
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO V: ANÁLISE DAS TÉCNICAS DECORATIVAS 
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Nos 109 fragmentos estudados, 19,3% não apresentam decoração. Esta proporção das peças sem 
decoração deve estar inflacionada pelo facto da maioria das peças estarem incompletas, algumas mesmo 
reduzidas a fragmentos. Das peças completas só duas não se encontram decoradas: Q14/C3 (Grupo 18) e 
K3-3-25 (Grupo 29). A primeira encontra-se coberta por esmalte, tratamento de superfície que embeleza só 
por si a peça. Assim a peça K3-3-25 é a única forma completa que não foi intencionalmente embelezada. 
Tendo só em conta o grupo de peças completas, a ausência de decoração, entendia estritamente como a 
aplicação de motivos decorativos na superfície das peças, restringe-se a 11,1%. Este valor continua ainda 
inflacionado, já que as peças esmaltadas sem decoração são unicamente 2% do total de exemplares 
estudados, enquanto a peça esmaltada e completa corresponde a 5,6% do grupo de peças completas. Ou seja 
o peso desta peça é desproporcionado devido ao pequeno número de peças completas. 

Para diminuir a distorção provocada pela fragmentação das peças, a análise estatística só considerou 
as peças decoradas, num total de 88 exemplares. Nestas, foram identificadas oito técnicas decorativas que se 
combinam de 17 formas diferentes. 

 
Legenda 
1 pintura monocroma (PM) 7 caneluras (C) 13 pintura monocroma/incisão/caneluras 

(PM/I/C) 
2 pintura digital monocroma 

(PDM) 
8 molde (M) 14 pintura monocroma/incisão (PM/I) 

3 pintura a azul e cobalto (PAC) 9  esgrafito (E) 15 corda seca parcial/incisão (CSP/I) 
4 pintura a  verde e manganês 

(PVM) 
10 reflexo metálico/caneluras (RM/C) 16 caneluras/incisão (C/I) 

5 corda seca parcial (CSP) 11 decoração plástica (DP) 17 incisão/estampilhagem (I/Es) 
6 incisão (I) 12 pintura monocroma/caneluras 

(PM/C) 
18 sem decoração (SD) 

Figura 1 - Distribuição e frequência das decorações  pelos grupos de barrada/surayba 
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A esmagadora maioria (63,6%) das peças encontram-se decorada com pintura monocroma, quer 
isoladamente (44,3%), quer em associação com outras técnicas decorativas: caneluras (8%), incisão e 
caneluras (2,3%) e incisão (8%). A pintura digital é residual na decoração por pintura monocroma (1,1%) e 
só foi identificada num contexto da 1ª metade do séc. XIII, do Castelo de Silves. 

Esta técnica decorativa encontra-se em todos os sítios estudados, ao longo de todo o período 
islâmico, e associada sobretudo a peças com superfícies com aguada ou alisadas. Estes dois tipos de 
tratamento de superfície, isolados ou em conjunto deverão encontrar-se em cerca de 92,9% das peças com 
pintura monocroma, se se aceitar o raciocínio desenvolvido no Anexo 3, acerca da sua distribuição. 

Quatro das peças mais completas encontram-se decoradas unicamente com pintura monocroma. Duas 
são originárias do Castelo de Silves e estão datadas do séc. VIII ou IX, Q3/C8-33 e Q3/C8-34, (Grupo 1), a 
ambas apresentam aguada nas superfícies e foram fabricadas, respectivamente, com o tipo de pasta P23 e 
P29. As duas apresentam altura do colo maior que 2/3 da altura do bojo (BS2) e colo divergente e direito (4). 
Outra peça, Q14/C3-3 (Grupo 18) a que não foi atribuída cronologia, foi recolhida no Salão Paroquial de 
Silves e encontrava-se também coberta com aguada. Foi fabricada com o tipo de pasta P44, mas a sua 
morfologia é muito diferente das outras peças, já que não apresenta colo (BS0.0) e o bojo é vertical e 
côncavo (3). 

A última peça, H10-6-31 (Grupo 41), com decoração exclusivamente monocroma foi recolhida no 
castelo de Salir, e também não foi datada segundo os parâmetros estabelecidos neste trabalho. Apresenta 
superfícies alisadas e foi fabricada com pasta tipo P20. Distingue-se em todos os parâmetros morfológicos 
das outras três peças, nomeadamente na proporção do colo, cuja altura é menor que 2/3 e maior que 1/3 da 
altura do bojo (BS3) e no colo vertical e convexo (2). 

Quatro peças com perfil quase completo foram decoradas com pintura monocroma e caneluras. Uma, 
Q39/C3-1 (Grupo 8) foi recolhida no Castelo de Silves e encontra-se datada do séc. XI ou posterior. As suas 
superfícies encontram-se provavelmente alisadas e pertence ao tipo de pasta P12, com colo maior que 2/3 da 
altura do bojo (BS2) e divergente e convexo (5). 

Outra peça, RES.P Q7/C3-3 (Grupo 20) foi recolhida na Residência Paroquial de Silves e não foi 
datada. Foi fabricada com o tipo de pasta P20, as suas superfícies encontram-se provavelmente alisadas, e 
apresenta colo com altura inferior a 1/3 do bojo (BS4) e vertical e convexo (2). 

O Grupo 32, datado do séc. VIII ou IX,  também forneceu uma peça, R3-3-306, decorada com 
pintura monocroma e caneluras, fabricada com o tipo pasta P35 e com as superfícies alisadas. Apresenta 
colo maior que 2/3 da altura do bojo (BS2) e vertical e côncavo.  

Finalmente, a mesma associação de técnicas decorativas foi identificada na peça F11-6-27 (Grupo 
42) proveniente do Castelo de Salir e sem atribuição cronológica, fabricada com o tipo de pasta P14, 
superfície alisada, e com colo maior que 2/3 da altura do bojo (BS2) e convergente e convexo.  

Uma única peça completa, Q106, 110/C3-1 (Grupo 6), proveniente do Castelo de Silves e datada do 
séc. XII, foi decorada com pintura monocroma e incisão. Esta peça, com superfícies provavelmente alisadas, 
foi fabricada com pasta tipo P23 e tem colo com altura inferior a 1/3 do bojo (BS4) e divergente e direito 
(4). 

As peças Q39/C3-1 (Grupo 8), R3-3-306 (Grupo 32), F11-6-27 (Grupo 42), Q106, 110/C3-1 (Grupo 
6), e possivelmente a peça H10-6-31 (Grupo 41), apresentam bojo, convergente e convexo em cima e 
divergente e direito em baixo, sem pé (84.0). 

Também só uma peça completa, M3-3-54 (Grupo 29) recolhida no Castelo Velho de Alcoutim e 
datada do séc. VIII ou IX,  foi decorada com pintura monocroma, canelura e incisão. Este exemplar foi 
fabricado com pasta tipo P22 e superfícies alisadas, e tem colo maior que 2/3 da altura do bojo (BS2) e 
vertical e direito em cima e divergente e direito em baixo (14). 
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Cronologia CX SPS RPS TAS CVA CR CS 
séc. VIII     PM, C   
séc. VIII ou 
IX 

PM    PM; CSP; C; PM/C; 
PM/I/C; SD 

  

séc. IX ou 
posterior 

CSP       

séc. XI ou 
anterior 

PM; I       

séc. XI ou 
posterior 

PM; PM/C       

séc. XII M; PM/I       
1ª metade do 
séc. XIII 

PM; PDM; 
PAC; C; E; I; 
RM/C; DP; 
PM/I; I/Es 

 PM     

sem 
indicadores 
cronológicos 

 PM; 
PM/I; 
SD 

PM; 
PM/C; 

PM; PVM; CSP; 
I; PM/I/C; PM/I; 
PM/C 

C; CSP; 
C; 
CSP/I 

PM; PM/C; C/I 

Quadro 1 - Atribuição cronológica e origem das técnicas decorativas 

 
As restantes peças com pintura monocroma encontram-se em peças com superfícies tratadas com 

alisamento e engobe (3,6%), alisamento e brunido (1,8%) e esmalte (1,8%). Os dois primeiros casos poderão 
ser considerados variantes do alisamento e aguada, e portanto as peças correspondentes pertencerão ao 
mesmo universo das peças com pintura monocroma sobre superfícies alisadas ou aguadas, atingindo este 
98,2% das peças com pintura monocroma e 61,4% das peças decoradas. 

Só uma peça esmaltada se encontra decorada com pintura monocroma (Q3/C8-54, Grupo 1). Trata-se 
de uma forma indeterminada, datada do séc. VIII ou IX, e fabricada com o tipo de pasta P33, exclusivo desta 
peça, o que levanta a hipótese de se tratar de um fabrico invulgar nas produções presentes em Silves, 
possivelmente uma importação. 

As peças decoradas só com incisão representam 3,4% das peças decoradas, enquanto as peças só com 
caneluras perfazem 10,2% da mesma população.  Só uma  peça (1,1%) alia estas duas técnicas sem a 
presença da pintura monocroma. Esta peça, H10-6-70 (Grupo 41), recolhida no Castelo de Salir e sem 
atribuição cronológica, foi fabricada com o tipo de pasta P6, com superfícies alisadas, e tem colo com altura 
inferior a 1/3 do bojo (BS4) e divergente e direito (4), como a peça decorada com pintura monocroma e 
incisão, Q106, 110/C3-1 (Grupo 6). No entanto os bojos destas duas peças são bastantes diferentes, e a do 
Castelo de Salir apresenta pé em anel convergente, enquanto a do Castelo de Silves não tem pé. A peça que 
associa os três tipos de decoração (pintura monocroma, caneluras e incisão), M3-3-54 (Grupo 29),  é 
morfologicamente muito diferente destas duas. 

Nenhuma das peças mais completas se apresenta, portanto, decorada só com incisão, o que sugere 
que provavelmente os três fragmentos decorados com incisão pertencerão a peças que também terão sido 
decoradas com pintura monocroma e/ou caneluras. Estes fragmentos apresentam superfícies alisadas 
(Q3/C5-6, Grupo 3 e Q5/C2-22, Grupo 13) e esmaltada (Q11/C2-11, Grupo 13) e foram fabricados, 
respectivamente, nos tipos de pasta P14,  P7 e P35. A pasta P14 foi também usada no fabrico de peças 
decoradas só com canelura ou com pintura monocroma e caneluras, enquanto as pastas P7 e P35 foram 
usadas em peças decoradas com pintura monocroma, o que reforça a presunção destas peças também terem 
sido decoradas com pintura monocroma e/ou caneluras. 

As peças decoradas só com canelura encontram-se datadas do séc. VIII e do séc. VIII ou IX no 
Castelo Velho de Alcoutim e da 1ª metade do séc. XIII no Castelo de Silves. Também foram recolhidas em 
contextos sem informação cronológica independente do Castelo Velho de Alcoutim e do Castelo das 
Relíquias. 

Três peças com perfil completo só foram decoradas com caneluras. Todas apresentam colo maior que 
2/3 da altura do bojo (BS2). Duas, uma proveniente do castelo Velho de Alcoutim e datada do séc. VIII ou 
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IX (Q4-1b-151, Grupo 34), e outra do Castelo de Silves e datada da 1ª metade do séc. XIII (Q8/C2-4, Grupo 
15), apresentam colo divergente e convexo (5). Mas na morfologia do bojo, pé, bordo e na pasta, estas duas 
peças são diferentes. O exemplar de Alcoutim, com superfícies alisadas, foi fabricado com o tipo de pasta 
P20 e o de Silves, provavelmente com superfícies alisadas, com o tipo P9. A pasta P20 também foi 
reconhecida em peças decoradas só com pintura monocroma. 

A terceira peça, F20-3-3 (Grupo 36), também do Castelo Velho de Alcoutim, não se encontra datada, 
foi fabricada com o tipo de pasta P2 e as superfícies  receberam provavelmente aguada, e apresenta colo 
divergente e direito (4) e bojo, convergente e convexo em cima e divergente e direito em baixo, sem pé 
(84.0). Estas são as características morfológicas maioritárias nas peças decoradas com pintura monocroma. 
As peças decoradas com corda seca parcial perfazem 11,8% do conjunto de exemplares decorados, mas 
nenhuma apresenta uma expressão morfológica completa. Uma delas (1,1%) associa motivos incisos à corda 
seca parcial.  

Três dos fragmentos decorados com corda seca parcial formam o Grupo 2, proveniente do Castelo de 
Silves e datado  do séc. IX ou posterior. As superfícies de dois destes fragmentos foram provavelmente 
alisadas (Q3/C6-2 e Q3/C6-11), enquanto as superfícies do terceiro fragmento (Q15/C6-3) receberam 
aguada. Estes três fragmentos foram fabricados, respectivamente, com pastas de tipo P38, P45 e P35. A peça 
Q3/C6-2 apresenta colo vertical e côncavo em cima e vertical e convexo em baixo (32) e bordo divergente e 
direito (210). A peça Q15/C6-3 apresenta colo divergente e direito (4) e bordo oblíquo e direito (510). 
Outro fragmento (SILV. 2-OC./C5-19, Grupo 22) decorado com corda seca parcial é proveniente da Torre 
Albarrã de Silves e não se encontra datado. Foi fabricado com o tipo de pasta P39, com superfícies 
provavelmente alisadas e não permite nenhuma reconstituição de forma. 

No Castelo Velho de Alcoutim também foi recolhido um fragmento decorado com corda seca parcial 
(R3-3-308 / Q3-3-270, Grupo 32) e datado do séc. VIII ou IX, fabricado com pasta de tipo P34 e com a 
superfície interna alisada e a superfície externa engobada. Este fragmento apresenta colo divergente e direito 
(4), bojo convergente e convexo em cima (8∞) e bordo divergente e estreitado internamente (270). 
No Castelo das Relíquias foram exumados dois fragmentos decorados com corda seca parcial, não datados, 
fabricados com o tipo de pasta P15 e superfícies alisadas. A peça F12-3-49 caracteriza-se morfologicamente 
por bojo divergente e convexo (5) e pé em anel de perfil vertical (1). A peça F13-2-119 (Grupo 40) combina 
a corda seca parcial com decoração incisa e apresenta colo divergente e direito em cima e vertical e direito 
em baixo (41) e bordo vertical e direito (110).  

As peças decoradas com corda seca parcial retingem-se a contextos datados do séc. VIII ou IX e do 
séc. IX ou posterior, mas são, morfologicamente, dissemelhantes. Apresentam o mesmo tipo de tratamento 
verificado nas peças decoradas com pintura monocroma, com excepção da peça engobada. No entanto esta 
peça, publicada por HC, pode corresponder às peças aguadas apresentadas por RVG, já que a primeira 
autora não considera a aguada na sua sistematização de tratamentos de superfície (cf. ponto 2.2.1). 
Três dos tipos de pasta usados nestas  peças, P34, P35 e P45, também foram usados em peças decoradas com 
pintura monocroma. Um tipo de pasta, P38, só foi identificado na peça Q3/C6-2. As pastas P15, P34 e P39, 
foram também reconhecidas em fragmentos não decorados, que, como já se demonstrou, provavelmente 
pertencerão a peças decoradas. Ou seja os tipos de pasta usados em peças decoradas com corda seca parcial 
também são usados em peças decoradas com pintura monocroma. 

Nos sítios do Algarve Oriental só se identificaram quatro técnicas decorativas, para além de uma das 
peças inteiras não decoradas: pintura monocroma, caneluras, incisão e corda seca parcial. As restantes 
técnicas decorativas, pintura a azul-cobalto, pintura a verde e manganês, reflexo metálico, molde, esgrafito, 
decoração plástica e estampilhagem, que perfazem no total  13,6% das peças decoradas, são exclusivas de 
Silves. 

Um único fragmento (Q86/C3-1, Grupo 7), datado do séc. XII, apresenta decoração a molde. Este 
fragmento, com superfícies esmaltadas, não permite qualquer reconstituição de forma e foi fabricado com o 
tipo de pasta P40, exclusivo desta peça. 

Cinco fragmentos (5,7%), datados da 1ª metade do séc. XIII, estão decorados com estrafegos. 
Pertencem aos Grupos 10, 11, 15 e  17 do Castelo de Silves, encontra-se todos engomados e nenhum 
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permite reconstituição de forma. Foram fabricados com os  tipos de pasta P9,  P35 e P36. A pasta P35 foi 
também usada em peças decoradas com pintura monocroma e corda seca parcial e o tipo P36 é exclusivo dos 
dois fragmentos esgravatados do Grupo 17. 

Só um fragmento (Q223/C2-1, Grupo 9), datado da  1ª metade do séc. XIII se encontra decorado com 
pintura a azul e cobalto em superfície esmaltada. Foi fabricado com o tipo de pasta P34, também usado em 
pelas decoradas a pintura monocroma e corda seca parcial, e tem colo divergente e direito (4) com bordo 
vertical, espessado externamente e secção oval (143). Este tipo de bordo só foi identificado neste fragmento. 

Uma peça de perfil completo (Qs62,75,76, 84,86/C2-1, Grupo 17), também se encontra datada da  1ª 
metade do séc. XIII, encontra-se decorada motivos desenhado com a técnica de reflexo metálico associada a 
caneluras, com superfícies esmaltadas. Morfologicamente pertence ao grupo maioritário, entre as peças 
completas, com colo maior que 2/3 da altura do bojo (BS2), é original quanto a forma do colo, divergente e 
côncavo (6), e bordo, divergente e direito sobre rebordo horizontal  (210R4). Mas a associação do bojo, 
vertical, convexo (2) e do pé em anel com perfil convergente (3) é parecida com um exemplar da Residência 
Paroquial de Silves (RES. P Q7/E2/C4-6, Grupo 19), decorado com pintura monocroma sobre aguada. 
Foi fabricada com o tipo de pasta P44, também usada na peça Q14/C3-3 (Grupo 18) do Salão Paroquial de 
Silves, decorada com pintura monocroma. Note-se que estas duas peças morfologicamente são 
completamente dissemelhantes.  
 

 
Figura 2 - Distribuição das técnicas decorativas pelos tipos de tratamento de superfície das formas de barrada/surayba 

 
O Grupo 15, datado da  1ª metade do séc. XIII,  possui uma peça decorada com incisão e 

estampilhagem, Q7/C2 -6, e outra com decoração plástica e caneluras, Q8/C2-1. Estas duas peças foram 
fabricadas com a pasta tipo P9 e suas superfícies encontram-se provavelmente alisadas. A peça Q7/C2 -6 
não permite reconstituição de forma, enquanto a peça Q8/C2-1 possui perfil completo (BS2.5.5.3.210). A 
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caneluras/incisão incisão/estampilhagem sem decoração
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morfologia desta peça, se no conjunto não se repete em nenhuma das peças, não apresenta nenhuma 
característica única. 

Note-se que todas as peças do Grupo 15, recolhidas no Compartimento 2 da Casa B do Castelo de 
Silves foram todas fabricadas com pasta de tipo P9, que de resto é exclusivo deste grupo. A este grupo 
pertence ainda um fragmento esgravatado (Q34/C2-3) e uma peça inteira decorada unicamente com 
caneluras (Q8/C2-4), já referidos.  

Os dois fragmentos, SILV. 2-OR./C5-3 e SILV. 2-OR./C5-21 (Grupo 23), decorados com pintura a 
verde e manganês em superfície esmaltada foram recolhidas na Torre Albarrã de Silves e não se encontram 
datadas. Foram ambos fabricados com o tipo de pasta P49 mas não permitem qualquer reconstituição de 
forma. Este tipo de pasta é exclusivo destes fragmentos. 
Esta análise das técnicas decorativas permite as seguintes conclusões acerca das formas de barrada/surayba: 

 A pintura monocroma é a técnica decorativa característica das formas de barrada/surayba, quer 
isoladamente quer em associação com outras duas técnicas decorativas: caneluras e incisão. 

 A pintura monocroma, incisão e caneluras, sobre superfícies alisadas e/ou aguadas, formam o 
reportório de técnicas utilizadas consistentemente nestas formas, entre o séc. VIII e a 1ª metade do 
séc. XIII, tanto em Silves como no Algarve Oriental. Estas técnicas não têm por isso qualquer valor 
como indicador cronológico ou significado espacial e não se associam a nenhuma morfologia ou 
fabrico em particular. 

 A incisão é usada só como complemento de outras técnicas: pintura monocroma, caneluras, corda 
seca parcial  e estampilhagem. 

 Pelo contrário as caneluras podem ser usadas como única técnica decorativa. 
 A corda seca parcial, em superfícies alisadas e/ou aguadas, foi usada entre o séc. VIII ou IX e o séc. 

IX ou posterior. Não aparece em nenhum contexto atribuível ao séc. XI ou posterior. 
 A maioria das peças decoradas com corda seca parcial apresentam os mesmos tipos de pasta das 

peças decoradas com pintura monocroma, o que permite levantar a hipótese de se tratarem dos 
mesmos fabricos. 

 Nos sítios do Algarve Oriental só se identificaram quatro técnicas decorativas, para além de uma 
peça não decorada: pintura monocroma, caneluras, incisão e corda seca parcial. 

 As seguintes técnicas decorativas são exclusivas de Silves: pintura a azul-cobalto, pintura a verde e 
manganês, reflexo metálico, molde, esgrafito, decoração plástica e estampilhagem 

 As peças esgrafitadas são uma produção da 1ª metade do séc. XIII. 
 O tipo de pasta P35, também utilizado em peças decoradas com pintura monocroma e corda seca 

parcial, foi usado no fabrico de peças esgrafitadas. 
 O tipo de pasta P34, reconhecido em peças decoradas com pintura monocroma e corda seca parcial, 

foi usado no fabrico de peças esmaltadas decoradas com pintura a azul e cobalto. 
 O tipo de pasta P44 foi usado em peças decoradas com pintura monocroma e com reflexo metálico. 
 O tipo de pasta P9, datável da 1ª metade do séc. XIII não foi usado em peças decoradas com pintura 

monocroma. Foi pelo contrário usado em peças com técnicas decorativas relativamente raras 
(caneluras) ou muito raras (estampilhagem e decoração plástica) no conjunto estudado. 

 
A informação disponível permite levantar as seguintes hipóteses acerca das formas de barrada/surayba, 

que, por se basearem num número mínimo de fragmentos, não podem ser verificadas só com a informação 
aqui trabalhada: 

 O uso de pintura monocroma em superfície esmaltada será datável do séc. VIII ou IX e encontra-se 
possivelmente em peças importadas. 

 O tipo de pasta P38, datado  do séc. IX ou posterior,  poderá ser exclusivo de peças decoradas com 
corda seca parcial 

 O uso das  seguintes técnicas decorativas poderá ser datável da 1ª metade do séc. XIII: pintura a azul 
e cobalto em superfície esmaltada, reflexo metálico associada a caneluras em superfície esmaltadas, 



8 
 

decoração plástica e caneluras sobre superfície alisadas; estampilhagem associada a incisão sobre 
superfície alisada. 

 O tipo de pasta P36 pode ser exclusivo de peças esgrafitadas. 
 O tipo de pasta P49 poderá ser exclusivo dos fragmentos decorados com pintura a verde e manganês 

em superfície esmaltada. Foram exumados em contexto sem datação independente de paralelos 
cerâmicos. 

 


