
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV: ANÁLISE DAS MORFOLOGIAS 
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Das 109 peças usadas no presente trabalho, 79 (72,5%) permitem uma reconstituição mínima de 
forma, passível de ser reduzida à expressão alfanumérica proposta no ponto 2.3.2. Nestas 79 peças 
identificaram-se 67 expressões diferentes, o que corresponde a uma média de 1,2 peças por expressão, com 
um desvio padrão de 0,6.  
 
Formas F.A 
BS∞.∞.2.∞. ∞ 2 

BS∞.∞.i2.∞.∞ 2 
BS∞.4.∞.∞.210 4 

BS∞.4.∞.∞.110 3 
SB∞.2.∞.∞.∞. 2 

BS∞.1.∞.∞.110 2 
BS∞.∞.84.0.∞ 4 

 Total 19 

Quadro 1 - Expressões morfológicas repetidas e respectiva frequência absoluta 

 
Só expressões com pelo menos três descritores desconhecidos, incluindo a proporção entre colo e 

bojo, é que se repetem. Ou seja, cada uma das peças com uma expressão morfológica igual pode 
corresponder a formas bastante diferentes. Tome-se como exemplo a expressão BS∞.∞.84.0.∞, que se refere 
a peças que só conservam o bojo e base, com bojo convergente e convexo em cima e divergente e direito em 
baixo, sem pé. Identificaram-se 9 outras formas com as mesmas características quanto ao bojo e também 
sem pé, mas diferentes entre si, quanto à proporção e forma do colo e bordo. É portanto possível, senão 
provável, que cada uma das peças com expressões iguais pertença a formas diferentes. 

O quadro 3 apresenta a sistematização das expressões morfológicas reconhecidas. A grande maioria 
das peças (75,9%) não permitiram apurar a proporção entre o bordo e o bojo, devido a ausência de um destes 
perfis. Assim 48 expressões morfológicas não apresentam  informação sobre a proporção. Destas, só 9 
mostram associações de características que se repetem nas peças de que se conhece a proporção (cf. Quadro 
4). Três destas expressões são comparáveis a mais de uma das expressões mais completas. 

Há portanto, 39 expressões morfológicas incompletas cuja associação de características não se repete 
nas peças mais completas. Daqui decorre que nas 79 peças com alguma reconstituição de forma, existem 
pelo menos 57 morfologias diferentes, com a probabilidade deste  número ser ainda maior. 
Esta diversidade é, mais uma vez, consentânea com as características desta amostra: muito baixa 
representatividade em relação à população de origem que resulta de conjuntos vivos em uso em cinco 
povoados ao longo de cinco séculos. 
 

Cronologia 
CX SPS RPS CVA CS 
Forma Pasta Forma Pasta Forma Pasta Forma Pasta Forma Pasta 

séc. VIII ou IX 

BS2.4.5C?.∞.110 P23     
BS2.4.84C.0.110 P20 

  BS2.3.84.0.130 P35 

BS2.4.14C2.0.310 P19     
BS2.5.74C.0.310 P20 

  BS2.14.2.0.110 P22 
séc. XI ou posterior BS2.5.84.0.310 P12         
séc. XII BS4.4.84.0.260 P23         

1ª metade do séc. XIII 

BS2.5.5.3.210 P9         
BS2.6.2.3.210R4 P44         
BS4.4.84.3C.110 P9         

sem indicadores 
cronológicos   

BS0.0.3.∞.110 P43 
BS4.2.i2. 
∞.110 P52 BS2.4.84.0.510 P2 

BS2.8.84.0.340 P14 
BS3.2.84.∞.160 P20 

BS0.0.42.∞.∞ P44     BS4.4.5.3.210 P6 

Quadro 2 - Distribuição cronológica e geográfica das formas completas e respectivas pastas. 
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  Bojo 
 Colo ∞. 1. i2∞. i2. i2C. 2. 3. ∞4. ∞5. 5. 5C?. 8∞. 14C2. i29. 42 56. 74C. 74C2. 84. 84C. 86. 

Pr
op

or
çã

o 

∞. ∞. ∞.∞ ∞.∞ 

0.∞ 0.∞ 1C.∞ 0.∞ 0.∞ 0.∞ 0.∞ 0.∞ 

1.∞ 

3.∞ 
i1. ∞.110                                         

∞.160 

∞.510R2                                         
1. ∞.110 

∞.122 

∞.210 

∞.242 

∞.410 
i2. ∞.320                                         
2. ∞.∞ 

 ∞.142 
 ∞.310 

i3. ∞.160                                         

∞.240                                         
3. 0.∞ 
4. ∞.110                                         

∞.143 

∞.152 

∞.210 ∞.210 

∞.243 

∞.260 

∞.270 

∞.360 

∞.510 ∞.510 

                                  0.∞ 0.∞     
5. ∞.220 

∞.360 
7. ∞.210                                         
8. ∞.310 

∞.413 
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19. ∞.110                                         
32. ∞.210 
41. ∞.110                                         
56. ∞.310                                         

0. 0.                             ∞.∞             

            ∞.110                             
2. 3.                                     0.130     

4.                     ∞.110                 0.110   

0.310 

                                    0.510     
5. 3.210 

                                0.310   0.310     
6.           3.210R4                               
8.                                     0.340     

14.           0.110                               

3. 2.                                     ∞.160     
4. 2.       ∞.110                                   

4.                   3.210                       

0.260 

                                    3C.110     

Quadro 3 - Matriz comparativa das expressões morfológicas reconhecidas. Na intercção entre as características do colo (linhas) e do bojo (colunas) registam-se as características do pé e do bordo 
([pé].[bordo]) 

Expressões morfológicas sem informação sobre a proporção séc. VIII ou IX séc. XI ou posterior séc. XII 1ª metade do séc. XIII sem cronologia 
séc. VIII e séc. XI ou anterior BS∞.∞.84.0.∞  BS2.3.84.0.130 BS.2.5.84.0.310 BS4.4.84.0.260  BS2.4.84. 0.510 

BS2.8.84.0.340 
séc. VIII ou IX BS∞.3.84.0.∞ BS2.3.84.0.130     

BS∞.4.84.0.∞     BS44.84.0.260 
BS24.84.0.510 

séc. VIII;  séc. VIII ou IX e séc. XI ou posterior BS∞.4.∞. ∞.210     BS44.5.3.210 
séc. IX ou posterior BS∞.4.∞. ∞.510     BS2.4.84. 0.510 
séc. VIII ou IX; séc. XI ou posterior e 1ª metade do séc. XIII BS∞.4.∞. ∞.110 BS2.4.5C?. ∞.110 

BS2.4.84C. 0.110 
  BS4.4.84. 3C.110  

1ª metade do séc. XIII BS∞.4. 8∞. ∞.510     BS2.4.84. 0.510 
sem cronologia BS∞.∞.2.3.∞    BS2.6.2. 3.210R4  

BS∞.4.∞. ∞.260   BS4.4.84. 0.260   

Quadro 4 – Compilação das expressões morfológicas sem informação acerca das proporções e das expressões comparáveis. A vermelho assinalam-se as características que se repetem.
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As 18 expressões morfológicas mais completas, em que é possível determinar a proporção entre o 
bojo e o corpo, não se repetem. Ou seja, as formas completas aparecem só uma vez neste conjunto. 
Repare-se que só existem formas completas datadas provenientes do Castelo de Silves e para o Castelo 
Velho de Alcoutim. Destas, 6 são datáveis do séc. VIII ou IX, uma do séc. XI ou posterior, outra do séc. XII 
e três da 1ª metade do séc. XIII. Note-se que em todas as formas com datação anterior ao séc. XII a altura do 
colo é igual à altura do bojo ou superior a 2/3 da mesma (BS2). Duas formas com a altura do colo igual ou 
menor que 1/3 da altura do bojo (BS4) encontram-se datadas do séc. XII e da 1ª metade do séc. XIII. 
Nenhuma das formas sem colo (BS0) se encontra em contextos com informação cronológica independente, 
assim como a única forma com a altura do colo entre 2/3 e 1/3 da altura do bojo. 
Num universo de 13077 fragmentos que potencialmente pertencerão a formas de barrada/surayba, 
conhecem-se bem 18 formas (0,1% do conjunto de origem), e só 11 se encontram solidamente datadas 
(0,08% do conjunto de origem). Esta informação só permite reconhecer que: 

 as seguintes expressões morfológicas foram identificadas em peças datáveis do séc. VIII ou IX: 
BS2.4.5.C?.∞.110 (Q3/C8-33, Grupo 1) , BS2.4.14C2.0.310 (Q3/C8-34, Grupo 1), BS2.4.84C.0.110 
(K3-3-25, Grupo 29), BS2.3.84.0.130 (R3-3-306, Grupo 32), BS2.14.2.0.110 (M3-3-54, Grupo 29); 

 a expressão BS2.5.84.0.310 (Q39/C3-1, Grupo 8) foi identificada numa peça datada do séc. XI ou 
posterior; 

 uma peça datada do séc. XII caracteriza-se pela expressão BS4.4.84.0.260 (Q106, 110/C3-1, Grupo 
6); 

 três expressões morfológicas caracterizam peças datáveis da 1ª metade do séc. XIII: BS2.5.5.3.210 
(Q8/C2-1, Grupo 15), BS2.6.2.3.210R4 (Qs62,75,76, 84,86/C2-1), BS4.4.84.3C.110 (Q8/C2-4, 
Grupo 15); 

 nada permite concluir, face ao valor de amostragem irrisória destas seis peças, que são formas 
exclusivas daqueles períodos ou dos sítios onde foram recolhidos; 

 não há em geral, correspondência entre a forma, pasta e cronologia. Formas diferentes apresentam a 
mesma pasta, com cronologias diferentes. Por exemplo as peças com as expressões morfológicas 
BS2.4.5C?.∞.110 e BS4.4.84.0.260, fabricadas com o tipo de pasta P23, são datáveis, 
respectivamente do séc. VIII ou IX e do séc. XII. Repare-se que não há um único descritor idêntico a 
estas duas expressões. 

 mesmo as pastas aparentemente exclusivas de um determinado período, são usadas em peças com 
morfologias diferentes. É o caso da pasta P9, datável da 1ª metade do séc. XIII, usada em duas peças 
com expressões morfológicas também muito diferentes: BS2.5.5.3.210 e BS4.4.84.3C.110. 

 a única regularidade observada neste conjunto é que todas as formas anteriores ao séc. XII 
apresentam altura do colo igual à altura do bojo ou superior a 2/3 da mesma; 

 
Se estender a análise às peças que apresentam colo e bordo, independentemente da proporção daquele 

em relação ao bojo, é possível comparar 56 peças, ou seja 79,9% das peças com reconstituição mínima da 
forma. Nestas foi possível distinguir 41 associações diferentes de colo e bordo. A maioria desta associações 
(85,4%) só foi identificada numa peça. 
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colos 

bordos 0 i1 1 i2 2 i3 3 4 5 6 7 8 14 19 32 41 56 
110 1 1 2 

 
1 

  
6 

    
1 1 

 
1 

 122 
  

1 
              130 

      
1 

          142 
    

1 
            143 

       
1 

         152 
       

1 
         160 

 
1 

  
1 1 

           210 
  

1 
    

6 1 
 

1 
   

1 
  210R4 

         
1 

       220 
        

1 
        240 

     
1 

           242 
  

1 
              243 

       
1 

         260 
       

2 
         270 

       
1 

         310 
    

1 
  

1 2 
  

1 
    

1 
320 

   
1 

             340 
           

1 
     360 

       
1 1 

        410 
  

1 
              413 

           
1 

     510 
       

3 
         510R2 

 
1 

               
Quadro 5 - Distribuição das peças segundo a associação colo / bordo 

 
Duas associações foram identificadas, cada uma, em 6 peças: colo divergente e direito (4) com bordo 

vertical e direito (110) e colo divergente e direito (4) com bordo divergente e direito (210). A primeira 
registou-se em peças provenientes de contextos datados do séc. VIII ou IX (Q3/C8-33, Grupo 1; K3-3-25, 
Grupo 29; M3-3-111, Grupo 30), do séc. XI ou posterior (Q5/C3-8, Grupo 5) e da 1ª metade do séc. XIII 
(Q11/C2-11, Grupo 13; Q8/C2-4, Grupo 5). A segunda em peças exumadas em contextos do séc. VIII (R2-
4-44, Grupo 26), do séc. VIII ou IX (M4-3-170, Grupo 30), do séc. XI ou posterior (Q5/C3-5, Grupo 5) e da 
1ª metade do séc. XIII (Q33/C2-6, Grupo 12) e sem atribuição cronológica (F12-3-54, Grupo 39; H10-6-70, 
Grupo 41). 

A associação de colo divergente e direito (4) com bordo oblíquo e direito (510) foi identificada em 
três peças, com origem em contextos do séc. IX ou posterior (Q15/C6-3, Grupo 2), da 1ª metade do séc. XIII 
(Q33/C2-7, Grupo 12) e sem atribuição cronológica (F20-3-3, Grupo 36). 
Três  associações foram identificadas em duas peças. A associação de colo vertical e direito (1) com bordo 
vertical e direito (110) só foi identificada em contextos datáveis do séc. VIII ou IX do Castelo Velho de 
Alcoutim (J5-3-61, Grupo 27; R3-1b-71, Grupo 35) em peças fabricadas com o tipo de pasta P22. 

A associação de colo divergente e direito (4) com bordo divergente e estreitado externamente (260) 
registou-se numa peça proveniente de um contexto formado no séc. XII (Q106, 110/C3-1, Grupo 6), e de 
outro sem atribuição cronológica (H10-3-259, grupo 45). 
Encontrou-se a associação de colo divergente e convexo (5) com bordo convergente e direito (310) num 
contexto datável do séc. VIII ou IX (Q4-1b-151, Grupo 34) e noutro atribuível  ao séc. XI ou posterior 
(Q39/C3-1, Grupo 8). 

Ou seja, nem quando se limita a análise só a dois descritores morfológicos se consegue discernir 
alguma regularidade cronológica. As duas  associações mais repetidas encontram-se em peças dos vários 
intervalos cronológicos reconhecidos nesta análise. 
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No entanto a proeminência destas duas associações (4/110) e (4/210), valendo cada uma 10,7% das 
peças em questão permite considerar que representarão as morfologias  mais comuns, típicas talvez, dos 
colos e bordos das barradas/suraybas. Mas cada uma delas encontra-se associada a diferentes formas de 
bojos e bases. As duas expressões seguintes, por exemplo, de peças datáveis do séc. VIII ou IX apresentam 
colo divergente e direito com bordo vertical e direito: BS2.4.5C?.∞.110 e BS2.4.84C.0.110. 
Se só se considerarem os colos, o predomínio dos colos divergentes e direitos (4), é esmagador (41,1%), 
distribuído por todos os períodos cronológicos e associado a 10 tipos de bordo diferentes (110, 143, 152, 
210, 243, 260, 270, 210, 360 e 510) e a 14 tipos de pasta (P2, P3, P9, P6, P15, P19, P20, P22, P23, P26, P31, 
P34, P35, P47). 

Os bordos verticais e direitos (110), os mais comuns neste conjunto (25%), são datáveis do séc. VIII 
ou IX, do séc. XI ou posterior e da 1ª metade do séc. XIII,  e associam-se a 9 diferentes tipos de colos (0, i1, 
2, 4, 14, 19, 41), e a 11 tipos de pastas (P3, P9, P11, P15, P17, P20, P22, P23, P35, P43, P52). Os bordos 
divergentes e direitos (210) encontram-se em 17,9% das peças, encontradas ao longo de toda a cronologia 
em estudo, associado a 5 tipos de colos (1, 4, 5, 7, 32) e a de pastas (P6, P9, P14, P22, P31, P35, P38, P47). 
Estes dados evidenciam que cada tipo de uma determinada característica morfológica (o colo ou o bojo, por 
exemplo), se associa a diferentes tipos de outra característica morfológica e a diferentes tipos de pasta. Se se 
tomar o tipo de colo mais representado (4), e considerando só duas variáveis (bordo e pasta), a amostra em 
estudo (56 peças) apresenta 27 casos diferentes, ou seja 48,2% dos efectivos da amostra. 

No entanto nos tipos de colos menos representados, o que torna esta observação menos fidedigna, 
vislumbra-se a existência de uma distribuição cronológica e espacial1. As peças sem colo (0) estão ausentes 
dos sítios do Algarve Oriental. Os colos verticais e direitos (1) só se distinguiram em peças datáveis do séc. 
VIII e IX e provenientes do Algarve Oriental (Castelo Velho de Alcoutim e Castelo de Salir). Cinco destas 
peças foram fabricadas em pastas exclusivas do Algarve Oriental,  (P2, P14, P22). As pastas de outras duas 
pertencem a pastas comuns a Silves e ao Algarve Oriental (P20 e P45).  

A distribuição dos colos verticais e convexos (2),  divergentes e direitos (4), divergentes e convexos 
(5) e convergentes e convexos (8) é pelo contrário universal, já que estão presentes tanto em Silves como 
nos sítios do Algarve Oriental.  

Uma das peças com colo vertical e convexo (2) está datada do séc. XI ou anterior e este tipo de colo 
está ausente no Castelo Velho de Alcoutim. Esta informação, e considerando a grande representatividade 
dos grupos provenientes deste último sítio, sugere que o uso deste tipo de colo será posterior ao séc. VIII ou 
IX. Os colos de tipo 4, como já foi demonstrado, encontram-se ao longo de todo o período em estudo. Os 
colos de tipo 5 e 8 pertencem a peças datadas do séc. VIII ou IX e do séc. XI ou posterior. Como cada um 
destes tipos de colo só se encontra em três peças, uma delas sem cronologia, é possível que a sua utilização 
se estenda a todo o período islâmico. 

Os restantes tipos de colos,  14, 19, 32, 41 e 56 só se identificaram numa única peça, sendo portanto 
prematura qualquer análise cronológica ou espacial.  
Se se desviar esta análise comparativa para a associação de bojos e pés, é só possível observar 13 
associações diferentes, já que 17 das peças com bojo não apresentam pé, num conjunto de 45 peças. 
  

                                                
1 Ignoram-se aqui os colos que não foram completamente caracterizados. 
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Cronologia CX SPS RPS CVA CR CS 

séc. VIII 
      4 divergente, 

direito 
    

séc. VIII ou 
IX 

2 vertical , 
convexo 

    1 vertical , direito     

      3 vertical , 
côncavo 

    

4 divergente, 
direito 

    4 divergente, 
direito 

    

8 convergente, 
convexo 

    5 divergente, 
convexo 

    

      14 vertical , 
convexo e 
divergente, 
direito 

    

      19 vertical , 
convexo e 
convergente, 
côncavo 

    

séc. IX ou 
posterior 

4 divergente, 
direito 

          

32 vertical , 
côncavo e 
vertical , 
convexo 

          

séc. XI ou 
anterior 

4 divergente, 
direito 

          

séc. XI ou 
posterior 

4 divergente, 
direito 

          

5 divergente, 
convexo 

          

8 convergente, 
convexo 

          

séc. XII 
4 divergente, 

direito 
          

1ª metade do 
séc. XIII 

4 divergente, 
direito 

          

56 divergente, 
convexo e 
divergente, 
côncavo 

          

sem 
cronologia 

  0 sem 
colo 

2 vertical , 
convexo 

7 convergente , 
direito 

  1 vertical , direito 

        4 divergente, 
direito 

4 divergente, 
direito 

          5 divergente, 
convexo 

          8 convergente, 
convexo 

          41 divergente, 
direito e vertical 
, direito 

Quadro 6 - Distribuição espacial e cronológica dos tipos de colos 

 
Uma associação é claramente maioritária, os bojos convergentes e convexos em cima e divergentes e 

direitos em baixo (84), sem pé (0), que perfazem 28,9% das peças com bojo e encontra-se presente em 



 

9 
 

Silves, no Castelo Velho de Alcoutim e no Castelo de Salir, associada a 9 tipos diferentes de pastas (P1, P3, 
P2, P12, P14, P20, P23, P34, P35). As peças com esta associação estão datadas do séc. VIII, séc. VIII ou IX, 
séc. XII e 1ª metade do séc. XIII. A ausência desta associação nos intervalos cronológicos intermédios deve-
se à ausência de publicação de bojos completos datáveis dos mesmos. 
 

 
bojos 

pés ∞4 ∞5 1 i2 i2∞ i2C 2 3 5 8∞ 5C? 14C2 i29 42 56 74C 74C2 84 84C 86 
∞ 

   
7 2 1 2 1 

 
1 1 

  
1 

   
1 

  0 
 

1 1 
   

1 
    

1 1 
 

1 1 1 11 1 1 
1 

        
1 

           1C 1 
                   3 

      
2 

 
2 

           3C 
                 

1 
  

Quadro 7 - Distribuição das peças segundo a associação bojo / pé 

 
Só mais duas associações foram reconhecidas em mais de uma peça. A associação de bojo vertical e 

convexo (2), com pé em anel de perfil convergente (3), observada numa peça proveniente do Castelo de 
Silves e datada da 1ª metade do séc. XIII e numa peça da Residência Paroquial de Silves, sem cronologia. A 
associação de bojo divergente e convexo (5) e pé em anel de perfil convergente (3), anotada noutra peça do 
Castelo de Silves datada da 1ª metade do séc. XIII e noutra peça sem cronologia do Castelo de Salir.  

Note-se que para além destas quatro peças, só mais três apresentam pé em anel. As peças com pé em 
anel perfazem só 15,6% deste grupo, e não há nenhuma proveniente de contextos com datação anterior à 1ª 
metade do séc. XIII. As peças com pé estão presentes no Castelo de Silves, na Residência Paroquial de 
Silves, onde se encontram datadas da 1ª metade do séc. XIII, no Castelo das Relíquias e no Castelo de Salir. 
Estas peças estão ausentes do Salão Paroquial e Torre Albarrã de Silves e do Castelo Velho de Alcoutim. 
Das seis peças cujos bojos apresentam carena, quatro são provenientes de contextos datados do séc. VIII ou 
IX, do Castelo de Silves e do Castelo Velho de Alcoutim, e duas são originárias de contextos sem 
cronologia, da Residência Paroquial e da Torres Albarrã de Silves. 

A principal característica deste conjunto é então a variabilidade, e a possibilidade de várias 
associações de características, independente da origem cronológica de cada peça. Não é possível pois, 
determinar no conjunto estudado, associações constantes de características que possam permitir a 
caracterização de tipos discretos de barradas/suraybas. Estas formas cerâmicas parecem formar um 
continuum composto por três  dimensões: a proporção ente colo e bojo, o grau de verticalidade  e 
arredondamento de cada segmento de perfil. E se há uma evidente preferência por determinadas 
características quando consideradas isoladamente, esta preferência vai esbatendo-se à medida que se analisa, 
não características isoladas, mas associações de características. Quanto maior o número de características for 
considerado, maior variabilidade se discerne no conjunto. 
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Proporção Segmentos de perfil 
 verticalidade arredondamento 
sem distinção entre colo e bordo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
colo > do bordo 

divergente 
 
 
 
 
 
 
vertical 
 
 
 
 
               
              convergente 

convexo                      
 
 
 
 
 
direito 
 
 
 
 
 
 
concavo 
 

Figura 1 - Representação gráfica das três principais dimensões  que condicionam as formas de barrada/suraybas 


