
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II: ANÁLISE DOS TIPOS DE PASTA 
  



2 
 

Identificaram-se 50 tipos diferentes de pasta, cuja distribuição por grupos se encontra ilustrada no 
gráfico seguinte. 
 

Figura 1 - Distribuição e frequência dos tipos de pasta pelos grupos de barrada/šurayba 

 

A dispersão dos fragmentos cerâmicos pelos tipos de pastas é ainda maior que a dispersão por 
grupos. O valor do desvio padrão (s = 2,1) é cerca de 95% do valor da média de fragmentos (x = 2,2) 
atribuídos a cada tipo de pasta. Esta dispersão explica-se pela baixa representatividade do total de 
fragmentos em estudo em relação à sua população de origem. Ou seja seria de esperar que num universo de 
13077 fragmentos, quase 120 vezes maior do que o conjunto em estudo, proveniente de sete sítios 
arqueológicos diferentes, que no conjunto foram habitados durante cinco séculos, se identificassem muitos 
tipos de pasta. Como a amostra estudada é muito pequena, para reflectir a diversidade da população de 
origem o efectivo de cada tipo de pasta teria de ser pequeno. 

A associação das três características que se usou para definir o tipo de pasta permitiria definir 192 
desses tipos, multiplicando o número de critérios usado para caracterizar a textura da pasta (4), pelo número 
de critérios usado para caracterizar os componentes não plásticos (4) e pelo número de grupos de cores (12). 
Se a associação destas características for aleatória cada uma das associações possíveis tem c. 0,52% de 
hipóteses de ser identificada, o que significaria que na população de origem haveria em média 68 
fragmentos atribuíveis a cada um destes tipos hipotéticos. Nesse caso seria de esperar que cada um dos 
fragmentos agora estudados pertencesse a um grupo diferente de pastas, já que o número de fragmentos em 
questão (108) é pouco mais de metade (c. 56%) do número de tipos de pasta possíveis (192). Mas a 
distribuição real de fragmentos por pastas não segue o padrão esperado se a tal associação de características 
fosse aleatória, como é possível confirmar com o gráfico seguinte. 
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Figura 2 - Distribuição dos fragmentos das formas de barrada/šurayba pelos tipos de pasta 

Não só o número de tipos de pasta identificado no conjunto estudado é menos de metade (c. 46%) do 
que seria se os tipos de pasta fossem aleatórios, como a distribuição dos seus efectivos não é homogénea. Se  
a maioria (c. 54%) dos tipos de pasta foram identificadas num único fragmento, o tipo P20 apresenta 10 
fragmentos (9,3% do total), o tipo P22 apresenta 8 fragmentos (7,4% do total) e o tipo P35 apresenta 10 
fragmentos (9,3% do total). O valor de cada um destes três tipos é mais de 8 vezes superior ao valor que 
deveria ter (0,9%) se os tipos de pasta fossem aleatórios. 
Daqui decorre que a associação de características usada para definir os tipos de pasta em questão não é 
aleatória, ou seja resulta, como já se propôs, de escolhas feitas e repetidas pelos produtores destas cerâmicas. 
No entanto, face ao tamanho da amostra, o valor real, leia-se, na população de origem, de cada tipo de pasta 
tem de ser muito ponderado. 

Cerca de 38% dos tipos de pasta foram só reconhecidos em fragmentos provenientes do Castelo de 
Silves, o que é consentâneo com o facto de daquele sítio procederem 45% dos fragmentos estudados que 
representam 87,2% do total da população de origem. É o sítio onde se recolheu o maior conjunto de 
fragmentos (11398), e que apresenta a sequência de ocupação mais longa, e portanto onde deverá haver 
maior diversidade de fabricos. 
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Cronologia CX SPS RPS TAS CVA CR CS 
séc. VIII     P47   
séc. VIII ou 
IX 

P19, P23, P31, 
P32, P33, P34, 
P46 

   P3, P5, P11, P14, 
P15,  P20, P22, P31, 
P34, P35, P45  

P4  

séc. IX ou 
posterior 

P35, P38, P45     P35  

séc. XI ou 
anterior 

P6, P14, P26, 
P30 

      

séc. XI ou 
posterior 

P12, P13, P16, 
P17, P20, P23, 
P34, P35, P37 

      

séc. XII P23, P39, P40       
1ª metade do 
séc. XIII 

P7, P8?, P9, 
P18, P28, P29, 
P34, P35, P36, 
P37, P44 

 P47     

sem 
indicadores 
cronológicos 

 P21, 
P43, 
P44 

P10, P19, 
P24, P52 

P19, P20, P23, 
P25, P39, P41, 
P42, P48, P49, 
P51 

P2, P31 P15, 
P22 

P1, P2, P3, P6, 
P11, P14, P20, 
P22 

Quadro 1 - Atribuição cronológica e origem dos tipos de pasta 

 
O fragmento provavelmente mais antigo deste grupo, datável do séc. VIII e proveniente do Castelo 

Velho de Alcoutim (R2-4-44), apresenta pasta muito homogénea, com componentes não plásticos (c.n.p.) de 
grão fino e médio e cor amarelo rosado pardo (grupo de cores cinzento acastanhadas).  
Ao séc. VIII ou IX é possível atribuir 19  tipos de pastas, das quais duas, P31 e P34 foram identificadas tanto 
no Castelo de Silves, como no Castelo Velho de Alcoutim. No Castelo de Silves identificaram-se 7 tipos 
diferentes de pastas, um por cada fragmento estudado do Grupo 1, que se dividem entre pastas homogéneas 
(P19 e P23) e pastas muito homogéneas  (P31, P32, P33, P34 e P46). A maioria dos tipos de pasta muito 
homogénea apresenta c.n.p. de grão finíssimo (P31, P32, P33 e P34), e varia entre quatro grupos de cores 
(castanho avermelhado escuro, cinzento, cinzento avermelhado e cinzento acastanhado). O tipo P46 
distingue-se dos restantes pelo calibre dos c.n.p., fino, e pela cor, vermelha. Os quatro tipos com pastas 
homogéneas apresentam diferentes calibres de c.n.p. (finos e médios, finos e grosseiros, médios e 
grosseiros) e distribuem-se por três grupos de cores: negro ou cinzento muito escuro (P19), vermelho (P23 e 
P30) e cinzento acastanhado (P27). 

As 35 peças provenientes do Castelo Velho de Alcoutim atribuíveis ao séc. VIII ou IX, cuja 
representatividade como amostra é de c. 56,7%, dividem-se entre 11 tipos de pasta,  que apresentam três 
diferentes texturas: pouco homogénea, homogénea e muito homogénea. O tipo de pasta pouco homogénea 
apresenta c.n.p. finos e médios e cor cinzento acastanhado (P3). 
Os tipos de pasta homogénea apresentam c.n.p. de grão finíssimos, finos ou finos e médios. O tipo P5 
pertence ao primeiro caso e ao grupo de cores negro ou cinzento muito escuro. As pastas homogéneas com 
c.n.p. de grão fino distribuem-se pelos grupos de cores negro ou cinzento muito escuro (P11), cinzento 
acastanhado (P14) e cinzento rosado claro (P15). As pastas homogéneas com c.n.p. de grão finos e médios 
dividem-se por dois grupos de cores, castanho avermelhado escuro (P20) e cinzento acastanhado (P22). 

Como no Castelo de Silves, os tipos de pastas muito homogéneas dividem-se em tipos com c.n.p. de 
grão finíssimos e de grão fino. No primeiro caso encontram-se as pastas P31 e P34, também identificadas no 
Castelo de Silves, que se incluem respectivamente nos grupos de cores castanho avermelhado escuro e 
cinzento acastanhado e ainda o tipo P35, que pertence ao grupo de cores cinzento rosado claro. As pastas 
muito homogéneas de grão fino estão representadas no Castelo Velho de Alcoutim pelo tipo P45 que 
pertence ao grupo de cores cinzento rosado claro. 
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Os tipos de pasta P20 e P22 são os mais frequentes no Castelo Velho de Alcoutim. Ao primeiro 
pertencem 5 peças, duas das quais provenientes do Grupo 34, e ao segundo tipo pertencem quatro peças, 
distribuídas por quatro grupos diferentes. Ao tipo P31, também identificado no Castelo de Silves, foram 
atribuídas duas peças. 

Um único tipo de pasta, P4, atribuível ao séc. VIII ou IX, foi identificado no Castelo das Relíquias. 
Trata-se de uma pasta pouco homogénea com c.m.p. de grão médio e grosseiro e que pertence ao grupo de 
cores negro ou cinzento muito escuro. Este tipo de pasta não foi identificado em nenhum outro sítio. 
Três tipos de pasta (P35, P38 e P45) provenientes do Castelo de Silves foram atribuídos ao séc. IX ou 
posterior. Estes três tipos apresentam textura muito homogénea, de grão finíssimo (P35 e P38) ou fino (P43). 
Os tipos P35 e P45 inserem-se no grupo de cores cinzento rosado e o tipo P38 no grupo de cores rosa.  
Quatro pastas, provenientes do Castelo de Silves, foram datadas do séc. XI ou anterior. Apresentam todas 
texturas homogéneas, mas com c.n.p. de diferentes calibres: finíssimos (P6), finos (P14), finos e grosseiros 
(P26) e médios e grosseiros (P30). Os tipos P6 e P14 pertencem ao grupo de cores cinzento acastanhado, o 
tipo P26 pertence ao grupo de cores castanho avermelhado escuro e o tipo P30 ao grupo de cores rosa.  
Nos grupos de barrada/šurayba provenientes do Castelo de Silves e datados do séc. XI ou posterior 
registaram-se 9 tipos de pasta, que pela textura se dividem em pastas homogéneas e muito homogéneas. No 
segundo caso todos os tipos apresentam c.n.p. de grão finíssimo e dividem-se pelos seguintes grupos de 
cores: cinzento acastanhado (P34), cinzento rosado (P35) e laranja (P37). 

As pastas homogéneas apresentam c.n.p. de grão fino e de grão fino e médio. Os tipos de pasta de 
grão fino dividem-se pelos grupos de cores castanho avermelhado escuro (P12) e cinzento (P13). Os tipos de 
pasta de grão fino e médio inserem-se nos grupos de cores castanho avermelhado escuro (P20) e vermelho 
(P23).  
Nos grupos exumados no Castelo de Silves e datados do séc. XII distinguiram-se três tipos de pasta. Um 
deles pertence ao grupo de cores vermelhas (P23) e foi também identificado no Grupo 1 (séc. VIII ou IX) e 
no Grupo 5 (séc. XI ou posterior) deste mesmo sítio. Os outros dois tipos são de textura muito homogénea, 
com c.n.p. de grão finíssimo e fino, de dividem-se pelos grupos de cor cinzento rosado claro (P39) e rosa 
(P40). 

Um tipo de pasta, P8, pertencente ao grupo de cores laranja, de textura homogénea e c.n.p. finíssimos 
foi identificado no Grupo 16, cuja cronologia deverá encontrar-se entre o séc. XII e a 1ª metade do séc. XIII. 
Nos grupos provenientes do Castelo de Silves, atribuídos à 1ª metade do séc. XIII reconheceram-se 10 tipos 
de pasta. Estes também se podem dividir em pastas com textura homogénea e com textura muito 
homogénea. As pastas com textura homogénea são exclusivas deste período, e apresentam três calibres de 
c.m.p.: finíssimos, finos e finos e grosseiros. Os tipos de pasta com c.n.p. finíssimos dividem-se entre os 
grupos de cor cinzento amarelado claro (P7) e rosa (P9). Só uma pasta (P18), que se insere no grupo de 
cores rosa, apresenta c.n.p. finos. As pastas com c.n.p. finos e grosseiros enquadram-se nos grupos de cores 
vermelhas (P28) e rosa (P29). 

A maioria do tipo de pastas, do mesmo período, com textura muito homogénea, apresenta c.n.p. de 
grão finíssimo, divididos entre os seguintes grupos de cores: cinzento acastanhado (P34), cinzento rosado 
claro (P35), cinzento amarelado claro (P36) e laranja (P37). Um único tipo de pasta, P44, que se insere no 
grupo de cores cinzento acastanhado, apresenta textura muito homogénea com c.n.p. de grão fino. 
No grupo 21 da Residência Paroquial de Silves, datado também da 1ª metade do séc. XIII, reconheceu-se o 
tipo de pasta P47, de textura muito homogénea e c.n.p. finos, e que pertence ao grupo de cores cinzento 
acastanhado, também identificado no Grupo 26 (CVA). 
Dez tipos de pasta que foram reconhecidos em grupos de barrada/suryba, datados pela sua associação a 
materiais não cerâmicos, repetem-se em grupos de diferente atribuição cronológica ou proveniência 
geográfica: 
 

 O tipo de pasta P31 foi só reconhecido em grupos datáveis do séc. VIII ou IX, tanto no Castelo de 
Silves como no Castelo Velho de Alcoutim. 
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 O tipo de pasta P45 foi reconhecido num grupo datável do séc. VIII ou IX do Castelo Velho de 
Alcoutim e noutro datável do séc. IX ou posterior do Castelo de Silves. 

 O tipo de pasta P14 foi reconhecido num grupo datável do séc. VIII ou IX do Castelo Velho de 
Alcoutim e noutro datável do séc. XI ou anterior do Castelo de Silves. Este tipo também foi 
reconhecido no Castelo de Salir. 

 O tipo de pasta P20 foi identificado em grupos datáveis do séc. VIII ou IX, no  Castelo Velho de 
Alcoutim, e séc. XI ou posterior, no Castelo de Silves. Este tipo foi ainda identificado na Torre 
Albarrã de Silves e no Castelo de Salir. 

 O tipo de pasta P23 só foi reconhecido no Castelo de Silves, mas em grupos datáveis do séc. VIII ou 
IX, séc. XI ou posterior e séc. XII. Este tipo foi também reconhecido na Torre Albarrã de Silves. 

 O tipo de pasta P47 foi reconhecido num grupo datável do séc. VIII do Castelo Velho de Alcoutim e 
noutro datável da 1ª metade do séc. XIII da Residência Paroquial de Silves. 

 O tipo de pasta P35 foi identificado em  grupos datáveis do séc. VIII ou IX, do séc. IX ou posterior, 
do séc. XI ou posterior e da 1ª metade do séc. XIII, no Castelo de Silves, no Castelo Velho de 
Alcoutim e no Castelo das Relíquias 

 O tipo de pasta P34 foi reconhecido em grupos datáveis do séc. VIII ou IX, do séc. XI ou posterior e 
da 1ª metade do séc. XIII, no Castelo de Silves e no Castelo Velho de Alcoutim. 

 O tipo de pasta P37 só foi reconhecido no Castelo de Silves, em grupos datáveis do séc. do séc. XI 
ou anterior e da 1ª metade do séc. XIII. 

 
Se se juntar a estes tipos de pastas, aqueles identificados em mais de um fragmentos proveniente de 

grupos datados é possível apresentar o seguinte quadro: 
 
Cronologia P31 P45 P14 P20 P16 P23 P47 P35 P34 P37 P7 P9 P36 
séc. VIII              
séc. VIII ou IX              
séc. IX ou posterior              
séc. XI ou anterior              
séc. XI ou posterior              
séc. XII              
1ª metade do séc. XIII              

Quadro 2 - Distribuição dos tipos de pastas  identificados em mais de um fragmento pelos intervalos cronológicos obtido 
para os grupos de barrada/šurayba. 

 
Um tipo de pasta, P31, do grupo de cores castanho avermelhado escuro, parece exclusiva do séc. VIII 

ou IX, mas é usada tanto no Castelo de Silves, como no Castelo Velho de Alcoutim. O tipo P45, do grupo de 
cores cinzento rosado claro, é usado entre o séc. VIII ou IX e o séc. IX ou posterior. O tipo P14, do grupo de 
cores cinzento acastanhado, é  usado ente o séc. VIII e o séc. XI. O tipo P20, do grupo de cores castanho 
avermelhado escuro, é usado entre o séc. VIII ou IX e o séc. XI ou posterior. O tipo P16, do grupo de cores 
vermelho, só aparece no séc. XI ou posteriormente. O tipo P23, do grupo de cores vermelho,  é usado entre o 
séc. VIII ou IX e o séc. XII. O tipo P47, do grupo de cores cinzento acastanhado, terá eventualmente sido 
usado entre o séc. VIII e a 1ª metade do séc. XIII. Os tipos P35, do grupo de cores cinzento rosado claro, e 
P34, do grupo de cores cinzento acastanhado, terão sido usados entre o séc. VIII ou IX e a 1ª metade do séc. 
XIII. O tipo P37, do grupo de cores laranja terá sido usado entre o séc. IX e a 1ª metade do séc. XIII. E 
finalmente os tipos P7 e P36, do grupo de cores cinzento amarelado claro,  e P9, do grupo de cores rosa, 
parecem exclusivos da 1ª metade do séc. XIII. Note-se ainda que as pastas que se inserem no grupo de cores 
cinzento amarelado claro só se registam em grupos da 1ª metade do séc. XIII.  

Ou seja, 8 dos 23  tipos de pasta com efectivos superiores a um exemplar distribuem-se por mais de 
um período cronológico. Pode-se supor uma proporção semelhante para os tipos de pasta identificados num 
único exemplar. Se esta constatação não permite, devido ao método utilizado para a definição dos tipos de 
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pasta, propor uma continuidade de alguns fabricos ao longo do período entre o séc. VIII e a 1ª metade do 
séc. XIII no Algarve, é pelo menos possível afirmar que durante este período de cerca de 500 anos houve, no 
que concerne às barrada/šurayba, um uso mais ou menos constante e dilatado de alguns tipos de pasta. 
Quatro outros tipos de pasta poderão ser característicos de um determinado período: o P31, do séc. VIII ou 
IX, e os tipos P7, P9 e P36, da 1ª metade do séc. XIII. 

Os tipos de pasta que pertencem ao grupo de cores negro ou cinzento muito escuro (P4, P5, P11 e 
P19) poderão também ter tido um uso cronologicamente limitado. Os cinco fragmentos destes tipos de pasta 
que pertencem a grupos datados são todos atribuíveis ao séc. VIII ou IX. Nos grupos com cronologia 
posterior não se identificaram estes tipos de pasta. Se se considerasse unicamente esta informação seria 
possível propor que as barrada/šurayba com pastas deste grupo de cores só foram fabricadas no séc. VIII ou 
IX. 

No entanto, reconheceram-se dois exemplares do tipo P11 no Grupo 42 do Castelo de Salir e um 
exemplar do tipo P19 foi identificado no Grupo 20 da Residência Paroquial de Silves, e outro no Grupo 22 
da Torre Albarrã de Silves. Existe ainda um outro tipo de pasta pouco homogénea, com c.n.p. finos e médios 
e cor negro ou cinzento muito escura (P2), identificado em três grupos não datados, Grupo 36 (CVA), Grupo 
42 e Grupo 43 (CS). 

O tipo P19 é exclusivo de Silves e não foi identificada nenhuma outro tipo de pasta deste grupo de 
cores em Silves. A informação fornecida pelos contextos arqueológicos dos Grupo 20, 22 e 36 não contraria 
a hipótese destes serem tipos de pasta “arcaicos” (Gomes, 2006, 81 e 178 e Catarino, 1997-1998, 398).  
Mas o Grupo 42 tem origem num contexto considerado “anterior à fase final do período almóada” e o Grupo 
43 é proveniente de um nível “com alguma cerâmica almóada em conexão”, formado aquando da conquista 
cristã de Salir entre 1248 e 1249 (Catarino, 1997-1998, 513-514). No mesmo sítio arqueológico, o Grupo 41 
foi exumado num contexto com a mesma atribuição cronológica que o Grupo 42, e os Grupos 44, 45 e 46 
são considerados contemporâneos do Grupo 43. Note-se que o Grupo 45 é estratigraficamente posterior ao 
Grupo 41. 
 
Catarino, 1997-1998, 513-
514 

“anterior à fase final do 
período almóada” “com alguma cerâmica almóada em conexão” 

Cronologia Grupo 41 Grupo 42 Grupo 43 Grupo 44 Grupo 45 Grupo 46 
séc. VIII ou IX P20 P2, P11, P14 P3 P2 P22 P20, P22 
séc. XI ou anterior P6 P14     
séc. XI ou posterior P20     P20 
sem indicadores 
cronológicos 

    P1  

Quadro 3 – Datações dos tipo de pasta provenientes dos grupos do Castelo Velho de Alcoutim, conforme as atribuições 
cronológicas fornecidas por outros grupos onde se identificou o mesmo tipo de pasta.  

 
O quadro anterior demonstra que só um tipo de pasta, P1, identificado no Castelo de Salir, 

não se registou noutros grupos. Este é o único tipo com textura heterogénea identificado nos 113 
fragmentos estudados, com c.n.p. de grão fino e médio, e pertencente ao grupo de cores castanho 
avermelhado escuro. A maioria dos restantes tipos de pasta encontra-se datada do séc. VIII ou IX, 
com o tipo 14 também reconhecido num grupo do séc. XI ou anterior e o P20 identificado em grupos 
do séc. XI ou posterior. O tipo P6 é o único que não foi identificado num grupo do séc. VIII ou IX, 
mas antes do séc. XI ou anterior. Note-se a ausência nos grupos do Castelo de Salir de tipos de pasta 
identificados também em grupos datados do séc. XII ou da 2ª metade do séc. XIII. Só o tipo de pasta 
P20 foi registado em grupos que poderão ser posteriores ao séc. XI. 

No Castelo das Relíquias, os Grupos 39 e 40, a que não se deu nenhuma atribuição 
cronológica, forneceram fragmentos do tipo de pasta P15, que também é registado no Grupo 30 do 
Castelo Velho de Alcoutim, atribuído ao séc. VIII ou IX. O grupo 30 forneceu ainda um fragmento 
do tipo P22, também datado do séc. VIII ou IX. Nenhuma informação acerca dos contextos de 
origem destes dois grupos contradiz a cronologia proposta para estes tipos de pasta (idem, 451-452). 
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Há uma característica comum aos grupos provenientes do Castelo Velho de Alcoutim, 
Castelo das Relíquias e Castelo de Salir, a ausência dos tipos de pasta que pertencem aos seguintes 
grupos de cores: cinzento (P13 e P32), cinzento avermelhado (P21, P25 e P33) cinzento amarelado 
claro (P7, P36 e P49), vermelho (P16, P23, P28 e P48), vermelho alaranjado (P17 e P24), rosa (P9, 
P18, P29, P30, P38, P40, P42 e P51)  e branco (P41). Esta ausência é tanto mais significativa quanto 
é o valor de amostra que cada grupo representa em relação à população de origem. No Castelo Velho 
de Alcoutim este valor oscila entre os 20% e os 100%, no Castelo das Relíquias encontra-se entre 
2,5% e 12,5% e  no Castelo de Salir entre 25 e 100%. Aparentemente as barradas/šuraybas com este 
tipo de pasta não chegavam a estes sítios. 

Por outro lado a maioria dos tipos de pastas presentes no Castelo das Relíquias e no Castelo 
de Silves, também se identificaram no Castelo Velho de Alcoutim. Seis destas pastas não foram 
identificadas nos sítios de Silves (P2, P3, P11, P14, P15 e P22). O tipo P22 é paradigmático já que é 
representado por oito efectivos, nenhum dos quais de Silves. Só três tipos de pastas (P14, P20 e P35), 
presente em dois destes sítios, também foram reconhecidos em Silves. Mas existem quatro tipos de 
pasta comuns ao Castelo Velho de Alcoutim e a Silves, e ausentes do Castelo das Relíquias e do 
Castelo de Salir (P31, P34, P45, P47). 

Mas no conjunto os tipos de pasta destes três sítios distribuem-se só por quatro grupos de 
cores: negro ou cinzento muito escuro, castanho avermelhado escuro, cinzento acastanhado e 
cinzento rosado claro, enquanto os tipos de pasta provenientes dos sítios arqueológicos de Silves 
distribuem-se pelos doze grupos de cores considerados neste trabalho. 
Os grupos não datados dos sítios arqueológicos de Silves apresentam 13 tipos de pasta não 
identificados em grupos datados. O Grupo 18, recolhido no Salão Paroquial de Silves, além de ter 
fornecido um fragmento do tipo de pasta P44, datado da 1ª metade do séc. XIII, forneceu dois 
fragmentos  atribuídos aos tipos P21, pasta homogénea, com c.n.p. de grão fino e médio, pertencente 
ao grupo de cores cinzento avermelhado e P43, pasta muito homogénea, com c.n.p. de grão fino, 
pertencente ao grupo de cores cinzento.  

No Grupo 19 da Residência Paroquial de Silves, identificou-se o tipo P10, de pasta 
homogénea, c.n.p. de grão finíssimo e fino, incluído no grupo de cores cinzento acastanhado. No 
Grupo 20, estratigraficamente posterior ao Grupo 19, reconheceu-se além do tipo P19, os tipos P24, 
pasta homogénea com c.n.p. de grão fino e médio que pertence ao grupo de cores vermelho 
alaranjado e P52, pasta muito homogénea com c.n.p. de grão fino, médio e grosseiro, que pertence ao 
grupo cinzento rosado claro. 

O Grupo 22, o mais antigo exumado na Torre Albarrã de Silves, forneceu, para além de do 
tipo de pasta P19, o tipo P39, também identificado no Grupo 7 do Castelo de Silves, que foi datado 
do séc. XII. Neste grupo identificaram-se ainda os tipos P42 e P51, ambos constituídos por pastas 
muito homogéneas que pertencem ao grupo de cores rosa, no primeiro caso com c.n.p. de grão 
finíssimo, fino e médio, e no segundo caso, com c.n.p. de grão fino e médio. 

O Grupo 23, estratigraficamente posterior ao grupo 22, forneceu três tipos de pasta, todas 
muito homogéneas. O tipo P41, com c.n.p. de grão finíssimo e médio, é o único tipo incluído no 
grupo de cores branco. Os tipos P48 e P49, ambos com c.n.p. de grão fino e médio, inserem-se nos 
grupos de cores cinzento rosado claro e cinzento amarelado claro, respectivamente. Note-se que o 
tipo P49 foi identificado em duas peças diferentes. 

No Grupo 24, estratigraficamente posterior ao grupo 23, identificaram-se os tipos P20 e P23, 
já reconhecidas em grupos datados (cf. supra) e ainda o tipo P25, pasta homogénea, com c.n.p. de 
grão fino, médio e grosso e inserida no grupo de cores cinzento avermelhado. 
Tendo em conta a longevidade de alguns tipos de pasta, a baixa representatividade da maioria dos 
grupos provenientes de Silves como amostras das populações de origem, e a grande dispersão destes 
tipos, estes  não servem para clarificar a cronologia dos grupos que não foram datados por associação 
a objectos não cerâmicos. No entanto desenham-se algumas tendências: 
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 Maior diversidade de pastas em Silves que nos sítios do Algarve Oriental. E tendo em conta a 
menor representatividade dos grupos exumados em Silves, é provável que esta diversidade 
seja ainda maior. O que se explica por três factores. Silves foi ocupada continuamente entre o 
séc. VIII e XIII, ao contrário dos outros povoados. Foi o centro urbano mais importante, e 
provavelmente mais populoso do Algarve, portanto produziria e consumiria mais. Foi um dos 
principais portos algarvios, tendo por isso um melhor acesso aos mercados ibéricos e 
mediterrânicos de produtos cerâmicos. 

 A homogeneidade verificada entre os tipos de pasta dos sítios do Algarve Oriental, 
independentemente da cronologia dos contextos de origem. Dos 16 tipos de pasta 
identificados nestes sítios, metade (P2, P3, P11, P14, P15, P20, P22 e P35), registaram-se em 
mais de um sítio. Por outro lado, estes tipos de pasta restingem-se a quatro grupos de cores, 
um terço dos grupos possíveis. Como o valor de amostragem dos grupos do Algarve Oriental 
é em média muito alto, é possível considerar que estas homogeneidade e monotonia serão 
representativas, senão dos conjuntos vivos, pelo menos das populações de origem. 

 A ausência em Silves de tipos de pastas registados no Algarve Oriental  (P1, P2, P3, P4, P5, 
P11, P14, P15 e P22), não deverá ser tomada imediatamente como um indício de consumos 
diferenciados, já que o valor de amostragem dos grupos de Silves é muito reduzido. Ou seja 
pode ser que estes tipos de pastas se encontrem na imensa massa de cerâmicas exumadas em 
Silves e ainda não publicadas. 

 O corolário dos dois pontos anteriores é que provavelmente em Silves se deverá detectar a 
maioria dos tipos de pastas identificados nos restantes povoados, mas que a maioria dos tipos 
de pasta identificados em Silves não chegou a estes povoados. A suportar esta afirmação está 
o facto de que metade dos 16 tipos de pasta identificados no Algarve Oriental (P6, P14, P20, 
P31, P34, P35, P45 e P47) também foi identificada em Silves e que estes tipos só representam 
c. 21% dos 43 tipos de pasta registados em Silves. 

 Mas a ausência, em 43 tipos de pasta identificados,  de tipos de pasta de textura heterogénea 
ou pouco homogénea nos grupos de Silves, levanta a hipótese de um panorama diferente ao 
explicitado no ponto anterior  no que concerne às pastas mais grosseiras. Ou seja que em 
Silves não se consumiriam produções de barradas/šuraybas neste tipo de pasta, ao contrário 
do que se verifica nos sítios do Algarve Oriental. Ou então o  consumo seria tão reduzido em 
Silves que não chegou ao registo arqueológico. 

 Haverá tipos de pasta cujo consumo é temporalmente reduzido e tipos de pasta consumidos 
ao longo períodos de tempo dilatados. Para já é certo que os tipos de pasta P14, P20, P23, 
P34, P35,  P37, P45, P47, terão sido produzidos ao longo de períodos de tempo mais ou 
menos dilatados. As pastas P3, P16, P7, P9 e P36 poderão ser produções restritas a um 
determinado período de tempo. 


