 

et al., no prelo). 

Cumpre, também, atentar em algumas realidades mais importantes do 

assentamento das populações proto-históricas da margem direita do Guadiana, 

nomeadamente nos afluentes Lucefécit, Álamo e Degebe. Reconhecem-se, sobretudo, 

implantações em sítios abertos com escasso declive, ou pequenos esporões junto aos 

rios, embora a investigação nesta área, relacionada com o empreendimento de Alqueva, 

tenha excluído as fortificações acima dos 152m de altitude. Neste período o Guadiana 

parece ter constituído um “limite físico estruturante e persistente” no Alentejo central, 

tendo o povoamento como eixo a Serra de Monfurado e a Serra de Ossa. Em meados do 

século IV a.C., a ocupação humana da região tendeu a aglutinar-se, ao mesmo tempo 

que derivou para os tramos médios dos principais afluentes do Anas, podendo citar-se o 

Castelo Velho do Lucefécit, o Castelo Velho do Degebe e o Castelo do Monte Novo 

(Mataloto, 2004; Calado e Mataloto, 2008, 187). 

Estes assentamentos têm em comum com os da margem esquerda a sua 

implantação em terrenos agrícolas pobres, mas manifestando sinais de prosperidade 

económica e integração em economias interdependentes de base agro-pecuária. Entre os 

habitats de finais do século VII aos inícios do século V a.C., Espinhaço de Cão 
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apresenta um tipo de implantação sobre o topo e encosta de um esporão sobranceiro ao 

Guadiana, apresentando grande controlo visual sobre o curso do rio a jusante. A 

Malhada das Taliscas 4 fica num pequeno planalto adjacente ao Anas, com escasso 

controlo visual sobre a área envolvente e com reduzido potencial agrícola (Calado e 

Mataloto, 2008, 205). Os materiais apontaram genericamente para o século V a.C. e a 

área edificada apresenta matriz mediterrânica, semelhante à verificada em Cancho 

Roano, da mesma cronologia, embora com muito menor monumentalidade. Parecem, 

pois, intuir-se fortes vínculos culturais entre no quadrante SO da península, em torno do 

curso médio e baixo do Guadiana (Jimenez Ávila, 2008, 118). 

Na confluência do Guadiana com a ribeira de Codes instalou-se o Castelo dos 

Pardieiros. Era um povoado defendido por muralha, ocupando o esporão de um cabeço 

elevado e aplanado, cuja parte habitável se circunscreve a um espaço de 250 por 200m. 

Foi habitado no Calcolítico inicial, estendendo-se para a o Bronze e Ferro (Calado, 

2002, 126). Coexiste, na sua fase final, com os povoados da I Idade do Ferro do Monte 

Roncanito 2, Monte Roncanito 4 e Espinhaço 9. Integrando o modelo de povoamento de 

assentamentos rurais de diferentes dimensões estaria também a Malhada dos Gagos 13 e 

a Casa da Moinhola 3. Já nos finais da II Idade do Ferro ou inícios da ocupação romana 

surgem os níveis arqueológicos do Monte da Tapada 39, presumivelmente associados a 

um fortim (Marques, 2002, 147-148). 

Considerada um corredor de circulação entre as bacias do Sado e Guadiana, e 

extensão natural do tramo do Ardila na margem direita do Guadiana, a Serra de Portel 

teve um povoamento em meados do I milénio, com características semelhantes às dos 

sítios referidos. Os assentamentos registam cronologias a partir dos séculos IV-III a.C. e 

dividem-se em dois tipos de implantação: em cumeada, com boas condições naturais de 

defesa e visibilidade, e em planície, sem ampla visibilidade. Entre estes identificaram-se 

aglomerados com áreas entre 4 e 6ha e outros de pequena dimensão, abrangendo pouco 

mais de 1ha. A sua economia assentava na agro-pastorícia e na exploração de minério. 

Saliente-se com 9ha o sítio de Nossa Senhora da Esperança, cuja dimensão estará 

relacionada com fenómenos demográficos de convergência, na esteira da «crise de 

400». Embora haja inter-visibilidade entre alguns dos assentamentos, face à ausência de 

intervenções arqueológicas não é prudente estabelecer hierarquia entre povoados. O 

abandono dos núcleos indígenas da serra terá ocorrido numa vintena de anos, entre a 

última década do século I a.C e a fundação de Pax Iulia (Antunes, 2005,13). 

Desconhecemos ao certo o carácter das relações sociais e políticas existentes 
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entre os centros urbanos interiores referidos por Estrabão e os assentamentos de menor 

dimensão e protagonismo que pontuavam o Baixo Alentejo. Para além de Conistorgis, 

cuja localização se ignora, destacar-se-iam Segóvia, Dipo (provavelmente Evoramonte), 

Ebora (Évora) e Sirpe (provavelmente Serpa) (Fabião, 1992, 170). Pax Iulia, em 

planalto no cerne da peneplanície alentejana, desempenhou em época pré-romana um 

assinalável papel centralizador desta região, estabelecendo pontes entre as bacias do 

Guadiana e do Sado, entre o interior e o litoral, controlando o acesso aos recursos 

mineiros de Aljustrel e Castro Verde e aos terrenos de boa aptidão agrícola de Ourique. 

As intervenções na Rua do Sembrano, e em bastante menor escala no Largo de São 

João, permitiram reconstruir uma densa diacronia de ocupação pré-romana e romana, 

que persistiu à ampla renovação da cidade na época imperial. Distinguiram-se três 

momentos construtivos na Idade do Ferro, embora com uma continuidade cultural 

comparável a substratos sidéricos revitalizados sob ocupação romana, como Mesas do 

Castelinho, Olisipo, Sierra del Coto, Capote, Mirobriga (Santiago do Cacém) e 

Santarém (Grilo, 2006, 119). Nas imediações da cidade refira-se o hipotético 

acampamento de Mata-Bodes, com ocupações dos séculos II ou I a.C. (Lopes, 2003). 

Merecem breve referência alguns destes povoados do interior, mais ou menos 

conectados com o restante Sudoeste peninsular. O povoado das Mesas do Castelinho 

(Almodôvar), situado junto à ribeira de Mora, possuía uma área total de 3,5ha, 

remontando a sua fundação a finais do século V ou inícios do IV a.C., estendendo-se até 

fins do século I d.C.. A presença de cerâmica grega e ânforas ibero-púnicas demonstra a 

continuidade dos contactos com as zonas litorais e o acesso a produtos mediterrânicos, 

veiculados por vias terrestres (Fabião, 1998). A sua economia, dadas as características 

esqueléticas dos solos, remete para uma vocação mais pecuária que agrícola, a par da 

metalurgia de pequena produção, alicerçando-se a sua prosperidade no controlo 

estratégico da travessia da serra do Caldeirão. As alterações arquitectónicas no período 

romano republicano traduziram-se na destruição do sistema defensivo e nas habitações 

justapostas sem “vãos abertos ao exterior” (Fabião e Guerra, 2008). 

Na região de Ourique o povoamento da Idade do Ferro encontrava-se agregado 

em pequenos sítios de habitat sem preocupações de ordem defensiva, em cota baixa e/ou 

em meandro do rio Mira, articulado a necrópoles monumentais, inexistentes no Alentejo 

central (Silva e Gomes, 1994, 143). A recente revisão de dados, baseada no espólio 

destes casais rurais, centra a sua vigência entre a segunda metade do século VI e o 

século III a.C., podendo destacar-se os de Porto das Lajes, Cortadouro e Fernão Vaz, 
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este último junto a uma jazida mineira explorada no Calcolítico e na Idade do Ferro 

(Arruda, 2001, 220). Estes edifícios terão desempenhado funções de lugares centrais e 

dominado territórios, embora a real dimensão e integração desta modalidade de 

implantação na conjuntura social esteja ainda por apurar. O abandono destes sítios 

poderá estar associado, quer ao esgotamento de um modelo político, quer decorrente de 

fenómenos de concentração populacionais, eventualmente em torno do Castro da Cola 

(Correia, 1996, 83; Fabião, 1998, 512; Fabião, 2001, 234).  

Na região de Castro Verde, a semelhança cronológica dos elementos de datação 

permite equiparar sítios como os de Neves-Corvo aos “fenómenos de esgotamento” dos 

modelos monumentais do Guadiana Médio, embora numa escala menor (Fabião, 2001, 

232). Estas residências tendencialmente rectilíneas, instaladas nas proximidades da 

ribeira de Oeiras, cuja prosperidade estava associada a uma situação política e 

económica favorável (Maia, 2008, 354), poderão ter perdido razão de existência face a 

um fenómeno de concentração populacional ou simplesmente transformações de ordem 

política (Fabião, 1998, 333). 

Reportando-nos ao Baixo Guadiana, o espólio recolhido em Mértola (Myrtilis) e 

Castro Marim (Baesuris) revela grandes afinidades nos níveis dos séculos V a III a.C. 

da baía de Gadir. Esta última apresenta uma extensa ocupação humana, registando a 

partir do século V-IV a.C. claros sinais de preocupações defensivas e alteração de 

edifícios, intensificando-se a exploração agrícola e piscícola e os elos comerciais ao 

Baixo Guadalquivir (Arruda, 1997b; Arruda, 2000). Tal facto não implica que o seu 

carácter difusor de produtos não atingisse áreas interiores, como Safara, Azougada, 

Moura, Serpa, Beja, Cabeça de Vaiamonte, Castro de Segóvia. O seu declínio data de 

meados do século III a.C. e o seu protagonismo só foi retomado na segunda metade do 

século I a.C.. O litoral algarvio teve durante a denominada II Idade do Ferro outros 

núcleos urbanos, como Balsa (Torre d’Ares, Tavira), Ossonoba (Faro), Cilpes (Silves) e 

Lacóbriga (Monte Molião, Lagos), com fortes conexões ao Mediterrâneo (Fabião, 1992, 

170; Arruda, 1997a, 247). 

Naturalmente que, além de se relacionar com este mundo estruturado em torno 

do Anas e com realidades arqueológicas detectadas no território português, o Castelo 

Velho de Safara apresenta-se ligado à rede de povoamento do Alto Ardila, reconhecida 

essencialmente em território espanhol. Os castros da Betúria pré-romana a montante de 

Safara, abrangendo as actuais províncias de Badajoz e Huelva, são um “espacio de 

transito” entre o Norte e o Sul, ao porem em comunicação a Meseta Sul e a bacia média 
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do Guadalquivir. Compõe-se de uma densa rede de povoamento a partir da segunda 

metade do século IV a.C. e até finais do século III a.C., datando-se a sua decadência 

entre os séculos II a.C. e I d.C., relacionados com os contactos e conquistas romanas. 

A distribuição destes sítios, a unidade básica da estrutura de habitat, por vezes 

secundados por satélites, parece regular: próximo das bacias dos principais rios, muito à 

semelhança do verificado na margem direita do Guadiana. Neste sentido, entre a 

segunda metade do século IV a.C. e a mudança de Era, a estratégia de assentamento de 

habitats levou à instalação em sítios ocupados no Calcolítico: lugares elevados ou cerros 

que dominam o território circundante, com boas defesas naturais complementadas por 

dispositivos militares de complexidade diversa nos pontos de mais fácil acesso, 

assegurando o controlo estratégico de rotas ou pontos de passagem e o acesso à água. 

Em contrapartida, existiram assentamentos em cota inferior, em zonas planas 

(Rodríguez Díaz, 1995a). 

Referindo-nos a sítios a montante de Safara saliente-se, desde logo, o castelo de 

Noudar instalado em cerro destacado entre o Múrtiga e o Ardila. Marcando 

geograficamente o início do Alto Ardila, foi ocupado durante longa diacronia do 

Calcolítico Pleno à Época Moderna. Dos dados divulgados saliente-se o provável hiato 

após o Bronze Final até ao século IV a.C. (Rego, 1994, 41-43). Este sítio poderá ter 

desempenhado um papel centralizador de uma circunscrição rural, à semelhança dos 

sítios de Cancho Roano e La Mata, no Guadiana Médio (Antunes, 2005, 131).  

O Ardila Central tem ao longo do seu curso os assentamentos célticos já 

enunciados, como o Castro de Capote, Castañuelo, Castillo de Jerez de los Caballeros e 

Los Castillejos de Fuente de Cantos, podendo aqui também considerar-se a mais tardia 

Sierra del Coto. Dos mais significativos, Los Castillejos é constituído por duas 

elevações com ocupações cronologicamente distintas: Castillejos 1 está a uma altimetria 

de 575m, tendo sido exumados materiais do Calcolítico Pleno; Castillejos 2, a 555m de 

altura e com 2,2ha de área, revelou materiais a partir do século IV a.C. até ao período 

romano. Neste último, foram identificados fornos relacionados com a metalurgia do 

ferro. Os solos são facilmente erosionáveis, apontando para uma menor vocação agro-

pecuária, cristalizada no carácter secundário dos restos de trigo carbonizado. Destaque-

se a proximidade da estrada romana Ayamonte-Mérida, a 1km, e as jazidas de ferro, 

cobre e sulfureto de chumbo de Aguilar e Nogalito, bem como áreas com hidróxidos de 

ferro passíveis de exploração em época romana (Fernández Corrales, Sauceda Pizarro e 

Rodriguez Díaz, 1988). 
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A paisagem em que o povoado da Sierra de La Martela (Segura de León) se 

insere é dominada por solos de escassa potência e fácil erosão, com pequena capacidade 

de retenção de água e vertentes escarpadas de quartzo e xisto. A primeira fase está 

datada entre os séculos VI a IV a.C. e a segunda, entre a segunda metade do século IV e 

o século I a.C. Assenta sobre uma plataforma elíptica de 800m de altura, ponderando-se 

a existência de um aljibe, dada a inexistência de cursos de água próximos (Enriquez 

Navascués e Rodríguez Díaz, 1988).  

A Sierra del Coto, em Fregenal de la Sierra, com extensão superior a 5ha, está 

implantada sobre um cerro de 687m de altitude, numa zona de pendentes suaves, nos 

estribos ocidentais da Serra Morena, com amplo domínio do território. Embora não 

recusando uma origem indígena para o sítio, a sua estratigrafia aponta para uma 

ocupação a partir do século II a.C., com abandono em inícios do século II d.C, ou seja, 

com o apogeu entre o final da República e o Alto Império. Como referido, foi política 

de César promover centros indígenas à categoria de município, como as presumíveis 

Seria Fama Iulia (Jerez de los Caballeros) ou Concordia Iulia (esta Sierra del Coto), e a 

sua inclusão nos sistemas de ocupação territorial romana a par do reforço das linhas de 

defesa, pela construção de castella. A partir de contactos com o mundo romano o 

sistema de ordenamento do território assentou no controlo e comércio dos recursos 

mineiros e metalúrgicos (Berrocal-Rangel, 1996).  

 Os terrenos em torno de Sierra del Coto, além de boa propensão agrícola, 

possuíam enorme potencial férrico, considerando-se que o povoado foi “capitalizador” 

da metalurgia deste metal na região. Estaria também no cruzamento de grandes rotas do 

Sudoeste, ligando o Golfo de Cádiz ao Guadiana Médio e ao Baixo Guadalquivir 

(Berrocal-Rangel, 1989-1990, 116). Esta circunstância está patente tanto nas análises 

arqueobotânicas, com sinais de intensa desflorestação do mato arbóreo em redor dos 

castros envolventes, como na panóplia de ferramentas destinadas ao efeito. Num círculo 

de 6km em torno de Sierra del Coto estava o Castro de Capote, o Castro de Bodonal, o 

Castro de Fuentes e San Cristóbal, cujo abandono coincide com o seu período de 

apogeu (Berrocal-Rangel, 1992, 261). 

O Castrejón de Capote terá sido criado nos inícios do século IV a.C. para 

“control de recursos concretos de sus entornos inmediatos”. Não tinha contudo, conexão 

visual com qualquer outro povoado contemporâneo, o que remete, de certa maneira, 

para a sua auto-suficiência. A totalidade do perímetro muralhado é de 3ha, admitindo-se 

uma área exterior de menor importância para dar acesso à água e estabelecimento de 
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gado. No seu interior detectou-se um importante santuário comunal, que lhe conferiria 

uma centralidade em termos espirituais na Betúria céltica. O seu nível de destruição 

coincide com a conquista de Sierra del Coto pelos romanos em 152 a.C., símbolo de um 

processo de “domínio lento e complexo” que culminou na ocupação territorial meio 

século depois (Berrocal-Rangel, 2007). 

No tramo médio do Guadiana, o oppidum de Badajoz, bio-geograficamente 

ligado ao Alentejo, para além de uma primordial presença do Calcolítico inicial, 

alcançou em época pré-romana contextos arqueológicos associados ao círculo cultural 

céltico. Reconheceu-se aqui um grande povoado, presumivelmente fortificado, com 

diversas fases de ocupação: uma de finais do século VI ou inícios do século V a.C. até 

começos do século IV a.C., sem as rupturas culturais da crise de 400 a.C. detectadas nas 

planuras do Guadiana; outra do século IV a inícios do século III a.C., com renovações 

arquitectónicas, embora em clara continuidade face ao período anterior; e outra do 

século III a.C. à primeira metade do século I a.C., também com contextos na tradição 

anterior, mas já com cerâmicas romanas, seguindo-se depois intensa ocupação romana e 

medieval (Berrocal-Rangel, 1992, 296; Berrocal-Rangel, 2008). A economia devia 

basear-se nos cereais de trigo e cevada, em leguminosas como o feijão e nas frutas 

(Pérez Jordá, Alonso Martínez e Iborra Eres, 2007, 339). 

Assim, focando a atenção nos núcleos fortificados da Extremadura, 

nomeadamente na província de Badajoz, conclui-se que, independentemente da sua 

dimensão, estes estavam situados em elevações facilmente defensáveis e de perfil 

amesetado, embora raramente nas de cota mais alta (Rodríguez Díaz, 1995a,120). A sua 

análise conjunta possibilitou a definição de dois tipos principais: os de 4-5ha, como a 

Alcazaba de Badajoz, a Sierra del Coto, Medellin ou Hornachuelos; e os de 1-3ha, como 

Los Castillejos ou Sierra de La Martela, já descritos, entre muitos outros (Rodríguez 

Díaz, 1995b). Quanto à sua localização, os primeiros dominam as planuras do 

Guadiana, a bacia do Zújar e a rota Norte-Sul (Rodríguez Díaz, Jiménez Ávila, 1987-

1988). Os povoados de menor dimensão que lhes estão associados em zonas planas, 

como Capote, foram ocupados entre os séculos III e I a.C. (Ortiz Romero e Rodríguez 

Díaz, 1998, 257-263).  

Economicamente estes povoados desempenharam actividades agro-pecuárias e 

mineiras ligadas à metalurgia do Ferro, exemplo de Hornachuelos e Ermita de Belén 

(Zafra), na Baixa Extremadura. Nesta última, em Los Castillejos e em Capote foram 

identificados possíveis fornos relacionados com a transformação do ferro, 
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eventualmente em contexto familiar (Rodriguez Díaz, 1995b, 99). Em termos 

arqueozoológicos predominaram durante a segunda metade do primeiro milénio os 

ovicaprinos, ao invés da fase precedente, registando-se um incremento do porco e a 

presença do burro e da galinha, ainda residual (Pérez Jordá, Alonso Martínez e Iborra 

Eres, 2007, 360). Estes dados são similares aos do Tejo médio, com gado ovicaprino e 

vacum, relativa escassez de porco e cavalo e um modelo de economia certamente 

complementado pela agricultura e caça, nomeadamente com veado (Rodríguez Díaz, 

1989, 184; Rodríguez Díaz, 1994,11; Ortiz Romero, Rodríguez Díaz, 1998).  

Quanto ao povoamento na zona Norte da Serra de Huelva apresentou durante a 

Idade do Ferro características semelhantes às do Ardila. Os assentamentos de média 

dimensão parecem ter forte relação com um núcleo central em Arrucci-Turobriga (Pérez 

Macias, Vidal Terruel e Campos Carrasco, 1997). Referimo-nos ao povoado de 

Castañuelo, com ocupação do Bronze e Ferro, marcada economicamente pela produção 

argentífera, a par da pastorícia. Situado na parte alta e encosta de um cerro com 522m 

de altitude, estava praticamente rodeado por um barranco que desagua na ribeira de 

Huelva, sendo o seu acesso de levante feito por suave pendente (Del Amo e De La Hera, 

1978). Também Pasada del Abad (Rosal de la Frontera) estava defendido naturalmente 

por um meandro da ribeira de Chança, sendo dotado de estruturas defensivas no 

quadrante não protegido pelo rio; estabelecido em sítio relativamente plano e de 

passagem obrigatória na região, terá possuído um papel relevante nas comunicações 

entre as duas margens da ribeira de Chança. O Cerro de la Muela implantou-se noutra 

elevação junto ao curso do Chança, tendo sido habitado ao longo do século II a.C. a par 

da penetração romana (Pérez Macias, 1993, 401). 

Traçada, pois, esta síntese do povoamento e seus recursos no Sudoeste 

peninsular, durante a segunda metade do primeiro milénio, resta analisar os padrões de 

dispersão territorial estruturados pelo curso do Ardila e, mais particularmente, o lugar 

ocupado pelo Castelo Velho de Safara. É um tema que deixamos para as notas finais, 

conjugando a informação e as conclusões que fomos esboçando nos capítulos 

precedentes. É evidente que a falta de escavações arqueológicas de ambos os lados da 

fronteira não permite estabelecer cabalmente um paradigma de ocupação da Betúria 

céltica (Berrocal-Rangel, 1992; Fabião, 1998). Paralelamente, a situação de quase 

isolamento de Safara em termos de povoamento humano na bacia média deste rio irá 

certamente alterar-se com a condução de prospecções sistemáticas, remetendo para um 

panorama mais rico e variado do que o que por ora possuímos. 
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6 - Conclusão 

 

O Castelo Velho de Safara terá sido habitado entre o Calcolítico final e o século 

I da nossa Era. Na ausência de intervenções arqueológicas que precisem o carácter das 

ocupações do assentamento, restam-nos poucos elementos sobre as épocas mais antigas, 

crendo-se que a maior parte das estruturas subsistentes e dos materiais recolhidos à 

superfície datem do período sidérico. Parece, também, claro um hiato correspondente à 

Idade do Bronze, relacionado com uma certa debilidade da estrutura social e redução do 

povoamento do território, apenas superada no final deste período, pelo despontar da 

actividade metalúrgica da prata (Soares, 1996, 179). 

A aferição do papel dos contactos e influências orientalizantes estão ainda por 

vislumbrar numa perspectiva articulada, sendo quase inexistentes os dados referentes a 

este sítio. O thymiaterion achado em Safara há cerca de um século deverá representar a 

persistência de um poder sacralizado nesta região, que só se esbateu a partir no século 

VI a.C., talvez pela banalização de actos antes reservados às elites, em simultâneo a 

uma eventual disseminação de pequenos centros de poder rural (Rodríguez Díaz e Ortiz 

Romero, 2004, 596; Antunes, 2005, 138). Os factores conducentes à desestruturação do 

pós-orientalizante estão, porém, ainda escassamente explorados, admitindo-se que as 

fragilidades nos mecanismos internos das sociedades e a chegada paulatina de 

populações de índole celticizante tenham estado na sua origem. Foi neste quadro que o 

Castelo Velho de Safara integrou a Baeturia Celticorum, ainda que os limites 

desta entidade sejam ainda imprecisos (Fabião, 1992, 69).  

O sítio encontrava-se nas proximidades dos terrenos xistosos com jazidas de 

cobre, exibindo sinais da prática extractiva secular. A fusão redutora dos minérios seria 

realizada junto às minas ou nos próprios povoados, sendo posteriormente transformados 

em artefactos. Em Safara os vestígios analisados remetem para a existência de uma 

fornalha metalúrgica e utilização de minérios de chumbo e argentíferos provenientes de 

áreas próximas (Soares et al., 1994, 166-174; Soares et al., 2005, 224). A região terá 

sido um verdadeiro distrito mineiro, dado que a sua prática moldou a organização 

territorial antes e durante época romana (Berrocal-Rangel, 1992). Em termos do uso dos 

solos, estes teriam limitadas possibilidades agrícolas, mas seriam propensos à pecuária, 

conforme tem sido verificado em estudos paleobotânicos de arqueossítios extremenhos 

(Rodríguez Diaz, Chauton Perez, Duque Espino, 2006). 

O sistema defensivo do Castelo Velho de Safara contém características comuns a 
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estruturas da Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular. O perímetro fortificado abrangia 

uma área de 1,6ha, muito semelhante a sítios como Los Castillejos 2 e Sierra de La 

Martela, na bacia do Ardila. O traçado das cortinas era irregular, sujeito aos acidentes 

naturais do terreno, e cercava o assentamento por dois lados. Aparentemente a frente do 

povoado virada ao rio Ardila não tinha muralha, à semelhança do sucedido em outros 

sítios, permitindo poupança de recursos em área de difícil acometimento. Os dois 

flancos da cortina, nevrálgicos do ponto de vista defensivo, estavam protegidos por 

sistema de três fossos talhados no afloramento rochoso, observando-se também um 

reforço arquitectónico desses sectores. Existiam aparentemente duas portas, uma 

principal concentrando poderoso aparato defensivo, com muros escalonados e bastiões, 

e um postigo na banda da ribeira de Safara, permitindo rápido acesso a água. 

O perímetro murado estava seccionado em duas partes por uma cortina. A 

parcela Este, onde se detecta a esmagadora maioria do espólio cerâmico de superfície, 

destinava-se certamente à habitação, ao passo que a porção Oeste serviria para 

resguardo do gado, como sucede em assentamentos do Bronze Final e Idade do Ferro. O 

esporão rochoso a Nordeste deverá ter sido um reduto defensivo destinado às elites 

locais, dada a concentração de dispositivos defensivos e a sua implantação em posição 

claramente dominante, tanto para o interior, como para o espaço circunvizinho, com 

destaque para o curso do Ardila e da ribeira de Safara. 

Foram recolhidos materiais cerâmicos adequados à utilização quotidiana, como 

pratos e, sobretudo, taças para consumo individual, potes, panelas ou contentores 

vocacionadas para cozinha e armazenagem, tanto de produção oxidante como redutora. 

Identificaram-se também exemplares de inspiração meridional, como fragmentos 

cerâmicos com pinturas em bandas com círculos concêntricos, traços ondulados e linhas 

paralelas de diferentes espessuras. As condições de jazida das peças não permitem 

infelizmente tecer considerações acerca da sua distribuição e eventuais coexistências na 

sequência estratigráfica. Há, contudo, uma homogeneidade e identificação deste espólio 

com contextos dos séculos V a.C. a I da nossa Era, com a coexistência de duas tradições 

oleiras: uma de cerâmica executada manualmente de cozedura irregular a redutora de 

produção local e outra feita a torno de tradição regional e importada. Na primeira 

destaquem-se os contentores de armazenagem lisos a par de exemplares decorados cujas 

temáticas remetem para os influxos mesetenhos, comuns a outros assentamentos 

alentejanos ou extremenhos. Na segunda, o espólio reflecte a intensificação dos 

contactos com o levante peninsular, o que se traduz numa efectiva solução de 
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continuidade relativamente aos modelos anteriores. Transversais a este conjunto 

cerâmico são as reinterpretações locais destes vectores, de certo modo convergentes na 

variedade morfológica ao nível dos bordos de certas formas abertas e fechadas. 

O conjunto cerâmico de Safara é, pois, semelhante aos estudados da bacia do 

Ardila, embora a presença da cerâmica grega, de Kouass e da abundante cerâmica 

pintada aponte para um dinamismo comercial que o distingue em termos de relações 

económicas e, talvez, políticas. Assim, as importações associadas à baía gaditana 

espelham-se durante o século IV a.C. nas cerâmicas gregas e no século III a.C. na 

cerâmica de Kouass. Este aporte de materiais terá sido veiculado por intermédio do 

Guadiana, talvez através de centros como Mértola e Castro Marim, tal como sucedeu 

em escala distinta no núcleo sidérico de Beja (Arruda, 1997; Grilo, 2006). 

Podemos genericamente integrar a fase de ocupação sidérica do Castelo Velho 

de Safara no movimento de concentração do povoamento fortificado em altura, ocorrido 

no Sudoeste peninsular em inícios do século IV a.C. e que terá o seu ocaso sob a égide 

de Roma, em torno do século I. Eram sítios estruturadores dos territórios onde se 

implantavam, assentando o seu poder em relações de subordinação e de exploração dos 

recursos naturais, como já foi analisado para a Extremadura espanhola (Rodríguez Díaz, 

Enriquez Navascués; Berrocal-Rangel, 1998), mas também sugerido para regiões 

portuguesas (Albergaria et al., no prelo).  

Neste período as estratégias de implantação estiveram intimamente relacionadas 

com os rios, tendo Berrocal-Rangel definido as bacias e sistemas de povoamento que 

lhe correspondem no Sudoeste Peninsular (1992, 261-265). O Castelo Velho de Safara 

integrava-se na grande mancha de povoamento do Ardila, uma zona caracterizada pelas 

altitudes elevadas e pela orografia acidentada, em que os numerosos assentamentos 

humanos tenderam a privilegiar a instalação nos cursos secundários deste rio. Esta bacia 

hidrográfica foi subdividida, segundo critérios de coerência arqueológica, geográfica e 

histórica, estabelecendo-se cinco grupos. O Castelo Velho de Safara integrava-se 

naquele que compreendia os assentamentos da desembocadura do Ardila (Azougada e 

Moura) e da margem direita do Guadiana (Pardieiros e Porto da Barca), com função 

eminentemente estratégicas e domínio sobre os cursos fluviais. Incluem-se também 

nesta circunscrição os povoados localizados nos afluentes desta secção meridional do 

Ardila (Bezerra de Ouro, Convento da Tomina, Fagilde, Murtigão e Negrita), com 

pendor essencialmente mineiro. O papel desempenhado por Moura no contexto destas 

relações é ainda pouco conhecido, embora os dados existentes pareçam conceder-lhe 
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estatuto de pólo aglutinador, no âmbito do citado modelo de povoamento fortificado 

(Albergaria et al., no prelo). 

No que se refere a Safara pensamos poder tecer duas considerações 

relativamente às motivações estratégicas e económicas que terão presidido à selecção do 

local de assentamento. Por um lado, que a sua situação num interflúvio tornava-o uma 

plataforma de articulação entre os referidos povoados dos afluentes da margem 

esquerda do Ardila, implantados nas proximidades de jazidas mineiras, e os 

aglomerados da confluência deste com o Guadiana. Era, a este nível, ponto de afluência 

de matérias-primas, encaminhadas para os centros de consumo e escoamento junto ao 

Anas. Por outro, que a sua posição estratégica sobre um troço do Ardila lhe assegurava 

o controlo do processo de abastecimento ou escoamento de bens dos assentamentos 

localizados para montante e jusante. Este domínio era decisivo para a comunicação na 

região, dada que a acidentada orografia estimulava o transporte por via fluvial. Para esta 

dupla função remetem as considerações de Berrocal-Rangel, que assinalou a 

excepcionalidade deste sítio no âmbito do grupo de povoados do tramo final do Ardila, 

controlando o curso do rio e o território (1992, 247-48). 

Em termos económicos deve ainda referir-se que achados e estudos efectuados 

no Castelo Velho de Safara comprovam a produção de cobre arsenical no Calcolítico e 

de prata na Idade do Ferro, cujas jazidas se situariam na Serra da Preguiça e em 

Barrancos. O povoado não seria, pois, apenas um lugar de passagem de matérias-primas 

para os grandes centros exportadores, mas também um local de transformação em maior 

ou menor escala de minério, acumulando com o controlo de vias de transportes 

comerciais e regionais (Soares, Araújo e Cabral, 1985; Soares, Valério, Araújo, 2005). 

O processo de redução de minério ocorreu, aliás, noutros povoados da bacia do Ardila 

(Berrocal-Rangel, 1992, 254). No Castelo Velho de Safara desconhecemos o papel 

desempenhado pela agricultura na economia, podendo aceitar-se que, ao nível do sector 

primário, o ferro e os pastos constituíram a base económica deste tipo de povoamento 

na margem esquerda do Guadiana (Ortiz Romero e Rodríguez Díaz, 1998, 253). 

O hipotético traçado das rotas comerciais que atravessavam o Sudoeste 

peninsular na Idade do Ferro permite-nos esboçar percursos de circulação de matérias-

primas e produtos finais, destacando-se os metais e os animais como os bens mais 

transportados. A conservação dos alimentos através do sal terá estimulado 

decisivamente as comunidades do interior a manter contactos com o litoral (Fabião, 

1998, 260). Além da evidente e já citada via de circulação fluvial pelas bacias do Ardila 
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e Guadiana, refiram-se duas rotas terrestres, cujo traçado passaria bem perto do Castelo 

Velho de Safara. Primeiro, a que ligava o estuário do Tejo à baía de Cadiz, cruzando o 

Guadiana junto à Azougada e a Moura. Segundo, a que partia de Mértola, divergindo 

para o Passo Alto, Safarejinho e Bezerra de Ouro, cruzando o Ardila no Murtigão e 

seguindo para a meseta ocidental (Berrocal-Rangel, 1992, 255-258).  

Embora sem provas concretas da existência destes caminhos, a presença de 

cerâmica exógena na Azougada e outros produtos de importação mediterrânicos em 

Safara e na bacia do Ardila denotam a vitalidade deste circuito (Fabião, 1992, 177). Este 

far-se-ia também por água, embora a navegabilidade do Guadiana se encontre limitada 

pelo desnível do Pulo do Lobo, não podendo afastar-se a possibilidade do transbordo da 

circulação através de um circuito terrestre até outro ponto navegável. Torna-se tanto 

mais verosímil a existência deste sistema viário pré-romano pela presença de 

contentores ibero-púnicos nos espólios de Serpa e Azenha da Misericórdia (Soares e 

Braga, 1986; Soares, 1996).  

Quanto às relações políticas e sociais do Castelo Velho de Safara com o 

território envolvente, a reduzida investigação sobre o tema impede lançar hipóteses 

seguras. Segundo Berrocal-Rangel, na bacia do Ardila existiram dois grandes pólos de 

concentração de poder: um com núcleo em Moura, na Azougada e no Castro dos 

Ratinhos, portanto na confluência daquele rio e do Degebe com o Guadiana; outro 

polarizado pelo grande povoado de Sierra del Coto. No primeiro caso classificam-se, 

num segundo círculo, assentamentos dedicados à exploração dos recursos mineiros, 

como a Adiça, o Safarejinho, a Negrita ou o Murtigão e, num terceiro anel, castros de 

vigia dos territórios limítrofes, como o Passo Alto, o Cerro del Castillo, o Pico del 

Castillo e a Tomina. A existência de povoados “controladores” neste último círculo, de 

que o Castelo Velho de Safara seria um bom exemplo, poderia ser uma reminiscência de 

uma estrutura social orientalizante preexistente, ilustrada pelos achados do tymiatherion 

e par de espadas aqui descobertos (Berrocal-Rangel, 1992, 264-67). Admitem-se outras 

hipóteses para esta hipotética relação entre os povoados do interflúvio do Guadiana e o 

Ardila e o Castelo Velho de Safara na fase final da Idade do Ferro: este podia obedecer 

a uma estratégia de controlo de fronteira de uma circunscrição territorial, ou a uma 

forma de exercício de poder hierarquizado em múltiplos escalões, nos quais Safara 

estaria em posição intermédia. 

O caso de Sierra del Coto é algo diverso, na medida em que se observa a 

existência de numerosos povoados satélites bem fortificados, secundados por 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 106 

aglomerados visando a exploração de recursos e outros com funções de vigia (Berrocal-

Rangel, 1992, 267). Embora este sítio se destaque claramente em termos de área, o 

escasso conhecimento estratigráfico dos assentamentos vizinhos aconselha cautelas no 

estabelecimento de uma rede “centrípeta” de povoamento. Crê-se que o apogeu daquele 

grande povoado resulte sobretudo do contacto com o mundo romano, distinguindo-se 

em época anterior outros possíveis lugares centrais, como o Capote (Rodríguez Díaz, 

1994, 21; Ortíz Romero e Rodríguez Diáz, 1998, 253 e 262; Fabião, 1998, 57). 

Efectivamente, da rede proposta para a bacia do Ardila, avulta por exemplo a ausência 

do povoado de Noudar, geograficamente implantado numa zona de fronteira, marcando 

o início do Alto Ardila e dos pequenos assentamentos sem muralhas (Fabião, 1998, 126 

e 132). Pela sua implantação geográfica e riqueza mineira, este sítio teria certamente 

podido desempenhar um papel essencial na estruturação do espaço agrícola, à 

semelhança do que foi apontado para Cancho Roano ou La Mata de Campanário. 

Cabe, pois, reconhecer que o desconhecimento geral obriga a sublinhar a 

diversidade de instalações humanas na área céltica meridional. É possível que boa parte 

dos grandes núcleos assinalados tenham constituído mesmo unidades políticas 

autónomas, nas quais os seus habitantes, parte deles com origem exógena, viveriam em 

total independência. As estruturas sociais de carácter orientalizante preexistentes teriam 

desempenhado um papel relevante no enquadramento das populações continentais 

recém-chegadas, moderando as rupturas na rede de povoamento da região (Fabião, 

1992, 177). Neste contexto, o Castelo Velho de Safara, independentemente da sua 

ocupação durante a primeira fase da Idade do Ferro, poderá ter constituído um núcleo 

autónomo em época pré-romana, dominando muito provavelmente regiões 

circunvizinhas ricas em minérios de ferro, de que os pequenos povoados de Bezerra de 

Ouro, Convento da Tomina, Fagilde, Murtigão ou Negrita parecem ser exemplo. 

Aferir o carácter dos contactos do Castelo Velho de Safara com o processo da 

conquista romana é, por ora, impossível. No entanto, os indícios materiais desta 

presença revestem-se de formas comuns a outros sítios de ocupação coeva na bacia do 

Ardila. Neste caso, como relativamente a muitos aspectos das fases anteriores de 

ocupação do sítio, só a realização de intervenções arqueológicas poderia responder 

cabalmente às muitas questões que se colocam. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 107 

7 – Bibliografia 

 

AAVV (1990) – La cultura tartessica y Extremadura. Merida: MNAR. 

AAVV (1996) – De Ulisses a Viriato. O primeiro milénio a.C.. Catálogo da Exposição Lisboa: 

Museu Nacional de Arqueologia / IPM. 

ALARCÃO, J. (1990) – O Domínio Romano em Portugal, Nova História de Portugal, Vol.I 

(Portugal. Das origens à romanização), Lisboa. 

 ALARCÃO, J. (1992) – A cidade romana em Portugal. A formação de «Lugares Centrais» em 

Portugal, da Idade do Ferro à Romanização. Cidades e História. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, p.35-70. 

ALARCÃO, J. (1996) - O concelho de Moura na Proto-História. Moura na época romana. 

Catálogo. Moura: Câmara Municipal, p.31-39. 

ALARCÃO, J. (1996) – Para uma conciliação das arqueologias. Porto: Edições Afrontamento. 

ALARCÃO, J.; ARRUDA, A.M.; FERREIRA, J.R.; LEÃO,D.; MORAIS, R.; PEREIRA, 

M.H.R.; VALENÇA, C.(2007) - Vasos Gregos em Portugal: aquém das colunas de 

Hércules. Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, IPM, 151pp. 

ALBERGARIA, J.; MELRO,S.; RAMOS, A.C.(2000) – Escavações arqueológicas no Castelo 

das Juntas (Moura). ERA-Arqueologia 1. Lisboa, p.39-51. 

ALBERGARIA, J.; MELRO,S.(2002) – Trabalhos Arqueológicos Realizados no Âmbito do 

Bloco 9. Plano de minimização de impacte ambiental da barragem do Alqueva. Al-Madan, 

II Série (11). Dezembro, p.128-133. 

ALBERGARIA, J.; MELRO, S.; RAMOS, A.C. e JORGE, A. (no prelo) - Ocupação Proto-

Histórica da margem esquerda do Guadiana. EDIA. Agradeço aos autores a cedência 

deste trabalho. 

ALMAGRO-GORBEA, Martín (1977)- El Bronze Final y el Periodo Orientalizante en 

Extremadura. Madrid. 

ALMAGRO-GORBEA, M. (1991)- La necrópolis de Medellín. I Jornadas de Prehistória y 

Arqueologia en Extremadura (1986-1990). Extremadura Arqueológica. Cáceres: 

Universidad de Extremadura. II, p. 159-174. 

ALMAGRO-GORBEA, Martín e MARTÍN BRAVO, Ana M.ª (1994b)- Medellín 1991. La 

Ladera Norte del Cerro del Castillo, Castros y Oppida en Extremadura. Madrid: Editorial 

Complutense, p. 77-128. 

ALMAGRO BASCH, M.; AMO DE LA HIERRA, M.; BÉLTRAN MARTINEZ, A.; BLANCO 

FREIJEIRO, A.; CERDEAN MARQUEZ, C.; FERNANDEZ-MIRANDA FERNANDEZ, 

M.; GARRIDO ROIZ, J.; LEISNER, G.; LEISNER, V.; LUZÓN NOGUÉ, J.M.; ORTA, 

E.M. (1975) – Huelva: Prehistoria e Antiguedad. Madrid: Editora Nacional.320pp. 

ALMAGRO-GORBEA, M.; CONCHA, A.D.; LOPEZ-AMBITE, F. (1990) – Cancho Roano. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 108 

Un palacio orientalizante en la Peninsula Iberica. Madrider Mitteilungen. 31, p. 251-308. 

ALMAGRO-GORBEA, M.; MARTIN BRAVO, A. (1994) – Medellin 1991. La ladera Norte 

del Cerro del Castillo. In Castros y Oppida en Extremadura. Madrid: Editorial 

Complutense, p. 77-125. 

ALMAGRO-GORBEA, M.; MARTIN BRAVO, A. (1994) – Castros y Oppida en 

Extremadura. Madrid, Complutum Extra 4. 

ANTUNES, A. S. (2005) – Castro da Azougada: conjunto cerâmico. Em torno da Idade do 

Ferro Pós-Orientalizante da margem esquerda do Baixo Guadiana. Tese de Mestrado 

apresentada à FLUL. Lisboa. Policopiado (agradeço à autora a cedência deste trabalho 

inédito). 

ANTUNES, A. S. (2005a) – A Idade do Ferro na Serra de Portel: entre o litoral atlântico e o 

interior peninsular. Bronce Final y Edad del Hierro en La Península Ibérica. Primeras 

Jornadas Cientificas de Jóvenes Investigadores. Salamanca, p.279-296. 

ANTUNES, A. S. (2008) – “Castro da Azougada” (Moura, Portugal): percursos do pós-

orientalizante no Baixo Guadiana. In JIMENEZ ÁVILA, J., ed. – Sidereum Ana I. El río 

Guadiana en época post-orientalizante. Mérida: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas e Instituto de Arqueologia de Mérida, Anejos de AEspA, XLVI, p.327-351. 

ARMBRUSTER, B., PARREIRA, R. (1993) – O tesouro do Álamo. In Inventário do Museu 

Nacional de Arqueologia, Colecção de Ourivesaria, 1, Do Calcolítico à Idade do Bronze. 

Lisboa: IPM, p. 74-75. 

ARNAUD, J. M.; GAMITO, T. J. (1974-77) – Cerâmicas estampilhadas da Idade do Ferro do 

Sul de Portugal (Cabeço de Vaiamonte, Monforte). O Arqueólogo Português. Lisboa. 3ª 

série, 7-9, p. 165-202. 

ARRUDA, A. M. (1993) – A ocupação da Idade do Ferro da Alcáçova de Santarém no contexto 

da expansão fenícia para a fachada atlântica peninsular. In Estudos Orientais. Lisboa, IV, p. 

193-214. 

ARRUDA, A. M. (1997a) – Os núcleos urbanos litorais da Idade do Ferro no Algarve. In 

Noventa séculos entre terra e mar. Lisboa: IPPAR, p. 243-56. 

ARRUDA, A. M. (1997b) – As cerâmicas áticas do Castelo de Castro Marim no quadro das 

exportações gregas para a Península Ibérica, seguido de O Corço, a Kilix e Dyonisos (uma 

breve nota sobre cerâmica e símbolos). Lisboa: Edições Colibri (Arqueologia & História 

Antiga, 2). 

ARRUDA, A.M.(1999-2000) – Los Fenícios en Portugal. Fenicios y  mundo indígena en el 

centro y sur de Portugal (siglos VIII-VIa.C.). Cuadernos de Arqueologia Mediterránea. 

Vol.5-6, Barcelona, 281pp. 

ARRUDA, A. M. (2000) – Fenícios e Mundo Indígena no Centro e Sul de Portugal (séculos 

VIII-VI a.C.). Tese de Doutoramento apresentada à FLUL. Lisboa. Policopiado. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 109 

ARRUDA, A. M. (2001) – A Idade do Ferro Pós-Orientalizante no Baixo Alentejo. Revista 

Portuguesa de Arqueologia. Lisboa, 42, p. 207-41. 

ARRUDA, A. M.(2003) – Escavações Arqueológicas no Castelo de Castro Marim - balanço e 

perspectivas. Xelb, Actas do Congresso de Arqueologia do Algarve, Silves. 4, p.70-88.  

ARRUDA, A. M. (2005) – Orientalizante e Pós-Orientalizante no sudoeste peninsular: 

geografias e cronologias. In Celestino e Jímenez Ávila (eds): El período Orientalizante. 

Actas del III Simpósio Internacional de Arqueologia de Mérida. Anejos de AEspA XXXV. 

Mérida: 277-303. 

ARRUDA, A. M. (2008) – O Baixo Guadiana durante os séculos VI e V a.n.e. In JIMENEZ 

ÁVILA, J., ed. – Sidereum Ana I. El río Guadiana en época post-orientalizante. Mérida: 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto de Arqueologia de Mérida, 

Anejos de AEspA, XLVI, p. 307-325. 

ARRUDA, A.M.; BARGÃO,P.; SOUSA, E.(2005) – A ocupação pré-romana de Faro: alguns 

dados novos. Revista Portuguesa de Arqueologia. Volume 8, nº1, pp.177-208. 

ARRUDA, A. M.; FREITAS, V. T (2008) – O castelo de Castro Marim durante os séculos VI e 

V a.n.e. JIMENEZ ÁVILA, J., ed. – Sidereum Ana I. El río Guadiana en época post-

orientalizante. Mérida: Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto de 

Arqueologia de Mérida, Anejos de AEspA, XLVI, p. 429-446. 

ARRUDA, A. M.; FREITAS, V. T; VALLEJO SÁNCHEZ, J. (2000) – As cerâmicas cinzentas 

da Sé de Lisboa. Revista Portuguesa de Arqueologia. Lisboa, 3-2, p. 25-59.  

ARRUDA, A. M.; GUERRA, A. e FABIÃO, C. (1995)- O que é a IIª Idade do Ferro no Sul de 

Portugal? Actas dos Trabalhos de Antropologia e Etnologia. Porto. XXXV: 2, p. 237-257. 

ARRUDA, A. M.; VIEGAS, C.;BARGÃO, P.; PEREIRA, R. (2006) – A importação de 

preparados de peixe em Castro Marim: da Idade do Ferro à Época Romana. Simpósio 

Internacional de Produção e Comércio de Preparados Piscícolas durante a Proto-história 

e a Época Romana no Ocidente da Península Ibérica. Homenagem a Françoise Mayet. 

Setúbal Arqueológica, Vol.13, p.153-175. 

AUBET SEMMLER, M.E.; REMEDIOS SERNA, M.ª; ESCACENA, J. L. e RUIZ 

DELGADO, M. M. (1983) – La Mesa de Setefilla. Lora del Rio (Sevilla): Campaña de 

1979. (EAE- 122). Madrid: Ministerio de Cultura. 

BARANDIARÁN, I.; MARTÍ, B.; RINCÓN, M.A.;MAYA, J.L (1998) - Prehistoria de la 

Península Ibérica, Ariel Prehistoria, p.231-244. 

BARBERÀ, J.; SANMARTÍ, E. (1982) – Excavacions al poblat ibéric de la  

Penya del Moro. Sant Just Desvern 1974-1975-1977-1981. Monografies Arqueològiques 1. 

Diputació de Barcelona. 

BARROS, L.; Cardoso, J. L.; SABROSA, A. (1993) – Fenícios na margem sul do Tejo: 

Economia e integração cultural no povoado do Almaraz, Almada. Estudos Orientais. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 110 

Lisboa, 4, p. 143-81. 

BEIRAO, C. M.; GOMES, M. V. (1980) – A Idade de Ferro no Sul de Portugal: Epigrafia e 

Cultura. Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura / Museu Nacional de Arqueologia e 

Etnografia. 

BEIRÃO, C. M.; SILVA, C. T. da; SOARES, J.; GOMES, M. V.; GOMES, R. V. (1985) – 

Depósito votivo da II Idade do Ferro de Garvão. Notícia da 1ª Campanha de escavações. O 

Arqueólogo Português. Lisboa, Série IV, 3, p. 45-136. 

BEIRÃO, C. M. (1986) – Une civilisation proto-historique du Sud du Portugal (1er Age du 

Fer). Paris: Diffusion de Boccard. 

BELÉN, M.; ESCACENA, J. L.; LÓPEZ ROA, C.; RODERO, A. (1996) –  Fenícios en el 

Atlantico. Excavaciones españolas en Lixus. In Homenaje al Professor Manuel Fernandez 

Miranda. Madrid: Universidad Complutense. Complutum-extra 5, p. 339-57. 

BELLOT RODRIGUEZ, F. (1979) – El tápiz vegetal de la Peninsula Ibérica. Madrid: H. 

Blume Ediciones. 

BELTRÁN, M.(1990) – Guía de La Cerámica Romana, Libros Pórtico, Zaragoza.  

BERROCAL-RANGEL, L. (1988) -  Hacia la definicíon arqueológica de la “Baeturia de los 

Celticos”: la cuenca del Ardila.  Espacio, Tiempo y Forma. Madrid. Serie II.Historia 

Antigua. Madrid. I. p. 57-68. 

BERROCAL-RANGEL, L. (1989-1990) – Cambio cultural y romanizacion en el Suroeste 

peninsular. Anas. 2-3, p. 103-22. 

BERROCAL-RANGEL, L. (1992) – Los Pueblos celticos del suroeste de la Peninsula Iberica. 

Madrid: Universid Complutense. Complutum-extra 2. 

BERROCAL-RANGEL, L. (1994a) – El Oppidum de Badajoz. Ocupaciones prehistoricas en la 

alcazaba. In Castros y Oppida en Extremadura. M.Almagro-Gorbea e A. Martin (Edit.) 

Madrid: Editorial Complutense, p. 143-87. 

BERROCAL-RANGEL, L. (1994b) – Oppida y Castros de la Beturia Céltica. In Castros y 

Oppida en Extremadura, M.Almagro-Gorbea e A. Martin (Edit.) Madrid: Editorial 

Complutense, p. 189-241. 

BERROCAL-RANGEL, L. (1994c) –El altar prerromano de Capote. Ensayo etno-

arqueológico de un ritual céltico en el suroeste peninsular. II, Universidad Autónoma de 

Madrid. 450pp. 

BERROCAL-RANGEL, L. (1995) – La Beturia: definicíon y caracterizacion de un territorio 

prerromano.Celtas y Turdulos: la Beturia, Cuadernos Emeritenses,9, Museo Nacional de 

Arte Romano, Merida, p.151-204. 

BERROCAL-RANGEL, L. (1996) – Fortificacion, guerra y poblamiento en la Beturia: 

consideraciones sobre el altar de Capote y la conquista del Suroeste. Revista de Estudios 

Extremeños. LII, 2, p. 411-40. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 111 

BERROCAL-RANGEL, L. (1998) – La Baeturia. Un territorio prerromano en la Baja 

Extremadura. Badajoz: Dipútacion de Badajoz. 

BERROCAL-RANGEL, L. (2000) – Dinamicas Demográficas y Procesos de Colonizacíon en el 

Alentejo y Extremadura: cuestiones a debate. In Actas do 3º congresso de arqueologia 

peninsular, V, Proto-História da Península Ibérica. Porto: ADECAP, p.247-62. 

BERROCAL-RANGEL, L. (2003) - El instrumental têxtil en Cancho Roano: consideraciones 

sobre sus fusayolas, pesas e telares. Cancho Roano VIII: Los materiales arqueológicos II, 

Instituto de Arqueologia de Merida y Junta de Extremadura, p.211-298. 

BERROCAL-RANGEL, L. (2007) – El Poblado fortificado de El Castrejón de Capote y su 

paisaje: La fortificación de lo sagrado. BERROCAL-RANGEL, L.; MORET, P. (2007) – 

Paisajes fortificados de la Edad del Hierro. Las murallas protohistóricas de la Meseta y la 

vertiente Atlántica en su contexto europeo, Real Academia de la Historia, Casa de 

Velázquez, Madrid, p.255-280. 

BERROCAL-RANGEL (2008) – El oppidum de Badajoz en Época Post-Orientalizante In 

JIMENEZ ÁVILA, J., ed. – Sidereum Ana I. El río Guadiana en época post-orientalizante. 

Mérida: Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto de Arqueologia de 

Mérida, Anejos de AEspA, XLVI, p. 177-183. 

BERROCAL-RANGEL, L.; GARDES,P. (2001) – Entre Celtas e iberos. Las poblaciones 

protohistóricas de las Galias e Hispânia, Real Academia de la Historia, Casa de Velázquez, 

Madrid.pp. 246 

BERROCAL-RANGEL, L.; MORET, P. (2007) – Paisajes fortificados de la Edad del Hierro. 

Las murallas protohistóricas de la Meseta y la vertiente Atlántica en su contexto europeo, 

Real Academia de la Historia, Casa de Velázquez, Madrid. 

BERROCAL-RANGEL, L.; SILVA, A.C. (2007) – O Castro dos Ratinhos (Moura, 

Portugal).Um complexo defensivo no Bronze Final do sudoeste peninsular. In Paisajes 

fortificados de la Edad del Hierro. Las murallas protohistóricas de la Meseta y la vertiente 

Atlántica en su contexto europeo, Real Academia de la Historia, Casa de Velázquez, 

Madrid.p.169-190. 

BERROCAL-RANGEL,L.; TRIVIÑO, C.R, (2003) – El depósito Alto-imperial del Castrejón 

de Capote (Higuera la Real, Badajoz), Junta de Extremadura, Memorias de Arqueología 

Extremeña, Mérida, 288pp. 

BRAGA, J. R.; SOARES, A. M. (1981) – Indícios de uma ocupação da Segunda Idade do Ferro 

no Castelo de Serpa. Arqueologia. Porto: 4, p. 116-23. 

BRITO, R. S. de, dir. (1990) – O Alentejo. In Portugal. Perfil Geográfico. Lisboa: Editorial 

Estampa, p. 53-68. 

CAEIRO, O.(1976-77) – Marcas de oleiro em “Terra Sigillata” Itálica do Castelo das Guerras 

(Moura), Setúbal Arqueológica, 2-3, p.419-422. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 112 

CALADO, M.; ROCHA, L. (1997) – O povoamento da Idade do Ferro no Alentejo Central. 

Cadernos de Cultura de Reguengos de Monsaraz. Vila Viçosa, I, p. 99-130. 

CALADO, M. (2002) - Povoamento  pré e proto-histórico da margem direita do Guadiana. Al-

Madam, Almada, II Série. II, p.22-27 

CALADO, M. ; BARRADAS, M. ; MATALOTO, R. (1999) – Povoamento proto-histórico no 

Alentejo central. Revista de Guimarães – Volume especial – Actas do Congresso de Proto-

História europeia. Guimarães. Vol.I, p.363-386. 

CALADO, M.; MATALOTO, R.; ROCHA, A. (2007)- Povoamento proto-histórico na margem 

direita do regolfo de Alqueva (Alentejo, Portugal), Arqueologia de la Tierra. Paisajes 

rurales de la protohistoria peninsular, SOLDEVILLA, I.P.; RODRÍGUEZ DÍAZ, A. 

(Eds.), Cáceres: Universidad de Extremadura,  p.129-179 

CAMPOS, J. M.; VERA, M.; MORENO, M. T. (1994) – Inventario de los materiales 

publicados. In Protohistoria de la ciudad de Sevilla. El corte estratigráfico de San-Isidoro 

85-86. Sevilha. Monografías de Arqueologia Andaluza, 1, p. 22-73. 

CARDOSO, J. L. (1994) – Os restos de grandes mamíferos do povoado neolítico da Igreja de 

São Jorge (Vila Verde de Ficalho). Vipasca, 3, p. 51-5. 

CARRION GARCIA, J. S.; MUNUERA GINER, M.; NAVARRO CAMACHO, C.; SAEZ 

SOTO, F. (2000) – Paleoclimas e História de la vegetação Cuaternaria en España através 

del análisis polínico. Viejas falacias y nuevos paradigmas. Complutum, 11, p. 115-42. 

CARVALHOSA, A.; BARROS, C. (1970) - Notícia Explicativa da Carta Geológica de 

Portugal, Folha 43-B (Moura), Escala 1/50000, Serviços Geológicos de Portugal. 

CELLESTINO PÉREZ, S.; JIMENEZ ÁVILA, F. J. (1993) – El Palácio-Santuario de Cancho 

Roano IV. El Sector Norte. Badajoz: Serie Arqueologica, p. 118-37.  

CELESTINO PÉREZ, S.; JIMÉNEZ ÀVILA, J. (1996)- El palacio-santuario de Cancho 

Roano.V. El Sector Oeste, Badajoz, Museo Provincial. 

CELESTINO PÉREZ, S., Ed. (2003) - Cancho Roano IX: Los materiales arqueológicos. 

Mérida: Junta de Extremadura. 

CERQUEIRA, J. (1992) – Solos e clima em Portugal. Lisboa: Clássica Editora. 

COFFYN, A. (1985) – Le Bronze final Atlantique dans la Penínsule Ibérique. Paris : Boccard. 

CORREIA, V. H. (1993) – Os materiais pré-romanos de Conímbriga e a presença fenícia no 

Baixo Vale do Mondego. Estudos Orientais. Lisboa, 4, p. 229-83. 

CORREIA, V.H. (1995a) – A transição entre o período Orientalizante e a na Betúria Ocidental 

(Portugal). Celtas y Turdulos: la Beturia. Merida: Museu Nacional de Arte romano 

(Cuadernos Emeritenses;9), p.127-149. 

CORREIA, V.H. (1995b) – The Iron Age in South and Central Portugal and the Emergence of 

Urban Centers. In Social Complexity and the Development of Towns of Iberia. From 

Copper Age to the Second Century AD. B.Cunliffe  e Simon Keay (Edit.).London: British 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 113 

Academy, p.237-262. 

COSTA, T.R. (2001) – A cerâmica cinzenta do Castelo Velho de Safara (Moura): Estágio 

prático e relatório final. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de 

Lisboa, exemplar policopiado.  

DEL AMO Y DE LA HERA, M. (1978) – ’El Castañuelo’. Un poblado celtico en la provincia 

de Huelva. Huelva Arqueológica. Huelva: Diputación Provincial. IV, p. 299-340. 

DOMERGUE, C. (1990) – Catalogue des mines et fonderies antiques de la Péninsule Ibérique. 

Série Archéologique, VIII. Madrid.2 vols. 

ENRIQUEZ, J.J; RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1988) – Campaña de Urgencia en La Sierra de La 

Martela (Segura de León, Badajoz). Extremadura Arqueologica,I, p.113-128. 

ENRIQUEZ, J.J; VALDÉS, F.; RODRÍGUEZ DÍAZ, A.; LOPÉZ DEL ALAMO,P. (1998) – La 

estratigrafia del «Sector Puerta de Carros 2» (SPC2) de Badajoz y el contexto poblacional 

del “Valle Medio del Guadiana” en la Edad del Hierro. Extremadura Protohistorica: 

Paleoambiente, Economia y Poblamiento, A.RODRÍGUEZ DíAZ (Coord.).Cáceres, p.157-

200. 

ENRIQUEZ NAVASCUÉS, J.; RODRÍGUEZ DÍAZ, A.; PAVÓN SOLDEVILLA (2001) - Los 

materiales arqueologicos. In El Risco. Excavatión de urgencia en Sierra de Fuentes 

(Cáceres) - 1991 y 1993. Badajoz: Junta de Extremadura. Memórias de Arqueologia 

Extremeña, 4, p. 80-169. 

FABIÃO, C. (1992) – O passado proto-histórico e romano. In MATTOSO, J., dir. -História de 

Portugal, I, Antes de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, p. 79-300. 

FABIÃO, C. (1993) – As migrações célticas. In MEDINA, J.; GONÇALVES, V.S.,Eds - 

História de Portugal. Ediclube: Amadora, Vol.1, p.72-80  

FABIÃO, C. (1996) – O povoado fortificado da Cabeça de Vaiamonte (Monforte). A Cidade. 

Revista Cultural de Portalegre. Nova Série. II, p.31-80 

FABIÃO, C.(1996) – Sobre a tipologia das ânforas da Lusitânia. Ocupação romana dos 

estuários do Tejo e Sado. Actas das Primeiras Jornadas sobre romanização dos Estuários 

do Tejo e Sado. Câmara Municipal do Seixal. Publicações D.Quixote. Nova 

Enciclopédia.p.371-390. 

FABIÃO, C. (1998) – O mundo indígena e a sua romanização na área céltica do território hoje 

português. Dissertação de Doutoramento apresentada à FLUL. Lisboa. Policopiado.  

FABIÃO, C. (2001a) - Importações de origem mediterrânea no interior do Sudoeste peninsular 

na segunda metade do I milénio: os materiais da Cabeça de Vaiamonte, Monforte. In Os 

Púnicos no Extremo Ocidente. Actas do Colóquio Internacional (Lisboa, 27 e 28 de 

Outubro de 2000). Lisboa: Universidade Aberta, p.197-228. 

FABIÃO, C. (2001b) - O povoamento do sudoeste peninsular na 2ª metade do I milénio a.C: 

continuidades e rupturas. In BERROCAL-RANGEL, L.;GARDES, P., eds – Entre Celtas y 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 114 

Iberos. Las poblaciones protohistoricas de las Galias e la Hispânia. Madrid: Real 

Academia de Historia/Casa de Velásquez, p.227-246.  

FABIÃO, C.; GUERRA A.(2008) – Mesas do castelinho (Almodôvar). Um projecto com vinte 

anos. Al-madan, II Série (16), Dezembro, p.92-105. 

FEIO, M. (1983) – Le Bas Alentejo et l´Algarve. Évora: Instituto Nacional de Investigação 

Científica. 

FERNANDEZ CASTRO, M. C. (1998) – La Peninsula Iberica antes de los Romanos. In La 

Prehistoria de la Península Iberica. Madrid: Ed. Critica, I, p. 229-320. 

FERNÁNDEZ CORRALES, J; SAUCEDA PIZARRO, M.I.; RODRÍGUEZ DÍAZ (1988) – 

Los poblados calcolítico y prerromano de Los Castillejos de Fuente de Cantos (Badajoz). 

Extremadura Arqueológica, I.p.69-88. 

FÉRNANDEZ GÓMEZ, F. (1986) – Excavaciones arqueologicas en el Raso de Candeleda, I e 

II. Ávila. 

FÉRNANDEZ GÓMEZ, F. (2008) - Anatomia de un Castro Vettón: El Raso de Candeleda 

(Ávila), In Arqueología Vettona. La Meseta Occidental en La Edad del Hierro, Zona 

Arqueológica, 12, Madrid, p.182-201. 

FERNÁNDEZ JURADO, F.(1987) – Tejada La Vieja: una ciudad protohostórica, Huelva 

Arquelogica, Huelva: Diputación Provincial. IX. 170 pp.  

FERREIRA, P. J. T. (1999) – Geomorfologia. In Estudo Monográfico do Concelho de 

Barrancos. Lisboa: FCSH, Departamento de Geografia e Planeamento Regional, p. 12-34. 

GAMITO, T. J. (1988a) – Social complexity in Southwest Ibéria, 800-300BC. The case of 

Tartessos. BAR, 439, 295pp. 

IDEM (1988b) - O concelho de Moura na Proto-História. Moura na época romana. Catálogo. 

Moura: Câmara Municipal, p.7-30. 

GAMITO, T. J. (1996) – O Castro de Segóvia e a componente céltica em território português. In 

De Ulisses a Viriato. O Primeiro Milénio a.C.. Lisboa: MNA, p. 107-11. 

GOMES, M. V. (1983) – El “Smiting god” de Azougada (Moura). Trabajos de Prehistoria. 

Madrid. 40, p. 199-220. 

GOMES, M. V. (1993) – O estabelecimento fenício-púnico do Cerro da Rocha Branca (Silves). 

Estudos Orientais. Lisboa, 4, p. 73-87. 

GONÇALVES, A. ; CARVALHO, P.(2002) – Intervenção arqueológica no Castelo da Lousa 

(1997-2002), Al-madan, Centro de Arqueologia de Almada, II Série, nº11, Dezembro, 

p.181-188. 

GRAN-AYMERICH, J. (1991) – Le secteur du thêatre au piedde l´Álcazaba: documeentation 

arquéologique In Málaga Pheniciènne et púnique. Recherches franco-espagnoles 1981-88. 

Editions Recherches sur les Civilisations, p. 57-87. 

GRILO, C. (2006) – A Rua do Sembrano e a Ocupação Pré-Romana de Beja. Tese de Mestrado 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 115 

apresentada à FLUL. Lisboa. Policopiado (agradeço à autora a cedência deste trabalho 

inédito). 

HARISSON, R.J. (1974) – Notas acerca de algunas espadas del Bronce Final en la Península 

Ibérica. Ampúrias. Barcelona, 36. 

HERNÁNDEZ CARRETERO, A.M. (2008) – Paleoambiente y Paleoeconomia en  la cuenca 

del Guadiana durante el Hierro I. In JIMENEZ ÁVILA, J., ed. – Sidereum Ana I. El río 

Guadiana en época post-orientalizante. Mérida: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas e Instituto de Arqueologia de Mérida, Anejos de AEspA, XLVI, p. 307-325. 

HOURCADE, D. ; LOPES, V. e LABARTHE, J. (2003)- Mértola. La muraille de l’âge du Fer. 

Revista Portuguesa de Arqueologia. Lisboa: IPA. 6: 2, p. 175-210. 

HUNT ORTIZ, M. A. (1996) – Nuevos datos sobre la metalurgia de la prata en el Suroeste de la 

Peninsula Iberica. In GAMITO, T. J., ed. - Actas do II Encontro de Arqueologia do 

Sudoeste Peninsular. Faro: Universidade do Algarve, p. 167-76. 

HODDER, I; ORTON, C. (1976) – Spatial analysis in archaeology, New Studies in 

Archaeology, Cambridge University Press. 270pp. 

HUNT ORTIZ, M. A. (2003) – Prehistoric mining and metallurgy in south west Iberian 

peninsula. Oxford: Archaeopress. 

JIMÉNEZ ÁVILA, J. (2001) – Los Complexos Monumentales Post-orientalizantes del 

Guadiana y Hierro Antiguo del Suroeste Peninsular. RUIZ MATA, D.; CELESTINO 

PEREZ, S., eds. - Arquitectura Oriental y Orientalizante en la Peninsula Ibérica. S/l: 

CEPO/SCIC, p.193-226. 

JIMÉNEZ ÁVILA, J., ed. (2008) – El Final del Hierro Antigo en el Guadiana Medio, Sidereum 

Ana I. El río Guadiana en época post-orientalizante. Mérida: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas e Instituto de Arqueologia de Mérida, Anejos de AEspA, 

XLVI.p.101-134. 

JIMÉNEZ ÁVILA, J; ORTEGA BLANCO (2008) – El Poblamiento en llano del Guadiana 

Medio durante el período Post-Orientalizante, Sidereum Ana I. El río Guadiana en época 

post-orientalizante. Mérida: Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto de 

Arqueologia de Mérida, Anejos de AEspA, XLVI.p.251-281. 

JOHNSON, M. (1999) – Archaeological theory. An Introduction. Oxford: Blackwell Publishers. 

PÉREZ JORDÁ,G.; ALONSO MARTÍNEZ, N.; IBORRA ERES, M.P.(2007) – Agricultura y 

Ganaderia protohistóricas en la Península Ibérica: Modelos de gestión. In Arqueologia de la 

Tierra. Paisajes rurales de la protohistoria peninsular, SOLDEVILLA, I.P.;RODRÍGUEZ 

DÍAZ, A. (Eds.), Cáceres:Universidad de Extremadura,  p.327-373. 

KUHN, T. (1962) – The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago 

Press. 

LIMA, J.F. (1951) - Aspectos da romanização no território português da Bética, O Arqueólogo 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 116 

Português, Lisboa, Nova Série:1, p.171-211 

LIMA, J. F. (1981) – Elementos históricos e arqueológicos do Concelho de Moura. Moura: 

Câmara Municipal de Moura. 

LIMA, J. F. (1988) – Monografia Arqueológica do Concelho de Moura. Moura: Câmara 

Municipal de Moura.  

LOPES, M. C. (2003) - A cidade romana de Beja. Reflexões e debates em torno de Pax Ivlia. 

Coimbra: Instituto de Arqueologia. 

LOPES, M. C.; CARVALHO, P. C.; GOMES, S. M. (1997) - Arqueologia do Concelho de 

 Serpa. Serpa: Câmara Municipal de Serpa. 

LORRIO ALVARADO, A. J. (1988-1989) – Cerâmica gris orientalizante de la Necrópolis de 

Medellín (Badajoz). Zephyrus. Salamanca, XLI-II, p. 283-314. 

MACIAS, S.(1994) – Escavações arqueológicas no Castelo de Moura. Primeiros resultados. 

Arqueologia en el entorno del Bajo Guadiana, Huelva, p.673-705. 

MANCEBO DÁVALOS, J. (1991-1992) – La cerámica de barniz o engobe rojo de Montemolín 

(Sevilha). Zephyrus. Salamanca, XLIV-XLV, p. 269-99. 

MARQUES, J. (2002) – Trabalhos Arqueológicos efectuados no Bloco 14. Al- 

Madan. Almada, II Série (11).Dezembro 11, p. 145-51. 

MARTIN BRAVO, A. (1994) – Los Castros del Occidente de la Provincia de Cáceres. Castros 

y Oppida  en Extremadura, M.Almagro-Gorbea e A. Martin (Edit.), Complutum Extra, 4, 

p.243-285. 

MARTIN BRAVO, A. (1999) - El Hierro Pleno: consolidacíon de la Sociedad Castreña. In Los 

orígenes de Lusitania el I milenio a.C. en la Alta Extremadura. Madrid: Real Academia de 

la Historia, p. 131-266. 

MATALOTO, R. (1999) – As ocupações proto-históricas do Castelo do Giraldo (Évora). 

Revista de Guimarães. Volume especial - Actas do Congresso de Proto-História Europeia 

no centenário da Morte de Martins Sarmento. Vol.I, p.333-362. 

MATALOTO, R. (2004a) – Um “monte” da idade do ferro na Herdade da Sapatoa: ruralidade 

e povoamento no 1ºMilénio a.C. do Alentejo Central. Lisboa: IPA, Trabalhos de 

Arqueologia, 37. 

MATALOTO, R.(2004b) – Meio Mundo: o início da Idade do Ferro no cume da serra d´Ossa. 

Revista Portuguesa de Arqueologia, 7 (2), p.139-173. 

MAYET, F.; SILVA, C. T. (1993) - Presença fenícia no Baixo Sado. Estudos Orientais. Lisboa, 

4, p.127-42. 

MEDINA, J.; GONÇALVES, V.S. (Dir.) (1993) – História de Portugal dos Tempos Pré-

Históricos aos Nossos Dias, Vol.I, Portugal na Pré-História e Vol II, O Mundo Luso-

Romano. A Idade do Ferro e a Ocupação Romana, Amadora, Ediclube. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 117 

MOITA, I. (1965) – A Carta Arqueológica da margem esquerda do Guadiana e o Museu de 

Serpa (projecto), Lucerna. Actas do III Colóquio Portuense de Arqueologia, Porto, 29-31 

de Maio de 1964. IV, p. 140-152. 

MOREL, J-P. (1981) – La Céramique Campanienne. Les Formes. 2 vols. Rome: École 

Française de Rome. 

MORENA LOPEZ, J. (1999) – Settlement Pattern in the Guadajoz Region. In CUNLIFFE, B. ; 

FERNANDEZ CASTRO, M. The Guadajoz Project. The Andalucia in the first millenium 

B.C. Oxford: Institute of Archaeology 

MORET, P. (1996) – Les fortifications ibériques de la fin de l´âge du Bronze à la conquête 

romaine, Collection de la Casa de Velázquez, 56, Madrid. 642pp. 

NOLEN, J. S. (1985) – Cerâmica da Idade do Ferro e de tradição indígena. In Cerâmica Comum 

das Necrópoles do Alto Alentejo. Lisboa: Fundação da Casa de Bragança, p. 159-71.  

ONGIL VALENTÍN, M. I. (1991) - Villasviejas del Tamuja (Botica, Cáceres). El poblado 

(1986-1990).Extremadura Arqueológica. Cáceres: Universidad de Extremadura. II, p. 247-

254. 

ORTIZ ROMERO, P.; RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1998) – Culturas indígenas y romanizacion en 

Extremadura: Castros, Oppida y recintos ciclópeos. In RODRÍGUEZ DÍAZ, A., Coord. - 

Extremadura protohistorica: Paleoambiente, Economia y Poblamiento. Cáceres: 

Universidad de Extremadura, p.247-278. 

ORTON, C.; TYERS, P.; VINCE, A. – Pottery in archaeology. Cambridge University Press. 

PAÇO, A.; LEAL, J.B.; ALARCÃO, A.; ALARCÃO, J.(1967) – Castelo da Lousa (Mourão), 

Separata do “Boletim da Junta distrital de Évora”, 6. 

PARREIRA, R. (1983) – O Cerro dos Castelos de São Brás (Serpa), Relatório preliminar dos 

trabalhos arqueológicos de 1979 e 1980. O Arqueólogo Português. Lisboa. Série IV, 1, 

p.149-68. 

PARREIRA, R. (1995) – Aspectos da Idade do Bronze no Alentejo Interior. In A Idade do 

Bronze em Portugal - discursos de poder (Catálogo da exposição). Lisboa: Instituto 

Português de Museus / Museu Nacional de Arqueologia, p. 131-34. 

PARREIRA, R.; SOARES, A. M. (1980) – Zu einigen Bronzezeitlichen Hohensiedlungen in 

Sudportugal. Madrider Mitteilungen Heidelberg, 21, pp. 109-30.  

PAVON SOLDEVILLA, I. ; RODRÍGUEZ DÍAZ, A.; ENRIQUEZ NAVASCUÉS, J. (1998) – 

El poblamiento protohistórico en el Tajo Medio:Excavaciones de urgencia en el Risco y 

Aliseda (Cáceres). In Extremadura Protohistórica: Paleoambiente, Economía y 

Poblamiento; RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (Coord.) Universidad de Extremadura, Cáceres, p. 

121-156. 

PELLICER CATALÁN, M. (1978) – Tipologia y cronologia de las anforas preromanas del 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 118 

Guadalquivir, segun el Cerro Macareno (Sevilla). Habis. Sevilla: Universidad, p. 365-

400. 

PELLICER CATALÁN, M.; ESCACENA CARRASCO, J. L. e BENDALA GALÁN, M. 

(1983) – El Cerro Macareno. EAE. 124. Madrid: Ministerio de Cultura. 

PEREIRA, I., coord. (1994) – Idade do Ferro. Catálogo. Figueira da Foz: Câmara Municipal da 

Figueira da Foz. 

PEREIRA SIESO, J. (1988) – La ceramica ibérica de la cuenca del Guadalquivir. I. Propuesta 

de clasificación. Trabajos de Prehistoria. Madrid: CSIC. 45, p. 143-173. 

PEREIRA SIESO, J. (1988) (1989) – La ceramica ibérica de la cuenca del Guadalquivir. II. 

Conclusiones. Trabajos de Prehistoria. Madrid: CSIC. 46, p. 149-159. 

PÉREZ MACIAS, J. A. (1993) – Poblados de la Edad del Hierro en la Sierra de Huelva. 

Origenes e Influencias en la Formacion de la Baeturia. In Actas do 1º Congresso de 

Arqueologia Peninsular. Porto. 33 (3-4), p. 393-406. 

PÉREZ MACIAS, J. A. (1996) – Metalurgia extractiva prerromana en Huelva. Huelva: 

Universidad de Huelva. 

PÉREZ MACIAS, J. A.; VIDAL TERRUAL,N.O.; CAMPOS CARRASCO, J.M. (1997) – 

Arucci y Turobriga. El processo de romanización de los llanos de Aroche. Cuadernos de 

Prehistoria y Arqueologia. Madrid.24, p.189-208. 

PIÇARRA, J.M.; OLIVEIRA, V.;SILVEIRA, A.B.;BARBOSA, B. (2007) – Notícia explicativa 

da Folha 44-A Amareleja, Carta Geológica de Portugal, Departamento de Geologia do 

Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Lisboa, 47pp. 

PINTO, I. V.; LOPES, C.(2006) – Ânforas das villae romanas alentejanas de São Cucufate, 

Monte da Cegonha e Tourega. Simpósio Internacional de Produção e Comércio de 

Preparados Piscícolas durante a Proto-história e a Época Romana no Ocidente da 

Península Ibérica. Homenagem a Françoise Mayet. Setúbal Arqueológica, Vol.13, p.197-

224. 

PONTE, Salete (2006) – Corpus Signorum das fíbulas protohistóricas e romanas de Portugal, 

Coimbra: Caleidoscópio.  

QUESADA SANZ, F. (2007) – Asedio, Sitio, Asalto...Aspectos Prácticos de la Poliorcética en 

la Iberia Romana, Paisajes fortificados de la Edad del Hierro. Las murallas protohistóricas 

de la Meseta y la vertiente Atlántica en su contexto europeo, BERROCAL-RANGEL, L.; 

MORET, P.(Dir.), Real Academia de la Historia, Casa de Velázquez, Madrid, p.75-98. 

REDONDO RODRÍGUEZ, J. A; ESTEBAN ORTEAGA, J.; SALAS MARTÍN, J. (1991) - El 

Castro de la Coraja de Aldeacentenera, Cáceres. Extremadura Arqueologica. Mérida: II, 

p.269-282. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 119 

REGO, M.; GUERRERO, O.; GÓMEZ, F. (1995)- Mértola: una ciudad mediterranea en el 

contexto de la Edad del Hierro del Bajo Guadiana. Actas de las I Jornadas 

Transfronterizas sobre la Contienda Hispano-Portuguesa. Del 2 al 4 de junio de 1995. 1, 

p. 119-132. 

REGO, M (1994) – Intervenções arqueológicas no castelo de Noudar. Arqueologia en el 

entorno del Bajo Guadiana. Huelva, p.37-53 

RENFREW, C.; BAHN, P. (2000) – Archaeology: Theories, Methods and Practice. Londres: 

Thames & Hudson. 

RIBEIRO, O. (1987) – Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Lisboa: Livraria Sá da Costa 

Editora. 

RIBEIRO, E.C.; FERREIRA, O. V.(1971) – Acerca dos vasos com janelas triangulares do 

Castro de Cerro Furado (Guadiana). Revista de Guimarães. Guimarães: 81 (3-4), p.255-

259 

RIBEIRO, O.; LAUTENSACH, H.; DAVEAU, S. (1987) – Geografia de Portugal. Lisboa: 

Editorial Estampa.  

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1989) - La segunda Edad del Hierro en la Baja Extremadura: 

problematica y perspectivas en torno al poblamiento. Saguntum. Valência. 22, p.165-224.  

RODRÍGUEZ DÍAZ, A., Coord.(1991) – La Ermita de Belén (Zafra, Badajoz). Campaña de 

1987, Editora Regional de Extremadura, Merida, pp.258. 

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1991a) “ Proyecto Hornachuelos”: 1986-1990 (Ribera del Fresno, 

Badajoz).  Extremadura Arqueológica. Mérida: II,p.283-300.  

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1994) – Algunas reflexiones sobre el fin de Tartessos en la cuenca 

media del guadiana: la crisis del quatrocientos y el desarrollo de la Beturia. Cuadernos de 

Arqueología e Prehistoria. Universidad Autonoma de Madrid.p.9-34. 

RODRÍGUEZ DÍAZ, A., (1994) – El Valle Médio del Guadiana, “Espacio de Frontera” en la 

protohistoria del Suroeste (I). Saguntum. Valencia. 27, p.107-124. 

RODRÍGUEZ DÍAZ, A., (1995a) – El Valle Médio del Guadiana, “Espacio de Frontera”  en la 

protohistoria del Suroeste (II). Saguntum. Valencia. 28, p.111-130.  

RODRÍGUEZ DÍAZ, A., (1995b) – Extremadura prerromana. Extremadura Arqueológica. 

Merida-Cáceres. IV, p. 91-121. 

RODRIGUEZ DÍAZ, A.; BERROCAL-RANGEL, L. (1988) – Materiales ceramicos de la 

segunda Edad del Hierro del Cantamento de la Pepina (Fregenal de la Sierra, Badajoz), 

Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia, 15, Universidad Autonoma de Madrid, p.215-

252. 

 RODRÍGUEZ DÍAZ, A., CHAUTÓN PÉREZ, DUQUE ESPIÑO, D. (2006) - Paisajes rurales 

protohistóricos en el Guadiana Medio: Los Caños (Zafra, Badajoz). Revista Portuguesa 

de Arqueologia. Lisboa: IPA.9:1. p. 71-113. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 120 

RODRÍGUEZ DÍAZ, A., JIMÉNEZ ÁVILA, J.F., (1987-1988) – Informe sobre las 

excavaciones realizadas en el Yacimiento de Hornachuelos, Ribera del Fresno (Badajoz): 

1986-1988. Norba. Caceres: Universidad de Extremadura, 9.  

 RODRIGUEZ DÍAZ, A.; ORTIZ ROMERO, P. (1998) – La mata de campanario (Badajoz). Un 

nuevo ejemplo de la «Arquitectura de Prestigio» en la Cuenca Media del Guadiana. In 

Estremadura Protohistórica: Paleoambiente, Economia Y Poblamiento. RODRÍGUEZ 

DÍAZ, A. (Coord.), Universidad de Extremadura, Cáceres, p. 201-46.  

 RODRIGUEZ DÍAZ, A.; ORTIZ ROMERO, P. (2004)- «La Mata», un edifício organizado. El 

edificio protohistórico de «La Mata» (Campanario,Badajoz) y su estudio territorial. 

Cáceres: Universidad de Extremadura, p. 75-313. 

RODRÍGUEZ DÍAZ, A., ORTIZ ROMERO, P.; PAVON SOLDEVILLA, I (2000) – El 

complejo arqueologico de la Mata (Campanario, Badajoz) en el contexto socioeconomico 

del postorientalizante extremeno.  Ibers, Agricultors, artisans i comerciants. III Reunion 

sobre Economia en el Mon ibéric. Saguntum – Extra. Valência: Universidad. 3, p.101-

107.  

 RODRÍGUEZ DÍAZ, A.; PÁVON SOLDEVILLA, I. (1999) – El Poblado Protohistorico de 

Aliseda (Cáceres). Campaña de urgencia de 1995. Aliseda: Ayuntamiento de Aliseda. 

 ROUILLARD, P. (1975)- Les coupes attiques a figures rouges du IVe S. en 

Andalousie. Melanges de la Casa de Velazquez. Paris : E. de Boccard. XI, p. 21-

49. 

ROVIRA LLORÉNS, S. (1993) – La metalurgia de la Edad del Hierro en la Península Ibérica: 

una síntesis introductoria. In ARANA CASTILLO, R; MUÑOZ AMILIBIA, A.; 

TAMALLO ASENSIO, S.; ROS SALA, M., ed. – Metalurgia en la Península Ibérica 

durante el Primer milenio a.C. Estado actual de la investígacion.  Murcia: Universidad de 

Murcia, p. 45-69. 

RUFETE TOMICO, P. (2002) – El final de Tartessos y el período turdetano en Huelva. Huelva 

Arqueológica. Huelva: Diputación Provincial. 17, p. 7-204. 

RUIZ ZAPATERO, G.; ALVAREZ SANCHÍS, J.R., (1995) – Las Cogotas: Oppida and the 

roots of urbanism in the spanish Meseta. Social Complexity and the devellopment of towns 

in Iberia from Copper Age to the secind century a.D. The early urbanization in Iberia. 

Oxford. University Press. 

SARAIVA, M. N. (1999) – O Rio como Paisagem Gestão de corredores fluviais no quadro do 

ordenamento do território. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 15-45. 

SCHUBART, H. (1974) – Novos achados sepulcrais do Bronze do Sudoeste II. In Actas das II 

Jornadas Arqueológicas. Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, II, p. 65-95. 

SCHUBART, H. (1975) – Die Kultur der Bronzezeit im Sudwestern der Iberischen 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 121 

Halbinsel.Berlin: Deutsches Archäologisches Institut (Madrider Forschungen, 9). 

SILVA, A.C. (1999) – Salvamento Arqueológico no Guadiana. Beja, EDIA (Memórias 

d´Odiana. Estudos Arqueológicos do Alqueva, 1). 

SILVA, A.C.; BERROCAL-RANGEL, L. (2005) – O Castro dos Ratinhos (Moura), povoado 

do Bronze final do Guadiana: a 1ª campanha de escavações (2004). Revista Portuguesa de 

Arqueologia, Vol.8, nº2,p.129-176. 

SILVA, A. C. F. da; GOMES, M. V. (1994) – Proto-História de Portugal. Lisboa: 

Universidade Aberta.  

SILVA, A. C. F. da; RAPOSO, L.; SILVA, A. (1993) – Pré-História de Portugal. Lisboa: 

Universidade Aberta. 

SILVA, C. T. da (1978) – A ocupação da II Idade do Ferro da Pedra da Atalaia (Santiago do 

Cacém). Setúbal Arqueológica. Setúbal. IV, p. 117-32. 

SILVA, C. T., SOARES, J. (2002) – Porto das Carretas. Um povoado fortificado calcolítico do 

vale do Guadiana. Al-Madan. IIª Série (11). Dezembro, p. 176-180. 

SOARES, A. M.; BRAGA, J.R. (1981) – Indícios de uma Ocupação da Segunda Idade do Ferro 

no Castelo de Serpa. Arqueologia. Porto. 4, p. 116-23. 

SOARES, A. M. (1986) – O povoado do Passo Alto. Escavação de 1984. Arquivo de Beja. S.2, 

3, p. 89-99. 

SOARES, A. M. (1994a) – O Bronze do Sudoeste na margem esquerda do Guadiana. As 

necrópoles do Concelho de Serpa. In Actas das V Jornadas Arqueológicas. Lisboa, 

Associação dos Arqueólogos Portugueses, II, p. 179-97. 

SOARES, A. M. (1996a) – Povoado da Misericórdia (Margem esquerda do Guadiana, Serpa). 

Ocupações humanas e vestígios metalúrgicos. Vipasca. Aljustrel. 5, p. 103-15. 

SOARES, A. M. (2001a) – O Castelo Velho de Safara. Notícia preliminar. Vipasca. Aljustrel. 

10, p. 57-64. 

SOARES, A.M. (2001b) – O povoado do Passo Alto. Escavações de 1984. Arquivo de Beja, III, 

2ªsérie, Beja, p.89-99. 

SOARES, A. M. (2003) – O Passo alto: uma fortificação única do Bronze final do Sudoeste. 

Revista Portuguesa de Arqueologia. Lisboa. 6:2, p. 293-312. 

SOARES, A. M. (2005) – Os povoados do Bronze final do sudoeste na margem esquerda 

portuguesa do Guadiana: novos dados sobre a cerâmica de ornatos brunidos. Revista 

portuguesa de Arqueologia. Lisboa. 8:1, p. 111-45. 

SOARES, A. M. (2007) – Cavalos-de-frisa e muralhas vitrificadas no Bronze Final do Sudoeste. 

Paralelos europeus. Estudos Arqueológicos de Oeiras, 15, Oeiras, Câmara Municipal, 

p.155-182. 

SOARES, A. M.; ANTUNES; A.S.; QUEIROZ, P.F.; DEUS, M.; SOARES, R.M.; VALÉRIO, 

P. (no prelo) – A ocupação sidérica do Passo Alto (V.V. de Ficalho, Serpa). Actas del IV 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 122 

Encuentro de Arqueologia Peninsular. Huelva.p.312-322. Agradeço aos autores a cedência 

deste trabalho inédito. 

SOARES, A. M.; ARAÚJO, M. F.; CABRAL, J. M. P. (1985) – O Castelo Velho de Safara: 

vestígios da prática da metalurgia. Arqueologia. Porto. 11, p.87-94. 

SOARES, A. M.; ARAÚJO, M. F.; CABRAL, J. P. (1994) – Vestígios da prática de metalurgia 

em povoados calcolíticos da bacia do Guadiana, entre o Ardila e o Chança. In Arqueologia 

en el entorno del Bajo Guadiana. Huelva: Universidad de Huelva e Junta de Andalucia, p. 

165-200. 

SOARES, A. M.; ARAÚJO, M. F.; ALVES, L.; FERRAZ, M. T. (1996) – Vestígios 

Metalúrgicos em contextos do Calcolítico e da Idade do Bronze no Sul de Portugal. In 

Miscellanea em Homenagem ao Professor Bairrão Oleiro. Lisboa: Edições Colibri, p. 553-

79. 

SOARES, A. M.; ARNAUD, J. M. (1984) – Escavação do sepulcro megalítico MV2 (V. V. 

Ficalho, Serpa). Arquivo de Beja. Beja. Série II, 1, p. 67-82. 

SOARES, A.M.; BRAGA, J.R. (1986)- Balanço provisório da intervenção arqueológica já 

realizada no Castelo de Serpa. Arquivo de Beja.1º Encontro de Arqueologia da região de 

Beja.17-19 de Janeiro de 1986. Beja: Câmara Municipal.S.2:III, p.167-198. 

SOARES, A. M.; VALÉRIO, P.; ARAÙJO, M. F. (2005) – Um novo vestígio da prática da 

metalurgia no Castelo Velho de Safara (Moura). Revista Portuguesa de Arqueologia. 

Lisboa. 8:2, p. 215-24. 

SOARES, J.; SILVA, C. T. (1985) – Ocupação pré-romana de Setúbal: escavações 

arqueológicas na Travessa dos Apóstolos. In I Encontro Nacional de Arqueologia Urbana. 

Braga. p. 87-101. 

SOLDEVILLA, I.P.; RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (2007) – Campo y ciudad en la “protohistoria 

extremeña”: conceptos y criterios investigadores, Arqueologia de la Tierra. Paisajes rurales 

de la protohistoria peninsular, SOLDEVILLA, I.P.;RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (Eds.), 

Cáceres:Universidad de Extremadura,  p.11-44. 

SOUSA, E. (2006) – A cerâmica do “tipo Kouass” de Castro Marim e de Faro. Dissertação de 

mestrado em pré-história e arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa sob a orientação da Prof. Dr.ª. Ana Margarida Arruda. Exemplar 

policopiado. 

TEIXEIRA, R.; GONÇALVES, F. (1980) – Introdução à Geologia de Portugal. Lisboa: 

Editorial Estampa. 

VALERA, A.C. (2000) – Moinho de Valadares 1 e a Transição Neolítico Final/Calcolítico na 

Margem Esquerda do Guadiana: uma abordagem preliminar. ERA Arqueologia.2, p.21-37. 

VALERA, A.C. (2001) – A ocupação Pré-Histórica do sítio do Mercador (Mourão): a 

campanha de 2000. ERA Arqueologia.3, p.42-57. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 123 

VALERA, A.C. (2002) - Pré-História Recente da Margem Esquerda do Guadiana. Bloco 5. Al-

Madan. IIª Série (11). Dezembro, p. 117-121. 

VALIENTE, S. (1994) – Excavaciones arqueológicas en “El Cerrón”, Illescas (Toledo). Local: 

Patrimonio Arqueológico Castilla-La Mancha, p. 81-155. 

VASCONCELLOS, José Leite (1924) - Figuras de bronze antigas do Museu Ethnologico 

Português. Toiro de bronze de Safara. O Archeólogo Português. Lisboa: Museu Ethnológico 

Português. 26, p. 19-42. 

VIANA, A. (1946) – Origem e evolução histórica de Beja, Minerva Comercial, p.2-31. 

VILLEDARY Y MARIÑAS, A.M. (2000) – La cerámica roja gaditana de tradición griega 

(Tipo Kuass). Estado de la cuestión. Proto-História da Península Ibérica. Actas do 3º 

Congresso de Arqueologia Peninsular. Vol.V, ADECAP, Porto, p.383-388. 



O Castelo Velho de Safara (Moura): elementos para o seu estudo 

 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Anexos 
 
 
 
Cartografia 
 
Mapa 1 – Localização do Castelo Velho de Safara (Moura) na Península Ibérica e na 
Carta Militar de Portugal nº502, 503, 513 e 514  
 
Mapa 2 – Localização do Castelo Velho de Safara sobre ortofotomapa 
 
Mapa 3 – Localização do Castelo Velho de Safara no excerto da Carta Geológica de 
Portugal, Folha 44-A, escala 1:50000 
 
Mapa 4 – Levantamento da fortificação sobre ortofotomapa, escala 1:5000 
 
Mapa 5 – Levantamento da fortificação sobre ortofotomapa, escala 1:1000 
 
Mapa 6 – Levantamento topográfico da fortificação do Castelo Velho de Safara 
 
Mapa 7 – Sítios com ocupação da Idade do Ferro no Sudoeste peninsular (cartografia 
baseada em Berrocal-Rangel, 1992; Ana Sofia Antunes, 2005; Calado e Mataloto, 2008)  
 
 
 
Figuras 
 
Fig.1 – Vista a partir do assentamento para montante do Ardila 
 
Fig.2 – Vista a partir do assentamento para jusante do Ardila 
 
Fig.3 – Vista a partir do assentamento para a ribeira de Safarejo 
 
Fig.4 – Vista de sul para o esporão rochoso 
 
Fig.5 – Vista do paramento sul 
 
Fig.6 – Vista do paramento sul 
 
Fig.7 – Vista do paramento sul 
 
Fig.8 – Vista do paramento sul 
 
Fig.9 – Muro paralelo à muralha na extremidade NO do paramento sul 
 
Fig.10 – Vista de Norte do fosso da extremidade noroeste  
 
Fig.11 – Muro na inflexão da muralha a Sudeste 
 
Fig.12 – Muro na inflexão da muralha a Sudeste 



 
Fig.13 – Estrutura murada que integraria a entrada principal da fortificação 
 
Fig.14.1 – Troço SO-NE da muralha 
 
Fig.14.2 – Pormenor do paramento SO-NE da muralha 
 
Fig.15 – Muro do postigo na vertente NE do assentamento  
 
Fig.16 – Estrutura quadrangular com provável função de vigia 
 
Fig.17 – Estruturas muradas rodeando o cerro mais alto do povoado 
 
Fig.18 – Muralha que divide em duas partes o perímetro defensivo 
 
Fig.19 – Extremidade norte da muralha que divide o assentamento 
 
Fig.20 – Extremidade sul da muralha que divide o assentamento 
 
Fig.21.1 – Vista do paramento externo 
 
Fig.21.2 –  Pormenor do aparelho construtivo da muralha 
 
Fig.22 – Relevo do Castelo Velho de Safara a partir de Nordeste (Google Earth) 
 
Fig.23 – Perfil estratigráfico do Castelo Velho de Safara (Soares, 1981) 
 
 
 
Estampas 
 
Estampa I – Cerâmica manual: formas fechadas 
 
Estampa II – Cerâmica manual: formas fechadas 
 
Estampa III a – Cerâmica manual: formas fechadas 
 
Estampa III b – Cerâmica manual: formas abertas 
 
Estampa IV – Cerâmica manual: decoração com cordões plásticos 
 
Estampa V – Cerâmica manual: decoração incisa, impressa e estampilhada 
 
Estampa VI – Cerâmica oxidante de pasta vermelha: formas abertas 
 
Estampa VII – Cerâmica oxidante de pasta laranja e vermelha: formas abertas 
 
Estampa VIII – Cerâmica oxidante de pasta laranja: talhas 
 
Estampa IX a – Cerâmica oxidante de pasta laranja: formas abertas 



 
Estampa IX b – Cerâmica oxidante de pasta laranja: formas fechadas 
 
Estampa X – Cerâmica oxidante de pasta laranja: formas fechadas 
 
Estampa XI a – Cerâmica oxidante de pasta laranja: formas fechadas 
 
Estampa XI b – Cerâmica oxidante de pasta laranja com decoração estampilhada 
 
Estampa XII – Cerâmica oxidante de pasta beige: formas fechadas 
 
Estampa XIII – Cerâmica oxidante de pasta beige: formas abertas 
 
Estampa XIV – Cerâmica redutora de pasta castanha: formas fechadas 
 
Estampa XVa – Cerâmica redutora de pasta castanha: formas fechadas 
 
Estampa XVb – Cerâmica redutora de pasta castanha: formas abertas 
 
Estampa XVI – Cerâmica redutora de pasta castanha: formas abertas 
 
Estampa XVIIa – Cerâmica redutora de pasta cinzenta: formas abertas 
 
Estampa XVIIb – Cerâmica redutora de pasta cinzenta: formas fechadas 
 
Estampa XVIII – Cerâmica redutora de pasta cinzenta: formas fechadas 
 
Estampa XIXa – Cerâmica redutora de pasta cinzenta clara: formas abertas 
 
Estampa XIXb – Cerâmica redutora de pasta cinzenta acastanhada  
 
Estampa XXa – Cerâmica redutora de pasta cinzenta escura 
 
Estampa XXb – Cerâmica redutora de pasta cinzenta escura e negra 
 
Estampa XXI – Cerâmica redutora de pasta castanha pintada e engobada 
 
Estampa XXII – Cerâmica oxidante de pasta beige pintada e engobada: formas abertas 
 
Estampa XXIII – Cerâmica oxidante de pasta beige pintada: formas fechadas 
 
Estampa XXIV – Cerâmica oxidante de pasta vermelha e laranja, pintada e engobada: 
formas abertas 
 
Estampa XXV – Cerâmica oxidante de pasta vermelha e laranja pintada: formas 
fechadas 
 
Estampa XXVI – Cerâmica oxidante de pasta laranja pintada: formas abertas 
 
Estampa XXVIIa – Ânforas ibero-púnicas 



 
Estampa XXVIIb – Ânforas romanas republicanas 
 
Estampa XVIII – Cossoiros 
 
Estampa XXIXa – Cerâmica com pintura e estampilha 
 
Estampa XXIXb – Cerâmica de “Kouass” 
 
Estampa XXX – Cerâmica grega: taça em estilo ático de figuras vermelhas 
 
Estampa XXXI – Cerâmica de “paredes finas” 
 
 
 
Nota metodológica 
 
 
 
Inventário cerâmico 
 







Mapa 3 - Localização do Castelo Velho de Safara no excerto da Carta Geológica de Portugal, Folha 
44-A, escala 1:50000.









1 Atafona
2 Castelo da Amendoeira
3 Azougada
4 Alcazaba de Badajoz
5 Castrejon de Capote
6 Ermita de Belen, Zafra
7 Castañuelo
8 Los Castillejos, Fuente de Cantos
9 Neves-Corvo
10 Garvão
11 Castelo das Juntas
12 Castillo de Jerez de los Caballeros

13 Castelo da Lousa
14 Mangancha, Aljustrel
15 Castelo de Manuel Galo
16 Castro de Sierra de La Martela
17 Necrópole Olival Senhor Mártires
18 Mesas do Castelinho
19 Mirobriga
20 Myrtillis
21 Castelo dos Namorados
22 Nertobriga- Sierra del Coto
23 Pedra da Atalaia
24 Pomar, Aljustrel
25 Castelo Alcácer do Sal

26 Castro de Segóvia
27 Castro da Cola
28 Serpa
29 Vaiamonte
30 Castelo Vale de Mértola
31 Castelo Velho de Veiros
32 Azenha da Misericórdia
33 Rua do Sembrano, Beja
34 Cantamento de La Pepina
35 Cañuelo, Jerez de Los Caballeros
36 Bodonal de La Sierra
37 Cerro del Castillejo, Oliva de La Frontera
38 Cerro del Castillo, Arouche

52 Castelo Velho de Safara
53 São Bartolomeu do Outeiro
54 San Pedro, Valencia del Ventoso
55 San Sixto, Encinasola
56 Castelo Velho da Serra d´Ossa
57 Solana del Torreon
58 Adiça
59 Castelo Velho do Alandroal
60 Sierra del Cascajal
61 Cerro del Castro de Fuentes de León
62 Cueva del Agua
63 Castelo de Moura
64 Passo Alto
65 Castro dos Ratinhos
66 Santuário de São Miguel da Mota
67 Arucci
68 Bezerra de Ouro
69 Convento da Tomina
70 Ebora
71 Ermita de La Esperanza
72 Fagilde
73 Atalaia Magra
74 Castro do Murtigão
75 Negrita
76 Pardieiros
77 Porto da Barca
78 Safarejinho
79 Castro Velho de São João
80 Talabriga?
81 Cerco del Castillejo ou Ugultunia
82 Rocha do Vigio
83 Monte do Outeiro
84 Cocos 12
85 Miguens 10
86 Moinho da Cinza
87 Espinhaço de Cão
88 Malhada das Taliscas 4
89 Malhada dos Gagos 
90 Casa da Moinhola 3
91 Malhada das Mimosas
92 Monte da Tapada 39
93 Castillo de Alange
94 Medellin
95 El Casarón
96 Castro Marim
97 Balsa
98 Ossonoba
99 Lacobriga/Monte Molião
100 Monte Motum
101 Castelo de Noudar
102 Monte das Candeias 3
103 Estrela 1
104 Monte da Pata
105 Monte do Judeu 6

39 Cerro del Castillo, Bienvenida
40 Cabezo del Castillo, Aroche
41 Castrejon, Valencia del Ventoso
42 Castelo Velho de Cuncos, Cheles
43 Castelo Velho do Degebe
44 Cerro Furado
45 Giraldo
46 Cerro del Guruviejo
47 Castillo de Maribarba
48 Castelo Velho de Cobres
49 Outeiro do Circo
50 Necrópole de Los Praditos
51 Castelo Velho do Roxo

Mapa 7 - Sítios com ocupação da Idade do 
Ferro no Sudoeste penisnular.

Legenda:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 – Vista a partir do assentamento para montante do Ardila. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Vista a partir do assentamento para jusante do Ardila. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 – Vista a partir do assentamento para a ribeira de Safarejo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 – Vista do esporão rochoso a partir de sul. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5 – Vista do paramento sul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 6 – Vista do paramento sul. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 – Vista do paramento sul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 – Vista do paramento sul. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 9 – Muro paralelo à muralha na extremidade noroeste do paramento sul. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10 – Vista de norte do fosso da extremidade noroeste. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11 – Muro na inflexão da muralha a sudeste. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12 – Muro na inflexão da muralha a sudeste. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 13 – Estrutura murada que integraria a entrada principal da fortificação. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14.1 – Troço sudoeste-nordeste da muralha. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 14.2 – Pormenor do paramento sudoeste-nordeste da muralha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 – Muro do postigo na vertente nordeste do assentamento. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 16 – Estrutura quadrangular com provável função de vigia. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 17 – Estruturas muradas rodeando o cerro mais alto do povoado. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 18 – Muralha que divide em duas parte o perímetro defensivo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 – Extremidade norte da muralha que divide o assentamento. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 20 – Extremidade sul da muralha que divide o assentamento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 21.1 – Vista do paramento externo. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 21.2 – Pormenor do aparelho construtivo da muralha. 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 22 – Relevo do Castelo Velho de Safara a partir de nordeste (Google Earth). 
 
 
 
 



 
 
 

 
Fig. 23 – Perfil estratigráfico do Castelo Velho de Safara (Soares, 1981). 



Estampa I - Cerâmica manual: formas fechadas.
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Estampa II - Cerâmica manual: formas fechadas.



Estampa III b - Cerâmica manual: formas abertas.

Estampa III a - Cerâmica manual: formas fechadas.



Estampa IV - Cerâmica manual: decoração com cordões plásticos.



Estampa V - Cerâmica manual: decoração incisa, impressa e estampilhada. 



Estampa VI - Cerâmica oxidante de pasta vermelha: formas abertas.



Estampa VII - Cerâmica oxidante de pasta laranja e vermelha: formas abertas. 
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Estampa VIII - Cerâmica oxidante de pasta laranja: talhas. 



Estampa IX b - Cerâmica oxidante de pasta laranja: formas fechadas. 

Estampa IX a - Cerâmica oxidante de pasta laranja: formas abertas. 



Estampa X - Cerâmica oxidante de pasta laranja: formas fechadas. 



Estampa XI b - Cerâmica oxidante de pasta laranja com decoração estampilhada. 

Estampa XI a - Cerâmica oxidante de pasta laranja: formas fechadas. 



Estampa XII - Cerâmica oxidante de pasta beige: formas fechadas. 



Estampa XIII - Cerâmica oxidante de pasta beige: formas abertas. 



Estampa XIV - Cerâmica redutora de pasta castanha: formas fechadas. 

cvs 345



Estampa XV b - Cerâmica redutora de pasta castanha: formas abertas.  

Estampa XV a - Cerâmica redutora de pasta castanha: formas fechadas.



Estampa XVI - Cerâmica redutora de pasta castanha: formas abertas.  



Estampa XVII b - Cerâmica redutora de pasta cinzenta: formas fechadas.  

cvs 26

Estampa XVII a - Cerâmica redutora de pasta cinzenta: formas abertas.  

cvs 1672



Estampa XVIII - Cerâmica redutora de pasta cinzenta: formas fechadas.  

cvs 325

cvs 1276



Estampa XIX b - Cerâmica redutora de pasta cinzenta acastanhada.  

Estampa XIX a - Cerâmica redutora de pasta cinzenta clara: formas abertas.  



Estampa XX b - Cerâmica redutora de pasta cinzenta escura a negra.  

Estampa XX a - Cerâmica redutora de pasta cinzenta escura.  



Estampa XXI - Cerâmica redutora de pasta castanha pintada e engobada.  



Estampa XXII - Cerâmica oxidante de pasta beige pintada e engobada: formas abertas.  



Estampa XXIII - Cerâmica oxidante de pasta beige pintada: formas fechadas.  



Estampa XXIV - Cerâmica oxidante de pasta vermelha e laranja, pintada e engobada: 
formas abertas.  



Estampa XXV - Cerâmica oxidante de pasta vermelha e laranja pintada: formas fechadas.   



Estampa XXVI - Cerâmica oxidante de pasta laranja pintada: formas abertas.  

cvs 464



Estampa XXVII b - Ânforas romanas republicanas.  

Estampa XXVII a - Ânforas ibero-púnicas.  



Estampa XXVIII - Cossoiros.  



Estampa XXIX b - Cerâmica de “kouass”. 

Estampa XXIX a - Cerâmica com pintura e estampilha.  



Estampa XXX - Cerâmica grega: taça em estilo ático de figuras vermelhas.

Superfície externa 

Superfície interna



Estampa XXXI - Cerâmica de “paredes finas”. 



Nota metodológica  
 
 

A selecção formal dos materiais do Castelo Velho de Safara resultou na elaboração 

de um inventário cujos descritores procuraram abranger as diversas categorias de análise 

técnica, como a produção, cozedura, tratamento de superfícies e composição da pasta; as 

classificativas, como a categoria, morfologia e forma; e as decorativas. Como já referimos a 

recolha de superfície dos materiais não nos permitiu aferir com o rigor desejável os 

tratamentos de superfície e o estado das pastas, seguramente afectados pela exposição aos 

elementos. Refiram-se o elevado grau de fragmentação e concressionamento de grande 

parte dos artefactos que dificultaram a análise intrínseca de cada peça e a elaboração de 

uma tabela formal. 

Agrupámos a totalidade das peças em grupos de acordo com o tipo de pastas, 

excepto nas produções no ponto 4.5 – Outros materiais. Este processo resultou em seis 

fabricos descritos no início de cada parte, cujo objectivo final foi o de aferir origens 

locais/regionais extensível às esferas de contactos comerciais e influxos culturais. Os 

grupos, por sua vez, foram divididos nas categorias formais de abertas e fechadas, processo 

não isento de algumas limitações pelas razões referidas acima. Na discussão, segundo ponto 

de cada exposição, lográmos obter cronologias fundamentadas em paralelos de locais com 

espólios de ocupação coeva procurando, contudo, que a escolha não se limitasse à simples 

comparação formal mas considerando igualmente o papel destes na globalidade dos 

contextos.  

Para o estudo das características formais do acervo seguimos as normas de seriação 

morfológicas, volumétricas e quantitativas da publicação do Museu do Homem em Paris 

(Balfet, Fauvet-Berthelot e Monzón, 1983), baseado na perspectiva dicotómica de formas 

abertas e formas fechadas. A distinção entre ambas assenta na ausência de estreitamento do 

bordo das primeiras, cujo diâmetro máximo corresponde à abertura, ou ainda que 

ligeiramente inferior, não constrangendo o acesso ao interior do recipiente, por oposição às 

formas fechadas. Os limites das propostas destas autoras já foram, aliás, abordados (Fabião, 

1998, II, 13) face a um contexto em que prolifera a variedade de atribuições aplicadas às 

produções cerâmicas. Considerámos, assim, formas que, mantendo os descritores essenciais 

de cada recipiente, se flexibilizam quanto às medidas e proporções, à panóplia oleira do 



Castelo Velho de Safara. Esta converge, na maioria dos parâmetros, com os acervos 

cerâmicos de assentamentos na bacia do Ardila como Capote (Berrocal-Rangel, 1994c, 67) 

e Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991). 

Assim, nas formas abertas considerámos os pratos, como recipientes esvasados e 

pouco profundos, embora a relação diâmetro/altura não tenha sido possível de determinar; 

as taças, como recipientes esvasados, com maior profundidade que os pratos; e os 

alguidares, como recipientes de grande dimensão (diâmetro de abertura variável entre 25 e 

40 cm) e profundos. 

Nas formas fechadas considerámos os vasos, de colo estrangulado e elevado, e bojo 

destacado, apesar da problemática que a designação proporciona. Integrando este tipo de 

formas fechadas estão igualmente os potes/ panelas, recipientes de colo estrangulado e 

curto, que apresentam uma diferença pouco acentuada entre o diâmetro do colo e o 

diâmetro do bojo. Neste caso particular destaque-se que a própria capacidade volumétrica é 

variável, podendo distender-se as medidas diametrais do bordo e bojo. Os copos 

apresentam parede de perfil invasor, cujo diâmetro do bordo corresponde sensivelmente a 

metade da altura. Os boiões caracterizam-se pelo colo estrangulado e curto, e por não terem 

asas, o que os distingue dos púcaros. O diâmetro do bordo é equivalente à altura. Num jarro 

o diâmetro mínimo é igual ou superior a um terço do diâmetro máximo e numa talha o 

recipiente é de grandes dimensões, de tendência vertical, cujo diâmetro do bordo supera os 

15 cm e apresenta, por norma, um estrangulamento do colo, cuja dimensão é, em média, 2 

vezes inferior à do bojo. Por fim, as ânforas correspondem a recipientes de grande 

dimensão e tendência vertical com ou sem colo, de largura variável.  

Ao nível da morfologia dos perfis consideram-se seis tipos: ovóides, carenados 

troncocónicos, hemisféricos, globulares e de perfil em “S”. A tipologia de bordos, de 

enorme variedade, distribui-se em: prolongamento da parede simples, prolongamento da 

parede com espessamento interno, vertical ou sub-vertical, invasor, esvasado simples e 

esvasado com espessamento externo. A secção do lábio: semicircular, aplanado e biselado.  

Os fundos podem ser: planos; “em bolacha”; “em bolacha” côncavos; côncavos, 

anelares ou em pé destacado podendo apresentar ou não decoração. 

Na análise macroscópica consideraram-se os seguintes elementos não plásticos: calcário, 

micas, quartzo, feldspatos, minerais ferro-magnesianos e partículas negras. A realização de 



análises físico-químicas traria certamente contributos neste espectro. Refira-se, 

nomeadamente, os estudos arqueométricos na cerâmica do Monte da Pata e do Castelo das 

Juntas, assentamentos da margem esquerda do Guadiana, entre os afluentes Zebro e 

Alcarrache, determinando barreiros comuns de extracção em certas tipologias (Albergaria, 

et al., no prelo). As dimensões das inclusões são: pequenas de 0,5-1mm, médias de 1- 4mm 

e grandes quando são superiores a 4mm. Quanto à frequência distribuem-se na pasta em 

concentração escassa, frequente ou muito frequente. Nos tratamentos de superfície constam 

os de tipo grosseiro, alisados, polidos e com engobe. O primeiro ocorre em peças de 

superfícies rugosas, o segundo quando o resultado “final” é regular e tendencialmente 

homogéneo e o terceiro quando as superfícies são suaves ao toque, sendo, em certos casos, 

aplicado em bandas como se de um motivo decorativo se tratasse. No caso dos 

revestimentos com engobe e aguada optámos por não os representar graficamente, dada a 

falibilidade de aferição dos mesmos, diferenciados pela maior espessura do primeiro. 

A cerâmica quanto à produção pode ser manual, a torno, ou exibir ambas as 

técnicas. Esta distinção pareceu-nos a mais adequada face à transversalidade morfológica, 

uma vez que os critérios tecnológicos não são relevantes, já que uma mesma forma pode partilhar 

diferentes técnicas de fabrico, de cozedura ou de acabamentos, o que traduz a supremacia 

morfológica sobre a tecnológica no reportório formal do Sudoeste peninsular (Berrocal-

Rangel, 1994c; Fabião, 1998; Antunes, 2005) 

A cozedura pode ser: redutora, oxidante, oxidante/redutora quando o cerne se 

apresenta escuro e redutora/oxidante quando este se apresenta claro. É, contudo, um 

processo pouco linear, uma vez que os intervenientes no processo de cocção até à obtenção 

da peça final variam desde o tipo de argila empregue e percentagem de matéria orgânica, às 

oscilações de temperatura no interior do forno, e à disposição dos recipientes no próprio 

forno, condicionando a exposição ao calor (Orton, Tyers e Vince, 1997).  

No âmbito da análise do conjunto cerâmico, as definições formais foram analisadas 

em função das respectivas categorias funcionais e tecnológicas: cerâmica manual, cerâmica 

de cozedura oxidante, cerâmica de cozedura redutora, cerâmica pintada e de engobe 

vermelho e outros materiais nos quais incluímos as ânforas, a cerâmica pintada e de matriz 

impressa, cerâmica ática, cerâmica de “Kouass”, cerâmica campaniense, de “paredes finas”.  



Nas colorações das figuras utilizou-se traço negro, aplicando unicamente uma 

legenda na cerâmica pintada que confere a gradação dos tons. Os desenhos dos exemplares 

são da autoria da signatária e a tintagem nos programas informáticos AutoCad e 

AdobeIlustrator da autoria de João Concha, José Bettencourt e Patrícia Carvalho. 

No que se refere à metodologia aplicada ao levantamento topográfico, o facto deste 

sítio arqueológico nunca ter sido intervencionado implicou visitas prévias ao sítio no 

sentido de identificar panos de muralha, bastiões e fossos previamente mencionados por 

Monge Soares. As dificuldades surgiram essencialmente o nível da intervisibilidade, 

bastante condicionada por oliveiras, sobreiros e estevas por vezes com altura superior a 2m. 

Este factor, aliado aos elevados desníveis do terreno, levaram à necessidade de instalar 

diversas estações para pontos de cota. Considerámos ainda troços de muralha cujo percurso 

é apenas aproximado, uma vez que esta não se encontra visível em toda a sua extensão.  

 



Composição Frequência Calibre

132 IIIa Não Manual Granulosa Cinzento escuro Feldspato Escassa Pequeno Redutora 1c

249 Não Manual Àspera Castanho escuro Particulas negras, micas, xisto Frequente Pequeno-Médio Redutora 1b

327 I Não Manual Rugosa Negro Feldspato, minerais ferro magnesianos Frequente Pequeno Redutora 1c

328 II Não Manual Rugosa Cinzento escuro  Feldspato Muito frequente Pequeno Redutora 1c

331 Não Manual Rugosa Negro Feldspato Pouco frequente Pequeno Redutora 1c

333 Não Manual Rugosa Negro Feldspato, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Redutora 1c

342 IIIa Não Manual Suave Cinzento escuro Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Redutora 1c

348 Não Manual Granulosa Castanho escuro Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Muito frequente Pequeno-Médio Redutora 1b

560 V Sim Manual Àspera Castanho alaranjado Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Muito frequente Pequeno-Médio Redutora 1b

657 V Manual Àspera Laranja Partículas negras Abundante Pequeno Oxidante 1c

658 V Não Manual Suave Laranja rosado Micas, feldspato Frequente Pequeno-Médio Oxidante 1b

663 IV Não Manual Friável Castanho Xisto, partículas negras Muito frequente Pequeno-Grande Oxidante/Redutora 1b

664 V Não Manual Àspera Castanho escuro Micas, feldspato, xisto Pouco frequente Pequeno Redutora 1b

667 V Não Manual Granulosa Castanho chocolate Quartzo , Feldspato, Minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Redutora 1b

668 V Não Manual Granulosa Castanho escuro Quartzo, Micas , Feldspato Frequente Pequeno-Médio Redutora 1b

669 II Não Manual Laminada Cinzento acastanhado Minerais ferro-magnesianos Frequente Médio Redutora/Oxidante 1c

670 V Não Manual Lisa Cinzento escuro Feldspato Frequente Pequeno Redutora 1c

671 Não Manual Granulosa Castanho Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Pouco frequente Pequeno Oxidante 1b

672 II Não Manual Àspera Cinzento escuro Quartzo, Micas , Feldspato Frequente Pequeno-Médio Redutora 1b

673 IV Sim Manual Granulosa Castanho avermelhado Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 1b

674 Não Manual Granulosa Castanho escuro Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Muito frequente Pequeno-Médio Redutora 1b

675 Sim Manual Granulosa Castanho Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Frequente Pequeno Redutora 1b

676 Não ? Àspera Castanho escuro Feldspato, Quartzo, Micas brancas Muito frequente Pequeno Redutora 1b

677 IV Não Manual Friável Castanho escuro Micas, Quartzo, Minerais ferro-magnesianos Frequente Médio Redutora 1a

678 V Não Manual Granulosa Castanho acinzentado Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 1b

679 Não Manual Granulosa Negra Xisto, Micas, feldspato Frequente Pequeno-Médio Redutora 1b

680 V Não Manual Lisa Negro Feldspato Frequente Pequeno Redutora 1c

1147 Não Manual Rugosa Castanho escuro Micas, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno-Médio Redutora 1a

1149 Não ? Granulosa Castanho escuro Calcário, Feldspato, Xisto Frequente Pequeno Redutora 1b

1153 Não Manual Granulosa Castanho escuro Quartzo, feldspato e xisto Frequente Pequeno-Médio Redutora 1c

1154 Não Manual Granulosa Negro Micas brancas, Xisto e feldspato Frequente Pequeno-Médio Redutora 1c

1156 Não Manual Friável Cinzento escuro Micas, Quartzo, Minerais ferro-magnesianos Muito frequente Médio-Grande Redutora 1a

1159 IIIb Não Manual Àspera Castanho escuro Xisto, partículas negras Pouco frequente Pequeno Redutora 1b

1161 Não Manual Rugosa Cinzento escuro Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto Abundante Pequeno-Grande Redutora 1a

1163 Não Manual Friável Castanho avermelhado Feldspato, micas, xisto Frequente Pequeno-Médio Oxidante 1a

1165 Não Manual Rugosa Castanho escuro Feldspato, nódulos vermelhos Frequente Pequeno-Grande Redutora 1a

CERÂMICA MANUAL: fabrico 1
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1167 II Não Manual Granulosa Cinzento escuro Micas, Quartzo, Minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno-Médio Redutora 1b

1168 Não Manual Friável Cinzento escuro Xisto, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno-Grande Oxidante/Redutora 1a

1169 Não Manual Rugosa Castanho escuro Feldspato, xisto Frequente Pequeno-Médio Redutora 1a

1170 Não Manual Granulosa Castanho escuro Calcário, Feldspato, Xisto, Micas pretas Frequente Pequeno-Médio Redutora 1b

1173 II Não Manual Granulosa Cinzento escuro Calcário, Quartzo, Xisto Frequente Médio Redutora 1c

1174 I Não ? Granulosa Castanho alaranjado Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Frequente Pequeno Redutora/Oxidante 1b

1183 Não Manual Granulosa Castanho escuro Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Muito frequente Pequeno-Médio Redutora 1b

1207 Não Manual Rugosa Castanho Feldspato, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante 1a

1208 I Não Manual Àspera Cinzento escuro Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Frequente Pequeno-Grande Redutora 1b

1209 Não Manual Friável Castanho escuro Feldspato, xisto Abundante Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 1a

1211 Não Manual Rugosa Castanho escuro Quartzo, minerais ferro-magnesianos Abundante Pequeno Redutora 1a

1213 Não Manual Àspera Castanho escuro Feldspato Abundante Pequeno Redutora 1a

1214 Não Manual Rugosa Cinzento escuro Feldspato, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno-Médio Redutora 1a

1218 Não Manual Rugosa Castanho escuro Feldspato, xisto Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 1a

1220 Não Manual Laminada Cinzento escuro Xisto, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 1a

1222 Não Manual Àspera Castanho Feldspato, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante 1a

1266 Não Manual Rugosa Castanho alaranjado Feldspato, xisto Frequente Pequeno Oxidante 1a

1277 Não Manual Granulosa Castanho escuro Quartzo, feldspato Pouco frequente Pequeno Redutora 1c

1307 I Não Manual Granulosa Castanho escuro Feldspato Escassa Pequeno Redutora 1c

1423 Não Manual Grosseira Cinzento escuro  Minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Redutora 1c

1500 Não Manual Àspera Castanho alaranjado Feldspato Frequente Pequeno-Médio Oxidante 1b

1504 Não Manual Àspera Castanho escuro Feldspato Abundante Pequeno Redutora 1a

1517 Não Manual Granulosa Castanho Quartzo, Micas , Feldspato Frequente Médio Redutora 1b

1522 IIIb Não Manual Granulosa Castanho escuro Calcário, feldspato, Minerais ferro-magnesianos Muito frequente Pequeno-Médio Redutora 1b

1593 Não Manual Granulosa Castanho alaranjado Micas, feldspato, quartzo, particulas negras Frequente Pequeno Oxidante 1b

1617 Não Manual Granulosa Castanho escuro Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Muito frequente Pequeno-Grande Redutora 1b

2000 IV Não Manual Granulosa Castanho Quartzo, Micas , Feldspato Frequente Pequeno-Médio Redutora 1b



Composição Frequência Calibre

17 Não Torno Pouco suave Vermelho Micas, feldspato Escassa Pequeno Oxidante 3b

22 VI Não Torno Pouco suave Vermelho Não visíveis Não visíveis Não visível Oxidante 3b

53 Não Torno Pouco suave Vermelho Micas Escassa Pequeno Oxidante 3b

57 Não Torno Pouco suave Vermelho Micas Escassa Pequeno Oxidante 3b

70 Não Torno Pouco suave Castanho escuro Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 3b

73 Não Torno Pouco suave Cinzento escuro Feldspato, particulas negras Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

80 VI Não Torno Pouco suave Vermelho Micas, feldspato Escassa Pequeno Oxidante 3b

84 Não Torno Pouco suave Castanho Micas, particulas negras Frequente Pequeno Oxidante 3a

90 VI Não Torno Suave Laranja escuro Micas, minerais ferro-magnesiano Frequente Pequeno Oxidante 3a

93 VII Não Torno Muito suave Vermelho Micas, feldspato Escassa Pequeno Oxidante 3b

96 Não Torno  Suave Vermelho Micas Escassa Pequeno Oxidante 3b

101 Não Torno Pouco suave Vermelho Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 3b

106 Não Torno Suave Castanho Feldspato Escasso Pequeno Oxidante 3a

115 Não Torno Muito suave Vermelho Micas, feldspato Escassa Pequeno Oxidante 3b

128 VI Não Torno Suave Cinzento claro Minerais ferro-magnesianos, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

130 VII Não Torno Muito suave Cinzento escuro Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 3b

211 Não Torno Pouco suave Vermelho Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 3b

286 Não Torno Pouco suave Vermelho Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 3b

293 Não Torno Pouco suave Vermelho Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 3b

294 Não Torno Vermelho Feldspato Escassa Pequeno Oxidante 3b

299 Não Torno Pouco suave Vermelho Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 3b

302 Não Torno Suave Castanho avermelhado Micas, feldspato, quartzo Escassa Pequeno Oxidante 3a

371 Não Torno Àspera Cinzento claro Feldspato, inclusões negras Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

1367 VI Não Torno Suave Castanho avermelhado Minerais ferro-magnesianos, feldspato Frequente Pequeno Oxidante 3a

1603 VII Não Torno Suave Vermelho Micas Escassa Pequeno Oxidante 3b

1607 VI Não Torno Suave Castanho avermelhado Micas, feldspato Escassa Pequeno Oxidante 3a

1608 XIa Não Torno Suave Cinzento escuro Particulas negras, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

1610 VII Não Torno Suave Laranja escuro Micas, minerais ferro-magnesiano Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

Nºinv. Estampa

Pasta
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Composição Frequência Calibre

75 VII Não Torno Suave Laranja acastanhado Micas, feldspato Frequente Pequeno Oxidante 4b

114 Não Torno Àspera Cinzento claro Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

133 X Não Torno Àspera Cinzento claro Micas, particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

137 Não Torno Suave Cinzento claro Micas, partículas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

138 Não Torno Pouco suave Cinzento claro Feldspato, quartzo Frequente Pequeno Oxidante/Redutor 4a

143 VIII Não Torno Suave Cinzento escuro Micas, partículas negras, quartzo, xisto Frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 4a

145 Não Torno Àspera Laranja acastanhado Particulas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante 4b

151 Não Torno Suave Laranja Micas, partículas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante 4b

154 Não Torno Pouco suave Cinzento escuro Particulas negras, minerais ferro-magnesianos Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

159 Não Torno Àspera Cinzento claro Particulas negras, micas, quartzo Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

160 Não Torno Àspera Cinzento claro Micas, partículas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

161 Não Torno Friável Laranja Micas, partículas negras, Xisto Frequente Pequeno Oxidante 4b

164 Não Torno Suave Laranja Micas, partículas negras, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante 4b

167 Não Torno Suave Cinzento escuro Particulas negras, feldspato Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 4a

170 Não Torno Pouco suave Cinzenta clara Particulas negras, micas, quartzo Frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 4a

175 IXb Não Torno Àspera Castanho Micas, partículas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

176 X Não Torno Àspera Laranja Micas, partículas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante 4b

178 Não Torno Suave Cinzento escuro Micas, partículas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

184 IXb Não Torno Àspera Laranja acastanhado Micas, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante 4b

186 Não Torno Suave Laranja Micas, minerais  ferro magnesianos Escassa Pequeno-Médio Oxidante 4b

187 Não Torno Suave Laranja Micas, partículas negras, feldspato Escassa Pequeno Oxidante 4b

190 Não Torno Suave Cinzento claro Micas, partículas negras, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

191 Não Torno Àspera Laranja acastanhado Micas, quartzo, xisto Frequente Pequeno-Médio Oxidante 4b

192 VIII Não Torno Suave Cinzento claro Micas, partículas negras, feldspato, xisto Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

196 Não Torno Àspera Cinzento escuro Particulas negras, quartzo Frequente Pequeno-Grande Oxidante/Redutor 4a

199 Não Torno Àspera Cinzento claro Micas, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

200 Não Torno Suave Cinzento escuro Micas, partículas negras, quartzo, xisto Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

202 Não Torno Suave Cinzento claro Micas, partículas negras, quartzo Frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 4a

203 Não Torno Lisa Cinzento escuro Feldspato Escassa Pequeno Oxidante/Redutor 4a

209 Não Torno Suave Laranja Micas, partículas negras, feldspato Escassa Pequeno Oxidante 4b

213 Não Torno Suave Laranja Micas, partículas negras, feldspato Escassa Pequeno Oxidante 4b

214 Não Torno Suave Laranja Micas, partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 4b

220 Não Torno Suave Laranja acastanhado Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 4b

234 Não Torno Laranja avermelhado Micas, feldspato Frequente Pequeno Oxidante 4b

235 X Não Torno Àspera Cinzento escuro Particulas negras, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

252 Não Torno Àspera Castanho escuro Calcário, partículas negras Escasso Pequeno Oxidante/Redutora 4a

257 Não Torno Àspera Cinzento claro Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

CERÂMICA OXIDANTE: fabrico 4

Nºinv. Estampa Conjunto Produção
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258 Não Torno Suave Laranja Micas, partículas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante 4b

263 Não Torno Àspera Laranja acastanhado Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante 4b

270 Não Torno Suave Laranja acastanhado Micas, partículas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante 4b

272 X Não Torno Suave Cinzento escuro Calcário, partículas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

273 Não Torno Suave Cinzento claro Micas, partículas negras, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

284 Não Torno Àspera Cinzento claro Particulas negras, micas, quartzo Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

296 Não Torno Suave Laranja acastanhado Particulas negras, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante 4b

303 VII Não Torno Suave Laranja Micas, partículas negras Frequente Pequeno Oxidante 4b

306 X Não Torno Suave Laranja Particulas negras Escasso Pequeno Oxidante 4b

310 Não Torno Àspera Cinzento claro Micas, partículas negras, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

312 Não Torno Suave Laranja acastanhado Micas, partículas negras, calcário Pouco frequente Pequeno Oxidante 4b

317 Não Torno Suave Laranja acastanhado Micas, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante 4b
320 / 
400

Sim Torno Àspera Castanho claro Micas, particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

372 Não Torno Àspera Cinzento escuro Micas, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

377 XIa Não Torno Àspera Cinzento claro Micas, calcário Escasso Pequeno Oxidante/Redutora 4a

384 Não Torno Suave Laranja acastanhado partículas negras, minerais ferro-magnesianos Escassa Pequeno Oxidante 4b

385 Não Torno Suave Laranja Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno-Médio Oxidante 4b

388 Não Torno Suave Laranja Micas, partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 4b

398 XIa Não Torno Suave Laranja Micas, partículas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante 4b

399 Não Torno Suave Laranja acastanhado Particulas negras, feldspato Escassa Pequeno Oxidante 4b

404 IXa Não Torno Àspera Cinzento escuro Micas, partículas negras, xisto Pouco frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 4a

405 IXb Não Torno Pouco suave Cinzento escuro Particulas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

654 XIb Não Torno Pouco suave Laranja Micas, feldspato Frequente Pequeno Oxidante 4b

1366 Não Torno Àspera Laranja acastanhado Particulas negras, quartzo, feldspato Pouco frequente Pequeno-Grande Oxidante 4b

1368 X Não Torno Friável Laranja Micas, partículas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante 4b

1412 Não Torno Suave Laranja acastanhado Micas, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante 4b

1428 Não Torno Àspera Laranja Micas, feldspato, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante 4b

1487 Não Torno Suave Laranja acastanhado Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante 4b

1505 Não Torno Suave Cinzento claro Micas, partículas negras, quatrzo Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

1516 VII Não Torno Àspera Cinzento claro Micas, partículas negras, quartzo, xisto Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

1519 IXb Não Torno Lisa Cinzento escuro Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutor 4a

1526 Não Torno Suave Laranja acastanhado Quartzo, xisto, partículas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante 4b

1527 Não Torno Suave Cinzento claro Micas, partículas negras, quartzo Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

1539 Não Torno Àspera Laranja Micas, partículas negras, quartzo Frequente Pequeno Oxidante 4b

1540 Não Torno Àspera Cinzento escuro Micas, partículas negras, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a

1586 Não Torno Àspera Laranja Micas, feldspato e minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante 4b

1601 Não Torno Àspera Laranja Micas, partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 4b

1615 Não Torno Àspera Laranja Micas, feldspato e minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante 4b

1637 VIII Não Torno Friável Laranja acastanhado Micas, partículas negras Frequente Pequeno Oxidante 4b

1638 Não Torno Àspera Laranja acastanhado Particulas negras, micas, feldspato Abundante Pequeno Oxidante 4b

1640 Não Torno Àspera Laranja Micas, feldspato e minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante 4b



1644 Não Torno Suave Laranja Micas, partículas negras, feldspato, xisto Frequente Pequeno Oxidante 4b

1648 VIII Não Torno Àspera Cinzento claro Micas, partículas negras, minerais ferro magnesianos Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 4a



Composição Frequência Calibre

43 Não Torno Àspera Cinzento claro Particulas negras, minerais ferro-magnesianos Abundante Pequeno Oxidante/Redutor 5b

64/76 XIII Não Torno Suave Cinzento claro Particulas negras, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante/Redutor 5b

74 Não Torno Suave Cinzento claro Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutor 5b

116 Não Torno Lisa Beige Minerais ferro-magnesianos Escassa Pequeno Oxidante 5c

124 Não Torno Suave Beige rosado Micas, particulas negras Frequente Pequeno-Médio Oxidante 5b

127 Não Torno Àspera Cinzento claro Particulas negras Abundante Pequeno Oxidante/Redutor 5b

129 XIII Não Torno Suave Beige rosado Particulas negras, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno-Médio Oxidante 5b

150 XII Não Torno Àspera Cinzenta clara Particulas negras, micas, quartzo Abundante Pequeno Oxidante/Redutora 5a

208 XII Não Torno Suave Castanha clara Particulas negras, quartzo Frequente Pequeno Oxidante 5a

269 Não Torno Suave Cinzento claro Particulas negras, quartzo Frequente Pequeno Oxidante/Redutor 5b

271 Não Torno Àspera Cinzento claro Particulas negras, minerais ferro-magnesianos Abundante Pequeno-Médio Oxidante 5a

276 XII Não Torno Suave Cinzento escuro Particulas negras, micas, quartzo Frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 5a

311 Não Torno Suave Beige Micas, particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 5c

313 XIII Não Torno Suave Rosado Micas, particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 5c

319 Não Torno Pouco suave Cinzento escuro Particulas negras, micas Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutor 5a

321 Não Torno Àspera Beige Particulas vermelhas Escassa Pequeno Oxidante 5b

322 Não Torno Suave Beige Micas, particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 5c

403 Não Torno Àspera Cinzenta clara Particulas negras, micas Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 5a

406 XII Não Torno Pouco suave Cinzenta clara Particulas negras, micas, quartzo Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 5a

595 Não Torno Àspera Cinzenta clara Particulas negras, minerais ferro-magnesianos Abundante Pequeno Oxidante/Redutora 5a

653 Não Torno Àspera Castanho claro Particulas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante 5a

753 Não Torno Lisa Cinzento claro Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante/Redutor 5b

828 Não Torno Lisa Beige acinzentado Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 5c

879 Não Torno Suave Beige acinzentado Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 5c

881 Não Torno Suave Cinzento claro Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 5c

954 Não Torno Àspera Beige Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 5b

983 Não Torno Suave Beige Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 5c

998 Não Torno Suave Beige Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 5c

1556 Não Torno Lisa Cinzento claro Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante/Redutor 5b

1620 Não Torno Lisa Beige Particulas negras e vermelhas Pouco frequente Pequeno Oxidante 5c

Nºinv. Estampa
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Composição Frequência Calibre

13 XVI Não Torno Pouco suave Cinzento claro Micas, particulas negras, xisto Frequente Pequeno-Médio Redutora/Oxidante 2c

20 XVI Não Torno Suave Castanho escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 2c

32 XVI Não Torno Pouco suave Castanho escuro Particulas negras, quartzo Pouco frequente Pequeno-Médio Redutora 2c

54 Não Torno Suave Castanho Micas Escassa Pequeno Redutora 2c

65 Não Torno Suave Castanho escuro Minerais ferro-magnesianos, particulas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 2c

71 / 72 XVI Não Torno Pouco suave Castanho avermelhado Micas, feldspato Escassa Pequeno Oxidante 2c

77 XVI Não Torno Suave Cinzento escuro Micas , particulas negras Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 2c

82 Não Torno Suave Castanho avermelhado Micas, xisto, feldspato Frequente Pequeno-Médio Redutora 2c

85 Não Torno Pouco suave Castanho Micas, particulas negras Frequente Pequeno Redutora 2c

109 Não Torno Pouco suave Castanho Micas particulas negras Escassa Pequeno Redutora 2c

110 Não Torno Pouco suave Castanho Micas, particulas negras Frequente Pequeno Redutora 2c

119 Não Torno Suave Castanho escuro Quartzo, feldspato Frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 2c

120 Não Torno Suave Castanho escuro Micas, particulas negras Frequente Pequeno-Médio Redutora 2c

125 XVI Não Torno Rugosa Cinzento escuro Feldspato, micas Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 2c

135 XIV Não Torno Pouco suave Castanho escuro Feldspato Frequente Pequeno Redutora 2b

152 XVb Não Torno Àspera Castanho  Particulas negras, xisto Frequente Médio Redutora 2b

153 Não Torno Granulosa Cinzento escuro Micas, feldspato, quartzo, particulas negras Frequente Pequeno Redutora 2a

157 Não Torno Àspera Castanho Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Redutora 2b

182 XVa Não Torno Àspera Castanho escuro Feldspato Frequente Pequeno Redutora 2b

185 Não Torno Àspera Castanho Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Redutora 2b

188 Não Torno Àspera Castanho Particulas negras Abundante Pequeno Redutora 2b

189 XIV Não Torno Muito suave Cinzento escuro Não visíveis Ausente Ausente Redutora 2c

194 XVa Não Torno Àspera Castanho escuro Micas, particulas negras, xisto, feldspato Muito frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 2a

197 Não Torno Granulosa Castanho escuro Micas, minerais ferro-magnesianos, feldspato, quartzo Muito frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 2a

198 Não Torno Lisa Castanho escuro Quartzo , minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Redutora 2c

228 XIV Não Torno Muito suave Cinzento escuro Não visíveis Ausente Ausente Redutora 2c

232 Não Torno Pouco suave Castanho avermelhado Quartzo, micas Frequente Pequeno Redutora 2b

268 Não Torno Suave Castanho avermelhado Micas Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 2c

285 Não Torno Àspera Castanho escuro Quartzo,micas Pouco frequente Pequeno-Médio Redutora 2b

305 Não Torno Àspera Castanho Quartzo, particulas negras Abundante Pequeno-Médio Redutora 2b

308 Não Torno Àspera Castanho escuro Particulas negras, quartzo Abundante Pequeno-Médio Redutora 2b

318 XIV Não Torno Àspera Castanho Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Redutora 2b

323 XVI Não Torno Àspera Castanho acinzentado Particulas negras, quartzo, feldspato Frequente Pequeno-Médio Redutora 2b

345 XIV Não Torno Àspera Castanho escuro Quartzo, particulas negras Frequente Médio-Grande Redutora 2a

347 XIV Não Torno Àspera Castanho escuro Quartzo, feldspato Escassa Médio Redutora 2b

364 Não Torno Suave Castanho escuro Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 2c

365 Não Torno Àspera Castanho escuro Particulas negras, feldspato, calcário Frequente Pequeno Redutora 2b

391 XIV Não Pouco suave Castanho avermelhado Particulas negras, feldspato Escassa Pequeno Redutora 2c

CERÂMICA REDUTORA: fabrico 2
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393 Não Torno Lisa Castanho Quartzo Escassa Pequeno Redutora 2b

402 Não Torno Compacta Castanho escuro Micas, minerais ferro-magnesianos, xisto, quartzo Muito frequente Pequeno-Médio Redutora 2a

407 Não Torno Àspera Castanho escuro Particulas negras, quartzo Abundante Pequeno-Médio Redutora 2b

408 XVa Não Torno Àspera Castanho escuro Quartzo, particulas negras Frequente Pequeno-Médio Redutora 2b

1323 Não Torno Suave Castanho Micas, feldspato Frequente Pequeno Redutora 2c

1636 Não Torno Àspera Castanho claro Particulas negras, feldspato Abundante Redutora 2b



Composição Frequência Calibre

8 XXb Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas, feldspato Escassa Pequeno Redutora 6e

9 XXb Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6e

10 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6e

12 XXb Não Torno Lisa Castanho escuro Feldspato Escassa Pequeno Redutora 6e

14 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6e

15 Não Torno Áspera Castanho Micas, particulas negras, quartzo Frequente Pequeno Redutora 6a

19 Não Torno Lisa Castanho escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6e

23 XVIIa Não Torno Áspera Cinzento escuro Micas Abundante Pequeno Redutora 6a

26 XVIIa Não Torno Áspera Castanho alaranjado Micas, feldspato Frequente Pequeno Redutora 6a

29 Não Torno Lisa Castanho escuro Micas, feldspato Escassa Pequeno Redutora 6c

30 XVIIa Não Torno Áspera Cinzento Micas, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Redutora 6a

31 XVIIa Não Torno Áspera Cinzento escuro Micas, feldspato Frequente Pequeno Redutora 6a

56 XVIIa Sim Torno Áspera Cinzento escuro Micas, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Redutora 6a

136 XVIII Não Torno Áspera Cinzento escuro Feldspato, quartzo Frequente Pequeno Redutora 6a

267 XVIII Não Torno Áspera Castanho escuro Micas Abundante Pequeno Redutora 6a

324 Não Torno Áspera Cinzento claro Micas, calcário, feldspato Frequente Pequeno-Médio Redutora 6a

325 XVIII Não Torno Áspera Cinzento escuro Micas, feldspato Frequente Pequeno Redutora 6a

326 Não Torno Áspera Cinzento escuro Micas Abundante Pequeno Redutora 6a

330 XVIII Não Torno Áspera Cinzento escuro Micas Abundante Pequeno Redutora 6a

340 XIXb Não Torno Pouco suave Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6c

343 XXb Não Torno Lisa Castanho escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6e

346 XVIII Não Torno Áspera Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6a

643 XIXb Não Torno Suave Castanho avermelhado Particulas negras, micas Frequente Pequeno Redutora 6c

644 XIXb Sim Torno Lisa Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6c

646 XIXb Não Torno Lisa Cinzento escuro M;icas, particulas negras Frequente Pequeno Redutora 6c

647 XIXb Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6c

650 XIXb Não Torno Lisa Cinzento claro Micas, particulas negras Pouco frequente Pequeno Redutora 6c

651 XIXb Não Torno Lisa Castanho acinzentado Micas Frequente Pequeno Redutora 6c

665 XXa Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

666 XXa Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

681 Não Torno Suave Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6c

693 XXa Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

709 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

744 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas, feldspato Escassa Pequeno Redutora 6d

745 Não Torno Lisa Castanho escuro Micas, feldspato Pouco frequente Pequeno-Médio Redutora 6d

844 Não Torno Lisa Castanho escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

847 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas, feldspato Pouco frequente Pequeno-Médio Redutora 6d

856 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6b

Textura Cor (cerne)
ENP

Cozedura Fabrico
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932 Não Torno Suave Cinzento azulado Micas, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Redutora 6c

937 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

940 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

974 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Pouco frequente Pequeno Redutora 6d

1032 Não Torno Suave Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6c

1048 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6d

1058 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

1060 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

1065 Não Torno Áspera Castanho escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6a

1139 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Pouco frequente Pequeno Redutora 6d

1142 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

1239 Não Torno Suave Cinzento Micas Pouco frequente Pequeno Redutora 6b

1254 Não Torno Áspera Cinzento escuro Micas Abundante Pequeno Redutora 6a

1263 Não Torno Pouco suave Cinzento escuro Particulas negras Escassa Pequeno Redutora 6c

1276 XVIII Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6b

1281 Não Torno Suave Cinzento azulado Micas, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Redutora 6c

1299 Não Torno Pouco suave Castanho acinzentado Micas, quartzo, feldspato Escassa Pequeno Redutora 6c

1318 XVIII Não Torno Áspera Cinzento escuro Micas Abundante Pequeno Redutora 6a

1331 Não Torno Muito suave Cinzento claro Micas Frequente Pequeno Redutora 6b

1347 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

1369 Não Torno Áspera Cinzento escuro Micas, feldspato, particulas negras Abundante Pequeno Redutora 6a

1381 Não Torno Lisa Castanho escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

1418 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Pouco frequente Pequeno Redutora 6b

1419 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6e

1421 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6d

1424 Não Torno Lisa Castanho escuro Micas Pouco frequente Pequeno Redutora 6b

1426 Não Torno Lisa Cinzento Micas Frequente Pequeno Redutora 6b

1492 XIXa Não Torno Lisa Cinzento Micas, particulas negras Pouco frequente Pequeno Redutora 6b

1497 Não Torno Áspera Cinzento escuro Micas Abundante Pequeno Redutora 6a

1498 XVIIa Não Torno Áspera Cinzento acastanhado Micas, feldspato Frequente Pequeno Redutora 6a

1549 XIXa Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6b

1550 XXb Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6e

1595 XIXa Não Torno Suave Cinzento Particulas negras, Micas Escassa Pequeno Redutora 6b

1618 XVIII Não Torno Áspera Cinzento claro Particulas negras Frequente Pequeno Redutora 6a

1672 XVIIb Não Torno Áspera Cinzento claro Micas Abundante Pequeno Redutora 6a

1673 Não Torno Suave Cinzento azulado Micas, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Redutora 6c

1676 XIXa Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6a

1677 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas, quartzo Pouco frequente Pequeno-Médio Redutora 6e

1679 XXb Não Torno Lisa Negro Micas Escassa Pequeno Redutora 6e

1680 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6e

1681 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6e

1682 Não Torno Áspera Castanho acinzentado Micas Abundante Pequeno Redutora 6a



1683 Não Torno Lisa Cinzento Micas, feldspato Escassa Pequeno Redutora 6e

1684 XXb Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6e

1685 XXb Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Frequente Pequeno Redutora 6e

1686 XVIII Não Torno Áspera Cinzento escuro Micas, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Redutora 6a

1701 Não Torno Suave Cinzento claro Feldspato, quartzo Escassa Pequeno Redutora 6b

1714 Não Torno Lisa Cinzento muito escuro Feldspato Escassa Pequeno Redutora 6e

1717 Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 6e

2001 XIXb Não Torno Lisa Cinzento escuro Particulas negras, minerais ferro-magnesianos Pouco frequente Pequeno Redutora 6c



Composição Frequência Calibre

179 Não Torno Lisa Cinzento escuro Minerais ferro-magnesianos Escassa Pequeno Oxidante/Redutor 3b

409 XXI Não Torno Àspera Cinzento escuro Quartzo Escassa Pequeno Oxidante/Redutor 2b

412 Não Torno Lisa Cinzento claro Micas Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 3b

414 Não Torno Lisa Laranja Micas Escassa Pequeno Oxidante 3b

423 Não Torno Suave Cinzento escuro Partículas negras Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 5c

424 Não Torno Suave Cinzento escuro Partículas negras, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

426 Não Torno Lisa Cinzento claro Micas, particulas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante 3b

427 Não Torno Lisa Laranja Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 3b

428 Não Torno Suave Cinzento claro Micas Escassa Pequeno Oxidante 3b

429 Não Torno Suave Cinzento claro Quartzo, xisto Escassa Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 5b

430 Não Torno Àspera Castanho avermelhado Quartzo,Calcário Frequente Pequeno-Grande Oxidante 3a

431 XXIV Não Torno Lisa Castanho alaranjado Micas Frequente Pequeno Oxidante 3b

436 XXV Não Torno Lisa Laranja Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 3b

444 Não Torno Suave Cinzento claro Partículas negras, minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

452 Não Torno Lisa Beige Partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 5c

456 Não Torno Suave Castanho avermelhado Feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante 5c

457 Não Torno Suave Cinzento escuro Partículas negras, feldspato Escassa Pequeno Redutora 2c

458 XXIII Não Torno Lisa Cinzento claro Particulas negras, quartzo Pouco frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 5c

460 XXII Não Torno Suave Castanho claro Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 5b

463 Não Torno Pouco suave Cinzento escuro Micas,minerais ferro-magnesianos Frequente Pequeno Oxidante 5c

464 XXVI Não Torno Pouco suave Laranja Particulas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante 3b

CERÂMICA PINTADA E ENGOBADA

Nºinv. Estampa Conjunto Produção

Pasta

Textura Cor (cerne)
ENP

Cozedura Fabrico



473 XXVI Não Torno Pouco suave Castanho avermelhado Quartzo, Partículas negras Pouco frequente Pequeno-Médio Oxidante 3a

474 Não Torno Lisa Laranja Micas, particulas negras Frequente Pequeno Oxidante 3b

477 Não Torno Lisa Castanho escuro Micas, feldspato Frequente Pequeno-Médio Redutora 2c

481 XXVI Não Torno Lisa Cinzento claro Micas Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 3b

483 XXIV Não Torno Suave Laranja Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 3b

484 Sim Torno Suave Cinzento escuro Feldspato Escasso Pequeno Oxidante/Redutora 3a

485 Não Torno Suave Castanho escuro Feldspato Escassa Pequeno Redutora 2c

487 Não Torno Lisa Cinzento claro Micas Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 5b

491 Não Torno Suave Beige acastanhado Micas, Partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 5c

499 Não Torno Àspera Castanho escuro Partículas negras, micas Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

500 Sim Torno Suave Castanho escuro Partículas negras, feldspato Frequente Pequeno Redutora 2b

501 Não Torno Suave Cinzento escuro Micas, quartzo Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

502 XXVI Não Torno Lisa Castanho alaranjado Micas, minerais ferro-magnesianos Pouco frequente Pequeno Oxidante 3b

504 Não Torno Lisa Cinzento claro Particulas negras Pouco frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 5c

506 Não Torno Suave Cinzento claro Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 5c

508 XXIII Não Torno Lisa Cinzento claro Quartzo, Partículas negras Frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 5b

511 XXII Não Torno Lisa Castanho claro Partículas negras, quartzo Pouco frequente Pequeno Oxidante 5b

512 Não Torno Lisa Castanho claro Partículas negras, minerais ferro-magnesianos Escassa Pequeno Oxidante 5b

513 XXII Sim Torno Lisa Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 5c

514 XXIII Não Torno Lisa Beige acastanhado Quartzo, Partículas negras Frequente Pequeno-Médio Oxidante 5b

516 Não Torno Àspera Castanho avermelhado Quartzo Escassa Pequeno-Médio Oxidante 3a

517 XXV Não Torno Lisa Castanho claro Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 3b



519 Não Torno Lisa Cinzento claro Micas, quartzo Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3b

522 Não Torno Lisa Cinzento claro Partículas negras, minerais ferro-magnesianos Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 5b

523 XXIV Não Torno Lisa Castanho avermelhado Partículas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

524 Não Torno Suave Beige acastanhado Quartzo Escassa Pequeno Oxidante 5c

526 XXIV Não Torno Suave Laranja Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante 3b

527 Não Torno Suave Castanho escuro Feldspato Frequente Pequeno Redutora 2b

536 XXV Não Torno Lisa Cinzento escuro Micas, feldspato Pouco frequente Pequeno-Médio Oxidante/Redutora 3a

537 Não Torno Pouco suave Castanho avermelhado Partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 3a

542 XXIII Não Torno Pouco suave Beige Partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 5c

544 XXI Não Torno Suave Castanho Micas, Partículas negras, Frequente Pequeno-Médio Redutora 2b

545 Não Torno Suave Cinzento escuro Partículas negras, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

546 XXII Não Torno Lisa Castanho claro Micas, minerais ferro-magnesianos Escassa Pequeno Oxidante 5b

548 XXIII Não Torno Lisa Beige Partículas negras Frequente Pequeno Oxidante 5c

549 XXIV Não Torno Muito lisa Castanho claro Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 3

551 XXII Não Torno Lisa Castanho claro Calcário Escassa Pequeno Oxidante 5b

552 Não Torno Suave Laranja rosado Micas Escassa Pequeno Oxidante 3b

554 XXII Não Torno Lisa Beige Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 5c

555 XXI Não Torno Suave Castanho acinzentado Partículas negras, feldspato Escassa Pequeno Redutora 2c

556 Não Torno Suave Cinzento escuro Micas Escassa Pequeno Redutora 2c

557 Não Torno Àspera Castanho Partículas negras, minerais ferro-magnesianos, feldspato Frequente Pequeno-Médio Redutora 2b



558 XXI Não Torno Lisa Castanho escuro Micas, feldspato Frequente Pequeno-Médio Redutora 2c

559 Não Torno Suave Cinzento escuro Partículas negras Escasso Pequeno Oxidante/Redutora 3a

561 XXII Não Torno Suave Beige rosado Partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 5c

565 XXVI Torno Pouco suave Cinzento Micas, feldspato Pouco frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

576 Não Torno Lisa Beige acinzentado Partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 5c

588 Não Torno Lisa Laranja Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 3b

590 Não Torno Pouco suave Beige acastanhado Partículas negras Pouco frequente Pequeno Oxidante 5c

592 Não Torno Pouco suave Castanho avermelhado Micas, quartzo Pouco frequente Pequeno Oxidante 3a

594 Sim Torno Suave Castanho avermelhado Partículas negras Frequente Pequeno-Médio Oxidante 3a

598 XXV Sim Torno Suave Castanho avermelhado Micas Escassa Pequeno Oxidante 3a

600 XXIII Torno Lisa Cinzento claro Partículas negras, minerais ferro-magnesianos, quartzo Abundante Pequeno-Médio Oxidante 5c

611 Não Torno Pouco suave Castanho escuro Micas, quartzo Pouco frequente Pequeno-Médio Redutora 2c

613 XXV Não Torno Lisa Castanho alaranjado Micas, minerais ferro-magnesianos, feldspato Frequente Pequeno-Médio Oxidante 3b

614 Não Torno Lisa Laranja Micas Escassa Pequeno Oxidante 3b

617 Não Torno Àspera Cinzento escuro Quartzo, Partículas negras Frequente Pequeno-Grande Oxidante/Redutora 2b

620 Não Torno Lisa Cinzento claro Micas Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 3b

625 Não Torno Lisa Laranja Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 3b

626 Não Torno Lisa Cinzento claro Particulas negras Escassa Pequeno Oxidante/Redutora 5c

628 Não Torno Lisa Castanho avermelhado Partículas negras, feldspato Frequente Pequeno Oxidante/Redutora 3a

630 Não Torno Àspera Castanho Feldspato Escassa Pequeno Oxidante 3a

632 Não Torno Suave Castanho avermelhado Micas, feldspato Escassa Pequeno Oxidante 3a

637 Não Torno Suave Castanho escuro Feldspato, Partículas negras Frequente Pequeno Redutora 2b

645 Não Torno Muito lisa Cinzento claro Partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 5b

652 XXI Não Torno Lisa Castanho escuro Micas, Partículas negras Escassa Pequeno Redutora 2b

683 XXII Não Torno Pouco suave Beige amarelado Micas Escassa Pequeno Oxidante 5c

685 Não Torno Suave Castanho escuro Feldspato Escassa Pequeno Redutora 2b

689 Não Torno Àspera Castanho escuro Micas, Partículas negras, quartzo Frequente Pequeno Redutora 2b

690 Não Torno Lisa Laranja Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 3b



691 Não Torno Lisa Laranja Não visíveis Não visível Não visível Oxidante 3b

1356 XXIII Não Torno Pouco suave Beige acastanhado Micas, Partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 5c

1552 Não Torno Àspera Castanho escuro Partículas negras Escassa Pequeno Oxidante 3a

1709 Torno Àspera Castanho escuro Micas, particulas negras Frequente Pequeno Redutora 2b



Composição Frequência Calibre

300 Não Torno Àspera Beige Partículas negras Frequente Pequeno Oxidante -

1252 XXVIIa Não Torno Àspera Cinzento escuro Feldspato, quartzo Pequeno-Médio Oxidante/Redutora -

1528 XXVIIa Não Torno Suave Cinzento claro Micas, partículas negras, feldspato, xisto Frequente Pequeno Oxidante/Redutora -

1652 XXVIIb Não Torno Àspera Beige acastanhado Particulas negras, quartzo Abundante Pequeno Oxidante -

1653 Não Torno Rugosa Beige Particulas negras Frequente Pequeno Oxidante -

1654 Não Torno Àspera Castanho claro Particulas negras, quartzo Abundante Pequeno Oxidante -

1656 Não Torno Àspera Castanho claro Particulas negras, quartzo Abundante Pequeno Oxidante -

1657 XXVIIb Não Torno Àspera Castanho acinzentado Particulas negras, quartzo Abundante Pequeno Redutor? -

1667 XXVIIa Não Torno Àspera Laranja Minerais ferro-magnesianos, quartzo Frequente Pequeno Oxidante -

1668 Não Torno Àspera Cinzento claro Particulas negras, micas Frequente Pequeno Oxidante/Redutor -

1669 Não Torno Àspera Castanho acinzentado Particulas negras Pouco frequente Pequeno Redutor -

ÂNFORAS

Nºinv. Estampa Conjunto Produção

Pasta

Textura Cor (cerne)
ENP

Cozedura
-



132 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Alisamento

249 Castanho Engobe Castanho Engobe Demarcação grosseira por incisão

327 Negro Alisamento Negro Brunimento

328 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Alisamento

331 Castanho escuro Alisamento Negro Alisamento

333 Castanho escuro Alisamento Negro Alisamento

342 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Brunimento

348 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

560 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Engobe Friso com triângulos impressos (bojo)

657 Laranja Alisamento Laranja Alisamento Incisa formando triângulo

658 Laranja rosado Alisamento Laranja rosado Alisamento Círculos impressos lado a lado

663 Castanho claro Alisamento Castanho alaranjado Alisamento Cordão plástico digitado

664 Castanho escuro Alisamento Castanho escuro Alisamento Linha em zigue-zague incisa

667 Castanho escuro Alisamento Castanho muito escuro Alisamento Incisões de secção em v sobre o bordo

668 Castanho avermelhado Alisamento Castanho escuro Alisamento Caneluras oblíquas de perfil em v

669 Castanho alaranjado Alisamento Cinzento escuro Alisamento Friso com excisões oblíquas

670 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Brunimento Motivo em espinha inciso

671 Castanho Alisamento tosco Castanho Alisamento Decoração plástica de cordao em relevo com pequenas concavidades almendradas

672 Castanho acinzentado Alisamento Castanho Alisamento Friso com incisões oblíquas junto ao pé

673 Castanho avermelhado Alisamento tosco Castanho escuro Alisamento tosco Decoração plástica cordao em relevo com pequenas concavidades circulares

674 Castanho Alisamento Castanho Alisamento Friso com triângulos impressos (bojo)

675 Castanho Alisamento Castanho Alisamento tosco Decoração plástica de cordao em relevo digitado

676 Castanho Alisamento Castanho Alisamento Pega cega

677 Castanho escuro Alisamento tosco Castanho escuro Alisamento Digitada

678 Castanho Alisamento Castanha Alisamento Friso de estampilhas circulares radiadas

679 Castanho Alisamento Engobe Castanho Brunido / Engobe Friso com triângulos impressos (bojo)

680 Castanho escuro Engobe Castanho escuro Brunimento Excisa formando motivo triangular

1147 Castanho escuro Alisamento tosco Castanho escuro Alisamento tosco

1149 Castanho escuro Alisamento Castanho escuro Alisamento

1153 Castanho escuro Alisamento Castanho escuro Brunimento

1154 Castanho escuro Alisamento Castanho escuro Brunimento

1156 Castanho avermelhado Alisamento tosco Castanho acinzentado Alisamento tosco

1159 Cinzenta escura Alisamento Cinzento escuro Alisamento

1161 Cinzento escuro Alisamento tosco Cinzento escuro Alisamento tosco

1163 Castanho avermelhado Alisamento tosco Castanho avermelhado Alisamento tosco

1165 Castanho escuro Alisamento tosco Castanho escuro Alisamento tosco Decoração plástica com pega e possível digitação

Superficie interna

Cor Acabamento Decoração

CERÂMICA MANUAL: fabrico 1
Superficie externa

Nºinv.
Decor. Cor Acabamento



1167 Cinzenta escura Alisamento Cinzento escuro Alisamento

1168 Castanho alaranjado Alisamento tosco Castanho alaranjado Alisamento tosco

1169 Castanho avermelhado Alisamento tosco Castanho escuro Alisamento tosco

1170 Cinzento acastanhado Alisamento tosco Castanho acinzentado Alisamento tosco

1173 Castanho escuro Alisamento Cinzento escuro Alisamento

1174 Castanho alaranjado Alisamento Castanha escura Alisamento

1183 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

1207 Castanho Alisamento Castanho Alisamento tosco

1208 Castanho Alisamento tosco Castanho Brunimento

1209 Castanho escuro Alisamento tosco Castanho avermelhado Sem alisamento

1211 Castanho Alisamento tosco Castanho Alisamento tosco

1213 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

1214 Castanho escuro Alisamento tosco Castanho Alisamento tosco

1218 Castanho avermelhado Alisamento tosco Castanho avermelhado Alisamento tosco

1220 Castanho avermelhado Alisamento tosco Castanho avermelhado Alisamento tosco

1222 Castanho Alisamento Castanho Alisamento tosco

1266 Castanho escuro Alisamento Castanha alaranjada Brunimento tosco

1277 Castanho escuro Alisamento Castanho escuro Brunimento

1307 Cinzento acastanhado Brunido Negro Brunimento

1423 Cinzento escuro Grosseiro Cinzento escuro Alisamento

1500 Castanho escuro Alisamento Castanho alaranjado Alisamento tosco Cordão plástico digitado

1504 Castanho escuro Alisamento Castanho escuro Alisamento

1517 Castanho escuro Alisamento Castanho escuro Alisamento

1522 Castanho Alisamento tosco Castanho Alisamento tosco

1593 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Alisamento

1617 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

2000 Castanho Alisamento Castanho escuro Alisamento Cordão plástico com motivo almendrado



17 Cinzento Engobe Vermelho Polimento

22 Laranja Alisamento Cinzenta escura Alisamento

53 Vermelho Alisamento Vermelho Alisamento

57 Vermelho Alisamento Vermelho Alisamento

70 Vermelho Polimento Vermelho Polimento

73 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Alisamento

80 Cinzento Alisamento Vermelho Alisamento

84 Castanho Polimento Castanho Polimento

90 Castanho claro Engobe Castanho claro Engobe

93 Vermelho Alisamento Beige alranjado Engobe

96 Vermelho Polimento Vermelho Alisamento

101 Vermelho Polimento Vermelho Polimento

106 Castanho  avermelhado Engobe Castanho Alisamento

115 Vermelho Alisamento Vermelho Alisamento

128 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Alisamento

130 Vermelho Polimento Vermelho Polimento

211 Vermelho Polimento Vermelho Polimento

286 Vermelho Polimento Vermelho Polimento

293 Vermelho Polimento Vermelho Polimento

294 Vermelho Alisamento Castanho Engobe

299 Vermelho Polimento Vermelho Polimento

302 Castanho avermelhado Polimento Castanho avermelhado Alisamento

371 Castanho avermelhado Alisamento grosseiro Castanho avermelhado Alisamento grosseiro

1367 Castanho avermelhado Polimento Castanho avermelhado Alisamento

1603 Vermelho Polimento Vermelho Polimento

1607 Castanho acinzentado Engobe Castanho avermelhado Alisamento

1608 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Alisamento

1610 Laranja escuro Alisamento Castanho escuro Engobe

Decor. Cor Acabamento Decoração
Nºinv.

Superficie interna Superficie externa

CERÂMICA OXIDANTE: fabrico 3

Cor Acabamento



75 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Polimento Ressalto delimitando o bordo

114 Laranja Polimento Laranja Alisamento

133 Laranja Alisamento Laranja Alisamento Linha incisa na secção e no colo

137 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

138 Castanho alaranjado Alisamento Castanho claro Polimento

143 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Alisamento Demarcação externa do bordo por ressalto

145 Laranja acastanhado Alisamento Cinzento acastanhado Engobe

151 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

154 Laranja Alisamento Castanho Engobe

159 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

160 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

161 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

164 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

167 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Polimento

170 Castanha clara Alisamento Castanha clara Alisamento

175 Castanho alaranjado Alisamento Laranja Engobe

176 Laranja Alisamento Laranja Alisamento Caneluras entre bordo e corpo da peça

178 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Alisamento

184 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento

186 Laranja Alisamento Laranja acastanhado Engobe

187 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

190 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

191 Castanho claro Alisamento Castanho claro Engobe Ressalto junto ao bordo

192 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento

196 Castanho claro Alisamento castanho claro Alisamento

199 Castanho alaranjado Alisamento Castanho claro Alisamento

200 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Alisamento

202 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

203 Castanho alaranjado Polimento Castanho alaranjado Polimento

209 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

213 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

214 Laranja claro Alisamento Laranja claro Alisamento

220 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento

234 Laranja avermelhado Polimento Laranja avermelhado Polimento

235 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Alisamento

252 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

257 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Alisamento

Superficie externa

CERÂMICA OXIDANTE: fabrico 4

Nºinv.

Superficie interna

Cor Acabamento DecoraçãoCor Acabamento Decor.



258 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

263 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento Linha incisa; digitações

270 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento

272 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

273 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

284 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

296 Laranja acastanhado Polimento Laranja acastanhado Alisamento

303 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

306 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

310 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Alisamento

312 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento

317 Castanho avermelhado Polimento Castanho avermelhado Polimento
320 / 
400

Laranja claro Alisamento Laranja claro Alisamento

372 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Alisamento

377 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

384 Castanho avermelhado Alisamento Castanho claro Engobe

385 Castanho acinzentado Engobe Castanho acinzentado Engobe

388 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

398 Laranja acastanhado Engobe Laranja acastanhado Engobe

399 Laranja acastanhado Polimento Laranja acastanhado Alisamento

404 Laranja Alisamento Castanho escuro Engobe

405 Castanho alaranjado Polimento Castanho alranjado Alisamento

654 Laranja Alisamento Laranja Polimento Matriz bitriangular incisa e pontilhada

1366 Laranja acastanhado Polimento Laranja acastanhado Alisamento Estrangulamento da parede demarcando o bordo

1368 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

1412 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento

1428 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

1487 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento

1505 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

1516 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Alisamento

1519 Castanho alaranjado Polimento Castanho alaranjado Polimento

1526 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento

1527 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

1539 Castanho claro Engobe Castanho claro Engobe

1540 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

1586 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

1601 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

1615 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

1637 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento

1638 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento

1640 Laranja Alisamento Laranja Alisamento



1644 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

1648 Laranja Alisamento Laranja Alisamento



43 Beige acastanhado Alisamento Beige acastanhado Alisamento

64/76 Beige rosado Alisamento Beige rosado Alisamento

74 Beige acastanhado Alisamento Beige acastanhado Polimento Canelura junto ao bordo

116 Beige Polimento Beige Polimento

124 Beige acastanhado Engobe Beige rosado Polimento Linha incisa junto ao fundo

127 Beige amarelado Alisamento Beige amarelado Alisamento

129 Beige alaranjado Polimento Beige alaranjado Alisamento

150 Castanha clara Alisamento Castanha clara Alisamento

208 Castanha clara Polimento Castanha clara Polimento

269 Castanho acinzentado Engobe Castanho acinzentado Engobe

271 Castanha clara Alisamento Castanho claro Alisamento

276 Castanho claro Alisamento Castanho claro Alisamento Linha reentrante incisa na secção e no colo

311 Beige Polimento Beige Polimento

313 Beige Polimento Beige Polimento

319 Castanho claro Alisamento Castanho claro Alisamento

321 Beige Alisamento Beige Alisamento

322 Beige Polimento Beige Polimento

403 Castanha clara Alisamento Castanha clara Alisamento

406 Castanha clara Alisamento Castanho claro Engobe

595 Castanha clara Alisamento Castanha clara Alisamento

653 Castanha clara Alisamento Castanho claro Alisamento Pega cega

753 Beige amarelado Alisamento Beige amarelado Polimento

828 Beige Alisamento Beige Polimento

879 Beige acinzentado Alisamento Beige acinzentado Alisamento

881 Beige rosado Alisamento Beige Alisamento

954 Beige Alisamento Beige Alisamento

983 Beige rosado Alisamento Beige Polimento

998 Beige rosado Alisamento Beige Polimento

1556 Beige amarelado Alisamento Beige amarelado Polimento

1620 Beige Alisamento Beige Polimento

CERÂMICA OXIDANTE: fabrico 5

Nºinv.

Superficie interna Superficie externa

Acabamento DecoraçãoCor Acabamento Decor. Cor 



13 Castanho acinzentado Polimento Castanho acinzentado Polimento

20 Castanho acinzentado Engobe Castanho escuro Alisamento

32 Castanho escuro Polimento Castanho escuro Polimento

54 Castanho claro Polimento Castanho claro Polimento

65 Castanho claro Polimento Castanho claro Polimento

71 / 72 Cinzento Engobe Castanho avermelhado Polimento

77 Castanho claro Polimento Castanho claro Polimento

82 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Alisamento

85 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

109 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

110 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

119 Castanho avermelhado Alisamento grosseiro Castanho avermelhado Alisamento grosseiro

120 Castanho escuro Polimento Castanho escuro Polimento

125 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Polimento

135 Castanho escuro Alisamento Castanho escuro Polimento

152 Castanho Alisamento Castanho Alisamento Demarcação do bordo por larga canelura

153 Castanho Alisamento Castanho Engobe

157 Castanho Alisamento Cinzento escuro Engobe

182 Castanho Engobe Castanho Engobe

185 Castanho Alisamento Cinzento Engobe

188 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

189 Laranja Alisamento Castanho acinzentado Engobe

194 Castanho claro Alisamento Castanho claro Alisamento Canelura junto ao bordo

197 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

198 Castanho escuro Engobe Castanho escuro Alisamento Demarcação da secção por concavidade

228 Laranja Alisamento Castanho acinzentado Engobe

232 Castanho acinzentado Engobe Castanho avermelhado Alisamento

268 Castanho Engobe Castanho Engobe

285 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Alisamento

305 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

308 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

318 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

323 Castanho Engobe Castanho alaranjado Alisamento

345 Castanho acinzentado Engobe Castanho acinzentado Engobe

347 Castanho Engobe Castanho escuro Alisamento Demarcação do bordo por canelura

364 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Alisamento

365 Castanho Engobe Castanho Engobe Demarcação do bordo por canelura

391 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Alisamento

Superficie externa

Acabamento Decoração

CERÂMICA REDUTORA: fabrico 2

Nºinv.

Superficie interna

Cor Acabamento Decor. Cor 



393 Castanho escuro Engobe Castanho escuro Polimento

402 Castanho Alisamento Castanho Alisamento

407 Castanho avermelhado Engobe Castanho escuro Engobe Demarcação do bordo por larga canelura

408 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Alisamento

1323 Castanho Alisamento Castanho claro Polimento

1636 Castanho claro Alisamento Castanho claro Polimento Demartcação por canelura do corpo da peça



8 Cinzento escuro Polimento Negro Polimento

9 Negro Polimento Castanho acinzentado Engobe

10 Negro Polimento Negro Polimento

12 Negro Polimento Negro Polimento

14 Cinzento escuro Polimento Cinzento escuro Polimento

15 Cinzento escuro Polimento Castanho Engobe

19 Negro Polimento Negro Polimento

23 Cinzento escuro Polimento Cinzento escuro Polimento

26 Cinzento escuro Polimento Cinzento escuro Alisamento

29 Negro Alisamento Negro Polimento

30 Cinzento Alisamento Cinzento escuro Polimento

31 Cinzento escuro Polimento Cinzento escuro Alisamento

56 Cinzento claro Engobe Cinzento claro Engobe

136 Cinzento Alisamento Cinzento Alisamento

267 Cinzento escuro Polimento Cinzento escuro Polimento

324 Cinzento Polimento Castanho acinzentado Alisamento

325 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Alisamento

326 Negro Polimento Negro Polimento

330 Cinzento escuro Polimento Cinzento escuro Polimento

340 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Polimento Friso saliente sob o bordo

343 Negro Polimento Negro Polimento

346 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Polimento

643 Cinzento acastanhado Engobe Castanho acinzentado Engobe Impressões de linha espiralada em 2 filas

644 Cinzento acastanhado Engobe Castanha acinzentada Engobe Bandas executadas com rodizio

646 Cinzento acastanhado Engobe Castanho acinzentada Polido Banda executada com rodizio

647 Cinzento acastanhado Engobe Castanho acinzentado Engobe Linhas verticais executadas a rodizio

650 Cinzento acastanhado Engobe Castanha acinzentada Engobe Banda executada com rodizio

651 Cinzento acastanhado Alisamento Castanha acinzentada Polimento Palmetas alinhadas sob friso de incisões obliquas

665 Cinzento acastanhado Alisamento Castanho acinzentado Polimento Rodete

666 Cinzento escuro Alisamento Castanho acinzentado Engobe Rodete

681 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Polimento

693 Cinzento escuro Alisamento Castanho acinzentado Engobe Rodete

709 Cinzento escuro Polimento Negro Polimento

744 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Polimento

745 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Polimento

844 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Polimento

847 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Polimento

856 Cinzento claro Alisamento Cinzento claro Polimento

Cor Acabamento Decor. Cor 

Superficie externa

Acabamento Decoração

CERÂMICA REDUTORA: fabrico 6

Nºinv.

Superficie interna



932 Cinzento acastanhado Engobe Castanha acinzentada Engobe

937 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Polimento

940 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Polimento

974 Cinzento acastanhado Engobe Cinzento escuro Polimento

1032 Cinzento escuro Alisamento Castanho escuro Engobe

1048 Cinzento acastanhado Alisamento Cinzento escuro Polimento

1058 Cinzento escuro Polimento Cinzento escuro Polimento

1060 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Polimento

1065 Cinzento escuro Polimento Cinzento escuro Alisamento

1139 Cinzento escuro Engobe Cinzento escuro Polimento

1142 Cinzento acastanhado Engobe Cinzento escuro Polimento

1239 Cinzento claro Polimento Cinzento claro Polimento

1254 Cinzento acastanhado Engobe Castanho acinzentado Engobe

1263 Beige Engobe Beige Engobe

1276 Cinzento acastanhado Engobe Negro Engobe

1281 Cinzento acastanhado Engobe Castanha acinzentada Engobe

1299 Cinzento escuro Engobe Cinzento acastanhado Engobe

1318 Cinzento acastanhado Engobe Castanho acinzentado Engobe

1331 Cinzento claro Alisamento Cinzento claro Polimento

1347 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Polimento

1369 Cinzento escuro Alisamento Cinzento escuro Alisamento

1381 Cinzento claro Engobe Cinzento escuro Polimento

1418 Cinzento claro Polimento Cinzento claro Polimento

1419 Negro Polimento
Linha incisa junto 

bordo
Negro Polimento

1421 Cinzento acastanhado Engobe Cinzento escuro Polimento

1424 Cinzento claro Alisamento Cinzento claro Polimento

1426 Cinzento claro Alisamento Cinzento claro Polimento

1492 Cinzento claro Polimento Cinzento claro Polimento

1497 Cinzento acastanhado Engobe Castanho acinzentado Engobe

1498 Castanho escuro Engobe Cinzento escuro Alisamento

1549 Cinzento acastanhado Engobe Cinzento claro Polimento

1550 Negro Polimento Negro Polimento

1595 Cinzento claro Alisamento Cinzento claro Polimento

1618 Cinzento claro Alisamento Cinzento claro Alisamento

1672 Cinzento escuro Polimento Cinzento escuro Polimento

1673 Cinzento acastanhado Engobe Castanha acinzentada Engobe

1676 Castanho Engobe Cinzento acastanhado Polimento

1677 Negro Polimento Negro Polimento

1679 Negro Polimento Negro Polimento

1680 Negro Polimento Cinzento escuro Alisamento

1681 Cinzento escuro Polimento Cinzento escuro Polimento

1682 Cinzento escuro Polimento Cinzento escuro Polimento



1683 Negro Polimento Negro Polimento

1684 Negro Polimento Negro Polimento

1685 Cinzento escuro Polimento
Linha incisa junto 

bordo
Cinzento escuro Polimento

1686 Cinzento escuro Alisamento Castanho acinzentado Engobe

1701 Cinzento acastanhado Engobe Cinzento escuro Polimento

1714 Cinzento muito escuro Polimento Cinzento muito escuro Polimento

1717 Cinzento muito escuro Polimento Cinzento muito escuro Polimento

2001 Cinzento acastanhado Alisamento Castanho acinzentada Engobe Estampilha com motivo contracurvado inciso 



179 Vermelho Polimento Vermelho Engobe Engobe vermelho

409 Castanho avermelhado Polimento Castanho avermelhado Polimento Pintura a vermelho escuro

412 Laranja escuro Alisamento Beige rosado Polimento Pintura a vermelho escuro sobre o bojo

414 Laranja Polimento
Pintura vermelha 
escura em bandas 

sobre o bordo
Laranja Polimento Pintura a vermelho sobre o bordo

423 Beige acastanhado Engobe Pintura vermelha Beige acastanhado Alisamento

424 Laranja Alisamento Vermelho escuro / Cinzento Verniz? Pintura a cinzento e vermelho em bandas concêntricas

426 Castanho claro Engobe Laranja Polimento Pintura a vermelho escuro

427 Laranja Alisamento Laranja Polimento Pintura a vermelho escuro em bandas

428 Laranja Polimento
Pintura a vermelho 

escuro sobre o bordo e 
internamente

Laranja Alisamento

429 Castanho claro Alisamento Castanho claro Alisamento Pequenos traços paralelos pintados a vermelho escuro

430 Castanho Engobe
Pintura castanha 

escura em círculos 
concêntricos

Castanho avermelhado Alisamento tosco

431 Vermelho escuro Polimento Pintura a vermelho escuro do interior visível da peça

436 Vermelho escuro Polimento
Pintura a vermelho  

escuro sobre o bordo
Laranja Polimento

444 Laranja Alisamento Castanho claro Engobe Três bandas em tom vermelho negro sobre bojo

452 Beige Alisamento Beige Polimento Pintura em bandas em tom vinhoso

456 Beige Engobe
Pintura a vermelho 

escuro sobre o bordo
Beige Engobe

457 Castanho escuro Alisamento Castanho escuro Polimento Pintura a castanho escuro de faixa concêntrica

458 Beige rosado Alisamento Beige rosado Engobe Pintura avermelho escuro em bandas paralelas de diferentes espessuras

460 Castanho claro Alisamento
Pintura a vermelho 

junto ao bordo
Castanho claro Alisamento

463 Beige acinzentado Engobe Pintura vermelha Beige acinzentado Engobe

464 Laranja Alisamento
Pintura a vermelho 

escuro junto ao bordo
Laranja Alisamento

CERÂMICA PINTADA E DE VERNIZ VERMELHO

Nºinv.

Superficie interna Superficie externa

Cor Acabamento DecoraçãoCor Acabamento Decor.



473 Castanho avermelhado Polimento
Pintura a vermelho 

escuro sobre o bordo
Castanho avermelhado Alisamento

474 Laranja Alisamento Laranja Polimento Pintura a vermelho escuro

477 Castanho/Vermelho escuro Engobe
Pintura a vermelho 
escuro no bordo e 

castanho no restante
Castanho/Vermelho escuro Engobe Engobe a revestir o exterior da peça

481 Laranja Engobe
Pintura e vermelho 

escuro sobre o bordo
Laranja Polimento Pintura a vermelho escuro sobre o bordo e colo

483 Laranja Polimento
Pintura a vermelho 

escuro junto ao bordo
Laranja Polimento Pintura a vermelho escuro em banda junto ao bordo

484 Castanho avermelhado Alisamento Castanho acinzentado Engobe Pintura a negro em bandas horizontais concêntricas

485 Castanho escuro Engobe
Pintura a castanho 

escuro junto ao bordo
Castanho escuro Engobe Pintura castanho escuro sobre o bordo

487 Castanho claro Engobe Beige rosado Polimento Pintura a vermelho escuro

491 Beige acastanhado Alisamento Banda de tom vinhoso Beige acastanhado Alisamento

499 Cinzento Engobe Castanha alaranjada Alisamento

500 Castanho escuro Alisamento Castanho Engobe Pintura a vermelho em bandas concêntricas sobre o bojo

501 Laranja escuro Alisamento Beige acinzentado Engobe Pintura a vermelho em semi-círculos concêntricos

502 Castanho alaranjado Alisamento
Pintura vermelha 

escura sobre o bordo
Castanho alaranjado Polimento Pintura vermelha escura sobre o bordo e bojo

504 Beige rosado Alisamento Castanho alaranjado Engobe Pintura a vermelho em banda

506 Beige Engobe Castanho claro Engobe Pintura a vermelho escuro em banda

508 Beige Alisamento Castanho claro Engobe Pintura em bandas perpendiculares a vermelho sobre o colo

511 Castanho claro Polimento
Pintura vermelha 

sobre o bordo
Castanho claro Polimento

512 Castanho claro Alisamento Castanho claro Engobe Pintura a vermelho escuro em três bandas concêntricas

513 Vermelho escuro Verniz
Verniz vermelho 

escuro no interior e 
sobre o bordo

Castanho Engobe Pintura a vermelho escuro sobre o bordo

514 Beige acastanhado Engobe Castanho claro Engobe Pintura a vermelho escuro em motivos contracurvados

516 Castanho avermelhado Alisamento Cinzento Engobe Pintura de tom vinhoso em linhas concêntricas 

517 Castanho claro Alisamento Laranja claro Engobe Pintura a vermelho escuro em bandas paralelas e perpendiculares



519 Castanho claro Engobe Castanho alaranjado Alisamento

522 Castanho claro Alisamento Castanho claro Polimento Pintura a vermelho escuro sobre o bojo

523 Castanho avermelhado Polimento
Pintura a vermelho 

escuro sobre o bordo
Castanho avermelhado Polimento

524 Beige amarelado Engobe Banda de tom vinhoso Beige acastanhado Polimento

526 Laranja Polimento
Pintura a vermelho 

escuro junto ao bordo
Laranja Polimento

527 Castanho/Vermelho escuro Engobe
Pintura em bandas no 

interior e sobre o 
bordo

Castanho Engobe

536 Castanho avermelhado Alisamento Castanho Engobe Pintura bícroma a vermelho (bordo) e branco(bojo)

537 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Aguada Pintura a cinzento e vermelho escuro em motivo semicircular

542 Beige Alisamento Beige Alisamento Pintura em tom vinhoso sobre o bojo

544 Castanho Alisamento
Pintura em círculos 

concêntricos
Castanho acinzentado Engobe

545 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Polimento Pintura de tom vermelho escuro em bandas

546 Castanho claro Polimento
Pintura a vermelho 

escuro junto ao fundo
Castanho claro Polimento

548 Beige Polimento Beige Polimento Pintura em tom vinhoso sobre o bordo

549 Castanho avermelhado claro Verniz
Verniz vermelho 
escuro, espesso e 

acetinado
Castanho avermelhado claro Engobe

551 Castanho claro Engobe
Pintura a vermelho 

junto ao fundo
Castanho claro Polimento

552 Laranja Alisamento
Pintura a vermelho 
escuro internamente

Laranja Alisamento Pintura a vermelho escuro junto ao bordo

554 Beige Alisamento Beige amarelado Engobe Pintura em bandas vermelhas

555 Castanho escuro Verniz? Castanho escuro Verniz?

556 Cinzento escuro Alisamento Beige acinzentado Engobe Pintura a vermelho escuro em bandas de diferentes espessuras

557 Castanho Alisamento Castanha/Vermelho claro Alisamento Pintura a vermelho claro junto ao bordo e corpo da peça



558 Castanho/Vermelho escuro Verniz?
Pintura a vermelho 
escuro no bordo e 

castanho no restante
Castanho / Vermelho escuro Pintura Verniz a cobrir o exterior da peça;

559 Castanho avermelhado Polimento
Pintura a castanho 

escuro
Vermelho escuro Verniz? Pintura a vermelho escuro e castanho escuro sobre o bordo e colo

561 Vermelho escuro Verniz 
Verniz vermelho 

escuro
Beige rosado Polimento Linha incisa junto ao bordo

565 Laranja Polimento Laranja Alisamento Pintura a vinhoso sobre o bordo

576 Beige acinzentado Engobe Beige amarelado Engobe Pintura em tom vermelho sobre o bojo

588 Laranja Alisamento Laranja Polimento Pintura a vermelho escuro em bandas

590 Beige acastanhado Alisamento Beige acastanhado Alisamento Duas bandas em tom vinhoso

592 Castanho avermelhado Alisamento Vermelho escuro Engobe Pintura castanha escura em banda

594 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Polimento Pintura de tom vermelho escuro em bandas de diferentes espessuras

598 Castanho avermelhado Alisamento Castanho Verniz? Pintura a castanho escuro em bandas concêntricas

600 Beige acastanhado Alisamento Beige amarelado Engobe Banda de tom vinhoso sobre bojo; 3 caneluras demarcam o bordo

611 Castanho escuro Engobe
Pintura a vermelho 

escuro sobre o bordo
Castanho escuro Engobe Pintura a vermelho escuro sobre o bordo

613 Castanho alaranjado Alisamento
Pintuta vermelha 

escura sobre o bordo
Castanho alaranjado Polimento Pintura a vermelho escuro de bandas de diferentes espessuras

614 Laranja Engobe
Pintura vermelha 
escura em bandas

Laranja Engobe Pintura a vermelho em bandas concêntricas sobre o bojo

617 Castanho alaranjado Alisamento Castanho escuro Pintura Pintura em estreitas linhas concêntricas a castanho escuro

620 Laranja Alisamento Laranja Polimento Pintura a vermelho escuro em banda

625 Laranja Alisamento Laranja Alisamento Pintura a vermelho escuro em bandas

626 Beige rosado Alisamento Castanho claro Engobe Pintura a vermelho escuro em círculos concêntricos

628 Castanho avermelhado Polimento
Pintura a vermelho 

escuro sobre o bordo
Castanho avermelhado Polimento Pintura a vermelho escuro junto ao bordo

630 Castanho Alisamento
Pintura castanha 
escura em linhas 

concentricas
Castanho Polimento Pintura castanha escuro em linhas concêntricas

632 Castanho avermelhado Alisamento Castanho avermelhado Polimento

637 Castanho Alisamento Vermelho escuro Pintura Revestimento total?

645 Castanho acinzentado Engobe Castanho acinzentado Polimento Banda pintada a castanho escuro; 2 linhas incisas

652 Castanho Engobe
Pintura vermelha 

escura
Castanho Engobe Perfurações paralelas junto ao bordo

683 Beige amarelado Alisamento
Banda de tom 

vermelho
Beige amarelado Alisamento

685 Castanho Engobe Vinhoso/Castanho escuro Pintura Bandas concêntricas de tom vinhoso sobre engobe castanho escuro

689 Castanho Alisamento Vermelho escuro Pintura Pintura alternando bandas a vermelho escuro e vermelho mais claro

690 Laranja Alisamento Laranja Alisamento Pintura a vermelho escuro em círculos concêntricos e banda



691 Laranja Alisamento Laranja Alisamento Pintura a vermelho escuro em banda

1356 Beige acastanhado Alisamento Beige acastanhado Alisamento Pintura em tom vinhoso sobre o bordo

1552 Castanho Alisamento Vermelho escuro Verniz? Área preenchida com verniz vermelho escuro

1709 Castanho Polimento
Pintura vermelha 

escura
Castanho ecsuro Alisamento



300 Beige Alisamento Beige Alisamento

1252 Castanho alaranjado Alisamento Castanho alaranjado Alisamento

1528 Laranja acastanhado Alisamento Laranja acastanhado Alisamento

1652 Beige acastanhado Alisamento Beige acastanhado Alisamento

1653 Beige Engobe Beige Alisamento

1654 Beige acastanhado Engobe Beige acastanhado Alisamento

1656 Beige acastanhado Alisamento Beige acastanhado Alisamento 

1657 Castanho acinzentado Engobe Castanho acinzentado Alisamento

1667 Laranja Alisamento Laranja Alisamento

1668 Laranja Laranja Alisamento

1669 Castanho acinzentado ALisamento

ÂNFORAS

Nºinv.

Superficie interna

Cor Acabamento Decor.

Superficie externa

Cor Acabamento Decoração



Asa

Tipologia Secção Diâmetro Tipologia Decor. Diâmetro Secção

132 Esvasado com espessamento externo Arredondado 36cm Talha

249 Vertical;sem espessamento Aplanada 21cm ? Vaso

327 Esvasado simples Arredondado 13cm Globular Pote Muito concressionada

328 Esvasado com espessamento externo Arredondado 24cm Globular Pote

331 Esvasado simples Arredondado 16cm Globular Pote

333 Esvasado simples Arredondado 18cm Troncocónico Vaso Exposição ao fogo

342 Prolongamento da parede com espessamento externo Aplanado 34cm Globular Pote

348 Esvasado com espessamento externo Arredondado N.M. ? Muito rolado

560 Perfil em S Vaso perfil em S

657 Queimador

658 Bojo ? Forma fechada

663 Parede Talha

664 ?

667 Prolongamento da parede simples Arredondado N.M. Carenada Vaso carenado

668 Forma fechada

669 Esvasado simples Arredondado 18cm Carenado Vaso Intensa exposição ao fogo

670 Parede Forma fechada

671 Parede ?

672 Ovóide Pé destacado côncavo 12cm Copo

673 Talha

674 Vaso

675 Forma fechada

676 Forma aberta

677 Forma fechada

678 Forma fechada (pote)

679 Perfil em S Vaso

680 Esvasado simples Arredondado 12cm Perfil em S Fita? Vaso perfil em S

1147 Esvasado simples Arredondado N.M. Globular Pote Muito concressionada

1149 Esvasado, sem espessamento Biselado 18cm Vaso

1153 Prolongamento da parede simples Aplanado Pote Intensa exposição ao fogo

1154 Prolongamento da parede simples Aplanado Forma fechada Intensa exposição ao fogo

1156 Prolongamento da parede simples Arredondado 20cm Carenada Vaso carenado

1159 Vertical Arredondado 10cm Plano 11cm Taça baixa

1161 Plano 9cm ?

1163 Plano 40cm ? Matéria orgânica

1165 ?

Fundo
Recipiente

Forma

Parede
Bordo

CERÂMICA MANUAL: fabrico 1

ObservaçõesNºinv.



1167 Ovóide Pé destacado côncavo 6cm Copo

1168 Prolongamento da parede simples Arredondado 12cm Globular Tampa/taça com pé?

1169 Prolongamento da parede simples Aplanada 30cm Forma aberta

1170 Esvasado simples Aplanado Forma fechada Intensa exposição ao fogo

1173 Prolongamento da parede simples Biselado 25cm Ovoide Pote

1174 Esvasado simples Biselado 20cm Globular Vaso globular

1183 Esvasado simples Arredondado 18cm Forma fechada

1207 Plano 16cm ?

1208 Globular Plano 4cm Forma fechada

1209 Plano 10cm ? Matéria orgânica

1211 Plano 12cm ? Matéria orgânica

1213 Plano 12cm ?

1214 Troncocónica Plano 14cm ?

1218 Ovóide Plano, esvasado 14cm Copo Matéria orgânica

1220 Plano 7cm ?

1222 Plano 12cm ?

1266 Ovóide Plano, esvasado 8cm Copo Matéria orgânica

1277 Esvasado simples Biselado 8cm Troncocónico Vaso

1307  Vertical; prolongamento da parede simples Arredondado 16cm Troncocónico Vaso Vaso

1423 Globular Concâvo 6cm Forma fechada Muito concressionada

1500 Ovóide Pote

1504 Dollium

1517 Côncavo 10cm Forma fechada

1522 Prolongamento da parede simples Aplanado 26cm Globular Taça

1593 Bolacha aplanado 7cm ?

1617 Pé destacado 4cm Copo

2000 Forma fechada (pote)



Asa

Tipologia Secção Diâmetro Tipologia Decor. Diâmetro Secção

17 Prolongamento da parede simples Arredondada 22cm Hemisférica Taça

22 Prolongamento da parede simples Aplanado 18cm Hemisférica Taça Perfuração junto ao bordo

53 Prolongamento da parede simples Arredondada 22cm Hemisférica Taça

57 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça

70 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça

73 Prolongamento da parede simples Arredondada 22cm Hemisférica Taça

80 Prolongamento da parede simples Arredondada 22cm Globular Taça

84 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça

90 Ligeiramente aplanado Arredondada 12cm Testo/taça baixa

93 Invasor Arredondada 9cm Globular Taça-Miniatura

96 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça

101 Prolongamento da parede, espessamento interno Arredondada 10cm Globular  Taça-Miniatura

106 Prolongamento da parede simples Arredondada N.M. Hemisférica Taça

115 Prolongamento da parede simples Arredondada 18cm Globular Taça

128 Prolongamento da parede simples Arredondada 17cm Globular Taça Muito concressionada

130 Globular Anel
Caneluras 
externas

13cm Taça

211 Esvasado com espessamento externo Aplanada 14cm Vaso

286 Esvasado com espessamento externo Aplanada 16cm Vaso

293 Esvasado com espessamento externo Aplanada 14cm Vaso

294 Biselada Triangular 18cm Vaso

299 Esvasado com espessamento externo Aplanada 14cm Vaso

302 Esvasado simples Aplanada 18cm Vaso

371 Esvasado com espessamento externo Triangular 24cm Vaso

1367 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça Perfuração junto ao bordo

1603 Anel
Caneluras 
externas

6cm Taça

1607 Hemisférica Anelar 7cm Taça

1608 Plano 10cm Forma fechada

1610 Bolacha concavo 7cm ?

Fundo
Parede

Nºinv.

CERÂMICA OXIDANTE: fabrico 3

Observações

Forma

Recipiente
Bordo



Asa

Tipologia Secção Diâmetro Tipologia Decor. Diâmetro Secção

75 Prolongamento da parede simples Arredondado 12cm Globular Taça Miniatura

114 Prolongamento da parede simples Arredondado 14cm Hemisférica Taça

133 Esvasado simples Aplanada 16cm Vaso colo curto

137 Esvasado com espessamento externo Arredondado 16cm Globular Vaso colo curto

138 Esvasado simples Aplanado 18cm Vaso

143 Invasor com espessamento externo Aplanado 28cm Ovóide Talha

145 Esvasado simples Arredondado 32cm Globular Pote Muito concressionada

151 Esvasado com espessamento externo Arredondado 44cm Globular Pote

154 Esvasado simples Arredondado 17cm Pote

159 Prolongamento da parede simples com espessamento interno Aplanado 28cm Hemisférica ?

160 Esvasado simples Aplanado 12cm Pote

161 Esvasado simples Arredondado 24cm Vaso

164 Esvasado simples Aplanado 40cm Pote

167 Esvasado com espessamento externo Arredondado 22cm Pote

170 Esvasado simples Arredondada 20cm Pote

175 Esvasado com espessamento externo Biselado 13cm Vaso Exposição ao fogo

176 Esvasado com espessamento externo Aplanado 12cm Pote Exposição ao fogo

178 Esvasado simples Aplanada 40cm Globular Talha colo estreito Muito deteriorada

184 Esvasado com espessamento externo Arredondado 30cm Globular Pote

186 Esvasado com espessamento externo Arredondado 20cm Vaso

187 Prolongamento da parede com espessamento externo Arredondado 22cm Pote

190 Esvasado simples Biselado 40cm Talha

191 Prolongamento da parede com espessamento externo Arredondado 30cm Ovóide
Contentor tendência 

vertical

192 Esvasado simples Aplanado 34cm Talha

196 Esvasado, ligeiramente pendente Aplanada 22cm Pote

199 Esvasado simples Arredondado 40cm Globular Pote

200 Esvasado com espessamento externo Arredondado 32cm Pote

202 Esvasado simples Biselado 36cm Talha

203 Esvasado com espessamento externo Arredondada 34cm Vaso

209 Esvasado com espessamento externo Arredondado 20cm Vaso

213 Esvasado com espessamento externo Aplanado 24cm Vaso

214 Esvasado simples Biselado 16cm Vaso

220 Esvasado simples Arredondado 14cm Taça Miniatura

234 Esvasado com espessamento externo Biselada 18cm Vaso

235 Esvasado com espessamento interno e externo Arredondado 16cm Vaso

252 Esvasado com espessamento externo Arredondado 14cm Pote

257 Esvasado simples Aplanado 20cm Vaso

Recipiente
Nºinv.

Forma

CERÂMICA OXIDANTE: fabrico 4

ObservaçõesBordo
Parede

Fundo



258 Prolongamento da parede simples Arredondado 18cm Taça

263 Prolongamento da parede simples Arredondado 16cm Testo

270 Esvasado com espessamento externo Biselado 40cm Vaso

272 Esvasado com espessamento externo(lobulado) Aplanado 16cm Vaso

273 Esvasado com espessamento externo Aplanado 30cm Vaso

284 Esvasado simples Aplanado 14cm Vaso

296 Esvasado simples Arredondado N.M. Vaso

303 Prolongamento da parede simples Arredondado 14cm Hemisférica Taça

306 Esvasado com espessamento externo;secção triangular Biselado 13cm Vaso

310 Invasor com espessamento externo;sem colo Arredondado 18cm Pote

312 Prolongamento da parede simples Arredondado 20cm Globular Taça

317 Esvasado com espessamento externo Aplanada 14cm Vaso

320 / 400 Esvasado simples Arredondado 40cm Globular Pote

372 Prologamento da parede simples Arredondado 14cm Globular Taça

377 Esvasado com espessamento externo Aplanado 8cm Jarro(?)

384 14cm Pote?

385 Esvasado simples Aplanada 32cm Pote

388 Esvasado com espessamento externo Biselado N.M. Forma fechada

398 Esvasado simples Aplanado 13cm Vaso

399 Esvasado simples Arredondado Globular Pote

404 Esvasado simples com demarcação na secção Arredondado 33cm Forma aberta

405 Esvasado simples Arredondado 18cm Pote Muito concressionada

654 Bojo ?

1366 Esvasado com espessamento Arredondado 38cm Carena alta Taça

1368 Esvasado com espessamento externo Aplanada 13cm Vaso

1412 Bojo Forma fechada

1428 Prolongamento da parede simples Arredondado N.M. Globular Taça

1487 Prolongamento da parede simples Arredondado 12cm Taça Miniatura

1505 Côncavo 7cm Forma fechada

1516 Anel com ônfalo 7cm Forma aberta

1519 Esvasado com espessamento externo Arredondada 23cm Vaso

1526 Esvasado simples Aplanada 26cm Vaso

1527 Esvasado com espessamento externo; sem colo Arredondado 42cm Talha

1539 Esvasado com espessamento externo Biselado 30cm Vaso

1540 Esvasado simples Aplanada 16cm Vaso

1586 Anel com ônfalo 6cm Forma aberta?

1601 Anel côncavo 7,5cm Forma aberta

1615 Anel com ônfalo 6cm Taça

1637 Plano 14cm Grande contentor

1638 Bolacha concavo 6cm ?

1640 Bolacha convexo 5,5cm Peso tear?
Fundo perfurado sugere 

reaproveitamento



1644 Plano 18cm Forma fechada

1648 Plano 18cm Talha



Asa

Tipologia Secção Diâmetro Tipologia Decor. Diâmetro Secção

43 Prolongamento da parede simples Arredondada 14cm Globular Taça

64/76 Invasor com ligeiro espessamento externo Arredondada 22cm Hemisférica Taça

74 Prolongamento da parede simples Arredondada 16cm Globular Taça

116 Prolongamento da parede simples Arredondada N.M. Hemisférica Taça

124 Prolongamento da parede simples Arredondada 22cm Globular Taça

127 Prolongamento da parede simples Arredondada 16cm Globular Taça

129 Prolongamento da parede simples Arredondada 19cm Hemisférica Taça Muito concressionada

150 Esvasado simples com espessamento externo Arredondada 54cm Globular Talha colo largo

208 Esvasado simples Aplanada 16cm Vaso colo estreito

269 Esvasado simples Aplanada N.M Vaso

271 Esvasado simples Aplanada 20cm Ovóide Vaso

276 Esvasado Arredondado 24cm Globular Talha colo estreito

311 Esvasado com espessamento interno Aplanada 17cm Jarro

313 Esvasado com espessamento interno Aplanada 17cm Jarro

319 Esvasado com espessamento externo Aplanada N.M Vaso

321 Esvasado simples Aplanada 12cm Jarro

322 Esvasado com espessamento interno Aplanada 17cm Jarro

403 Esvasado simples com espessamento externo; sem colo Aplanada 26cm Globular Pequeno pote

406 Esvasado simples Arredondada 12cm Globular Boião

595 Esvasado simples Aplanada 20cm Globular Vaso

653 Parede ?

753 Parede Forma fechada

828 Bojo ?

879 Bojo ?

881 Parede ?

954 Cilíndrica Ânfora

983 Bojo ?

998 Bojo ?

1556 Parede Forma fechada

1620 Anelar, esvasado 10cm ?

CERÂMICA OXIDANTE: fabrico 5

Nºinv.

Forma

Bordo
Parede

Fundo
Recipiente

Observações



Asa

Tipologia Secção Diâmetro Tipologia Decor. Diâmetro Secção

13 Prolongamento da parede simples Arredondada 22cm Hemisférica Taça

20 Prolongamento da parede simples Arredondada 30cm Aba larga Prato

32 Prolongamento da parede simples Arredondada 22cm Hemisférica Taça

54 Prolongamento da parede simples Arredondada 16cm Hemisférica Taça Muito concressionada

65 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça

71 / 72 Prolongamento da parede simples Arredondada 16cm Globular Taça

77 Prolongamento da parede simples Arredondada 16cm Hemisférica Taça

82 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça

85 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça

109 Prolongamento da parede simples Aplanada 18cm Hemisférica Taça

110 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça

119 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça

120 Prolongamento da parede simples Arredondada 24cm Hemisférica Taça Duas perfurações junto ao bordo

125 Prolongamento da parede simples Arredondada 28cm Hemisférica Taça

135 Esvasado com espessamento externo Arredondada 17cm Globular Vaso

152 Esvasado com espessamento externo Aplanada 40cm Carena alta Alguidar

153 Vertical com espessamento externo Arredondado 22cm Pote

157 Vertical com espessamento externo Arredondada 20cm Vaso

182 Esvasado simples Arredondada 34cm Pote

185 Esvasado simples Aplanada 30cm Pote

188 Esvasado simples Aplanada 28cm Pote

189 Esvasado simples Arredondada 42cm Globular Pote Paredes muito finas

194 Invasor Aplanado 36cm Ovoide Talha

197 Esvasado com espessamento externo Arredondado 40cm Troncocónica Alguidar

198 Esvasado; tipo lobulado Triangular 18cm Vaso Muito concressionada

228 Esvasado simples Arredondada 9cm Globular Vaso pequeno Paredes muito finas

232 Esvasado com espessamento externo Aplanada 18cm Vaso

268 Esvasado simples Arredondada 24cm Vaso

285 Esvasado com espessamento externo Arredondada 14cm ? Vaso

305 Esvasado simples Aplanada 19cm Vaso

308 Esvasado simples Arredondada 30cm ? Vaso

318 Invasor com espessamento externo, sem colo Aplanada 10cm Globular Boião

323 Prolongamento da parede simples Aplanada 24cm Prato

345 Esvasado simples Aplanada 36cm Pote Muito concressionada

347 Esvasado simples Aplanada 9cm Globular Vaso

364 Esvasado simples Aplanada 18cm Vaso

365 Prolongamento da parede simples Aplanada 28cm Hemisférica Taça baixa

391 Vertical com ligeiro esvasamento Biselada 10cm Vaso

Nºinv.

Forma

Recipiente
Bordo

Parede
Fundo

CERÂMICA REDUTORA: fabrico 2

Observações



393 Esvasado simples Arredondada 24cm Vaso

402 Esvasado com concavidade no topo aplanado ou trilobado Quadrangular 40cm Alguidar

407 Prolongamento da parede com espessamento externo e interno Aplanada 32cm Taça baixa

408 Esvasado simples Aplanada 30cm Pote Muito concressionada

1323 Côncavo Perfuração 4cm ?

1636 Bolacha 6cm ?



Asa

Tipologia Secção Diâmetro Tipologia Decor. Diâmetro Secção

8 Prolongamento da parede simples Aplanada 20cm Hemisférica Taça

9 Prolongamento da parede simples Arredondado 20cm Hemisférica Taça

10 Prolongamento da parede simples Aplanado 20cm Hemisférica Taça

12 Prolongamento da parede simples Arredondado 12cm Globular Taça

14 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça 

15 Prolongamento da parede simples Arredondada 24cm Hemisférica Taça

19 Prolongamento da paredes simples Biselado 20cm Hemisférica Taça

23 Prolongamento da parede simples Arredondada 16cm Hemisférica Taça Miniatura

26 Prolongamento da parede simples Arredondada 12cm Hemisférica Taça Miniatura

29 Prolongamento da parede simples Arredondada N.M Forma aberta

30 Prolongamento da parede simples Arredondada 18cm Globular Taça

31 Prolongamento da parede simples Arredondada 16cm Hemisférica Taça Muito concressionada

56 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Globular Taça

136 Esvasado com espessamento externo;sem colo Arredondado 42cm Pote

267 Esvasado simples Aplanado 15cm Vaso

324 Esvasado simples Arredondado 22cm Vaso colo estreito

325 Sub-vertical Arredondada 16cm Vaso

326 Esvasado simples Aplanado 20cm Vaso

330 Esvasado simples Aplanado 12cm Vaso

340 Prolongamento da parede simples Arredondada 10cm Carenada Taça-miniatura

343 Prolongamento da parede, pendente Arredondado 14cm Oblíqua Taça

346 Esvasado simples; sem colo Almendrado 20cm Globular Pote

643 Bojo ?

644 Bojo Forma fechada

646 Bojo Forma fechada

647 Forma fechada

650 Bojo Forma fechada

651 Bojo Forma fechada

665 Parede Indef.

666 Bojo Vaso

681 Parede Miniatura 0,1cm de espessura

693 Parede Indef.

709 Parede Forma aberta

744 Parede Indef.

745 Parede Indef.

844 Parede Indef.

847 Parede Indef.

856 Parede Forma fechada

ObservaçõesNºinv.

Forma

Bordo
Parede

Fundo
Recipiente

CERÂMICA REDUTORA: fabrico 6



932 Bojo ? Parede fina

937 Parede Indef.

940 Parede Indef.

974 Parede Forma fechada

1032 Parede ?

1048 Parede Indef.

1058 Parede Indef.

1060 Parede Indef.

1065 Parede ? Muito concressionada

1139 Parede Indef.

1142 Parede Indef.

1239 Parede Prato

1254 Esvasado simples Aplanado 18cm ?

1263 Prolongamento da parede simples Aplanada 12cm Hemisférica Taça-miniatura

1276 Esvasado com espessamento externo Arredondada 16cm Boião

1281 Bojo ? Parede fina

1299 Bojo Forma fechada

1318 Esvasado simples Aplanado 9cm Vaso pequeno

1331 Parede Forma fechada

1347 Parede Indef.

1369 Prolongamento da parede simples Aplanado 16cm Hemisférica Taça Miniatura

1381 Parede Indef. Engobe muito espesso

1418 Parede Prato?

1419 Esvasado com espessamento externo Aplanado 19cm Vaso

1421 Parede Forma fechada

1424 Colo Forma fechada

1426 Bojo Forma fechada

1492 Prolongamento da parede simples Biselada 19cm Globular Taça

1497 Esvasado simples Biselado 19cm Vaso

1498 Prolongamento da parede simples Arredondada 16cm Hemisférica Taça

1549 Côncavo 6cm Forma aberta Muito concressionada

1550 Carenada Anelar 6cm Taça

1595 Anelar 10cm Taça

1618 Bojo Plano 10cm Forma fechada

1672 Esvasado simples Aplanado 24cm Vaso

1673 Bojo ? Parede fina

1676 Prolongamento da parede simples Arredondada 16cm Troncocónica Taça

1677 Parede Prato

1679 Prolongamento da parede simples Arredondada 10cm Taça Miniatura

1680 Globular Forma fechada

1681 Esvasado simples Arredondado 18cm Vaso

1682 Esvasado simples Aplanado 22cm Vaso



1683 ?

1684 Prolongamento da parede simples Aplanado 20cm Hemisférica Taça

1685 Vertical Arredondado 30cm Sub-oblíqua Prato

1686 Sub-vertical com espessamento externo Triangular 24cm Vaso de colo alto

1701 Carenada Taça acampanada

1714 Bolacha côncavo 4cm ?

1717 Prolongamento da parede simples Arredondada 10cm Taça-miniatura

2001 Forma fechada



Asa

Tipologia Secção Diâmetro Tipologia Decor. Diâmetro Secção

179 Vertical com espessamento externo Aplanada 38cm Grande contentor

409 Esvasado com espessamento externo Triangular 34cm Talha

412 Bojo Forma fechada

414 Prolongamento da parede com espessamento interno Biselada N.M. Troncocónica Taça

423 Plano 
Círculos 

concêntricos
Forma aberta

424 Bojo Forma fechada

426 Bojo Forma fechada

427 Bojo Forma fechada

428 Esvasado com espessamento externo Aplanada 26cm Prato

429 ? Fita Forma fechada

430 N.M. Aba Prato

431 Prolongamento da parede simples Aplanada 16cm Globular Taça

436 Esvasado simples Aplanada 24cm Vaso

444 Ovóide Vaso colo estreito

452 Bojo Forma fechada

456 Esvasado com espessamento externo Biselada ? Vaso

457 Bojo Forma fechada

458 Ovóide Vaso colo estreito

460 Prolongamento da parede simples Biselada 15cm Hemisférica Taça

463 Esvasado simples Aplanada 17cm Vaso

464 Esvasado simples Aplanada 18cm Vaso

CERÂMICA PINTADA E DE VERNIZ VERMELHO

Nºinv.

Forma

ObservaçõesBordo
Parede

Fundo
Recipiente



473 Esvasado  com espessamento externo Arredondada 18cm Vaso

474 Bojo Forma fechada

477 Prolongamento da parede ,espessamento interno Aplanada 18cm Hemisférica Taça

481 Esvasado simples;colo alto Arredondada 18cm Vaso

483 Prolongamento da parede simples Biselada 18cm Troncocónica Taça

484 Ovóide Vaso colo estreito

485 Prolongamento da parede;espessamento interno Arredondada 18cm Hemisférica Taça

487 Colo Vaso

491 Esvasado simples Arredondada 16cm ? Vaso

499 Plano
Pintura 
circulos 

concêntricos
? Forma aberta

500 Bojo Forma fechada

501 Forma fechada

502 Esvasado simples Aplanada 24cm Globular Pote

504 Bojo Forma fechada

506 Bojo Forma fechada

508 Ovóide Vaso colo estreito

511 Prolongamento da parede simples Arredondada 19cm Globular Taça

512 Bojo Forma fechada Muito concressionada

513 Prolongamento da parede com espessamento externo Aplanada 30cm Carenada Taça carenada

514 Bojo Forma fechada

516 Bojo Forma fechada

517 Ovóide Vaso colo estreito



519 Plano

Circulos 
concêntricos 
a vermelho 

escuro

? Forma aberta

522 Bojo Forma fechada

523 Prolongamento da parede simples Aplanada 22cm Hemisférica Taça

524 Esvasado simples Aplanada 16cm ? Vaso Muito concressionada

526 Prolongamento da parede simples Biselada 18cm Troncocónica Taça

527 Prolongamento da parede simples Arredondada 22cm Hemisférica Taça

536 Esvasado simples Arredondada 32cm Globular Pote

537 Parede Forma fechada

542 Esvasado com espessamento externo Arredondada 8cm Globular Boião

544 Bolacha com ônfalo 5cm Forma aberta

545 Bojo Forma fechada

546
Plano com ressalto 

externo

Pintura a 
vermelho 

escuro
6cm Forma aberta

548 Esvasado com espessamento externo Aplanada 15cm Globular Vaso

549 Esvasado simples Arredondada 19cm Prato

551 Plano 6cm Forma aberta

552 Esvasado simples Aplanada 18cm Vaso

554
Plano com ressalto 

interno
5cm ?

555 Tipo aba Aplanada 24cm Prato

556 Bojo Forma fechada

557
Prolongamento da parede simples com ligeiro estrangulamento 

externo
Aplanada 18cm Hemisférica Taça



558 Prolongamento da parede;espessamento interno Aplanada 20cm Hemisférica Taça

559 Esvasado com espessamento externo Aplanada 14cm ? Vaso

561 Prolongamento da parede simples Aplanada 15cm Troncocónica Taça Perfuração junto ao bordo

565 Esvasado simples Aplanada 16cm Vaso

576 Parede ?

588 Bojo Vaso colo estreito

590 Bojo Forma fechada

592 Bojo Forma fechada

594 Ovóide Vaso

598 Ovóide Vaso colo estreito

600 Prolongamento da parede com espessamento externo Arredondada 17cm Ovóide Talha

611 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça

613 Esvasado simples Arredondada 16cm Ovóide Vaso colo estreito

614 Globular Taça

617 Bojo Forma fechada

620 Bojo Forma fechada

625 Bojo Vaso pequeno

626 Bojo Forma fechada

628 Prolongamento da parede simples Aplanada 22cm Hemisférica Taça

630 Colo Vaso

632 Bojo Forma fechada

637 Colo Forma fechada

645 Bojo ? Excelente fabrico

652 Prolongamento da parede simples Aplanada 18cm Hemisférica Taça

683 Prolongamento da parede simples Arredondada 20cm Hemisférica Taça

685 Bojo Forma fechada

689 Bojo Forma fechada

690 Bojo Forma fechada



691 Bojo Forma fechada

1356 Esvasado com espessamento externo Biselada 10cm ? Vaso

1552 Colo Vaso

1709 Prolongamento da parede simples Arredondada 22cm Hemisférica Taça



Asa

Tipologia Secção Diâmetro Tipologia Decor. Diâmetro Secção

300 Esvasado Aplanada 14cm Ânfora

1252 Esvasado simples; sem colo Arredondado 12cm Globular Ânfora

1528 Prolongamento da parede com espessamento externo;sem colo Arredondado 11cm Globular Ânfora

1652 Sub-vertical Biselada N.M. Cilíndrica Ânfora

1653 Sub-vertical Biselada N.M. Cilindrica Ânfora

1654 Sub-vertical Biselada N.M. Cilindrica Ânfora

1656 Sub-vertical Biselada N.M. Cilíndrica Ânfora

1657 Sub-vertical Biselada N.M. Cilíndrica Ânfora

1667 Sub-vertical Biselada N.M. Tipo saco Circular Ânfora

1668 Ânfora

1669 Circular Ânfora

ÂNFORAS

Recipiente

Forma

ObservaçõesBordo
Parede

FundoNºinv.


