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Resumo: 

 

O presente trabalho tem como objectivo a caracterização da unidade de produção de preparados 

de peixe da Casa do Governador da Torre de Belém nas suas diferentes componentes: análise 

estratigráfica, arquitectura e componente artefactual. 

 

A unidade de produção da Casa do Governador da Torre de Belém é um complexo edificado em 

uma única fase de construção, de planta regular, com uma área total de 1525,08 m². Registaram-

se 34 tanques, de diferentes dimensões, e possivelmente funcionalidades. Em termos cronológi-

cos, terá laborado entre os séculos I-II e o século V, ainda que existam evidências materiais de 

uma ocupação no século VI. Contudo, a análise da dispersão estratigráfica dos elementos data-

dos do século VI não permitem associar este momento ao processo produtivo. A caracterização 

desta ocupação tardia encontra-se por isso condicionada. A análise da componente artefactual e 

do registo estratigráfico permitiu ainda determinar ritmos de abandono dos espaços, consideran-

do-se que a unidade de produção não terá funcionado na sua totalidade até ao século V. 

 

De salientar ainda o contributo de outras disciplinas para uma melhor compreensão do sítio, 

como seja a zooarqueologia e a arqueometria, no âmbito do projecto ―A indústria de recursos 

haliêuticos no período romano: a fábrica da Casa do Governador da Torre de Belém, o estuá-

rio do Tejo e a fachada atlântica” – PTDC/HAH/74057/2006” financiado pela FCT. 

 

 

Palavras-Chave:  

Casa do Governador da Torre de Belém; Olisipo; Tejo; Preparados de Peixe; Ânforas 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 

The main objective of the present research work involves the characterisation of the Roman 

production centre of fish preserves at the Casa do Governador da Torre de Belém, Lisbon, in its 

several components: stratigraphic, architectural and artefactual assemblage.  

 

The site at the Casa do Governador da Torre de Belém was a factory complex that was built in 

a single construction phase, with a regular plan, occupying an area of 1525,08 m². A total of 34 

processing vats were identified, varying in dimension and, possibly, functionality. In chronolog-
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ical terms, it seems to have functioned between the 1st/2nd and the 5th centuries AD, while 

some of the materials found also suggest an occupation as late as the 6th century AD. However, 

the stratigraphic analysis of materials datable to the 6th century does not indicate their associa-

tion with a phase of industrial activity, limiting the scope for the interpretation of this late phase 

of occupation at the site. The study of the artefactual assemblage and of the stratigraphic register 

also allowed the identification of rythms of abandonment of certain areas, demonstrating that 

this production centre didn’t always functioned in its entirety until the 5th century.  

 

An emphasis is also made on the contribution of other disciplines, such as zooarchaeology and 

archaeometry, towards a better understanding of the site, in the context of the Project ― The in-

dustry of marine resources during the Roman Period: the factory at the Casa do Governador da 

Torre de Belém, the Tagus estuary and the Atlantic Sea coast  (A indústria de recursos haliêuti-

cos no período romano: a fábrica da Casa do Governador da Torre de Belém, o estuário do Te-

jo e a fachada atlântica) – PTDC/HAH/74057/2006” sponsored by FCT. 

 

 

Key-words:  

Casa do Governador da Torre de Belém (Lisbon); Olisipo; Tagus, Roman Fish Products; 

Amphorae 
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1 INTRODUÇÃO  

O estudo do sítio da Casa do Governador da Torre de Belém (CGTB) representa um importante 

passo na compreensão de uma das mais importantes actividades económicas durante o período 

romano na Lusitânia. A identificação do sítio resultou de trabalhos arqueológicos decorrentes da 

construção de um hotel de charme e como consequência deste edifício ser um imóvel em vias de 

classificação, situado na Zona Especial de Protecção da Torre de Belém e do Mosteiro dos Jeró-

nimos, decorrendo desse estatuto a necessidade de se realizarem sondagens de diagnóstico com 

o objectivo de determinar o potencial arqueológico da área. 

 

A realização de sondagens de diagnóstico permitiu a identificação de contextos susceptíveis de 

serem caracterizados como cetárias, hipótese que se confirmou após o início dos trabalhos de 

escavação em área, que se realizou em todas as zonas que seriam afectadas pela referida obra. 

Decorrente desses trabalhos, identificaram-se 34 tanques, de dimensões e morfologias variadas, 

dos quais se escavaram 31. 

 

A presente dissertação apresenta como principal objectivo a caracterização do sítio romano da 

Casa do Governador da Torre de Belém, privilegiando a análise da estratigrafia, com referência 

à componente artefactual associada, e da arquitectura, tendo sempre como objectivo a percepção 

do seu papel em contextos mais amplos. Qual a ligação com Olisipo? Qual o contexto social em 

que se insere? Para que mercados produzia? Os dados obtidos na intervenção nem sempre serão 

suficientes para dar resposta a estas questões, no entanto, enquanto linha de investigação, o arte-

facto é apenas um meio para chegar a um fim último, que neste caso será a compreensão da pro-

dução de preparados de peixe e da posição que este sítio ocupava nesse panorama. 

Como todo o registo arqueológico, também o que resultou da escavação na Casa do Governador 

apresenta lacunas, na sua maioria consequência do próprio contexto em que se realizou a inter-

venção. Ainda que o edifício quinhentista da Casa do Governador tenha aproveitado as estrutu-

ras romanas como alicerces, o que possibilitou a sua preservação, em determinadas áreas a con-

cepção de espaço era obviamente distinta, o que implicou não raras vezes a destruição de estru-

turas romanas. Por outro lado, foi ainda necessário lidar com os próprios constrangimentos de 

um contexto de obra, em que determinadas áreas não necessitaram de ser intervencionadas ou 

outras, que por motivos de segurança tiveram de ser abordadas de forma mais cuidadosa, o que 

em determinadas situações implica uma abordagem segmentada dos contextos arqueológicos. 

As perguntas que ficam por fazer no decorrer do processo de escavação revelam-se sempre as 

mais importantes, procurando-se, como forma de colmatar quaisquer ausências, um registo o 
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mais exaustivo possível, para que novas perguntas, que surjam em virtude de novas abordagens 

ou novas problemáticas, possam sempre ser respondidas. 

 

A presente dissertação procura, para além da apresentação factual dos dados recolhidos, já mate-

rializados no respectivo relatório técnico, interpretá-los à luz do panorama actual dos conheci-

mentos relativamente à problemática da produção de preparados de peixe na província da Lusi-

tânia, não excluindo nunca a possibilidade de novas abordagens e novas leituras. O sítio da Casa 

do Governador encontra-se em estudo, numa perspectiva multidisciplinar/ interdisciplinar, no 

projecto A indústria de recursos haliêuticos no período romano: a fábrica da Casa do Gover-

nador da Torre de Belém, o estuário do Tejo e a fachada atlântica – PTDC/HAH/74057/2006, 

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e coordenado por Carlos Fabião. Procu-

ra-se dessa forma estudar de forma sistemática todas as variantes envolvidas no processo de 

produção de preparados de peixe, de que esta dissertação é apenas parte. 

 

Assim, o presente trabalho organiza-se em duas partes fundamentais. Na primeira parte realiza-

se o enquadramento histórico, nas vertentes político-militar e económica, valorizando os aspec-

tos que permitam a compreensão das suas principais características e a cronologia dos estabele-

cimentos de produção de preparados de peixe no actual território português. 

 

Na segunda parte apresenta-se o sítio da Casa do Governador da Torre de Belém, procurando-se 

uma descrição sistemática dos contextos intervencionados de época romana. As realidades de 

Época Moderna/ Contemporânea serão abordadas sempre que afectem directamente os contex-

tos romanos, procurando-se determinar de que forma ocupações posteriores afectaram os con-

textos em estudo. A componente artefactual será abordada enquanto elemento fundamental para 

determinar ritmos de ocupação/ abandono, sempre conjugada com a vertente estratigráfica. O 

objectivo primordial do presente trabalho é apresentar o sítio, nas suas diversas variantes, com a 

interpretação dos dados, deixando em aberto a possibilidade de no futuro se realizarem novas 

leituras/ abordagens desses mesmos dados. 

 

Nem todas as perguntas serão respondidas e provavelmente algumas mais serão colocadas, 

fazendo estas contingências parte do processo de conhecimento, que apenas com novos dados, 

que valem não só por si mas principalmente porque muitas vezes permitem novas leituras e 

novas abordagens de dados antigos, pode ser progressivamente sustentado. Todo o conhecimen-

to é datado, e deve ser perspectivado à luz dos dados e meios com os quais foi produzido. 
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2 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

O sítio da Casa do Governador da Torre de Belém corresponde ao quarteirão definido pela Tra-

vessa da Saúde (a Este), Rua Bartolomeu Dias (a Norte), Av. Da Torre de Belém (a Oeste) e Av. 

da Índia (a Sul), na freguesia de Santa Maria de Belém, Lisboa. A sua localização privilegiada 

no estuário do Tejo e a proximidade do rio terão representado em época romana importantes 

factores para a construção de uma unidade de produção de preparados piscícolas. Essa mesma 

posição geográfica voltaria a ser determinante no século XVI para a construção do actual imó-

vel. 

 

A posição estratégica da cidade de Olisipo em relação ao Tejo foi determinante no processo da 

conquista romana, assumindo especial ênfase na campanha de Décimo Junio Bruto: ―Alem disto 

[Bruto] fortificou Oliosipon que é pela sua posição a chave do rio, com o fim de dominar o seu 

curso, e de poder sempre fazer chegar ao seu exército as provisões precisas: por natureza estas 

duas cidades [Lisboa e Moron] são as mais fortes entre as que marginam o Tejo ‖ (Estrabão, 

Livro III, III. 1, citado in Pereira, 1878, p. 26). 

 

Estas mesmas características voltariam a ter um importante papel aquando do estabelecimento 

de várias unidades de produção de peixe na actual baixa de Lisboa e na própria Casa do Gover-

nador, na medida em que o Tejo funcionava como uma importante via comercial, fundamental 

para o comércio a uma escala regional: ―O Tejo com 20 estadios de largura na sua boca tem ao 

mesmo tempo bastante profundidade para que os maiores transportes do comércio o possam 

subir […]‖ (Estrabão, Livro III, III. 1, citado in Pereira, 1878, p. 26). 

 

Relativamente ao Tejo, as suas características naturais revelaram-se de extrema importância 

para o desenvolvimento desta actividade económica, já que ―Este rio alem de mui piscoso abun-

da também em mariscos‖ (Estrabão, Livro 3º, III. 1, citado in Pereira, 1878: p. 26). Ainda que 

Estrabão não tenha viajado pela Península Ibérica, procurou saber tudo o que sobre esta região 

se tinha dito e escrito, e conhecia bem a literatura geográfica e histórica anterior à sua época. No 

entanto, tem apenas em consideração os autores de três séculos anteriores à sua época, despre-

zando a informação dos mais antigos, à semelhança do que já havia feito Políbio (Bolufer, 1912, 

p. 41). Importa valorizar as características mencionadas por Estrabão relativamente à abundân-

cia de peixe e marisco no Tejo, numa altura em que não se encontra arqueologicamente atestada 

a exploração destes recursos em larga escala, assim como a produção de preparados de peixe. 
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3 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

3.1 ROMA E A PENÍNSULA IBÉRICA 

Em 197 a.C., após o fim da 2ª Guerra Púnica, esboçou-se o primeiro projecto de criação de uma 

administração provincial, que se traduziu na primeira cisão administrativa da Hispânia, divi-

diindo o território em duas províncias: Hispânia Citerior, a oriente, e Hispânia Ulterior, a oci-

dente, governadas por dois  pretores. A ocupação nesta fase assumia um carácter predominan-

temente militar, com o objectivo de controlar e explorar o território. 

 

A primeira grande campanha militar no actual território português realizou-se em 138 a.C., e foi 

da responsabilidade de Décimo Júnio Bruto, novo governador da província da Ulterior. ―Estra-

bão refere que fortificou Olisipo, e que utilizou, como base de operações, a cidade indígena de 

Moron, situada à beira do Tejo a uns 500 estádios do mar.‖ (Alarcão, 1988, p. 22).

 

Em 27 a.C. Octaviano assume o poder vitalício em Roma e adopta o título de Augusto. Neste 

ano a Hispânia conhece reformas administrativas, nomeadamente a divisão da província da 

Ulterior em duas: Bética e Lusitânia, ficando a primeira na dependência do Senado e a segunda 

na dependência directa do imperador. Esta divisão administrativa parece ter-se consumado em 

27 a.C., embora subsistam algumas dúvidas (Fabião, 1992, p. 236). 

3.1.1 Lisboa 

A cidade de Olisipo teria sido um aglomerado indígena, já com funções urbanas, que foi utiliza-

da como ponto de apoio à campanha de Décimo Júnio Bruto em 138 a.C., tendo o governador 

da Ulterior fortificado Olisipo com o intuito de possibilitar o abastecimento aos contingentes 

militares por via marítima (Fabião, 1992, p. 217). A sua posição geográfica, junto ao oceano, 

com uma importante via natural de acesso ao interior, o Tejo, terá sido determinante para o 

papel de centro populacional que assumiu ao longo dos tempos (Fabião, 1992, p. 231). 

 

Plínio-o-Velho ( Pinio-o-Velho, 4,117, cit. in Guerra, 1995, p. 102) menciona que o nome com-

pleto de Olisipo era Felicitas Iulia Olisipo, classificando-a como municipium civium Romano-

rum, estatuto que terá adquirido entre os anos de 31 e 27 a.C. (Faria, 1999, p. 37). Durante o 

principado de Augusto Olisipo conhece uma reestruturação urbanística, que se insere num plano 

mais abrangente de reformas levadas a cabo por Augusto na Hispânia e no restante império. 

 

A população olisiponense era constituída, se nos basearmos nos elementos epigráficos disponí-

veis, por indivíduos de origem latina, oriental e indígena, por esta ordem de frequência (Ribeiro, 

1994, p. 85). Segundo V. Mantas, a estrutura sócio-económica da cidade, pelo menos durante os 
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dois séculos do Alto Império, parece ser dominada por um grupo de famílias de origem itálica 

ou profundamente romanizada, sublinhando-se as fortes ligações à província da Bética (Mantas, 

1999, p. 33), destacando-se os Cassii, com origem provável no Norte de Itália, e que representa-

ram uma das mais importantes famílias de Olisipo (Mantas, 1999, p. 32). 

 

As práticas religiosas que deixaram vestígios na cidade são variadas: o culto imperial, os deuses 

do panteão clássico, cultos orientais e divindades indígenas (Mantas, 1990, 168). Olisipo foi 

sede de diocese a partir de meados do século IV (Bugalhão, 2001, p. 51). 

 

A cidade terá sido tomada pelo rei suevo Remismundo em 469, estando um século depois já sob 

domínio dos visigodos (Alarcão, 1994: 63, Bugalhão, 2001, 51). Durante a Alta Idade Média 

não se verificou um corte total com o Mediterrâneo, e durante o domínio visigótico Lisboa con-

tinua a receber a navegação de longo curso vinda do Império Bizantino (Mantas, 1999, p. 35). 
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4 PRODUÇÃO DE PREPARADOS DE PEIXE: ENQUDRAMENTO HISTÓRICO 

As condições naturais da província da Lusitânia, como a ampla frente atlântica, o clima e a exis-

tência de matéria-prima essenciais para a produção de preparados de peixe (recursos marinhos e 

sal) (Edmondson, 1990, p 130; Étienne, Mayet, 2002, p.103; Fabião, 2009b, p. 555), favorecem 

o florescimento desta actividade económica nesta região do Império. 

 

Segundo vários autores, os produtos de salga de peixe da Península Ibérica foram conhecidos na 

própria Atenas já no século V a. C. (Ferreira, 1969, p. 124). Marcial, nascido e morto em Bilbí-

lis, deixou as melhores referências do garum peninsular, assim como Eupolis (466-411 a. C.), 

autor que fornece o mais antigo testemunho escrito sobre a pesca nesta época (Ferreira, 1969, p. 

124-125). Estrabão menciona não só Gades, como Sexi, Mellaria e Malaca, entre outras cida-

des, como lugares de produção de preparados de peixe (Ponsich, 1988, p. 51). Estes preparados 

seriam produzidos na cidade de Gades e teriam uma grande aceitação no Mediterrâneo oriental, 

em zonas de influência fenícia e grega (Bugalhão, 2001, p. 37). 

 

A produção de preparados de peixe em época pré-romana encontra-se atestada essencialmente 

na área de influência de Gades. Os preparados de peixe de Cádiz, possível núcleo de onde eram 

exportados, são referidos pelo autor grego Eupolis (446-441 a.C.) (Blázquez, Montenegro, 

1995, p. 233). Estes produtos seriam inicialmente consumidos por uma elite urbana, denotando 

uma influência do mundo helénico e púnico. A assimilação pelos romanos deste tipo de condi-

mentos resulta da sua expansão para o mediterrâneo oriental, e é feita inicialmente por uma elite 

urbana e traduzia-se numa progressiva sofisticação e gosto pelo exótico. Nas restantes zonas do 

império, a assimilação destes produtos constituiu uma aculturação e aproximação às elites colo-

nizadoras. A alimentação funcionaria como um meio de diferenciação social (Bugalhão, 2001, 

p. 45). 

 

Ainda que não se tenham registado até ao momento indícios de uma produção na Lusitânia em 

época pré-romana, existem evidências materiais de que a importação deste produtos era uma 

realidade no século V a.C. na cidade que hoje tem o nome de Lisboa, altura em que terão chega-

do as primeiras ânforas T-11.2.1.2, e que se terá prolongado até ao século III a.C. (Pimenta, 

2006, p. 224). Segundo João Pimenta, os dados disponíveis não são suficientes para determinar 

qual a representatividade dos preparados piscícolas na economia da cidade. O mesmo autor veri-

fica que com a chegada dos contingentes militares, a presença de ânforas relacionadas com o 

transporte de preparados de peixe aumenta exponencialmente, situação expectável, já que estes 

produtos representavam um importante elemento na dieta alimentar dos soldados. A maioria dos 

contentores era proveniente da área do Estreito de Gibraltar, atestando a dinâmica comercial 
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entre as duas regiões. Durante este período, as ânforas de preparados de peixe são apenas 

suplantadas em termos numéricos pelas ânforas vinárias (Pimenta, 2006, p. 224). Já no conjunto 

anfórico proveniente do Teatro Romano (Campanhas de 2005, 2006 e 2007), a representativida-

de de contentores relacionados com os preparados piscícolas é maior relativamente às ânforas 

vinárias. Esta constatação é válida tanto para uma época mais recuada, como para o período a 

partir do terceiro/ último quartel do século I a.C. (Filipe, 2008, p. 93-94).  

 

A utilização recorrente de preparados de peixe nas receitas de Apicius é sugestiva da sua impor-

tância na dieta alimentar romana. Estes produtos eram consumidos por todas as classes sociais, 

ainda que em variantes diferentes com distintos propósitos. Edmondson refere que as evidências 

arqueológicas registadas em Pompeia indicam o consumo de preparados de peixe, de diferentes 

qualidades, em casas de ricos e pobres (Edmondson, 1987, p. 102). A conservação e salga repre-

sentavam importantes características para a adopção destes produtos. Uma parcela significativa 

da população tinha uma dieta alimentar de base vegetariana, com uma necessidade acrescida de 

sal, o que fazia com que os preparados de peixe fossem muitas vezes consumidos como seu 

substituto, dada a elevada saturação deste componente na sua composição. Para além da impor-

tância do sal, destaca-se ainda o facto de o peixe consumido nestes produtos representar a fonte 

de proteína animal mais acessível às classes sociais mais baixas. O aspecto referente a uma 

melhor conservação dos alimentos desempenha igualmente um valor acrescido para a relevância 

dos preparados de peixe na dieta alimentar. 

 

A necessidade de alimentar os exércitos, a capital e de suprir as carências alimentares em pontos 

distantes do império representou igualmente um incentivo para o desenvolvimento das técnicas 

de conservação e transporte (Bugalhão, 2001, p. 46). Esta vertente pode ser atestada pelo registo 

arqueológico, através da representatividade de ânforas utilizadas para o envasamento e transpor-

te de preparados de peixe, de produção hispânica, em contextos fora deste espaço geográfico. 

Em Ostia, no depósito datado da época de Augusto de La Longarina, num total de 168 ânforas 

provenientes da Península Ibérica, 104 continham restos de garum, ou outros preparados de pei-

xe. Nas termas do Nadador (Ostia) a percentagem de ânforas provenientes da Península Ibérica 

relacionadas com o transporte de preparados de peixe é igualmente mais expressiva quando 

comparada com as ânforas oleárias e vinárias (Edmondson, 1987, p. 103-104). Estas ânforas 

continuam a ser predominantes no contexto do material anfórico oriundo da Península Ibérica 

registado em Pompeia e Castro Pretorio, em Roma (Edmondson, 1987, p. 104). Fora da Penín-

sula Itálica, registou-se igualmente uma percentagem de ânforas de preparados de peixe em 

vários sítios identificados ao longo da fronteira do rio Reno (Edmondson, 1987, p. 102). 

 

Na Britannia os preparados de peixe representam o terceiro produto transportado em ânforas 

com maior representatividade. A presença deste produto remonta à Idade do Ferro, circunscre-



16 

vendo-se às tribos do sul e sudeste, onde se registaram igualmente importações de vinho e azei-

te. Com a conquista romana, a presença deste produto assume maior expressividade, tendo 

como destino último os novos emigrantes e os contingentes militares, comprovando-se esta 

última relação com a percentagem de ânforas de transporte de preparados de peixe em sítios 

como Kingsholm, Inchtuthill, Newstead e Carlisle. No que concerne à origem destes produtos, a 

análise das pastas de ânforas associadas (Beltran I, II-A e II-B) permitiu apontar o sul da Hispâ-

nia como a principal fonte de origem, ainda que existam evidências, pontuais, de outras prove-

niências, como a Lusitânia e o Norte de África (Carreras Monfort, 2000, p. 142). 

 

As actividades relacionadas com a exploração dos recursos marinhos assumiram grande relevo 

na província da Lusitânia romana, com especial destaque para a produção de preparados de pei-

xe. No entanto, subsistem diferentes questões relacionadas com esta actividade para as quais não 

existem ainda respostas definitivas. 

4.1 ORIGENS, ROMANIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E FIM DA PRODUÇÃO DE 

PREPARADOS DE PEIXE 

4.1.1 Época Pré-Romana 

A origem pré-romana da actividade de produção de preparados de peixe na Península Ibérica 

tem suscitado diferentes explicações, nomeadamente a influência púnico-cartaginesa, a influên-

cia grega ou evolução autóctone (Lagóstena Barrios, 2001, p. 203). L. Lagóstena Bárrios refere 

que esta actividade em época pré-romana apresenta duas fases, a primeira, mais arcaica, ligada 

aos núcleos fenícios (séculos VII-V a.C.) e uma segunda coincidente com a maior influência 

púnica (séculos IV-II a.C.) (Lagóstena Barrios, 2001, p. 204). O mesmo autor menciona que se 

conhecem através de diversas fontes um conjunto de sítios com instalações conserveiras entre os 

séculos V e II a.C. (Lagóstena Barrios, 2001, p. 204). 

 

Em algumas áreas do Império, como na Sicília e na baía gaditana, as evidências arqueológicas 

comprovam que a produção de preparados de peixe se realizava já em época púnica. No primei-

ro caso, demonstram a descoberta de ânforas púnicas nas unidades de produção. No caso da baía 

de Cádiz, existem inúmeros exemplos de sítios intervencionados na própria cidade que atestam 

esta origem, como ―Las Redes‖, Cádiz (Frutos, Chic, Berriatua, 1988), Plaza de Asdrúbal 

(Muñoz Vicente, Fruto Reyes, 2004: 135; García Vargas, 2004: 105), Avenida de Andalucía e/ 

a Ciudad de Santander (Muñoz Vicente, Fruto Reyes, 2004, p. 138; García Vargas, 2004, p. 

105), Avenida de García Sola e/a Anda. De Portugal, Cádiz (Muñoz Vicente, Fruto Reyes, 

2004, p. 139; García Vargas, 2004: 105), Rua Doctor Gregorio Marañon (Muñoz Vicente, Fruto 

Reyes, 2004, p. 140) e em Porto de Santa Maria, Puerto-19 (Gutiérrez López, 2004). 
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Estas unidades de produção teriam, segundo alguns autores, um carácter familiar, interpretação 

refutada por outros investigadores, que defendem que este tipo de gestão não seria compatível 

com uma organização comercial a longa distância (Gutiérrez López, 2004, p. 254-255). A pro-

dução artesanal, mas não em contexto familiar, é uma hipótese plausível para muitos investiga-

dores, que consideram que os produtores seriam os proprietários maioritários dos meios de pro-

dução. Gutiérrez López considera que a produção de preparados de peixe se encontrava dirigida 

fundamentalmente para a exportação (Gutiérrez López, 2004, p. 255). 

 

As intervenções já realizadas no actual território português não forneceram dados materiais res-

peitantes à origem da exploração dos preparados piscícolas no extremo ocidente peninsular em 

época pré-romana, e o sítio da Casa do Governador da Torre de Belém não foge a este panora-

ma. Carlos Fabião sublinha a coincidência de indícios de uma presença orientalizante nos sítios 

em que se registou a produção de preparados de peixe durante o período romano, incluindo na 

Ilha do Pessegueiro. No entanto, o autor refere que se trata apenas de uma coincidência, não 

existindo, até à actualidade, evidências directas desta actividade durante o período pré-romano, 

considerando que nem a influência da numária gaditana sobre as emissões monetárias de Bevipo 

(actual cidade de Alcácer do Sal) pode ser considerado um argumento válido‖[...] uma vez que a 

reprodução da iconografia não significa necessariamente réplica das actividades económicas, até 

porque o atum não seria fácil de capturar naquelas paragens.‖(Fabião, 2009b, p. 569). Existem 

evidências de pesca em grande escala no Algarve em época pré-romana, nomeadamente em 

Tavira e Castro Marim, todavia, não se identificaram estruturas que possam ser associadas a esta 

actividade (Fabião, 2009b, p. 557). Este silêncio do registo arqueológico poderá reflectir as 

estratégias da actividade arqueológica actual e não necessariamente a realidade da época. 

4.1.2 Época Romana 

―E o peixe que os Romanos pescavam não era só consumido pelas povoações ribeirinhas, mas 

exportado em conserva para o interior do imperio, talvez até para a propria Roma.‖  

Figueiredo, 1898, p. 3. 

 

A inexistência de evidências materiais directas referentes ao período pré-romano pode ser 

igualmente assumida para época republicana, não se conhecendo até à data indícios materiais 

desta actividade. A ausência de uma actividade económica estável na Lusitânia pode relacionar-

se com o facto de a estabilidade política e militar ainda não ter sido alcançada, já que apenas em 

finais do século I a.C. a conquista de toda a Hispânia é efectiva. 

 

A maioria das unidades de produção de preparados de peixe na Mauritânia, Bética e Lusitânia 

datam do período imperial (Bugalhão, 2001, p. 38), existindo a possibilidade de os estabeleci-

mentos norte-africanos, como Lixus, Cotta e Tahadart serem mais antigos, da segunda metade 
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do século I a.C. ou finais dessa centúria, tendo laborado até aos séculos IV/ V d. C. (Edmond-

son, 1987, p. 122-124). Relativamente à província da Bética, importa salientar que as unidades 

de Baelo Claudia terão sido construídas entre meados do século I a.C./ século I d.C. (não foram 

todas construídas as mesmo tempo) e que esta indústria terá cessado em meados do século III ou 

pouco depois (Étienne, Mayet, 2002, p. 94). 

 

Para Lixus, Ponsich propõe uma cronologia de construção para os séculos I a.C./ I, com destrui-

ção no século III e posterior reconstrução no século IV, para ser definitivamente abandonado em 

inícios do século V (Ponsich, 1988, p. 133). M. Habibi, numa revisão dos dados apresentados 

por M. Ponsich, apresenta algumas dúvidas quanto à datação da construção do complexo de 

Lixus no século I a.C., considerando que esta se processou num momento posterior (Habibi, 

2007, p. 183-184). O século V é igualmente assumido para o fim da laboração em Tahadart 

(Ponsich, 1988, p. 150). Para Cotta Ponsich apresenta como datas de laboração finais do século 

I a.C./ século III (Ponsich, 1988, p. 150). R. Étienne e F. Mayet apresentam como cronologia de 

laboração desta unidade meados do século I - finais do século II, cronologia que os autores con-

sideram comum a numerosos estabelecimentos idênticos na Península Ibérica (Étienne, Mayet, 

2002, p. 75). 

 

Num momento em que uma população itálica, essencialmente militares, já se encontrava no 

actual território português, as necessidades alimentares seriam supridas pela produção da Bética, 

hipótese que pode ser comprovada pela presença de ânforas no ocidente peninsular, principal-

mente Maña C2 e posteriormente Dressel 7-11. O papel do exército como agente económico não 

deve ser descurado, funcionando como importante veículo de gostos e bens. Olisipo seria abas-

tecida pelos preparados piscícolas provenientes da província da Bética, já que se confirmou a 

existência precoce de unidades de produção de preparados de peixe na área da baía gaditana, 

que abasteceriam os exércitos na parte mais ocidental da Hispânia. Estes produtos assumiriam 

grande importância no panorama das importações de Olisipo em época republicana (Pimenta, 

2005, p. 131). 

 

O início da produção de preparados de peixe na Lusitânia é habitualmente considerado no 

segundo quartel do século I, sobretudo para os estuários dos rios Tejo e Sado, data compatível 

com o próprio desenvolvimento político-militar da província. ―A olaria do Largo da Misericór-

dia funcionou no 2º quartel do século I, tendo produzido uma forma de ânfora destinada ao 

transporte de preparados piscícolas‖ (Silva, 1996, p. 48).  

 

Aparentemente, esta actividade ter-se-á desenvolvido na região do Algarve numa fase mais tar-

dia (Fabião, 2009b, p. 569), o que pode ser explicado em função da sua proximidade com a 

região da Bética (baía gaditana e Andaluzia ocidental), onde existem inúmeras evidências 
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arqueológicas de uma produção mais antiga. A presença expressiva de ânforas produzidas na 

Bética nos sítios algarvios pode significar, de acordo com Carlos Fabião, não necessariamente a 

ausência de produção de preparados de peixe nesta área, mas antes que o envasamento e expor-

tação estariam centralizados na Bética. O investigador chama a atenção para a informação dis-

ponível, tanto nas fontes literárias como epigráficas, relativa à existência de Sociedades envol-

vidas nos processos de produção e exportação, que se encontravam sediadas em cidades na 

actual Andaluzia, embora o conhecimento sobre o seu funcionamento seja reduzido (Fabião, 

2000, p. 720). Ainda que a ausência de vestígios materiais que sustentem a produção de prepa-

rados de peixe no Algarve durante a primeira fase não signifique necessariamente a sua inexis-

tência, o facto é que os dados disponíveis até ao momento não permitem confirmar ou não esta 

hipótese de trabalho. 

 

Carlos Fabião sugere para o estuário do Sado a existência de dois momentos diferenciados rela-

tivamente à produção de preparados de peixe, com estratégias de exploração distintas. Num 

primeiro momento, de curta duração, laboravam pequenas unidades, de que o sítio do Creiro 

(Arrábida) constitui um exemplo, que recorriam a uma olaria já em funcionamento para adquirir 

os contentores necessários ao envasamento e exportação do produto (Fabião, 2009b, p. 570). De 

acordo com Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares, a primeira fase de ocupação do Creiro 

termina quando são construídas as unidades da Praça do Bocage e da Travessa de Frei Gaspar, 

em Setúbal, relacionando os autores a sua decadência com o florescimento das margens do 

estuário do Sado (Silva, Coelho-Soares, 1987, p. 236-237). 

 

Num segundo momento, verificou-se uma concentração em grandes complexos e a produção 

oleira deslocou-se para o interior do estuário (Quinta da Alegria, Herdade do Pinheiro ou Abul) 

(Fabião, 2009, p. 570). 

 

Para o estuário do Tejo, área de maior interesse para a presente dissertação, as estratégias de 

produção não se encontram definidas. Olisipo terá funcionado desde época pré-romana como o 

lugar central por excelência, revelando esta área poucas oscilações relativamente ao seu povoa-

mento. Carlos Fabião considera a possibilidade de ter existido a exploração de recursos mari-

nhos no século I a.C., assumindo contudo que as evidências arqueológicas que apontam nesta 

direcção são, até à data, pouco consistentes (Fabião, 2009b, p. 570). O mesmo autor refere ainda 

que a grande concentração de unidades de produção na área urbana de Olisipo poderia indiciar 

um modelo idêntico ao do Baixo Sado, em que se existiria uma primeira fase de unidades de 

pequenas dimensões, que posteriormente seriam concentradas (Fabião, 2009b, p. 570). O esta-

belecimento da Casa do Governador da Torre de Belém, localizado na periferia de Olisipo, 

coloca algumas questões relativamente a este eventual modelo, ficando por determinar como se 

articulava com as unidades de produção de Olisipo. 



20 

 

Em termos cronológicos, a produção de preparados de peixe encontra-se habitualmente dividida 

em duas fases, registando-se o final da primeira na transição do século II para o século III e o 

início da segunda ainda nesta centúria. Esta actividade estaria perfeitamente consolidada nos 

séculos I e II. Uma perspectiva tradicional da historiografia considerava que a instabilidade 

decorrente da denominada crise do século III, de cariz político-militar, se teria reflectido no 

comércio dos preparados de peixe, na medida em que a via marítima, principal via de escoamen-

to, tanto para mercados mais próximos como mais longínquos, foi substancialmente afectada 

(Bugalhão, 2001, p. 39). No entanto, a historiografia actual começa a explorar outras explica-

ções, e ainda que não exista uma forma contundente de comprovar algumas hipóteses através do 

registo arqueológico, não deixam de representar vias de investigação a considerar. Carlos 

Fabião apresenta, após proposta de Lucas De Bloist, a hipótese do decréscimo de produção se 

relacionar com o surto epidémico que grassou no reinado de Marco Aurélio, que teria como 

consequência imediata a quebra demográfica (Fabião, 2009, p. 571). O mesmo autor apresenta 

igualmente como hipótese explicativa desta situação de refluxo comercial a conjuntura que 

caracterizava o Estreito de Gibraltar, e que terá condicionado a navegação nesta área. 

 

Uma das evidências arqueológicas apontada por alguns autores como indicativa desta crise terá 

sido a alteração morfológica (substituição da ânfora Dressel 14 por ânforas Almagro 51c e 

Almagro 50) dos contentores anfóricos associados ao transporte de preparados de peixe durante 

a primeira fase (Bugalhão, 2001, p. 39). De acordo com Carlos Fabião e Amílcar Guerra, a 

segunda fase de produção de contentores anfóricos situa-se cronologicamente em finais do sécu-

lo II/ inícios do III, considerando os autores que por isso mesmo não existe qualquer relação 

com a denominada crise do século III (Fabião, Guerra, 1993, p. 1004). 

 

Nos séculos III e IV assiste-se ao incremento da produção de preparados de peixe, existindo 

actualmente indícios que atestam a sua continuidade até finais do século V. Em algumas áreas, 

como é o caso de Lagos (Ramos et all, 2006, 2007), pode mesmo colocar-se a hipótese de esta 

actividade ainda se encontrar em funcionamento durante a primeira metade do século VI 

(Fabião, 2000b, p. 571). 

 

As alterações políticas que tiveram lugar no século V influenciaram um modelo económico que 

sustentava a produção de preparados de peixe. Bernal Casasola propõe que o grande foco produ-

tivo olisiponese fosse progressivamente perdendo protagonismo e importância nos mercados 

mediterrâneos durante a primeira metade do século V, data proposta para o abandono definitivo 

das unidades lisboetas destinadas a um comércio exterior a larga distância (Bernal Casasola, 

2008, p. 40). 
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No que respeita ao fim definitivo desta actividade, a data habitualmente aceite na historiografia 

recente, século V (associado às invasões bárbaras, com o consequente declínio do comércio e da 

economia), tem vindo a ser posta em causa devido à realização de trabalhos recentes, especial-

mente no Algarve, mais precisamente em Lagos (Ramos, Almeida, Laço, 2006), que sugerem 

que esta actividade ainda se realizava no século VI. 

 

Dario Bernal Casasola, a respeito das evidências referentes à província da Bética, sublinha uma 

intensa actividade das unidades de produção de preparados de peixe em época tardia. O autor 

menciona que aproximadamente pouco mais de 1/3 das cetárias conhecidas na Hispania deixa-

riam de laborar nos finais da época imperial, enquanto um número mais elevado continuaria a 

funcionar durante a Antiguidade Tardia (Bernal Casasola, 2008, p. 33). Ainda que as suas con-

siderações se refiram essencialmente à província da Bética, o autor faz referência à escavação da 

Rua Silva Lopes, Lagos, cuja cronologia do século VI, a par com o sítio de San Nicolás, em 

Algeciras, se encontra entre as sequências de abandono mais tardias conhecidas em todo o 

Mediterrâneo Ocidental (Bernal Casasola, 2008, p. 40). 

 

Na Travessa de Frei Gaspar (Setúbal), foram recolhidos fragmentos de TSCD nas formas Hayes 

61b e 73a, datados do século V (Hayes, 1972, p. 106, 123-124), num contexto selado pela cons-

trução do último revestimento de opus signinum do tanque (Fabião, 1996, p. 338). A reparação 

de um tanque no século V indica a continuação da sua utilização na cadeia operativa, o que 

comprova o seu funcionamento em momento posterior. 

 

No Algarve, para além das referências a Lagos, que indiciam que a produção de preparados de 

peixe ainda se realizava no século VI, destaca-se ainda o sítio do Martinhal, onde, na base de 

um dos fornos ali existentes, apareceu um fragmento de TSCD, forma Hayes 61a. Todo o con-

junto foi coberto por um depósito de entulheira, que corresponde aos vestígios de laboração de 

outro(s) forno(s) posterior ao abandono deste (Fabião, 1996, p. 338-339). 

 

Jacinta Bugalhão considera que a partir, no máximo, de inícios do século VI, não existiam uni-

dades pontuais a laborar, sugerindo que a procura destes produtos cessou. A mesma autora refe-

re ainda que estes estabelecimentos, após a sua desactivação, tiverem outras utilizações, com-

provadas no registo arqueológico, nomeadamente como necrópoles (Tróia, Tahadart, Alcácer 

Seguer), depósito de água (Cortijo del Pozuelo), habitação (Setúbal e Ilha do Pessegueiro) e reu-

tilizações em período Moderno (Vau). A autora avança ainda com a possibilidade de estes esta-

belecimentos, enquanto ainda conservavam a cobertura e tendo presente um quadro de instabili-

dade político-militar, terem sido utilizados como abrigos temporários (Bugalhão, 2001, p. 48). 
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Carlos Fabião considera que numa data ainda indeterminada, durante a Alta Idade Média, terá 

ocorrido uma alteração nos hábitos alimentares, existindo um vazio no que respeita às activida-

des relacionadas com a pesca nas fontes islâmicas (Fabião, 2009b, p. 572).  

 

Coloca-se pois a hipótese de uma alteração das redes de povoamento, com consequências dos 

modos de exploração (Fabião, 2009b, p. 572). Noutra região da Lusitânia, no baixo Sado, o 

grande complexo de Tróia foi completamente abandonado durante o século VI, ainda que se 

tenham registado alguns materiais islâmicos que, contudo, sugerem uma ocupação distinta, pro-

vavelmente relacionada com a utilização esporádica por pescadores (Fabião, 2009b, p. 572). 

 

Os novos dados representam elementos fundamentais para a construção do conhecimento relati-

vo à exploração dos recursos marinhos, sendo a vertente mais visível a produção de preparados 

piscícolas. No entanto, muitas questões permanecem em aberto, não sendo os dados arqueológi-

cos conclusivos, nomeadamente no que concerne ao início e fim desta actividade na província 

da Lusitânia e mais especificamente no estuário do Tejo.  

4.2 ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO: CONTEXTO SOCIAL E ECONÓMICO DA 

PRODUÇÃO DE PREPARADOS DE PEIXE 

A definição do quadro social e económico em que se inseria a produção de preparados de peixe 

levanta algumas questões, sobretudo no que se reporta aos modelos de exploração da actividade 

e da sua relação com outras actividades económicas, das quais dependia directamente, como são 

os casos da pesca, da extracção de sal e da produção dos contentores necessários para o armaze-

namento e transporte do produto final.  

 

J. C. Edmondson defendeu a existência de três modelos de produção distintos: rural; urbano e 

semi-urbano (Edmondson, 1990, p. 141). Os sítios rurais/ subsidiários localizar-se-iam em uni-

dades de exploração do litoral (villae), sendo a actividade de produção de preparados de peixe 

subsidiária da agricultura. A sua produção seria para consumo interno e/ ou para o abastecimen-

to de mercados locais/ regionais. J.C. Edmondson considera que a villa representa o modelo de 

implantação rural por excelência do mundo romano e que traduz um forte indício de acultura-

ção, extensível aos hábitos alimentares. Um outro aspecto respeita ao facto do proprietário da 

villa poder utilizar a mão-de-obra já existente durante os meses de Verão nas actividades de 

pesca e conservação. A produção seria de pequena escala, provavelmente apenas para auto-

consumo, contudo, o investigador não exclui a possibilidade de comercialização dos excedentes 

no mercado local (Edmondson, 1990, p. 143).  

 

No modo de produção urbano/ industrial a produção é feita em exclusividade, destinando-se a 

maioria do produto à exportação. Existem vários exemplos de unidades de produção de prepara-
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dos de peixe em contexto urbano, apresentando o autor os exemplos de Setúbal, Lisboa e Faro 

(Largo da Sé e Largo da Madalena). O autor vê neste modelo várias vantagens, como sejam a 

maior disponibilidade de mão-de-obra e as facilidades portuárias, considerando que todas as 

cidades com cetárias funcionavam como portos (Edmondson, 1990, p. 145). 

 

O modo que J. Edmondson designa por semi-urbano consiste num vicus destinado maioritaria-

mente à actividade industrial, apresentando o autor como único exemplo conhecido deste modo 

de produção, à data da publicação (1990), Tróia (Edmondson, 1991, p. 145-146). Edmondson 

apresenta como evidência de uma ocupação permanente a presença de habitações de luxo, de 

banhos públicos e de uma basílica paleocristã. Considera que a organização inerente a este tipo 

de estabelecimento é complexa e especializada e que uma tão grande concentração de estruturas 

para a produção de preparados de peixe permite uma diversificação dos produtos (Edmondson, 

1990, p. 147). Este modelo poderá ser aplicado à Casa do Governador da Torre de Belém, no 

entanto, a escassez de dados na zona evolvente condiciona a percepção do seu modelo de explo-

ração (Filipe, Fabião, 2010, p. 222). 

 

Carlos Fabião apresenta dois modelos distintos relativamente à inter-relação entre as actividades 

mencionadas, considerando que funcionariam de forma independente, mas ―[...] que se articula-

riam em rede, por dependerem, de facto, em boa parte umas das outras.‖ (Fabião, 2009b, p. 

582). O autor considera pouco provável que todas estas actividades estivessem na dependência 

de um único proprietário, sobretudo em larga escala. Ainda assim, e apesar de ter refutado o 

modelo de exploração que Edmondson propõe para a zona algarvia, do carácter subsidiário da 

produção de preparados de peixe relativamente actividade agrícola desenvolvida nas villae, não 

deixa de ponderar que esta relação possa ter existido em casos pontuais (Fabião, 2009b, p. 582), 

considerando pois viável que em determinadas situações um único proprietário controlasse os 

meios de produção associados a mais do que uma actividade económica. 

 

Edmondson defende que o envolvimento directo dos proprietários de terras na produção de pre-

parados de peixe pode ser demonstrado na região do Algarve, onde se identificaram villae na 

zona costeira ou nos estuários dos rios, tendo-se interpretado os vestígios de tanques relaciona-

dos com a produção de preparados de peixe como anexos industriais do centro residencial. O 

autor aponta alguns exemplos, como Boca do Rio (Budens), Abicada, Cerro da Vila, Quinta do 

Marim, entre outros (Edmondson, 1987, p. 128).  

 

Numa análise efectuada ao povoamento romano na região do actual Algarve, Carlos Fabião 

constata que a implantação das villae se realiza em áreas de bons solos agrícolas (Classe A) e 

apenas em 4 sítios – Baralha 2, Cerro da Vila, Quinta de Marim e Loulé Velho – se encontra 

atestada a associação entre explorações agrárias e estruturas relacionadas com a produção de 
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preparados de peixe. O autor sublinha ainda o facto de que apenas um destes sítios, Cerro da 

Vila, se encontrava minimamente conhecido, havendo na data da publicação registo de dois tan-

ques de pequenas dimensões, interpretados como estruturas destinadas à produção para consu-

mo próprio (Fabião, 1992-1993, p. 243). As campanhas arqueológicas realizadas pela Universi-

dade de Frankfurt entre os anos de 2000 e 2004 no Cerro da Vila permitiram a identificação de 

sete tanques. F. Teichner considera que, apesar das características construtivas destes tanques 

permitirem a sua interpretação como cetárias, o facto de não estarem organizados em conjuntos, 

mas sempre individualizadas dentro de grande salas de produção, assim como serem mais com-

pridas que largas, pressupõem uma funcionalidade distinta. (Teichner, 2007, p. 121) Nos sítios 

remanescentes, as evidências arqueológicas da associação entre as villae e as cetárias eram pou-

co consistentes (Fabião, 1992-1993, p. 243). A suposição da existência de villae é feita a partir 

da associação de equipamentos urbanos às cetárias, como são os casos dos edifícios termais na 

Senhora da Luz e Boca do Rio, premissa que o autor não considera válida, já que a associação 

entre termas e unidades de produção de preparados de peixe se encontra atestada em sítios como 

a Ilha do Pessegueiro, Sines, Comenda, Setúbal e Tróia (Fabião, 1992-1993, p. 243). A existên-

cia de termas não autoriza a conclusão directa de que esta estrutura se insere no complexo habi-

tacional de uma vila. 

 

Com base nos dados arqueológicos disponíveis, Carlos Fabião considera que a exploração de 

recursos marinhos representa um importante elemento na economia do Algarve em época roma-

na, entendendo que não existem evidências claras de uma associação directa com a actividade 

agrícola, já que na sua maioria, a instalação das estruturas necessárias para a confecção de pre-

parados de peixe, com excepção dos quatro casos mencionados, não se efectuaram em terrenos 

de aptidão agrícola (Fabião, 1992-1993, p. 245). 

 

Nos estuários do Tejo e do Sado não existem evidências arqueológicas que atestem o modelo de 

exploração das unidades de produção de preparados de peixe por proprietários de terras, apre-

sentando estes complexos uma implantação em áreas urbanas, situação que não se verifica no 

caso da CGTB. 

4.3 RECURSOS UTILIZADOS 

4.3.1 Recursos Haliêuticos 

Para além da questão cronológica, existem ainda outras lacunas na percepção do funcionamento 

desta actividade económica, nomeadamente a composição destes produtos e as espécies ictioló-

gicas utilizadas. Nos estudos já efectuados pode constatar-se que a sardinha é a espécie mais uti-

lizada como matéria-prima, pelo menos no que concerne à Lusitânia. Esta situação verifica-se 

em Olisipo (Assis, Amaro, 2006), Travessa de Frei Gaspar, Setúbal (cetária que funcionou até 
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ao século V) (Étienne, Mayet, 2007, p. 6), Tróia (cetária datada de meados do século V) (Étien-

ne, Mayet, 2007, p. 6) e Quinta do Marim, Olhão (a cetária funcionou até finais do século III)) 

(Étienne, Mayet, 2007, p. 6). As espécies identificadas foram a sardinha, anchova e esparídeos, 

todos de pequeno tamanho. Resultados semelhantes foram obtidos no Norte de África, em 

Nabeul, onde numa cetária abandonada no decorrer do século III se identificaram essencialmen-

te sardinhas e anchovas (Ettienne; Mayet, 2007, p. 6). 

 

Os estudos relativos às espécies processadas nestas fábricas são ainda escassos, por isso o pano-

rama agora apresentado é o possível à data. No estudo realizado por Luís Assis e Clementino 

Amaro referente ao Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (6 amostras) e ao edifício 

designado por Mandarim Chinês (1 amostra), os autores constatam que nestes sítios, e relativa-

mente à última produção, a sardinha foi a única espécie utilizada, premissa que de uma forma 

genérica assumem para a cidade de Olisipo, referindo que seria a matéria-prima utilizada, se não 

em exclusividade, pelo menos de forma preponderante. Destacam como espécie predominante a 

petinga (Assis, Amaro, 2006, p. 140-141), não se tendo registado indícios que apontassem para 

a presença em abundância significativa de outras espécies (Assis, Amaro, 2006, p. 143). Para 

além disso, os autores consideram que as fábricas de Olisipo não teriam as características neces-

sárias para desmanche de peixes de grande porte. A amostra de fauna ictiológica analisada na 

Casa do Governador da Torre de Belém indica igualmente que a sardinha foi o peixe maiorita-

riamente utilizado na última fase de produção (Gabriel, Fabião, Filipe, 2009; Fabião, et all, no 

prelo). 

 

Esta situação pode igualmente ser observada no que respeita às exportações, nomeadamente no 

conteúdo das ânforas Almagro 50 recuperadas no naufrágio Randelo (Sicília), datado de inícios 

do século IV, onde os restos de fauna ictiológica estudados correspondem a sardinhas. O mesmo 

sucede com os restos faunísticos recuperados no interior das ânforas Almagro 50 recuperadas 

nos naufrágios Port-Vendres I ou Anse Gerbal, datados de inícios do século V. Neste último 

caso, pelas características dos restos faunísticos, o investigador interpretou como sendo peixes 

inteiros conservados em sal (Ettienne; Mayet, 2007, p. 6; Edmondson, 1987, p. 112). 

4.3.2 Sal 

O sal representa outro ingrediente fundamental para a produção de preparados de peixe, razão 

pela qual não é de estranhar o facto de a maioria das unidades de produção se localizarem nas 

proximidades de sítios com boas características para a exploração de sal, o que acontece igual-

mente na Bética (Edmondson, 1987: 113). De facto, a necessidade de conservação dos alimen-

tos representava um importante desafio. A utilização de sal representou a solução para esse pro-

blema, utilizado para a salga de peixe e para a confecção de preparados de peixe, nas suas mais 
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diversas formas. O sal representava ainda um importante elemento na dieta alimentar das classes 

menos privilegiadas, essencialmente baseada em cereais e vegetais. 

 

A escassez de dados relativos à salicultura pode justificar-se pelo facto de se utilizarem mate-

riais perecíveis para a sua exploração, ao que se junta uma provável coincidência das salinas de 

cronologias mais recentes, o que implica uma contínua ocupação do mesmo espaço, em que 

apenas permanecem os registos do último momento de ocupação. Carlos Fabião chama a aten-

ção para a coincidência espacial entre as salinas, observável no levantamento realizado por Vir-

gínia Rau, e os centros oleiros de produção de ânforas de época romana na zona do baixo Sado 

(Fabião, 2009b, p. 580). Não existem, contudo, evidências arqueológicas da exploração de sal 

em época romana (Bugalhão, 2001, p. 48). 

4.3.3 Ânforas 

No presente trabalho, tendo em conta o conjunto artefactual recolhido na Casa do Governador 

da Torre de Belém, será dada especial incidência às ânforas lusitanas relacionadas com o enva-

samento e transporte de preparados de peixe. Relativamente a este sítio, não se recolheu qual-

quer fragmento de ânfora de produção lusitana relacionada com qualquer outro produto. A 

estreita relação entre ambas as actividades é igualmente sublinhada por Carlos Fabião, realçando 

este investigador a proximidade geográfica entre as olarias e as unidades de produção de prepa-

rados de peixe (Fabião, 2004, p. 402). 

 

Carlos Fabião aborda ainda a temática relativa à organização geográfica das olarias, consideran-

do que se registam duas situações. A montante dos estuários do Tejo e do Sado verifica-se uma 

significativa produção oleira, que o autor relaciona com as concentrações de núcleos de produ-

ção de preparados de peixe. Assume ainda o mesmo padrão para alguns sítios algarvios, como 

sejam os casos de S. Bartolomeu de Castro Marim ou S. João da Venda (Fabião, 2009, p. 575). 

A segunda situação diferenciada pelo autor considera os centros oleiros implantados sobre o 

litoral, apontando como exemplos Manta Rota, Quinta do Lago e Martinhal, no Algarve, e o 

Morraçal da Ajuda, Peniche. O autor entende que esta diferença na implantação dos centros 

oleiros não terá implicações cronológicas, uma vez que o sítio do Morraçal da Ajuda terá fun-

cionado apenas no século I e os sítios algarvios começaram a produzir no século III. No entanto, 

chama a atenção para o pouco conhecimento sobre a organização das olarias, o que de certa 

forma condiciona que se tirem conclusões devidamente fundamentadas (Fabião, 2004, p. 402). 

 

A produção de ânforas relacionada com o envasamento e transporte de preparados de peixe da 

Lusitânia divide-se tradicionalmente em duas fases. Na primeira fase, que pode ser enquadrada 

cronologicamente entre o século I a.C. e finais do século II/ inícios do século III, fabricou-se 

essencialmente um contentor, Dressel 14/ Beltán IV/ Classe 20-21. Ainda que se tenham produ-
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zido outras formas, a sua representatividade é menos significativa no conjunto e provavelmente 

destinavam-se a outros conteúdos. A produção de Dressel 14 ter-se-á iniciado em época júlio-

claudia no baixo Sado e provavelmente no baixo Tejo, ainda que para este último os dados não 

sejam tão claros (Fabião, 2006, p. 11). Carlos Fabião destaca o carácter ―[...] claramente romano 

e de época imperial [...]‖ (Fabião, 2004, p. 401) na história das produção de ânforas da Lusitâ-

nia, referindo que existem algumas, poucas, evidências sobre ―[...] eventuais contentores de 

morfologia dita ibero-púnica [...] (Fabião, 2004, p. 401), que permitem deixar esta questão em 

aberto. 

 

Relativamente à produção anfórica em época romana republicana, os indícios de que tenha exis-

tido produção anfórica no ocidente da península Ibérica durante o‖[...] período tardo-

republicano ou mesmo dos inícios do Principado[...]‖ (Morais, Fabião, 2005, p. 127) não são 

seguros. Contudo, a presença de produções anfóricas lusitanas ―[...]em diversos contextos de 

cronologia tardo-republicana ou augustana [...]‖(Morais, Fabião, 2005, p. 127) contribuiu para 

uma nova perspectiva sobre esta temática. Rui Morais e Carlos Fabião referem a presença de 

ânforas ovóides em sítios da Galiza e do actual território português (Castros de Vigo e Santa 

Tecla (Pontevedra), antigo Aljube do Porto e Castelo da Lousa, Mourão) associadas a materiais 

datáveis do período de Augusto, destacando o sítio do Castelo da Lousa por se tratar de uma 

―[...] fortaleza cujo terminus ante quem de ocupação [...]‖(Morais, Fabião, 2007, p. 128) não 

ultrapassar o referido período. 

 

A produção de ânforas na província da Lusitânia no período Júlio-Cláudio encontra-se atestada 

no Baixo Sado (Abul e Pinheiro), Setúbal (Largo da Misericórdia), Peniche (Morraçal da Ajuda) 

e possivelmente no Baixo Tejo (Muge) (Fabião, 2004, p. 402). 

 

O grande desenvolvimento de Abul começa no reinado de Cláudio, na mesma altura em que se 

inicia a intensa exportação de preparados de peixe de Tróia, e deixa de produzir Dressel 14 em 

finais do século II, por razões não determinadas, contemporânea da queda do telhado da Fábrica 

1 Tróia. Inicialmente de grandes dimensões, esta fábrica será posteriormente reactivada, após a 

sub-divisão em várias pequenas unidades que funcionariam durante dois séculos (até meados do 

século V) (Mayet, Silva, 2002, p. 224-225). 

 

Na primeira metade do século III assiste-se ao abandono das olarias localizadas mais a montan-

te, nos arredores de Alcácer do Sal. Abul deixou de funcionar nessa fase de transição, encon-

trando-se os tipos anfóricos característicos dos séculos IV e V completamente ausentes nesta 

olaria. Factores naturais, como a inundação dos fornos, impediram o prosseguimento da activi-

dade no local durante o Baixo-império (Mayet, Silva, 2002, p. 225). Relativamente à olaria do 

Largo da Misericórdia (Setúbal), terá funcionado no segundo quartel do século I (Silva, 1996, p. 
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48), e de acordo com Carlos Tavares da Silva ―[...] corresponde, assim, muito provavelmente, à 

fase inicial do complexo industrial de produção de preparados piscícolas na desembocadura do 

Sado‖ (Silva, 1996, p. 49). 

 

Na viragem do século II para o III, a produção de preparados de peixe da Lusitânia conheceu 

uma época de crise, que terá sido igualmente comercial, como se pode atestar na estratigrafia 

das Termas do Nadador, em Óstia, onde as ânforas hispânicas (Classes 20/21, 18, 19 e 25) são 

dominantes até à época Tardo-Antonina, desaparecendo todas, excepto a Classe 25, nos estratos 

do primeiro quartel do século III (Fabião, Carvalho, 1990, p. 50). A este período corresponde 

precisamente uma transformação na produção anfórica da Lusitânia, que implicou o desapare-

cimento da forma Dressel 14 e a sua substituição por outras formas (Fabião, Carvalho, 1990, p. 

50), sendo a maior diversidade formal uma característica diferenciadora entre ambas as fases. 

Os centros oleiros de maiores dimensões, como o Pinheiro (Sado) e Porto dos Cacos (Tejo) 

retomam a sua produção, com grande vigor. Para a região algarvia conhecem-se vários centros 

oleiros enquadráveis nesta segunda fase. Carlos Fabião coloca a hipótese de a multiplicação de 

centros oleiros no Algarve acompanhar ―[...] o fenómeno de concentração e declínio (?) da ola-

ria gaditana. (Fabião, 2004, p. 404). 

 

As razões da substituição desta ânfora por uma variedade formal de contentores anfóricos na 

segunda fase não são ainda totalmente conhecidas, podendo sugerir-se a alteração do produto ou 

a chegada de novos oleiros (Fabião, Carvalho, 1990, p. 51). Alguns investigadores sugerem que 

a vinda de oleiros norte-africanos pode ser o factor que justifica estas alterações morfológicas 

(Fabião, Carvalho, 1990, p. 56), todavia, existem diferenças significativas que apenas podem ser 

justificadas por questões de ordem prática/ funcional e não meramente de gosto. A diminuição 

do diâmetro do bocal é uma dessas diferenças, implicando um produto com características mais 

líquidas. Uma outra questão permanece em aberto, relacionando-se com a diversidade formal da 

segunda fase, que contrasta com a existência de apenas um tipo de contentor durante a primeira 

fase, e neste ponto a presença dos oleiros norte-africanos poderá representar uma explicação 

plausível. 

 

A diversidade formal que caracteriza esta segunda fase revela algumas particularidades, que se 

prendem com a produção de algumas formas apenas em certas regiões, nomeadamente as for-

mas Keay 78 (Sado), Almagro 51a-b (Sado), não se encontrando esta forma documentada até ao 

momento nos centros oleiros do Tejo (Fabião, 2004, p. 404), e a nova proposta de Algarve 1 

(Algarve) (Fabião, Filipe, Brazuna, 2010, p. 335). Apesar desta diversidade, existe um contentor 

que foi produzido em todas as áreas mencionadas, e em maior quantidade: Almagro 51c 

(Fabião, 2004, p. 404). 
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A maior parte dos grandes centros oleiros do Sado e Tejo continuaram em funcionamento na 

segunda fase e surgem novos centros, sobretudo no Algarve. 

 

Carlos Fabião refere que apenas se debruçou sobre os grandes contentores, para um transporte 

mais massificado, nunca se tendo explorado a proposta de Ponsich e Tarradel, segundo a qual 

para alguns destes preparados de peixe, sobretudo os mais requintados, teriam sido utilizados 

recipientes de menores dimensões (Fabião, 2006, p. 11). 

4.4 COMÉRCIO: QUE MERCADOS ERAM ABASTECIDOS PELA PRODUÇÃO 

LUSITANA? 

A produção de preparados de peixe na Lusitânia deve ser perspectivada no âmbito de um siste-

ma mais abrangente da economia do Império Romano. Uma das questões centrais refere-se aos 

mercados que seriam abastecidos por esta produção: mercado local/ regional, mercados a longa 

distância, como Roma e os contingentes militares que estavam instalados nas fronteiras do 

Império, ou ambos. 

4.4.1 Comércio Local/ Regional 

Relativamente ao mercado local/ regional, encontra-se atestado em várias zonas do interior da 

Lusitânia o consumo de preparados de peixe proveniente dos estuários do Sado e Tejo. 

 

Durante o Principado, villae como São Cucufate e Tourega apresentam uma elevada percenta-

gem de contentores anfóricos de preparados de peixe, respectivamente 90,6 e 86,5%, verifican-

do-se um predomínio das produções do Sado e Tejo (Pinto, Lopes, 2006, p. 220-221). 

 

No Monte da Cegonha e na ―Cidade das Rosas‖, ainda que as ânforas piscícolas se encontrem 

representadas com menor expressividade que nos casos referidos anteriormente, o abastecimen-

to destes produtos, durante esta primeira fase, é feito essencialmente a partir do litoral andaluz/ 

algarvio. No caso do Monte da Cegonha verifica-se um predomínio de ânforas produzidas na 

área do Guadalquivir (52,5%), assumindo as do Tejo/ Sado apenas 27% (Pinto, Lopes, 2006, p. 

220-221). Na ―Cidade das Rosas‖ a ânfora com maior expressividade corresponde à forma Bel-

trán II (Norton, Cardoso, Carvalhosa, 2006, p. 229). A partir do século III verifica-se uma alte-

ração dos circuitos comerciais, passando a registar-se em ambos os sítios um predomínio das 

produções anfóricas do Sado e Tejo. 

 

Nas villae de S. Cucufate (Vidigueira), Quinta das Longas (Elvas), Vilares de Alfundão e Ponte 

de Lisboa (Ferreira do Alentejo) verifica-se uma rarefação de ânforas Dressel 14, contrastando 

com a grande abundância das produções coevas da forma Beltrán II (Norton, Cardoso, Carva-

lhosa, 2006: 231). Até ao século II verificou-se um abastecimento quase exclusivo de prepara-
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dos de peixe da Bética. Os autores explicam esta situação pela importância do rio Guadiana 

como importante via fluvial. A partir do século III verifica-se um predomínio das produções do 

Tejo e Sado sobre as produções béticas, de início ainda em concorrência parcial com estas, 

depois, a partir do século IV em exclusividade (Norton, Cardoso, Carvalhosa, 2006, p. 231) 

 

Durante o Baixo-Império verifica-se uma exclusividade de ânforas piscícolas nas villae de São 

Cucufate, Tourega e Monte da Cegonha, apresentando estas duas percentagens de 77,4% e 

89,9%, respectivamente, para as produções do Sado/ Tejo (Pinto, Lopes, 2006, p. 220-221) 

 

Relativamente a Santarém, as ânforas da forma Dressel 14, representam cerca de 20% da amos-

tra (13 fragmentos de bordo), indicando as análises químicas efectuadas que alguns dos frag-

mentos foram produzidos nos fornos da Quinta do Rouxinol e Porto dos Cacos. No entanto, a 

maioria parece não ter correspondência em nenhum dos centros oleiros conhecidos no actual ter-

ritório português (Arruda, Viegas, Bargão, 2006, p. 243-244). As evidências arqueológicas rela-

tivas ao abastecimento desta cidade a partir do século III tornam-se escassas, resumindo-se a um 

fragmento isolado de bordo com arranque de asa da forma Almagro 50 e seis exemplares de 

Almagro 51c, estes últimos correspondendo a importações dos vales do Tejo e Sado (Arruda, 

Viegas, Bargão, 2006, p. 244-246). 

 

Carlos Fabião refere a presença de ânforas lusitanas, de ambas as fases, em Santarém (Scalla-

bis), Tomar (Sellium) e Conimbriga, notando que em Coimbra (Aeminium) apenas se conhecem 

exemplares da segunda fase (Fabião, 2006, p. 53). No estudo arqueométrico realizado num con-

junto anfórico proveniente de Tomar, fica comprovada a presença de ânforas produzidas nos 

centros oleiros de Porto dos Cacos e Quinta do Rouxinol em Tomar, entre os séculos I e V (Pru-

dêncio, Dias, Ponte, 2005, p. 208). 

 

A presença destes elementos anfóricos em zonas do interior da Lusitânia atesta a vitalidade do 

comércio local/ regional, abastecido a partir das unidades de produção dos vales do Sado e Tejo, 

variando a sua importância de acordo com a área geográfica e o período cronológico. Verificou-

se mesmo uma mudança de circuitos comerciais, anteriormente abastecidos pelo sul da Andalu-

zia e Algarve, que durante o Alto Império passaram a ter nos estuários do Sado e Tejo e as prin-

cipais fontes de abastecimento. Catarina Viegas reforça a ideia de que o abastecimento dos esta-

belecimentos rurais do interior Centro/Sul do actual território português representaria, a par da 

importância do mercado externo, um importante mercado para os produtos lusitanos, sendo as 

cidades um dos principais destinos (Viegas, 2009, p. 570). 

 

J. C. Edmondson considera que o consumo e a procura locais teriam sido de maior relevância 

para os produtores lusitanos que o mercado a longa distância, na medida em que os gastos asso-
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ciados ao transporte do produto seriam menos significativos, o que tornava este mercado mais 

acessível (Edmondson, 1990: 133). A maior preponderância dos mercados locais relativamente 

ao comércio de longa distância é igualmente defendida por Jacinta Bugalhão, em ambas as fases 

(Bugalhão, 2001) e Catarina Viegas, que justifica esta avaliação com o facto de ‖ [...] a presença 

de ânforas lusitanas em contextos de naufrágio ou de consumo no exterior da Península Ibérica 

regista(rem) valores muito reduzidos.‖ (Viegas, 2009, p. 571). 

4.4.2 Comércio a longa distância 

A produção de preparados de peixe tinha como destino final não só um mercado local/ regional, 

mas também mercados a longa distância. Carlos Fabião considera que esta premissa encontra a 

sua validação na existência de inúmeros ―[...] centros oleiro produtores de ânforas para o trans-

porte de preparados piscícolas [...]‖ (Fabião, 2009c: p. 60), assim como na‖ [...] identificação 

dessas ânforas em centros consumidores longínquos, bem como a detecção de diversos naufrá-

gios na bacia do Mediterrâneo que transportavam ânforas de fabrico lusitano, confirma ampla-

mente este transporte a distância e a sua relevância em época romana.‖ (Fabião, 2009c: p. 61). 

 

O registo arqueológico de lugares como Roma, Marselha e Tarragona demonstra que não só não 

existe uma ruptura nos abastecimentos de procedência hispânica, como inclusivamente estes 

continuam a chegar aos mesmos locais a que anteriormente chegavam, pelo menos até meados e 

finais do século V (Fabião, 1996, p. 333-334). O papel da Lusitânia relativamente à exportação 

de preparados piscícolas teria mesmo sido mais preponderante durante a Antiguidade Tardia.  

 

Carlos Fabião refere dezanove sítios de naufrágios onde se recolheram ânforas lusitanas do Bai-

xo-Império, que se estendem desde o litoral da Galécia às costas da Sicília, com particular den-

sidade nas Baleares, costa gaulesa, e estreito de Bonifácio, na Córsega (Fabião, 1996, p. 335). O 

autor considera que estes dados, ainda que apresentando algumas limitações, são suficientes 

para ―[...] negar a ideia de que após a crise do século III as exportações lusitanas se teriam tor-

nado esporádicas.‖ (Fabião, 1996, p. 335). 

 

O transporte de ânforas lusitanas encontra-se atestado tanto em barcos de grande porte (Port-

Vendres) como de pequeno porte (Randello, Sicília, carregado com ânforas Almagro 50) 

(Fabião, 1996, p. 335). As produções lusitanas estão documentadas no registo arqueológico de 

Arles, Marselha e Roma até épocas bastante avançadas do século V, e aparentemente a principal 

excepção parece ser o abastecimento do limes germânico (Fabião, 1996, p. 336). A presença de 

Sigillata Luzente e Cinzenta Paleocristã em território actualmente português constitui um bom 

exemplo das contrapartidas gaulesas às exportações lusitanas, chamando o autor a atenção para 

a ausência de ânforas com a mesma proveniência em território actualmente português (Fabião, 

1996, p. 337). 
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Durante a Antiguidade Tardia importa ainda considerar a difusão de produtos lusitanos para 

oriente, o que, de acordo com Carlos Fabião, representa mais uma evidência da vitalidade das 

exportações lusitanas durante este período, colocando dúvidas quanto ao facto de que esta ―[...] 

ampliação das áreas dos produtos lusitanos [resultar] de uma ―liberalização‖ do comércio, 

decorrente do enfraquecimento dos abastecimentos institucionais [...](Fabião, 1996, p. 337).  

4.5 UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PREPARADOS DE PEIXE DE OLISIPO E 

ESTUÁRIO DO RIO TEJO 

Os sítios referenciados em Lisboa como unidades de produção de preparados de peixe locali-

zam-se integralmente na área da actual baixa lisboeta, numa zona estuarina. Na maioria dos 

casos, a informação disponível é muito parcial, já que as intervenções arqueológicas se encon-

tram limitadas, não só pela actual malha urbana, como pelas condicionantes inerentes às obras 

em que decorreram. 

 

O primeiro sítio a ser identificado foi a Casa dos Bicos (Amaro, 1982, 1983, 1994b), onde se 

registaram cinco tanques, um esgoto e dois compartimentos. De acordo com os investigadores 

que realizaram a intervenção, esta unidade terá funcionado entre os séculos I e III e a sua desac-

tivação terá resultado da construção da muralha durante a Antiguidade Tardia. 

 

O eixo Rua Augusta, Rua dos Correeiros, Rua dos Fanqueiros e Rua dos Douradores regista a 

maior concentração de evidências de produção de preparados de peixe.  

 

Na Rua dos Fanqueiros realizaram-se escavações arqueológicas em dois imóveis, Napoleão e nº 

51-57, sendo as informações recolhidas escassas e pouco significativas em termos cronológico-

funcionais. No caso do estabelecimento Napoleão (Diogo, Silva e Trindade, 1993; Diogo, 1994; 

Diogo e Trindade, 2000) identificaram-se dois tanques, um com orientação E-W, 2,84m de 

comprimento máximo e um segundo que, devido à exiguidade do espaço disponível, não foi 

possível intervencionar (Diogo, Trindade: 2000, 182). Registou-se ainda um muro, interpretado 

pelos investigadores como a parede limite do edifício romano. Sobre o fundo registaram-se ves-

tígios da última produção e posteriormente contextos relacionados com a destruição da fábrica., 

Em função dos resultados obtidos na escavação realizada nos nºs 68-76 da Rua dos Fanqueiros, 

Dias Digo e Laura Trindade consideram que ―[...]a data do abandono total das fábricas de pes-

cado de Lisboa, e logo da produção de ânforas Lusitanas [se situa na] segunda metade do século 

V, explicando assim a grande quantidade relativa de cerâmicas finas originárias do mediterrâneo 

oriental que encontramos em Lisboa [...]‖ (Diogo, Trindade, 2000, p. 185). 
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Já no edifício sito nos nºs 50 a 57 da mesma rua, a informação é ainda mais escassa (Amaro, 

1994a), na medida em que as condicionantes inerentes ao contexto em que se desenvolveu a 

intervenção não permitiram a recuperação de qualquer estratigrafia, tendo-se identificado apenas 

dois tanques, para os quais o investigador não propõe cronologia de funcionamento. 

 

Na Rua dos Douradores/ Rua de São Nicolau, no âmbito das valas abertas para a renovação de 

diversas infra-estruturas, foram registados em três das sondagens efectuadas, contextos que ―[...] 

comprovam o carácter fabril que se vem atribuindo a esta zona da cidade romana [...] (Sepúlve-

da, Gomes, Silva, 2003, p. 402), nomeadamente duas cetárias contíguas. A data apresentada 

para o fim da produção nestas estruturas é o século V (Sepúlveda, Gomes, Silva, 2003, p. 407; 

Fabião, 2009a, p. 29). 

 

Os contextos de cariz industrial identificados na Rua dos Correeiros, um tanque e pátio (com 

uma cronologia de funcionamento entre os séculos I e III), foram adaptados a área habitacional 

em época tardia, tendo sido construído um muro revestido a estuque e com pintura a fresco 

(Fernandes, 2009, p. 204). 

 

Em relação ao núcleo do BCP, na Rua dos Correeiros, Jacinta Bugalhão refere a dificuldade em 

datar a construção da fábrica já que, devido ao processo de musealização in situ das estruturas, 

não se procedeu ao seu desmonte, o que significa que não foram intervencionadas realidades 

anteriores ou contemporâneas do momento de construção. No entanto, existem alguns elementos 

que permitem estabelecer um limite post quem, que seria o início do século I, nomeadamente a 

presença de fragmentos de ânforas Dressel 14 em áreas onde as estruturas romanas foram des-

truídas ou desmontadas, estando estes fragmentos anfóricos inseridos nestas estruturas (Buga-

lhão, 2001, p. 60). 

 

Relativamente à cronologia apontada para o fim do funcionamento na Rua dos Correeiros, situa-

se em meados do século V (unidades 2, 4 e 6 e 1 e 5). A unidade 3 apresenta um entulhamento 

de cronologia ligeiramente mais tardia, justificando a autora o hiato pela utilização desta área 

como zona de despejo nos momentos imediatamente subsequentes ao seu abandono como estru-

tura industrial (Bugalhão, 2001: 167). ―Na maioria dos casos o abandono das estruturas fabris 

situa-se no final da segunda fase de laboração da indústria — unidades 2, 4 e 6, sem grande 

margem de dúvida, e provavelmente, unidades 1 e 5 — sendo que a unidade 3, apresentando um 

entulhamento de cronologia ligeiramente mais tardia, deverá ter vivido o momento da ruptura de 

laboração em momento idêntico às restantes (meados do século V). Este pequeno hiato cronoló-

gico poderá explicar-se pela utilização daquela unidade fabril como área de despejo. As duas 

excepções cronológicas, ambas localizadas na unidade 6, constituirão episódios da evolução 
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estrutural do complexo industrial ao longo dos seus cinco séculos de laboração.‖ (Bugalhão, 

2001, p. 167) 

 

Na Rua Augusta realizaram-se duas intervenções em que foi possível recuperar contextos rela-

cionados com a produção de preparados de peixe. No estabelecimento comercial Mandarim 

Chinês registaram-se dois troços de paredes de cetárias e um segmento do pátio (Bugalhão, 

2003, p. 130). Para além da ocupação industrial desta área, recolheram-se alguns vestígios 

romanos (um fragmento de placa calcária e um fragmento de canto de friso) em contexto secun-

dário (nos contextos oleiros islâmicos), interpretados por Jacinta Bugalhão como evidências de 

um outro tipo de construções na zona que não apenas industriais (Bugalhão, 2003, p. 131). A 

autora refere ainda que a estratigrafia é escassa, e que a maioria do material romano recolhido é 

proveniente das camadas de remeximento, onde coexistem com materiais islâmicos. A datação 

para o período de funcionamento da fábrica baseia-se na componente anfórica recolhida, assu-

midamente descontextualizada, verificando-se o predomínio da forma Almagro 50, seguida da 

Lusitana 3 e Almagro 51c (Bugalhão, 2003, p. 135). A investigadora considera que o período de 

laboração desta unidade se insere na segunda fase de produção de preparados piscícolas, ressal-

vando que não existe qualquer informação relativa a um possível funcionamento durante a pri-

meira fase (Bugalhão, 2001), considerando na sua interpretação não só a componente anfórica, 

como a presença de um fragmento de taça de Terra Sigillata Hispânica, datada entre o final do 

século I e o início do século II, sob o pavimento de opus signinum (Bugalhão, 2003, p. 135). 

Apesar de não existir uma integração estratigráfica do material recolhido, a relativa homogenei-

dade cronológica que apresenta (séculos III e IV) e a ausência de materiais de finais do século 

IV e século V (nomeadamente Terra Sigillata Clara D) permite colocar a hipótese de abandono 

precoce na área industrial mais próxima do esteiro. Não deixa, no entanto, de colocar a hipótese 

de se tratar de uma reestruturação da unidade, comum em contextos similares, sendo necessário 

ter em conta o facto de os vestígios serem escassos (Bugalhão, 2003, p. 37). 

 

A segunda escavação arqueológica realizada na Rua Augusta não se encontra ainda publicada, e 

mesmo as referências na base de dados Endovélico são escassas, dando-se conta da existência de 

alicerces de edifícios a 4m de profundidade e de vários tanques de pequena dimensão e a pre-

sença de ânforas das formas Almagro 51c e Almagro 50, assumindo-se que terá laborado duran-

te a segunda fase (Bugalhão, 2001). 

 

Existem outras evidências arqueológicas da produção de preparados de peixe em áreas próximas 

da cidade de Olisipo, para além da Casa do Governador da Torre de Belém, nomeadamente na 

Rua Marques Leal Pancada, em Cascais, onde foram identificados sete tanques. De acordo com 

o autor, fariam parte de um conjunto de doze, pertencentes a uma mesma fábrica (Cardoso, 
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2006, p. 149). A escassa componente artefactual referida, que se resume a dois fragmentos de 

ânforas Dressel 14, não permite inferir cronologias de forma sustentada. 

 

A produção de preparados de peixe encontra-se igualmente atestada na margem esquerda do 

Tejo, em Cacilhas (Rua Alfredo Dinis e Rua Carvalho Freirinha) e Porto Brandão. Na Rua 

Alfredo Dinis identificaram-se dez tanques, duas tinas utilizadas para a limpeza do complexo e 

vestígios do pátio, com uma cronologia de funcionamento entre os séculos I e II (Barros, 1982; 

Barros e Amaro, 1985; Barros, 1994; Santos, Sabrosa e Gouveia, 1995; Bugalhão, 2001, p. 54). 

Na Rua Carvalho Freirinha registaram-se vários tanques (número não especificado) sendo que 

um deles conservava ainda vestígios da última produção de preparados de peixe, não existindo 

qualquer proposta de cronologia para o seu funcionamento (Bugalhão, 2001, p. 54; Santos, 

Sabrosa e Gouveia, 1995). No Porto Brandão existe apenas referência a dois tanques, sem qual-

quer informação adicional, mesmo no que respeita à cronologia do seu funcionamento (Santos, 

Sabrosa e Gouveia, 1995; Bugalhão, 2001, p. 54). 

 

O carácter parcial da maioria das intervenções arqueológicas condiciona a caracterização das 

unidades de produção de preparados de peixe já identificadas no estuário do Tejo. No entanto, é 

possível verificar uma grande concentração destes estabelecimentos, que foram necessariamente 

contemporâneos em determinados períodos de tempo. Em que sistema institucional se enqua-

dravam, como se relacionavam as diferentes unidades e qual o significado da sua localização 

geográfica são questões que permanecem em aberto. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 

A escavação realizada na Casa do Governador da Torre de Belém insere-se no âmbito da mini-

mização de impactes da construção de um hotel de charme sobre o património. Os trabalhos 

desenvolveram-se em três fases: num primeiro momento (2003) realizou-se o acompanhamento 

arqueológico da construção do parque de estacionamento subterrâneo, na área Sul da proprieda-

de (Parque do Infante), onde apenas se identificaram estruturas cronologicamente enquadráveis 

em época moderna, nomeadamente um tanque e muros de delimitação de propriedade (Valente, 

Silva, 2003). 

 

Em 2006, e tendo em conta que este edifício, em vias de classificação, se encontra na Zona 

Especial de Protecção (ZEP) do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, foram realizadas 

sondagens de diagnóstico com o objectivo de identificar o potencial arqueológico da zona refe-

rente ao edifício principal (área Norte da propriedade). A realização das sondagens permitiu a 

identificação de contextos susceptíveis de serem interpretados como cetárias, hipótese corrobo-

rada durante a última fase dos trabalhos arqueológicos, que consistiu na escavação em área de 

todas as zonas a afectar pela obra. Uma quarta fase, que decorreu em simultâneo com a escava-

ção em área, consistiu no acompanhamento arqueológico das áreas onde não se identificaram 

contextos arqueológicos preservados de época romana (Filipe, Guilherme, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização da CGTB no Atlas Topográfico de Lisboa, de Filipe, Folque (1856-1859) 
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A unidade de produção da Casa do Governador da Torre de Belém é um complexo edificado em 

uma única fase de construção, de planta regular, ao que tudo indica simétrica, com 57,55m de 

comprimento e 26,50 de largura, o que perfaz uma área total de 1525,08 m². Registaram-se 34 

tanques, tendo sido atribuído um número sequencial em função da sequência de identificação, 

no entanto, apenas foram intervencionados 31. Os Tanques 1 e 22 encontravam-se sob paredes 

da Casa do Governador que não iriam ser desmontadas, não havendo condições de segurança 

para a escavação do seu interior. Relativamente ao Tanque 28, foi apenas identificado durante 

os trabalhos de acompanhamento arqueológico, encontrando-se já quase totalmente destruído, 

subsistindo apenas o nível de preparação para a sua construção (Filipe, Guilherme, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Plano final das estruturas intervencionadas na CGTB (cima) e planta esquemática (reconstituição) com a 

localização dos tanques (baixo). 
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Em relação à organização espacial, os dados disponíveis apresentam lacunas, resultantes do 

estado de conservação da unidade de produção, sobretudo no que concerne ao pátio e aos qua-

drantes Este e Sul da mesma. Identificou-se parte do corredor de circulação que ladeia os tan-

ques, no entanto, são escassos os depósitos directamente associados. No que se refere ao 

momento construção desta fábrica, não existem contextos directamente relacionados, o que con-

diciona a sua caracterização cronológica. 

 

A área de escavação encontrava-se limitada pelo projecto de obra, não sendo por isso exequível 

a prossecução dos trabalhos em determinadas áreas, o que muitas vezes se justificou por razões 

de segurança. No entanto, importa assinalar que as áreas Sul e Este se encontravam já afectadas 

pela construção da Casa do Governador no século XVI, ou mesmo por remodelações posteriores 

à concepção original. Este facto inviabilizou a localização da entrada da unidade de produção e 

determinar de que forma se processava a ligação ao rio. No entanto, a análise dos dados dispo-

níveis permite localizar a entrada nos quadrantes Este ou Sul. 

5.2 ARQUITECTURA 

A organização funcional da unidade de produção da Casa do Governador da Torre de Belém 

segue um modelo já conhecido para este tipo de estabelecimentos no mundo romano. Jacinta 

Bugalhão refere que ―[...] as unidades fabris têm uma estrutura muito estereotipada. Mesmo 

naquelas em que os tipos de exploração referidos são diversos, a estrutura é idêntica.‖ (Buga-

lhão, 2001, p. 43).  

 

Na Casa do Governador da Torre de Belém os tanques encontravam-se dispostos em torno de 

um pátio central, 28 numa fiada principal e 6, de menores dimensões, instalados no corredor de 

circulação, localizado entre o pátio e as fiadas de cetárias (três do lado Norte e outros tantos do 

lado Sul). Os dados recolhidos durante a escavação arqueológica, ainda que com algumas lacu-

nas, permitem traçar o modelo organizativo da unidade de produção. Apresenta forma rectangu-

lar, estando os tanques, de diferentes dimensões, dispostos em torno de um pátio central. Entre 

os tanques e o pátio central recuperou-se parte do corredor de circulação. 

 

A partir da investigação que desenvolveram em Tróia, R. Ettiene e F. Mayet consideram que o 

modelo de cetárias dispostas em torno de um pátio central, como é o caso do sítio em estudo na 

presente tese, datará do Alto Império, ou mesmo do século I (Ettiene, Mayet, 2007, p. 8). Ainda 

que a componente artefactual associada ao momento da construção das estruturas da CGTB seja 

praticamente inexistente, recolheram-se materiais, dispersos e associados essencialmente ao 

momento de abandono, que apontam para uma ocupação do século I. Importa sobretudo consi-

derar o conjunto de ânforas Dressel 14 recolhido em contextos localizados no exterior dos tan-

ques, na área do corredor do Quadrante Sul, que indicam de forma clara que a fábrica já se 
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encontrava a laborar na primeira fase definida para a produção de preparados de peixe (séculos 

I-III). As evidências arqueológicas permitem, deste modo, sustentar que a fábrica da CGTB foi 

construída em momento não determinado da segunda metade do século I ou no século II, sendo 

impossível precisar esta cronologia. 

 

No corredor registaram-se tanques de menores dimensões, cuja funcionalidade na cadeia opera-

tiva do processo de produção é difícil de determinar. A presença de restos de preparado de peixe 

em quase todas estas estruturas de menores dimensões implica que tinham um papel activo na 

produção, não funcionando simplesmente como locais de armazenamento, pelo menos na sua 

última fase de utilização. Ainda assim, a hipótese de terem funcionado como local de armaze-

namento de sal, peixe ou qualquer outro ingrediente necessário à confecção dos preparados pis-

cícolas não se exclui, sendo necessário ter em conta a longa diacronia de utilização, já que a 

construção destes tanques data da primeira fase, e as eventuais alterações relativamente à fun-

cionalidade inicial. Existem alguns elementos que devem ser considerados na interpretação des-

tes tanques, nomeadamente a presença de duas estruturas similares, de funcionalidade indeter-

minada, nos tanques 10 e 32, sobre as quais se registaram restos da última produção de prepara-

dos de peixe. 

 

As paredes dos tanques, em média com cerca de 0,40-0.50 m de largura, foram construídas com 

blocos de calcário paralelepipédicos, ligados por uma argamassa de cal e areia, de cor cinzenta 

clara. Um opus incertum que parece um opus vitatum de fiadas isónomas, pela qualidade de 

execução e cuidado colocado na selecção dos materiais. Os revestimentos, realizados num opus 

signinum que, na realidade, utiliza brita calcária como inerte, cobrem as superfícies internas dos 

tanques, sendo rematados com uma camada fina de argamassa de cal, de forma a tornar a super-

fície regular e impermeável. Os tanques apresentam os cantos arredondados, de forma a impedir 

a acumulação de detritos, e um rodapé em meia-cana que estabelece a ligação entre a parede e o 

pavimento. 

 

Tendo presente que a parte Sudeste da unidade de produção se encontrava bastante afectada pela 

construção do imóvel quinhentista, não é possível determinar a localização precisa da sua entra-

da. O complexo identificado admite a possibilidade da existência de um vão de acesso aberto a 

Sul, no seu eixo menor, ou a Este, aproveitando o seu eixo maior, hipótese mais sustentável, já 

que implicaria uma exposição menor ao rio. 

 

Relativamente à estrutura de cobertura da fábrica, através do registo arqueológico é possível 

inferir que a área dos tanques seria coberta, o que se deduz pela presença de derrubes constituí-

dos por imbrices, claramente maioritários, e tegulae (pouco expressivas numericamente), no 

interior destas estruturas e pela existência de um negativo (tanque 17) de coluna no muro que 



40 

separa os tanques do corredor que os ladeia. A existência de colunas que suportavam o telhado é 

ainda atestada arqueologicamente pela presença significativa de tijolos de quadrante (Tanques 5, 

7, 11, 13 e 26). A cobertura estender-se-ia à zona do corredor, pressuposto baseado na presença 

de derrubes de imbrices nesta zona no Quadrante Sul, e no facto de a presença de tanques de 

menores dimensões nesta área da fábrica subentender a necessidade da sua não exposição aos 

factores climatéricos, sobretudo à chuva. 

 

A dimensão da cobertura e o peso que exerceria obrigaram necessariamente à existência de 

várias colunas, tanto no limite da fiada principal dos tanques, como no muro que separava o cor-

redor do pátio. As colunas seriam cilíndricas, construídas com tijolos de quadrante. Pode colo-

car-se a hipótese de nos cantos serem quadradas, de maiores dimensões, uma vez que a carga 

nestes pontos seria maior, na medida em que confluiriam 3 traves. 

 

O espaçamento das colunas seria de aproximadamente 4,25m e o seu diâmetro rondaria os 

36cm. A informação do espaçamento das colunas não resulta do registo arqueológico, já que 

apenas se identificou um negativo de coluna. A medida apresentada resulta de uma extrapolação 

realizada para a elaboração da reconstituição 3d do estabelecimento da Casa do Governador da 

Torre de Belém. Teve por base o negativo registado no processo de escavação, resultando esta 

medida da distância entre este e o canto NO. Posteriormente, foi realizada a implantação das 

colunas, tendo por base esta medida, e sempre que necessário efectuaram-se alguns acertos de 

ordem funcional, para que uma coluna não se localizasse a meio de um tanque, o que tornaria o 

acesso à estrutura mais complicado. A única excepção reside no Tanque 2, que pelas suas 

dimensões implicava a implantação de uma coluna a meio. 

 

Uma fábrica de produção de preparados de peixe não seria constituída apenas pelos tanques des-

tinados à produção, fazendo parte integrante desse conjunto infra-estruturas relacionadas com o 

armazenamento dos diferentes produtos necessários à sua confecção e posterior armazenamento/ 

transporte, estruturas de recolha e armazenamento de água e salas de preparação do peixe. Em 

Tróia, R. Etienne e F. Mayet referem a identificação de um armazém de ânforas Dressel 14 

(Ettiene, Mayet, 2007, p 8). No que se refere ao armazenamento de água, a recolha de água das 

chuvas numa cisterna localizada no pátio central encontra-se atestada em Cotta (Ponsich, 1988, 

p. 81). 

 

Um outro aspecto a considerar reporta-se a salas de aquecimento, identificadas nos estabeleci-

mentos melhor preservados, que funcionariam como agentes aceleradores no processo de pro-

dução. Estas infra-estruturas foram identificadas em Cotta e Tahadart (Ponsich, 1988, p. 80). 
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Na Casa do Governador não se identificou nenhuma das realidades acima mencionadas, fruto do 

âmbito em que se desenvolveram os trabalhos arqueológicos. A escavação limitou-se às áreas 

que seriam afectadas pela obra em causa, circunscrevendo-se ao quarteirão do imóvel. Sendo 

este totalmente ocupado pela unidade de produção, o conhecimento disponível relativamente às 

áreas envolventes é praticamente nulo. Como já foi referido neste texto, na zona sul da proprie-

dade foram realizados trabalhos de acompanhamento arqueológico, não se tendo registado 

quaisquer evidências de contextos romanos. Nas áreas a Norte, Este e Oeste, o desenvolvimento 

urbanístico condiciona a realização de trabalhos de carácter arqueológico e pode mesmo colo-

car-se a questão se as construções existentes não afectaram de forma determinante eventuais 

estruturas de época romana. Os dados disponíveis não permitem caracterizar a área envolvente, 

o que representa uma importante lacuna para a percepção do contexto económico e social em 

que se enquadra este estabelecimento. 

5.2.1 Técnicas de Construção 

As técnicas construtivas utilizadas na fábrica de preparados piscícolas da Casa do Governador 

da Torre de Belém repetem modelos já conhecidos para sítios com características e funcionali-

dades idênticas. M. Ponsich refere que ―La técnica de construcción de las pilas era poco más o 

menos la misma de todas las fábricas de la cuenca mediterránica‖ (Ponsich, 1988, p. 81). Os 

tanques eram escavados no solo de base (areia ou rocha), procurando-se desta forma que ofere-

cessem a maior resistência possível quando estivessem cheios de peixe, sal e água. (Ponsich, 

1988, p. 81; Bugalhão, 2001, p. 43). 

 

A matéria-prima utilizada na construção é essencialmente local, calcário e basalto, o que se 

compreende à luz de uma estratégia de optimização dos recursos. Os blocos são habitualmente 

aparelhados e a argamassa é de boa qualidade. As paredes eram revestidas de uma primeira capa 

de opus signinum e depois por uma segunda, e em alguns casos terceira camada. O objectivo 

último destas características da construção era tornar os tanques impermeáveis (Ponsich, 1988, 

p. 81, Bugalhão, 2001, p. 43). 

 

Em termos formais, os tanques apresentavam cantos arredondados, como forma de evitar a 

acumulação de detritos. Em alguns casos regista-se a presença de pequenos orifícios no fundo 

dos tanques, para facilitar a limpeza dos mesmos (Ponsich, 1988: 81, Bugalhão, 2001: 43), 

situação que não se identificou em nenhum dos tanques escavados na casa do Governador. R. 

Etienne e F. Mayet consideram que as cetárias do Baixo-Império apresentam no seu fundo uma 

pequena depressão para limpeza (Ettiene; Mayet, 2007, p. 8). 

 

Na área do corredor que ladeia os tanques identificaram-se estruturas de forma tendencialmente 

circular, relacionadas com a limpeza da unidade de produção, como se encontra atestado noutros 
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sítios de características idênticas, designadamente na Unidade 6 do Núcleo Arqueológico dos 

Correeiros (Bugalhão, 2001, p. 77), em Tróia (Edmondson, 1987, p. 124), na Oficina A do Lar-

go João de Deus, Sines (Tavares da Silva, Coelho, 2006) e Cotta (Ponsich, 1988, p. 81), apenas 

para mencionar alguns exemplos. 

 

Na preparação dos pavimentos identificaram-se dois níveis distintos, registados apenas durante 

o acompanhamento arqueológico. Sob o pavimento existia um nível de brita de calcário ligada 

por uma argamassa dura, que assentava numa fiada de blocos de basalto, em bruto. Sob estas 

unidades estratigráficas foi possível identificar uma camada muito escura, quase negra, com pre-

sença frequente de conchas fragmentadas. Foram realizadas amostras dos materiais do paleosolo 

sob o tanque 6 e analisadas pelo método de datação por luminescência estimulada opticamente 

(OSL), estabelecendo-se que ―[...] o substrato sedimentar do sítio foi acumulado no início do 

Holocénico; (ii) a deposição do material por cima desses sedimentos ocorreu no Calcolítico 

[...]‖ (Fabião, et all, no prelo). 

 

No caso específico do Tanque 29/30 identificaram-se dois pavimentos diferenciados, resultado 

de uma reestruturação do espaço. Num momento que não é possível determinar esta estrutura foi 

sub-dividida, dando origem a dois tanques de menores dimensões (Tanque 29 e Tanque 30). O 

fundo mais recente foi construído com cerâmica triturada, um típico opus signinum, não se 

registando a presença de rodapé. O pavimento original foi alteado através de um enrocamento 

sólido. Sobre o piso original foi construído um nível de preparação, constituído por elementos 

pétreos de basalto e calcário, de média e grande dimensão, ligados por uma argamassa (cal e 

areia) dura, de cor cinzenta. Após a construção deste nível registou-se uma argamassa (cal e 

areia) dura, de cor cinzenta, com presença de brita calcária. Sobre esta argamassa identificou-se 

um último nível, sobre o qual assentava o pavimento mais recente, construído com elementos 

pétreos de calcário e basalto, de menores dimensões, ligados igualmente por uma argamassa (cal 

e areia) dura, de cor cinzenta. 

 

Este tanque foi o único onde se registou uma reestruturação do espaço, não sendo possível com 

os dados disponíveis determinar quais as razões que estiveram na sua origem. A razão mais 

plausível relaciona-se com diferentes estratégias de produção, já que o tanque original se encon-

trava em condições estruturais de continuar a laborar. Se esta alteração de estratégia se relaciona 

com as características do produto aí fabricado ou com a dimensão dos peixes processados, são 

questões para as quais o registo arqueológico não permite resposta. Trata-se do único caso de 

divisão de uma primitiva cetária documentado em toda a unidade, o que não deixa de ser assina-

lável, uma vez que estas subdivisões de tanques são relativamente frequentes em complexos 

com uma longa diacronia de utilização, nomeadamente Tróia e Lixus. ―Les usines qui ont dure, 

pour certaines d’entre elles, du Ier siècle avant Jéus-Chrits jusqu’au Ve siècle après Jésus-
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Christ, présentent des nombreuses transformations, des subdivisions de bassins come ceux de 

Tróia.‖ Etienne, Makaroun, Mayet, 1994, p. 117). 

 

Ainda no que concerne ao pavimento dos tanques, importa destacar o Tanque 33, pelo carácter 

de excepção. Sobre o fundo original, foi construído um segundo pavimento com fragmentos de 

cerâmica, dispostos na horizontal, de forma ordenada, cobrindo toda a superfície e o próprio 

rodapé. A presença de vestígios de sedimento com fauna ictiológica entre os fragmentos cerâ-

micos indica que este tanque continuou a desempenhar um papel no processo produtivo. Subli-

nhe-se que se trata de um dos tanques construídos no corredor e que, por isso mesmo, teria uma 

finalidade particular, mas de difícil caracterização. 

 

O opus signinum que reveste os pavimentos da esmagadora maioria dos tanques foi construído 

com brita calcária (cascalho anguloso). No pavimento do corredor foi também utilizada cerâmi-

ca triturada, ainda que em menor percentagem que a brita. 

 

Relativamente ao muro de delimitação do corredor que ladeia a fiada principal de tanques (limi-

te Sul da zona central) foi possível observar o alicerce, construído com blocos de basalto de 

forma alongada / alargada sub-angulosa, ligados por uma argamassa branca e compacta (visível 

o alçado Norte). Já os paramentos da estrutura que se ergue sobre o referido alicerce, como seria 

de esperar, apresentam o mesmo tipo de construção observado nos tanques. 

5.2.2 Caracterização dos tanques e análise da volumetria 

Os 34 tanques identificados apresentam dimensões variadas, e em função destas diferenças 

optou-se por criar cinco categorias, de forma a sistematizar a informação e a determinar padrões 

de organização de forma a tentar perceber o seu significado na cadeia operativa. 

 

A definição de cada tipo teve por base o comprimento e largura internos (assim como a diferen-

ça entre ambos), excluindo-se a altura por não se encontrar totalmente preservada na maior parte 

dos casos. No tipo 2 optou-se pela criação de um sub-tipo porque a diferença entre o compri-

mento e a largura era superior ao valor máximo considerado como parâmetro. 
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Tipo Descrição Nº de Tanque 

1 Planta rectangular com 6,30 m de comprimento, 

3,40 de largura e 1,60 de altura 

2 

2.1 Planta tendencialmente quadrangular com compri-

mento variável entre 3,35 – 4 m e largura variável 

entre 2,80 – 3,60 m. A diferença entre o compri-

mento e a largura varia entre 0,10 e 0,35 m. Docu-

mentado somente na fiada Norte.  

3, 6, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 

24,29/30, 31 

2.2 Planta tendencialmente quadrangular com compri-

mento variável entre 3,30 – 3,55 m e com largura 

de 2,80 m. A diferença entre o comprimento e a 

largura varia entre 0,50 e 0,67 m. Documentado 

somente na fiada Sul. 

25, 26, 27, 28? 

3 Planta rectangular com comprimento variável entre 

3,30 – 3,70 m e largura variável entre 1,10 – 1,70 

m. A diferença entre o comprimento e a largura 

varia entre 1, 80 - 2,20 m. 

4, 5, 7, 8, 13, 14, 21, 22, 29, 

30 

4 Planta rectangular com comprimento variável entre 

1,80 – 2,40 m e largura variável entre 0,90 – 1,00 

m. A diferença entre o comprimento e a largura 

varia entre 0, 80 – 1,40 m. Documentados somente 

no corredor Norte. 

10, 11, 12 

5 Planta tendencialmente quadrangular com compri-

mento variável entre 0,80 – 1,40 m e largura variá-

vel entre 0,60 – 0,90 m. A diferença entre o com-

primento e a largura varia entre 0, 20 – 0,50 m. 

Documentados somente no corredor Sul. 

32, 33, 34 

Tabela 1 – Tipologia dos Tanques: critérios de classificação. 

 

No que concerne à organização espacial dos diferentes tipos considerados, verificou-se no ali-

nhamento Norte a presença da única estrutura pertencente ao Tipo 1 (Tanque 2), não existindo 

paralelos conhecidos para as dimensões apresentadas: 6,30mx3,40m. As suas dimensões são 

extraordinárias, não sendo possível justificá-las, assim como determinar se teria uma qualquer 

funcionalidade específica. Não será de excluir a possibilidade de não ter uma função concreta na 

produção dos preparados de peixe, podendo ter servido simplesmente como depósito de água. 
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Como não se identificou a totalidade do tramo Sul da fábrica, não foi possível apurar se existiria 

aí um outro análogo, sublinhando a simetria do conjunto. 

 

Para Este desta estrutura registou-se uma alternância entre uma cetária do tipo 2.1 e duas do tipo 

3 (estas últimas com o seu eixo maior no sentido Este-Oeste), e para Oeste observou-se o uso 

exclusivo de estruturas do Tipo 2.1 (com o seu eixo maior no sentido Norte-Sul).  

 

No alinhamento Oeste registou-se uma alternância entre dois tanques de tipo 2.1 e dois de tipo 3 

(com o seu eixo maior Norte-Sul). No entanto, importa ter presente que as cetárias 29 e 30 (tipo 

3) foram inicialmente uma única de tipo 2.1, como já foi mencionando, o que invalida esta 

suposta organização, pelo menos, na sua fase inicial. 

 

Os alinhamentos Sul e Este não são passíveis de caracterização devido à insuficiência de dados, 

o que se justifica pelo facto da construção da Casa do Governador ter destruído o quadrante 

Sudeste da fábrica. Todavia, importa mencionar que o Tipo 2.2 apenas se encontra representado 

na fiada Sul, em situação simétrica à da fiada Norte, onde somente se observam tanques do tipo 

2.1.Tendo em conta que o quadrante Sul foi muito afectado pela construção do edifício quinhen-

tista, e que se recuperaram apenas quatro tanques, qualquer observação relativa à sua organiza-

ção resume-se à apresentação dos dados, não sendo possível apresentar uma interpretação sus-

tentada. 

 

Os tanques de Tipo 4 e 5 apresentam menores dimensões e localizam-se na área do corredor que 

ladeia as fiadas principais, o que sugere uma funcionalidade complementar, mas distinta dos 

outros tipos referidos. 

 

As quatro estruturas circulares/ ovais, localizadas no corredor, não foram contempladas nesta 

tipologia, pelas suas próprias características e pela sua funcionalidade específica. 

 

É possível observar a existência de tanques de distintas dimensões em praticamente todas as ofi-

cinas de produção de preparados de peixe, o que tradicionalmente tem sido interpretado como 

um sinal de distintas funcionalidades, por sua vez associadas a diferentes artigos processados. 

Contudo, a regularidade de distribuição que se presume na Casa do Governador da Torre de 

Belém (presume-se, na medida em que não foi possível recuperar toda a sua planta) não é usual. 

Somente na fábrica identificada por Estácio da Veiga em Portimões (Figueiredo, 1906) parece 

possível identificar uma organização similar, com tanques rectangulares alternando com qua-

drangulares. Contudo, o estado de destruição em que esse complexo se encontrava já no século 

XIX não permite mais do que assinalar a hipotética semelhança. 
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A análise da volumetria de cada tanque, e consequentemente da capacidade de produção da 

fábrica, deverá ser perspectivada de forma relativa, na medida em que a altura registada não é 

frequentemente a original, e em determinados casos o grau de destruição é elevado, como no 

caso dos tanques 9, 13, 14, 18, 19 e 27. Os Tanques 22 e 28 não foram considerados, já que o 

primeiro não chegou a ser escavado e do segundo somente se documentou o nível de preparação 

do pavimento, o que impediu a realização das necessárias medições em ambos casos (Filipe, 

Guilherme, 2006b). Pelas razões apresentadas, às quais se junta o facto de cerca de 1/3 da uni-

dade não ter sido escavada, a volumetria total dos tanques intervencionados, cerca de 335 m³, 

constitui, portanto, uma estimativa por defeito. Assumindo a cota mais alta para os muros identi-

ficados na Casa do Governador, pode apresentar-se uma estimativa da produção real de cada 

tanque do total intervencionado que aponta para cerca de 500m3. O valor apresentado resume-se 

aos tanques intervencionados, excluindo os que se localizavam no corredor de acesso à fiada 

principal, o que se justifica pelo facto de a sua funcionalidade inicial não se encontrar comple-

tamente definida. Se excluirmos o valor calculado para o Tanque 2, uma vez que as suas dimen-

sões permitem colocar a hipótese de este tanque não se destinar à produção de preparados de 

peixe, a capacidade dos tanques intervencionados rondaria os 500m3. 

5.3 DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Em determinados casos, devido a contingências inerentes ao contexto de obra, a intervenção 

teve que ser realizada por secções, o que condicionou a percepção do espaço como um todo. 

Para uma melhor compreensão dos diferentes contextos, optou-se por elaborar um diagrama de 

Harris para cada área independente, de forma a compreender a evolução desse espaço específi-

co, procurando posteriormente estabelecer equivalências entre as diferentes zonas. Por outro 

lado, a análise da estratigrafia registada em cada tanque representa um elemento fulcral para a 

compreensão da unidade de produção, razão pela qual cada um dos tanques será caracterizado 

individualmente. 

5.3.1 Estratigrafia 

A definição do faseamento proposto resultou da interpretação da estratigrafia registada, tendo-se 

adoptado duas abordagens diferenciadas. No que concerne ao interior dos tanques, optou-se por 

uma sequência individualizada, em que cada fase se refere exclusivamente a essa realidade 

fechada. Após esta análise particular, os dados serão interpretados como um todo, tarefa funda-

mental para a compreensão dos próprios ritmos de laboração da fábrica. 

 

Relativamente à área externa aos tanques, que se reporta maioritariamente ao corredor da fábri-

ca, optou-se por estabelecer um faseamento comum a todos os sectores intervencionados, procu-

rando-se desta forma um entendimento global da unidade de produção. A construção da Casa do 
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Governador no século XVI, ainda que tenha aproveitado as estruturas romanas como alicerces, 

em determinadas áreas implicou uma destruição ou reestruturação do espaço. 

 

Para uma abordagem mais sistematizada dos contextos arqueológicos intervencionados optou-se 

pela divisão da unidade de produção em quadrantes.  

5.3.2 Quadrante Norte 

5.3.2.1 Construção 

A área exterior aos tanques intervencionada na zona no quadrante Norte e área central da unida-

de de produção é escassa e fornece poucos elementos que permitam caracterizar este espaço de 

forma sustentada, já que a estratigrafia se encontrava muito alterada por acções antrópicas mais 

recentes, tendo afectado o pavimento do corredor. A maioria dos depósitos escavados enquadra-

se cronologicamente em Época Moderna ou, em alguns casos, os contextos identificados resul-

taram da acção mecânica da obra em curso. A escassez de elementos resulta de contingências da 

própria obra, que determinaram as áreas a intervencionar arqueologicamente. 

 

A análise da estratigrafia registada permitiu definir cinco fases, correspondendo a mais antiga ao 

momento da construção dos tanques e pavimento do corredor. O facto de não se terem interven-

cionado contextos anteriores a este momento construtivo condiciona a sua datação. Nos depósi-

tos identificados nesta área destaca-se a unidade [1133], onde se recolheu um fragmento de bor-

do de TSI da forma Conspectus 18.2, com uma cronologia entre inícios do século I a.C. e 

segundo quartel do século I d.C. Para além deste fragmento de TSI, recolheu-se neste depósito 

apenas um fragmento de bordo de cerâmica comum (de reduzidas dimensões) e cerâmica de 

construção. 

 

Os depósitos interpretados como pertencendo a esta primeira fase, para além do já mencionado 

[1133], não apresentam qualquer componente artefactual associada. De facto, nos depósitos 

[1144], [1158] e [1198], para além do facto de não se ter recolhido qualquer material, as suas 

características sedimentológicas, com uma matriz predominantemente argilosa, permitem colo-

car a hipótese de se reportarem a depósitos de formação natural. 

 

A escassez de elementos inviabiliza que se caracterize este momento de ocupação, não sendo 

possível determinar se durante este período a ocupação humana foi esporádica ou se pelo con-

trário se encontrava já relacionada com a construção da unidade de produção de preparados de 

peixe. 
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5.3.2.2 Reestruturação 

Esta fase corresponde a um momento de alterações na construção inicial, considerando-se neste 

momento tanto as reparações pontuais, visíveis no Tanque 6, como alterações à concepção ini-

cial do espaço, sendo disso exemplo o Tanque 29/ 30. 

 

No Tanque 6 registaram-se reparações realizadas no revestimento das paredes e do rodapé, con-

sequência natural da degradação da estrutura, resultado de uma intensa utilização. 

 

No Tanque 29/ 30 existiu claramente uma nova concepção de espaço, já que o tanque inicial-

mente pertencente ao tipo 2.1 se transformou em dois tanques de tipo 3. Representa a única evi-

dência de uma alteração do espaço inicial na unidade de produção da CGTB, não sendo exequí-

vel com os dados recolhidos determinar as causas que estiveram na sua base, ou estabelecer uma 

cronologia, uma vez que não foram recolhidos quaisquer materiais associados aos níveis que 

separam os dois pavimentos. Os dados disponíveis não são suficientes para datar este processo, 

podendo apenas aferir-se que este tanque terá laborado para além da primeira fase habitualmente 

estabelecida para a produção de preparados de peixe, pois só assim se justifica o investimento 

num segundo momento construtivo. No que respeita à cronologia desta reestruturação, a ausên-

cia de materiais entre o pavimento mais antigo e o pavimento mais recente inviabiliza uma 

periodização precisa. Carlos Tavares da Silva, Antónia Coelho-Soares e Joaquina Soares pro-

põem para a Travessa de Frei Gaspar, Setúbal, que o opus signinum da primeira fase (finais do 

século I) é muito pobre em fragmentos cerâmicos, enquanto estes abundam no opus signinum da 

segunda fase, datada de finais do século IV ou do século V (Silva, Coelho-Soares, Soares, 1986, 

p. 156). Os autores verificaram uma situação análoga à referida para a CGTB nos tanques 11 e 

12 da Travessa de Frei Gaspar, rectangulares, que resultaram da divisão de um tanque inicial-

mente quadrangular, pela construção de um muro revestido a opus signinum rico em fragmentos 

cerâmicos. No que respeita à descrição do opus signinum dos pavimentos, a sequência estrati-

gráfica atesta que o pavimento mais antigo foi construído apenas com brita calcária (pertencente 

ao tanque do tipo 2.1), enquanto o mais recente apresenta na sua composição apenas fragmentos 

cerâmicos. O muro de divisão dos tanques não apresenta diferenças em relação ao modo de 

construção das estruturas mais antigas. Com excepção destes pressupostos, não existem elemen-

tos adicionais que permitam determinar o hiato temporal entre a construção do tanque inicial e a 

sua reformulação. 

 

Esta fase caracteriza-se essencialmente por ser um momento construtivo intermédio (na prática 

poderá corresponder a diferentes acções de reparação das estruturas) que atesta a longevidade de 

utilização dos tanques. 
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5.3.2.3 Última Utilização 

A última utilização deste quadrante encontra-se presente nos Tanques 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 

14,17, 18 e 19. 

 

Ao contrário do que se considerou última utilização dos restantes tanques, no Tanque 2 esse 

momento corresponde a uma utilização do espaço como lixeira, numa altura em que outras 

estruturas ainda continuariam a laborar, expressa essencialmente num depósito constituído 

maioritariamente por fauna malacológica fragmentada. Não se recolheu neste depósito qualquer 

material que permita a sua datação, no entanto, no derrube sobre o qual se formou recolheram-se 

duas asas de ânforas produzidas no Mediterrâneo Oriental, o que permite avançar com uma cro-

nologia dos séculos V/ VI para a sua formação. 

 

Nos restantes tanques, a última utilização corresponde à última produção de preparados de pei-

xe, apresentando os depósitos algumas divergências, destacando-se os tanques 6 e 9 onde, para 

além de uma maior potência estratigráfica destes depósitos, se recolheram misturados com os 

restos de preparado de peixe fragmentos de reduzidas dimensões de ânforas, propondo-se a sua 

classificação como Dressel 20. No Tanque 13 recolheram-se igualmente fragmentos de Dressel 

20 no depósito de restos de produção, mas em número muito menos expressivo, o que se poderá 

relacionar-se com o elevado grau de destruição que afectou esta estrutura. 

 

Fica por esclarecer qual o significado de uma presença tão significativa deste contentor anfórico 

misturado com os restos de produção, no entanto, tendo em conta que se trata de uma ânfora 

oleária, pode colocar-se a hipótese de ter servido como forma de condimentar o produto final, já 

que as paredes se encontravam impregnadas de azeite. A presença de fragmentos deste tipo 

anfórico nos depósitos referentes aos restos da última produção da unidade coloca ainda uma 

questão relativa ao aparente desfasamento cronológico, já que a morfologia destas ânforas não 

se coaduna com as fases mais tardias de exportação de azeite da Bética. 

 

O Tanque 10 representa outra excepção, mas por motivos distintos. Directamente assente no 

fundo registou-se numa estrutura de forma circular, formada por um depósito constituído quase 

exclusivamente por fragmentos de pequenas dimensões de cerâmica comum e de construção, 

que se estruturava à volta de um depósito de areias, de forma circular, que se encontrava estrutu-

rado na base por telhas e tijolos de quadrante dispostos na horizontal. No actual estado de 

conhecimentos não é possível determinar a funcionalidade desta estrutura, não só porque os 

dados são inconclusivos, mas porque inclusivamente não se identificaram quaisquer paralelos. 
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Um outro aspecto que deve ainda ser considerado respeita à presença de vestígios da última 

produção, cujo depósito se formou sobre parte desta estrutura, assumindo-se pelo menos duas 

utilizações distintas para este tanque. 

5.3.2.4 Fim da Produção/ Abandono 

Relativamente ao fim da produção/ abandono destes espaços, registaram-se no exterior dos tan-

ques apenas dois depósitos, [1253] e [1254], associados a este momento. No primeiro não se 

recolheu qualquer componente artefactual, já no segundo verifica-se um predomínio de frag-

mentos de cerâmica comum, registando-se, para além disso, um bordo de ânfora Dressel 20 e 

outro de Almagro 51c. Todos estes elementos apresentam como particularidade comum a sua 

reduzida dimensão e/ ou o facto de se encontrarem rolados, características que atestam que se 

encontram em contexto secundário de deposição. 

 

Este momento encontra-se bem representado no interior dos tanques, colocando em alguns casos 

questões pertinentes para a discussão da sua cronologia. Para este assunto importa destacar a 

presença de ânforas de produção oriental, com uma diacronia que pode chegar ao século VI, nos 

tanques 3, 4, 6, 8, 9, 16 e 18, sublinhando-se que os contextos de que são provenientes apresen-

tam algumas diferenças. 

 

No Tanque 3 recolheram-se bojos e um colo com asa de ânforas produzidas no Mediterrâneo 

Oriental, sob o derrube da parede. A presença destes elementos, ainda que num momento asso-

ciado ao abandono da estrutura, indicia uma ocupação deste espaço no século VI, não sendo 

possível com os dados disponíveis caracterizar essa mesma ocupação. A presença de uma asa de 

produção oriental no depósito que assenta directamente no fundo do tanque, num momento 

anterior à formação dos derrubes, permite colocar a questão se uma ocupação do século VI se 

relaciona de alguma forma com o processo produtivo ou não. 

 

No Tanque 4 registou-se a presença de bojos de ânforas de produção oriental (forma não identi-

ficada), no derrube [1065] e no depósito [1043]. No Tanque 6 a presença destas ânforas encon-

tra-se directamente associada aos derrubes. 

 

No Tanque 8 registou-se uma moeda datada do século VI e de um bojo de ânfora de produção 

oriental. O facto de estes elementos se encontrarem estratigraficamente no derrube da parede e 

no depósito de formação posterior, respectivamente, leva a que estas datas não sejam válidas 

para o período de laboração da fábrica, não sendo exequível com os dados disponíveis caracteri-

zar o tipo de ocupação a que se reportam. O facto de existir nesta sequência a conjunção de 

componente artefactual com datas mais tardias e uma presença frequente de fauna malacológica 
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poderá sugerir uma ocupação esporádica/ ocasional deste espaço numa altura em que este tan-

que, ou mesmo a fábrica, já não se encontrava a funcionar. 

 

No Tanque 9 registou-se a presença de um bordo de ânfora de produção oriental (Late Roman 

Amphora 1) no derrube da parede. 

 

Nos contextos de abandono do Tanque 16 destaca-se a presença de uma asa de ânfora de produ-

ção oriental em conjunto com fragmentos de Terra Sigillata (Hispânica e Clara C) e um fundo 

de Dressel 14. 

 

No Tanque 18 registou-se apenas o momento de abandono, destacando-se a presença de dois 

pratos de TCCD da forma Hayes 59(B) (320-420) e de 7 fragmentos de bojos de reduzidas 

dimensões de ânforas produzidas no Mediterrâneo Oriental. Estes últimos elementos foram 

recolhidos no último depósito associado à fase de abandono, formado sobre o derrube da cober-

tura, sugerindo desta forma a inexistência de qualquer relação com a fase de produção. A sua 

presença poderá indiciar uma ocupação desta área em momentos mais tardios, contudo, os dados 

disponíveis não permitem caracterizar essa ocupação nem precisar uma datação. 

 

Os contextos interpretados como pertencendo ao momento de fim do processo produtivo / aban-

dono nos restantes tanques são em muitos casos pouco elucidativos, o que se deve essencial-

mente à escassez de componente artefactual associada, ou por uma conjugação de factores que 

invalida a sua utilização enquanto elementos datantes. Neste último ponto considera-se a reali-

dade observada no Tanque 5. Todos os materiais recolhidos neste tanque susceptíveis de atri-

buição de cronologia apontam para datas entre os séculos I a.C e século II, nomeadamente um 

fragmento de fundo de copo/ vaso de paredes finas, da forma Mayet VIII, datado do século I 

a.C., recolhido no derrube do telhado, e um bordo de cerâmica comum, de um potinho, com 

paralelos na forma X-A-1 de Inês Vaz Pinto (Pinto, 1999, p. 477-478), que segundo a autora 

será uma forma mais representativa no Alto Império. Tendo em conta as datações propostas para 

os demais tanques deste quadrante, considera-se que não são passíveis de ser utilizados como 

elementos datantes da formação dos contextos. Os pressupostos enunciados são igualmente 

válidos para os Tanques 10, 11 e 17. 

 

Nos tanques 13, 14 e 29/ 39 a componente artefactual recolhida nos contextos associados ao 

momento de abandono, destacando-se a presença da forma anfórica Almagro 51c, permite datar 

o fim da laboração do século V. Importa destacar o facto de a componente artefactual ser pouco 

expressiva em termos numéricos, característica que habitualmente indicia um abandono pro-

gramado. A presença muito frequente de fauna malacológica nos últimos depósitos do momento 

de abandono dos tanques 17 e 29/ 30 permite colocar duas hipóteses: estas realidades reportam-
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se a uma ocupação antrópica esporádica/ ocasional, ou estes tanques foram utilizados como 

áreas de despejo enquanto outras áreas da fábrica se encontravam a laborar. 

 

Nos tanques 7, 12, 15 e 16, a componente artefactual recolhida nos depósitos de momento de 

abandono não só é escassa em termos numéricos, como os poucos fragmentos não permitem a 

sua caracterização formal, elementos que condicionam a datação destes contextos.  

 

Nos tanques 5, 10, 11, 17 e 19, a componente artefactual recolhida é escassa e reporta-se na sua 

maioria a fragmentos de ânforas Dressel 20 e Dressel 14, elementos associados à primeira fase 

de produção de preparados de peixe. Tendo em conta a sua posição estratigráfica, a pouca 

expressividade numérica destes elementos, assim como o contexto envolvente, considera-se que 

a presença destas ânforas nestes contextos resulta dos mesmos factores que explicam a presença 

de um fragmento de cerâmica campaniense e de um bordo de Dressel 14 nos níveis de abandono 

do Tanque 9, em associação com um bordo de ânfora de produção oriental com uma cronologia 

dos séculos V/ VI. A prevalência de elementos que cronologicamente se enquadram em momen-

tos mais recuados (século I a.C. – século II) em contextos claramente associados à fase de aban-

dono das estruturas (século V). 

 

Nos contextos relacionados com o momento de abandono importa referir a presença no Tanque 

11 de 17 tijolos de quadrante, facto particular tendo em conta as dimensões do tanque. A pre-

sença de tijolos de quadrante relaciona-se com características estruturais da unidade de produ-

ção, enquanto elementos constituintes das colunas que suportavam o telhado. Os dados disponí-

veis não permitem esclarecer sobre as razões para uma tão grande concentração destes elemen-

tos neste tanque. 

5.3.3 Quadrante Oeste 

A intervenção arqueológica realizada nos tanques considerados no Quadrante Oeste – 20, 21, 

22,23 e 30 – não forneceu elementos que permitam a definição de uma sequência de ocupação 

destas estruturas de forma sustentada, na medida em que o interior dos tanques se encontrava 

muito afectado pela construção da Casa do Governador da Torre de Belém e de infra-estruturas 

já no século XX. 

5.3.3.1 Construção 

Neste quadrante, o momento da construção corresponde aos tanques e ao pavimento do corre-

dor, não se tendo registado quaisquer depósitos associados. 
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5.3.3.2 Última Utilização 

Registaram-se vestígios da última utilização nos tanques 20 e 34, com características diferencia-

das. No Tanque 20 corresponde aos restos da última produção de preparados de peixe, [1332]. 

 

O Tanque 34 localiza-se na zona do pavimento do corredor e a sua última utilização deste 

encontra-se materializada numa concentração de material anfórico, com dois exemplares ainda 

in situ e quase inteiros, corresponde ao depósito/ despejo de recipientes anfóricos, formas 

Almagro 51c (maioritárias no conjunto) e Almagro 50. Os dados recolhidos no processo de 

escavação não permitem determinar qual a funcionalidade inicial deste tanque e qual o seu papel 

na cadeia operativa. Relativamente ao último momento de utilização interpreta-se como área de 

despejo, provavelmente num momento em que pelo menos parte da fábrica ainda se encontrava 

em funcionamento. 

5.3.3.3 Fim da Produção/ Abandono 

No Tanque 20 registou-se uma sucessão de depósitos de difícil caracterização, já que, apesar de 

apresentarem as características sedimentológicas compatíveis com a formação por acção eólica, 

existem materiais associados. Recolheram-se sete fragmentos, dos quais cinco são ânforas e dois 

cerâmica comum. Relativamente às ânforas, não se registou quaisquer predominâncias, tendo-se 

recolhido exemplares das formas Dressel 14, Dressel 20 Almagro 51c e Almagro 50. A presença 

de Almagro 50 e Almagro 51c permite apontar o século V como data de formação destes con-

textos. 

 

No Tanque 21, o momento de fim da produção/abandono encontra-se materializado em dois 

depósitos e num derrube. No que concerne à componente artefactual associada, destaca-se neste 

tanque uma presença mais expressiva de cerâmica comum em detrimento do material anfórico, 

ao contrário do que sucede na maioria dos tanques intervencionados.  

 

No depósito que assenta directamente sobre o fundo registou-se a presença de fragmentos de 

bojos de cerâmica comum e ânforas, alguns dos quais em conexão, com pastas que evidenciam a 

presença de ânforas produzidas na província da Bética. No derrube recolheram-se, para além de 

inúmeros fragmentos de bordos e fundos de cerâmica comum, dois bordos de vidro e um fundo 

de Terra Sigillata Clara A. No depósito [1362] volta a registar-se um bordo de vidro e uma 

moeda Teodosio, Gloria Romanorum- datada do século IV (379-395). Estes elementos, a que se 

associa um fragmento de bordo de ânfora de produção oriental, permitem datar o abandono des-

te tanque do século V. 
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A estratigrafia do Tanque 23 foi afectada pela construção de uma canalização recente, tendo-se 

preservado apenas um depósito, interpretado como pertencendo ao momento de abandono, onde 

se recolheu o único fragmento ânfora da forma Dressel 1, produção itálica. 

 

O Tanque 31 foi afectado pela construção de um poço, já visível no Atlas Topográfico de Lis-

boa, da responsabilidade de Filipe Folque (Folque, 1856-1858), facto que perturbou a estratigra-

fia original. A sequência estratigráfica é pouco representativa, resumindo-se a dois depósitos, 

interpretados como pertencendo ao momento de abandono, onde apenas há a registar um bordo 

e uma asa de ânfora Almagro 51c. 

 

No Tanque 34 este momento encontra-se representado pelos derrubes do telhado e das paredes. 

No derrube do telhado registou-se um bordo de ânfora Almagro 51c e um bordo e um fundo de 

cerâmica comum. Este mesmo panorama repete-se no depósito de formação mais recente desta 

sequência, onde se recolheu um bordo de cerâmica comum e um bordo e asa de ânfora Almagro 

51c. 

 

A construção da Casa do Governador afectou de forma definitiva os contextos do interior do 

Tanque 22, não tendo sido escavado qualquer depósito. Por esta razão não se apresenta qualquer 

informação a seu respeito. 

5.3.4 Quadrante Sul 

A intervenção arqueológica no Quadrante Sul incidiu nos Tanques 24, 25, 26 (parcialmente), 27 

(parcialmente), 32 e 33 e em algumas áreas pontuais (parcelares) do pavimento do corredor e do 

muro de delimitação do mesmo, [1385], e respectivo alicerce, [1452]. Perpendicular a esta estru-

tura, identificou-se o muro [1453], não sendo, contudo, possível estabelecer qualquer relação 

estratigráfica, já que se encontrava sob um muro do actual edifício da Casa do Governador. Des-

te quadrante recuperou-se a planta de apenas quatro tanques na fiada principal e dois no corre-

dor (correspondentes ao Tipo 5 definido no presente trabalho (vide capítulo Arquitectura). A 

restante área, que se desenvolve para Este, terá sido parcial ou totalmente destruída aquando da 

construção da casa do Governador da Torre de Belém no século XVI. 

5.3.4.1 Construção 

Neste quadrante o momento da construção corresponde aos tanques e ao pavimento do corredor, 

não se tendo registado quaisquer depósitos associados. 

5.3.4.2 Reestruturação 

No Tanque 33 registou-se um segundo pavimento, construído com fragmentos cerâmicos (anfó-

ricos) dispostos na horizontal, sobre um depósito argiloso, interpretado como a preparação do 
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primeiro, e que assentava directamente no fundo original. As causas para a construção deste 

segundo pavimento, sem uma reestruturação do espaço, não são claras, já que o fundo original, 

ainda que destruído em determinadas áreas, ainda se encontrava funcional. Importa ainda referir 

a presença de restos da última produção de preparados de peixe entre os fragmentos cerâmicos. 

Tendo em conta que os restos de produção eram vestigiais e impossíveis de representar gráfica e 

fotograficamente, não se atribuiu um número diferenciado de unidade estratigráfica. 

5.3.4.3 Última Utilização 

A definição de uma sequência temporal para a ocupação deste quadrante apresenta algumas 

limitações, no entanto, apresenta igualmente elementos pertinentes para uma melhor percepção 

dos ritmos de produção/ abandono de toda a unidade de produção. 

 

No Tanque 24, correspondente ao canto SW da unidade, identificou-se o depósito [1407], que 

assentava, directamente no fundo do tanque, constituído quase exclusivamente por fragmentos 

de ânforas, a maioria dos quais ainda em conexão, representando o último momento de utiliza-

ção desta estrutura. Tendo em conta estas características, coloca-se a hipótese de a formação do 

depósito ter ocorrido num momento em que parte da fábrica se encontrava ainda em funciona-

mento, e que este espaço foi utilizado como área de despejo. É o único tanque em toda a área 

intervencionada onde se verifica uma concentração tão significativa de material anfórico (com 

excepção para o Tanque 34, mas as dimensões deste são consideravelmente menores), verifi-

cando-se um claro predomínio da forma Almagro 51c (NMI=30), seguindo-se em termos numé-

ricos a forma Almagro 50 (NMI=14). A análise da sequência estratigráfica permite colocar a 

hipótese deste tanque ter deixado de estar inserido no processo produtivo em finais do século 

IV/ V, tendo sido posteriormente utilizado como área de despejo de contentores anfóricos. 

 

No Tanque 26 registaram-se vestígios de restos da última produção de preparados de peixe, 

depósito no qual se recolheram dois opérculos. 

 

Os contextos identificados no interior do Tanque 32 não permitem esclarecer de forma definiti-

va qual o seu papel na cadeia operativa do processo de produção. A estratigrafia registada apre-

senta semelhanças com a observada no Tanque 10 e consequentemente as mesmas questões de 

interpretação. Registaram-se vestígios da última produção de preparados de peixe, depósito que 

cobria parcialmente a estrutura definida pelas unidades [1517] e [1518]. Esta última é constituí-

da por um sedimento arenoso, estruturado de forma circular por uma anel de cerâmica fragmen-

tada, [1517]. Os pressupostos apresentados para a estrutura do Tanque 10 são válidos para esta, 

não se tendo recolhido dados adicionais neste tanque que possibilitem determinar a funcionali-

dade destas estruturas. 
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5.3.4.4 Fim da Produção/ Abandono 

No espaço exterior aos tanques registaram-se dois derrubes, resultantes da queda da cobertura e 

da degradação das paredes, [1433] e [1444], caracterizando-se pela presença de imbrices, blocos 

de calcário e nódulos de argamassa, envoltos num sedimento argiloso. A única diferença regis-

tada entre estes dois derrubes é a disposição dos imbrices, que no primeiro caso se encontram 

dispostos na horizontal e no segundo caso dispostos de forma aleatória e com um grau de frag-

mentação maior. No derrube [1433] registou-se uma variedade formal no que se refere ao reper-

tório anfórico: Almagro 51c, Dressel 14,Dressel 20 e Keay XVI, destacando-se ainda um bordo 

de uma ânfora africana. No derrube [1444] registaram-se fragmentos das formas Almagro 51c, 

Dressel 14 e Dressel 20, mas numericamente sem expressividade. 

 

Os derrubes [1433] e [1444] não estabeleciam qualquer relação física directa entre si, não exis-

tindo forma de comprovar se correspondem, ou não, à mesma realidade. As características refe-

ridas sugerem que se reportam a momentos distintos, ainda que possam ser separados por um 

espaço de tempo reduzido. O facto de esta área se encontrar já muito afectada, resultado da ocu-

pação sucessiva que este espaço conheceu até à actualidade, inviabilizou a correcta percepção 

da relação entre os diferentes contextos identificados, o que se reflecte na interpretação dos 

mesmos. Os dados resultantes da escavação devem por isso ser entendidos à luz das condicio-

nantes apresentadas. 

 

O depósito sobre o qual se formou o derrube [1433], [1437], apresenta uma associação de mate-

riais condicentes com cronologia do século I-II, nomeadamente um fundo de pé em bolacha de 

Paredes Finas, uma parede de Terra Sigillata Sudgálica e 24 fragmentos de ânfora Dressel 14 

(NMI=11). A presença de dois fragmentos classificados como Almagro 51c pode resultar de 

factores pós-deposicionais, já que esta área se encontrava muito perturbada, como anteriormente 

mencionado, por uma intensa ocupação de Época Moderna/ Contemporânea e mesmo por 

acções mecânicas desenvolvidas no âmbito da obra em causa. O processo de formação destes 

contextos, pelas contingências apresentadas, não foi totalmente compreendido, podendo relacio-

nar-se com uma área de despejos resultante da primeira fase de produção. 

 

Nos depósitos do momento de abandono do Tanque 24 registou-se a presença das formas Alma-

gro 51c e Almagro 50, tendo-se recolhido um fragmento de colo de ânfora de produção africana, 

com um grafito na superfície externa (depósito [1396]) e uma asa de ânfora de produção oriental 

(depósito [1395]), elemento cronológico mais tardio (século V-VI), associado ao momento de 

abandono definitivo do tanque. 
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Na sequência estratigráfica registada no Tanque 25 identificou-se apenas o momento de aban-

dono, materializado numa sucessão de depósitos de características arenosas, que apresentam 

como denominador comum a presença moderada/ frequente de fauna malacológica. A compo-

nente artefactual recolhida nestes contextos, Almagro 50, Almagro 51c e uma asa de ânfora 

produzida no Mediterrâneo Oriental, indicia uma cronologia do século V, podendo abranger o 

século VI, inferindo-se desta forma que se encontrava em funcionamento durante a segunda fase 

de produção de preparados de peixe.  

 

No Tanque 26, a componente artefactual recolhida, pouco significativa em termos numéricos, 

reflecte a reduzida área intervencionada, facto que leva a colocarem-se bastantes reservas no 

que respeita à sua inserção nos ritmos de utilização durante o processo produtivo. 

 

Relativamente ao momento de abandono, o único elemento datante recolhido no derrube das 

paredes, [1455], refere-se a um bordo de ânfora Almagro 50. A restante componente artefactual 

é pouco representativa neste âmbito, reportando-se a um opérculo e a um bojo de cerâmica 

comum, que levanta algumas dúvidas relativamente à sua classificação como cerâmica romana. 

Na restante componente artefactual recolhida nos demais depósitos desta sequência estratigráfi-

ca, regista-se a presença no depósito [1456] de um bordo de ânfora Keay XVI, produção lusita-

na, e uma asa de Dressel 14, contexto onde se verifica uma presença frequente de fragmentos 

imbrices, tégulas e tijolos de quadrante. Sublinha-se ainda a presença de um bordo de reduzidas 

dimensões de ânfora Keay XVI, de produção bética no depósito [1455]. No depósito [1451] 

assinala-se a presença frequente de fauna malacológica, associada a dois bordos de ânfora 

Almagro 51c. A presença da forma Almagro 51c permite datar o abandono deste tanque de 

finais do século V. 

 

O Tanque 27 foi parcialmente destruído (metade Este) pela construção da Casa do Governador, 

sendo a área intervencionada reduzida ao canto NW. Os depósitos escavados foram interpreta-

dos como pertencendo ao momento de abandono, sendo a componente artefactual pouco expres-

siva em termos numéricos. Os únicos materiais susceptíveis de caracterização formal reportam-

se a dois bordos de ânfora, um de Almagro 50 e outro de Dressel 14, provenientes do depósito 

[1415]. Nos restantes contextos recolheram-se fragmentos de cerâmica de construção, cerâmica 

comum e bojos de ânforas. 

 

No Tanque 32, a componente artefactual recolhida nos contextos associados ao momento de 

abandono é escassa, com excepção da unidade [1510], onde se registou a presença frequente de 

cerâmica de construção, de bojos de cerâmica comum e de ânforas. No que concerne aos frag-

mentos susceptíveis de atribuição formal, importa registar a presença de dois bordos de ânfora 

Almagro 50, um bordo e um fundo da forma Almagro 51c, um bordo de Dressel 14 e uma asa 
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de Dressel 20, o que permite datar a sua formação do século V, apesar dos materiais de cronolo-

gia mais antiga. 

 

Um aspecto a destacar consiste na presença muito frequente de fauna malacológica, sobretudo 

no depósito [1492], com predomínio do mexilhão (cerca de 670 registos), verificando uma pre-

sença menos significativa de ostra, madrepérola corninho e lapa (Fabião et all, no prelo). A pre-

sença expressiva de fauna malacológica em contextos de abandono poderá significar que este 

tanque foi utilizado como área de despejo enquanto parte da fábrica ainda laborava, logo asso-

ciada ao processo produtivo, ou que resulta de uma ocupação esporádica desta zona num 

momento em que a fábrica já não se encontrava em funcionamento. Neste caso específico, e 

dada a ausência de derrubes no registo arqueológico, a primeira hipótese parece mais sustentá-

vel. 

 

Relativamente ao abandono do Tanque 33, considerou-se uma sucessão de depósitos, de carac-

terísticas arenosas com presença residual de material cerâmico. No depósito [1515] recolheu-se 

a maioria dos fragmentos susceptíveis de caracterização formal e cronológica, nomeadamente 

um bordo com arranque de asa de Almagro 51c e um bordo de Terra Sigillata Clara A, da for-

ma Hayes 7a que pode ser datada do período entre os Flávios e inícios do século II. Nos restan-

tes contextos destaca-se a presença de um bordo de ânfora da forma Keay XVI ([1521]) e um 

fundo de Dressel 14 ([1512]). 

 

A presença de fauna malacológica é muito significativa nos depósitos desta fase, sobretudo 

mexilhão, o que pode ser justificada por duas hipóteses. Este tanque terá sido utilizado como 

área de despejo num momento em que parte da fábrica ainda se encontrava a funcionar, mesmo 

após a queda da cobertura nesta zona, ou poderá ter servido de abrigo ocasional numa altura em 

que a fábrica já não laborava. Com os dados disponíveis, sendo importante sublinhar a ausência 

de material datante, não é exequível optar por uma destas interpretações. 

5.4 INTERPRETAÇÃO DA ESTRATIGRAFIA 

As características dos contextos registados no interior dos tanques indicam um abandono pro-

gressivo e programado desta unidade e não fruto de uma catástrofe natural ou antrópica. Uma 

dessas evidências reside no facto de em dezassete dos trinta e quatro tanques identificados se ter 

registado a presença de restos de produção dos preparados de peixe, depósitos cuja espessura 

variava entre os 5 e os 10 cm. A pouca espessura destes contextos indicia que quando as estrutu-

ras foram abandonadas não existia uma acumulação do produto, fruto de limpezas constantes.  

 

As características dos depósitos das fases de abandono sustentam igualmente a hipótese acima 

exposta. Sobre a última produção depositaram-se, em regra, depósitos com escassa representati-
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vidade de componente artefactual, e quando se verifica a sua presença, os fragmentos apresen-

tam, na maioria dos casos, dimensões reduzidas. Na Casa do Governador da Torre de Belém a 

maioria, para não dizer a totalidade, destes contextos é de formação natural. 

 

Com algumas variantes, posteriormente segue-se o derrube do telhado e das paredes dos tan-

ques, e entre esta fase e a construção da Casa do Governador no século XVI registou-se um hia-

to temporal em que os depósitos se formaram por acção natural, sugerindo-se neste caso em par-

ticular por acção eólica. As características dos depósitos formados após o abandono da fábrica 

reflectem a pouca intensidade urbanística que esta zona conheceu até à construção da Casa do 

Governador no século XVI. 

 

Relativamente ao abandono desta unidade de produção, terá ocorrido durante o século V. Ape-

sar deste pressuposto, importa referir a presença de materiais enquadráveis no século VI, em 

distintos contextos. Na sua maioria são provenientes de contextos posteriores ao derrube da 

cobertura, facto que poderá apontar para uma presença humana esporádica/ ocasional num 

momento em que a fábrica já não se encontrava a funcionar. No entanto, nos tanques 2, 3 e 4 

registaram-se fragmentos de bojos de ânforas produzidas no Mediterrâneo Oriental nos depósi-

tos que assentavam no fundo e sobre os quais se formaram os derrubes. O significado do posi-

cionamento estratigráfico destes elementos tardios apresenta algumas disparidades, no entanto, 

os dados disponíveis permitem apenas hipóteses interpretativas, não existindo nenhum indício 

que de forma taxativa coloque o fim do funcionamento desta fábrica no século VI. Apesar de 

existir uma ocupação humana nesta centúria, a sua caracterização apresenta-se difícil, em virtu-

de das características do próprio registo arqueológico. 

 

A possível ocupação antrópica esporádica/ ocasional do século VI encontra-se atestada na área 

do quadrante NE pela presença de ânforas de produção oriental e de um numisma datado do 

século VI. Importa igualmente ter em consideração a presença de fauna malacológica em núme-

ro significativo no Tanque 8, no mesmo depósito em que se recolheu a moeda mencionada. 

 

Uma questão que é sempre considerada, e nem sempre comprovada pelo registo arqueológico, 

refere-se à existência de uma fase contínua de produção ou de duas fases diferenciadas, em que 

se verificaria um decréscimo da produção. Na Casa do Governador da Torre de Belém assume-

se que nem toda a fábrica terá funcionado até ao fim, baseando-se este pressuposto no facto de 

não se terem registado vestígios da última produção de preparados de peixe ou derrubes das 

coberturas em todos os tanques. Essa desactivação terá assumido um carácter gradual, progra-

mado, pelo que é possível observar no registo arqueológico. 
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A análise da estratigrafia da Casa do Governador da Torre de Belém permitiu, contudo, identifi-

car determinadas especificidades, cuja interpretação nem sempre se apresenta fácil. 

 

No que concerne à cronologia, assumiu-se que a área do quadrante Norte terá laborado até à 

desactivação final da fábrica (século V). 

 

As reestruturações de espaço no interior dos tanques resumem-se a dois casos, Tanque 29/ 30 e 

Tanque 33, não implicando neste último uma concepção diferenciada do mesmo. No Tanque 29/ 

30 observou-se uma redução da área inicial, não sendo possível com os dados disponíveis 

determinar as razões que estiveram na origem dessa reestruturação. Poderá relacionar-se com a 

produção de produtos diferentes, com o tratamento de distintas espécies ou mesmo com ques-

tões relacionadas com as necessidades económicas do processo produtivo. Não se tendo recupe-

rado vestígios de restos da última produção, torna-se inviável a sua caracterização, representan-

do mais uma vez as interpretações propostas meras hipóteses de trabalho que representam um 

ponto de partida na investigação. 

 

Uma fábrica da dimensão da Casa do Governador da Torre de Belém, que funcionou durante 

cerca de 4/ 5 séculos, terá tido necessariamente arranjos nas estruturas, realidade que apenas foi 

identificada no Tanque 6. Esta situação não significa a sua inexistência nos demais tanques, no 

entanto, tendo em conta as especificidades da intervenção, esta não se encontrava direccionada 

neste sentido, tendo-se registado os casos em que tal acção era evidente. 

 

A unidade de produção de preparados de peixe da Casa do Governador da Torre de Belém não 

terá laborado na totalidade durante os 4/ 5 séculos estimados para o seu período de vida. A aná-

lise da sequência estratigráfica de cada tanque permitiu verificar diferenças, destacando-se aqui 

a presença de restos de produção numa elevada percentagem dos tanques do quadrante Norte, a 

que se junta na maioria dos casos, registo dos derrubes da cobertura e das paredes, elementos 

que indicam que terão sido as últimas a ser abandonadas. A componente artefactual associada 

aos momentos de abandono nem sempre é elucidativa sobre as cronologias, no entanto, subli-

nha-se uma coincidência espacial entre os tanques onde se registaram restos de produção e onde 

se recolheram ânforas produzidas no mediterrâneo oriental. A presença do depósito [1407] no 

Tanque 24, constituído essencialmente por fragmentos de ânforas, a maioria dos quais ainda em 

conexão, sugere que uma área do quadrante Sul (mais precisamente SO, uma vez que a restante 

área deste quadrante se encontrava destruída à data da escavação, razão pela qual não pode ser 

estudada) também continuaria em funcionamento, já que este tanque serviu de zona de despejos, 

inferindo-se daí que uma área próxima continuaria ainda a laborar. 
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6 COMPONENTE ARTEFACTUAL: ANÁLISE DO CONJUNTO 

6.1 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada à análise do conjunto artefactual recolhido na Casa do Governador da 

Torre de Belém consistiu na elaboração de uma base de dados que incluiu todos os fragmentos 

susceptíveis de reconstituição formal (bordos, fundos, asas, carenas), que representassem um 

elemento adicional na compreensão do sítio (ânforas produzidas no Mediterrâneo Oriental) ou 

que tivessem um valor cronológico intrínseco (terra sigillata). Posteriormente, efectuou-se a 

análise estatística do conjunto, procedendo-se à aplicação do Protocolo de Beauvray (Arcelin, 

1998), que considera como elemento de análise o número mínimo de indivíduos (NMI) por uni-

dade estratigráfica. Em 1998 durante uma Mesa Redonda em Mont Beauvray, diversoa investi-

gadores procuraram determinar qual o melhor método a utilizar na quantificação dos conjuntos 

cerâmicos, e na consequente apresentação desses dados, resultando daí o Protocole de Beauvray 

1998. A metodologia adoptada privilegia o NMI (número mínimo de indivíduos) ao qual se 

chega a partir do NR (número de restos) por unidade estratigráfica (Arcelin, 1998, p. VI). O NR 

representa uma primeira abordagem do conjunto a ser estudado, mas grosseira e limitada relati-

vamente à interpretação arqueológica (Arcelin, 1998, p. VII). O NMI permite uma imagem mais 

real relativamente à população cerâmica e procura representar o número de recipientes que cir-

culavam ou eram utilizados na actividade de um sítio (Arcelin, 1998, p. VII). 

 

No caso específico da CGTB, a aplicação do Protocolo de Beauvray cingiu-se ao tratamento 

estatístico das ânforas, que representam o único grupo que em termos numéricos e de dispersão 

espacial é susceptível desta análise. Mesmo no que se reporta ao conjunto anfórico, e tendo pre-

sente que se unidade estratigráfica representa a medida de análise, apenas no Tanque 24 a quan-

tificação do NMI se apresenta mais sustentada, e mesmo assim com limitações que se prendem 

com o grau de preservação dos fragmentos. Com excepção da ânfora Almagro 51c, as demais 

formas encontram-se representadas com menos de 100 exemplares. Na análise estatística consi-

deraram-se apenas os exemplares de classificação segura, reportando-se as referências às classi-

ficações que suscitam dúvidas para o corpo do texto. 

 

Os limites da extrapolação da interpretação arqueológica encontram-se dependentes do número 

de objectos estudados e da sua distribuição espacial. As realidades intervencionadas na Casa do 

Governador da Torre de Belém reportam-se maioritariamente a contextos fechados (tanques) 

com ritmos de ocupação diferenciados. No presente estudo optou-se por considerar cada um dos 

tanques como realidades individuais, sendo o conjunto artefactual de cada um analisado em 
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separado, tarefa que se reveste de especial importância para determinar os ritmos de ocupação/ 

abandono da própria unidade de produção. 

 

A análise do conjunto foi realizada tendo em conta parâmetros qualitativos e quantitativos, ini-

ciando-se a abordagem metodológica ao conjunto pela separação dos elementos susceptíveis de 

reconstituição formal e posteriormente a classificação tipológica, tarefa nem sempre fácil pela 

dimensão e estado de conservação de uma percentagem considerável dos fragmentos. Para a 

atribuição do número de inventário (NR= nº de restos), considerou-se que todos os fragmentos 

que colavam entre si obtinham o mesmo número. 

 

No que concerne à quantificação, utilizou-se como medida o NMI, calculado a partir elemento 

identificador de cada forma com maior representatividade numérica em cada unidade estratigrá-

fica (medida de análise do NMI). Existem, no entanto, particularidades na abordagem do con-

junto que resultam das características próprias do conjunto em estudo. Após a classificação tipo-

lógica dos fragmentos anfóricos, efectuou-se a contagem dos elementos indicadores de cada 

forma, por unidade estratigráfica, considerando-se como NMI o número do elemento identifica-

tivo mais representado. 

 

Em alguns casos o NR (número de restos) é igual ao NMI, sobretudo nas formas com menor 

expressividade numérica, o que se justifica pelo facto de o grau de dispersão ser elevado. Nou-

tros casos verificou-se que fragmentos provenientes de diferentes unidades estratigráficas e/ou 

cetárias colavam entre si, tendo-se nesses casos considerado como um único indivíduo. Tendo 

em conta que na maioria dos casos a componente artefactual é proveniente do interior dos tan-

ques, realidades fechadas, optou-se ainda por realizar este cálculo, tendo como unidade de análi-

se cada uma destas estruturas.  

 

A quantificação do NMI foi particularmente difícil na forma Dressel 20, representada essen-

cialmente nos tanques 6 e 9 com fragmentos de reduzidas dimensões, o que implicava uma 

inflação no NMI caso se optasse pela equivalência entre o número do elemento identificador da 

forma mais representado e o número de contentores. Nos tanques mencionados apenas se encon-

tram representados bordos e bojos, o que implicaria que cada bordo seria um indivíduo. Tendo 

em conta a realidade exposta, optou-se por considerar que todos os bordos que apresentassem o 

mesmo perfil e pastas semelhantes, ainda que não colassem, seriam considerados como um 

indivíduo (desde que não excedessem o limite do seu diâmetro). Ainda assim, a percentagem de 

Dressel 20 nos tanques 6 e 9 seria elevada, já que sendo a dimensão dos fragmentos reduzida e o 

estado de conservação na maioria dos casos deficitário dificulta a caracterização dos mesmos. 

Optou-se então por considerar que todos os bordos que não pudessem ser quantificados com os 

parâmetros atrás descritos seriam considerados como apenas 1 indivíduo, desde que não exce-
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dendo o limite do diâmetro. As condicionantes destes conjuntos implicaram a adopção de crité-

rios particularmente subjectivos, existindo por isso a percepção de que poderá representar uma 

imagem errónea da realidade. O objectivo foi matizar a inflação que a correspondência directa 

entre o número do elemento identificador da forma e o NMI provocaria neste caso concreto. 

6.2 ÂNFORAS 

As formas mais representadas (em termos de NMI), por ordem decrescente, são: Almagro 51c, 

Dressel 14, Almagro 50, Dressel 20e Keay XVI. A percentagem de fragmentos em que não foi 

possível a caracterização tipológica é representativa, rondando os 11%, respeitando na sua 

maioria a fragmentos de asas recolhidas no Tanque 24, onde predominam as formas Almagro 

51c e Almagro 50, podendo assumir-se que pertencem a essas formas. O mau estado de conser-

vação em que se encontram estes exemplares, existindo evidências de que foram sujeitos a um 

processo químico de degradação relacionado com a salinização, colocam dúvidas relativamente 

à sua classificação. 

 
Produção Tipologia NR NMI/UE NMI/ Cetária*

Dressel 14 75 52 27

Almagro 51c 117 67 59

Almagro 50 45 28 26

Keay XVI 4 4 2

Dressel 20 68 26 20

Keay XVI 2 2 2

Dressel 1 1 1 1

Dressel 2-4 3 3 3

Afr. Grande Iid- Tipo 25 1 1 1

Africana II ou III 1 1 _

Afri. Ind 1 1 1

Oriental Ind. 4 4 4

LRA1 4 4 4

* Excluem-se os contextos exteriores às cetárias

Bética

Lusitana

Itálica

Oriental

Africana

 

Figura 3– Representatividade dos diferentes tipos de ânforas (NR/ NMI) recolhidos na CGTB 
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Gráfico 1 – Representatividade dos Tipos anfóricos representados na CGTB por NR (nº de restos) e NMI (nº mínimo 

de indivíduos por UE) 

6.2.1 Produções Lusitanas 

Relativamente às ânforas lusitanas, identificaram-se 4 formas: Dressel 14, Almagro 51c, Alma-

gro 50 e Keay XVI, todas relacionadas com o transporte de preparados de peixe. Destaca-se a 

forma Almagro 51c, com 117 fragmentos (NMI=67), seguido das formas Dressel 14, com 75 

fragmentos (NMI=52) e Almagro 50, com 45 fragmentos (NMI=28). A forma Keay XVI é cla-

ramente residual neste conjunto, tendo-se recolhido apenas quatro fragmentos (NMI=4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Representatividade dos diferentes tipos de ânforas de produção lusitana (NR/ NMI) recolhidas na CGTB 

 

O estudo da composição mineralógica e química das ânforas da CGTB foi realizad0 no âmbito 

do projecto A indústria de recursos haliêuticos no período romano: a fábrica da casa do 
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Governador da Torre de Belém, o estuário do Tejo e a fachada Atlântica 

(PTDC/HAH/4057/2006) pelo Grupo de Geoquímica Aplicada e Luminescência no Património 

Cultural (GeoLuC) do Instituto Tecnológico e Nuclear. 

 

Em termos mineralógicos, verifica-se o predomínio de quartzo e feldspatos, seguidos de calcite 

e dolomite, diópsido (observado apenas em alguma amostras, em reduzidas quantidades e pro-

vavelmente formado durante o processo de cozedura), anatase e hematite (Fabião et all, no pre-

lo). Relativamente à composição química, verificou-se ―[...]o recurso a diversas fontes de maté-

rias-primas, que poderão corresponder a centros produtores específicos.‖ (Fabião et all, no pre-

lo).  

 

O estudo comparativo dos resultados obtidos a partir da análise química realizada nas ânforas da 

CGTB (que incidiu em 84 amostras: Dr14: 29; Alm50:19; Alm51c: 36) com os dados já conhe-

cidos dos centros produtores existentes na base de dados do ITN permitiu determinar algumas 

proveniências. Foram identificados quatro grupos composicionais. O Grupo 1 é constituído por 

exemplares das formas Almagro 51c e Almagro 50, e não foi estabelecida qualquer relação 

química com nenhum dos centros produtores já conhecidos, não sendo de excluir a possibilidade 

de se localizar na bacia do Tejo (Fabião et all, no prelo). O Grupo 2 reporta-se quase exclusi-

vamente a ânforas da forma Dressel 14 (com excepção para um exemplar Almagro 51c, mas que 

apresenta um grau de correlação baixo) correlacionam-se com o Porto dos Cacos. O Grupo 3, 

constituído por Dressel 14 (8), Almagro 51c (3) e Almagro 50 (2) apresenta afinidades químicas 

com a Quinta do Rouxinol. Finalmente, o Grupo 4, que inclui Dressel 14 (7) e Almagro 51c (9) 

associa-se ao centro produtor da Garrocheira (Fabião et all, no prelo). Existem ainda oito amos-

tras ―outliers‖ com composições químicas diferentes das restantes (Fabião et all, no prelo). 

6.2.1.1 Dressel 14 

A investigação realizada nas últimas décadas permite definir um quadro da produção de Dressel 

14 nos fornos da Garrocheira (Amaro 1999), Muge (Cardoso, 1990; Cardoso, Rodrigues, 1996), 

Porto dos Cacos (Raposo, 1990; Raposo, Duarte, 1996) e Quinta do Rouxinol (Duarte, 1990), 

no estuário do Tejo, e Abul (Mayet, Silva, 2002), Setúbal, Pinheiro (Mayet, Silva, 1998), Largo 

da Misericórdia (Silva, 1996), Quinta da Alegria, Zambujalinho (Fernandes, Carvalho, 1996), 

Xarroqueira, Bugio e Barrosinha no estuário do Sado. 

 

Nos fornos da Garrocheira e de Muge, os investigadores destacam a produção de Dressel 14, 

sendo que no último sítio os autores sublinham uma diversidade morfológica a nível dos bordos 

e dos fundos, que apresentam igualmente diferentes dimensões (Cardoso, 1990; Cardoso, 

Rodrigues, 1996). 
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No centro oleiro de Porto dos Cacos, a forma Dressel 14 aparece representada numa percenta-

gem muito reduzida, tanto no forno 1 como no forno 2, e apenas nas camadas superiores (Rapo-

so, Duarte, 1996, p. 253). Os exemplares da forma Dressel 14 recolhidos caracterizam-se por 

um bocal largo, colo alto sub-cilíndrico e pouco exvertido, o corpo sub-cilíndrico ou cilíndrico e 

o pé cónico terminando em bico maciço. As asas são em fita, com secção ovóide e canelura 

exterior vertical (Raposo, 1990, p. 125). Podem ser divididos em três grupos principais, tendo 

como elemento de referência o lábio: perfil sub-triangular, com a parte superior pouco convexa 

e espessamento externo; perfil sub-triangular com a parte superior mais ou menos convexa e 

espessamento externo e interno e perfil arredondado com espessamento externo e interno 

(Raposo, 1990, p. 125). 

 

Na Quinta do Rouxinol recolheu-se um fundo e um fragmento de boca com arranque de asa 

(Duarte, 1990, p. 102). 

 

Nos centros oleiros do estuário do Sado destaca-se Abul, único sítio onde se registou a sequên-

cia completa da evolução desta forma. Em Setúbal encontra-se apenas representado o início da 

produção e o Pinheiro começa a funcionar quando Setúbal termina a sua produção (Mayet, Sil-

va, 2002, p. 100). Importa, todavia, salientar a camada 5, identificada apenas na zona Norte des-

te centro oleiro, a mais antiga e anterior à construção dos fornos 1 e 2, onde se recolheram 

fragmentos da variante mais antiga de Dressel 14 do Vale do Sado (Mayet, Silva, 1998, p. 56), o 

que pressupõe uma produção mais antiga no local, não se tendo, contudo, identificado o forno 

correspondente. 

 

A produção de ânforas no estuário do Sado abrange um largo período de tempo (quatro sécu-

los), desde o segundo quartel do século I a meados do século V, correspondente à fase de expor-

tação de preparados de peixe de Tróia e Setúbal. As ânforas Dressel 14 são produzidas em todos 

os fornos conhecidos, de Setúbal à Barrosinha. Nos séculos IV e V a produção de ânforas con-

centra-se entre a Quinta da Alegria e Abul D, com uma preponderância do sítio do Pinheiro 

(Mayet, Schmit, Silva, 1996, p 87-88). 

 

―A olaria do Largo da Misericórdia funcionou no 2º quartel do século I, tendo produzido uma 

forma de ânfora [Dressel 14] destinada ao transporte de preparados piscícolas.‖ (Silva, 1996, p. 

48). Carlos Tavares da Silva relaciona estes dados com o início da produção de preparados de 

peixe, que faz remontar a este período, quando os dados até então disponíveis colocavam o iní-

cio desta actividade em meados do século I no estuário do Sado. Este centro oleiro produziu a 

variante mais antiga de Dressel 14, com bordo ligeiramente engrossado através de moldura rec-

tilínea, com diâmetro variável entre 15 e 19cm, o colo é relativamente baixo, côncavo, as asas 

verticais com canelura longitudinal e o fundo é tronco-cónico e oco (Silva, 1996, p. 47). A pro-
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dução pode enquadrar-se cronologicamente no segundo quartel do século I, sendo um dos mais 

antigos do estuário do Sado, juntamente com Abul (Mayet, Schmit, Silva, 1996, p. 85-86). 

 

A produção em Abul começa durante o reinado de Tibério e torna-se abundante durante o 

período de Cláudio, com um perfil muito aproximado dos exemplares de Setúbal (bordo com 

moldura destacada), que não se identificou no Pinheiro (Mayet, Silva, 2002, p. 100). 

 

A forma Dressel 14 encontra-se representada na CGTB com 73 fragmentos (NMI=50), registan-

do-se a maior representatividade nos depósitos identificados na zona exterior aos tanques, no 

quadrante Sul da unidade de produção (NR=36; NMI=17). O tanque 6 é aquele em que se veri-

fica um maior número de fragmentos desta forma (NR=8; NMI=4), seguido do tanque 11, 

(NR=6; MNI=4). Nos restantes tanques onde esta forma apareceu representada, 3, 4, 9, 16, 18, 

19, 20, 26, 27, 30, 32 e 33, o número de fragmentos é inferior a 5. Tendo em conta exclusiva-

mente os contextos registados no interior dos tanques, o NMI=27. 

 

Em termos morfológicos, os lábios apresentam perfil redondo/ semi-circular, sub-triangular e 

quadrado. O bocal apresenta diâmetros entre 173mm e 227mm. Nos exemplares em que se con-

servou o colo é possível observar que é alto e direito, em alguns casos ligeiramente exvertido. 

Os fundos são cónicos, predominantemente maciços. Em termos morfológicos, a maioria dos 

exemplares da CGTB pode ser inserida na variante C definida para o centro oleiro de Abul. 

 

Dos 29 exemplares sujeitos a análise arqueométrica, foi possível determinar que treze são pro-

venientes do Porto dos Cacos, oito da Quinta do Rouxinol e sete da Garrocheira (Fabião et all, 

no prelo). Em termos de correlação espacial, não é possível retirar qualquer conclusão, até por-

que a maioria dos exemplares desta forma é proveniente do exterior dos tanques. Regista-se 

apenas que todos os exemplares recolhidos no Tanque 11, e sujeitos a análise, são provenientes 

do Porto dos Cacos. 
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Figura 4 – Distribuição dos fragmentos de Dressel 14  

6.2.1.2 Almagro 51c 

A ânfora Almagro 51c foi produzida nos estuários do Sado e Tejo e também no Algarve, repre-

sentando a ânfora da segunda fase com maior abrangência geográfica e com maior representati-

vidade numérica. O seu espectro cronológico vai do século III ao V. No entanto, em relação à 

cronologia de produção da forma Almagro 51c, Carlos Fabião menciona a intervenção dos 

Armazéns Sommer como elucidativa, referindo que ―[n]os contextos arqueológicos tardios foi 

recolhido um apreciável número de fragmentos de ânforas lusitanas tais que excluem qualquer 

possibilidade de se tratar de material residual.‖ (Fabião, 2009a, p. 30), reportando-se às formas 

Almagro 51a-b e 51c. O autor chama a atenção para a necessidade de reavaliar, à luz destes 

novos dados, o âmbito cronológico da produção destes contentores (Fabião, 2009a, p. 30) e 

refere igualmente a necessidade ―[...]de uma mais detalhada análise tipológica, que permita dis-

tinguir variações formais ao longo das distintas etapas do seu fabrico.‖ (Fabião, 2009a, p. 30-

31). 

 

Área Tanque UE NR Bordos Fundos Asas NMI/ UE NMI/ Tanque

3 1066 1 - 1 - 1 1
4 1047 1 1 - - 1 1

1058 2 1 - 1 1
1067 2 1 - 1 1
1080 2 1 1 - 1
1081 1 _ - 1 1
1089 1 1 - - 1
1100 1 - 1 - 1
1102 1 1 - - 1
1155 1 1 - - 1
1170 1 1 - - 1
1242 1 - 1 - 1
1264 4 3 - 1 3
1178 1 1 - - 1

16 1536 1 - 1 - 1 1
18 1309 1 - 1 - 1 1
19 1307 1 1 - - 1 1

801 3 2 1 - 2 2
900 1 1 1 1

20 1322 1 - - 1 1 1
30 1468 1 - 1 - 1 1
34 1390 1 - 1 - 1 1

1418 2 - 1 1 1
1426 1 - - 1 1
1451 1 1 - - 1
1456 1 - - 1 1

27 1415 1 1 - - 1 1
32 1510 1 - - 1 1 1
33 1512 1 - 1 - 1 1

1433 4 3 1 - 3 _
1437 25 13 4 8 13 _
1444 1 - - 1 1 _

- 1427 7 3 2 2 3 _
Totais 75 37 18 20 52 27

3

4

1

1

Quadrante Norte

Quadrante oeste

Quadrante Sul

-

25

4

6

9

11

-

26
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Esta forma encontra-se muito bem representada no centro oleiro do Porto dos Cacos, predomi-

nando os bordos de secção sub-rectangular ou triangular, os colos ligeiramente cónicos e as asas 

de fita, saindo imediatamente abaixo do bordo ou da sua metade inferior (Raposo, Duarte, 1996, 

p. 253). Distinguem-se dois tipos principais nos exemplares desta forma, o primeiro, de corpo 

fusiforme, possivelmente terminando em pé e um segundo grupo caracterizado por corpo piri-

forme e pé tronco-cónico (Raposo, 1990, p. 125). Relativamente aos bordos, foram definidos 

quatro grupos: 1) perfil sub-rectangular, vertical, por vezes apresentando moldura exterior; 2) 

perfil triangular, exteriormente espessado; 3) perfil arredondado, por vezes com sulco horizontal 

no exterior e 4) perfil triangular, espessado exteriormente (Raposo, 1990, p. 125-126). Os fun-

dos foram igualmente divididos em quatro grupos: 1) muito pequenos, pouco diferenciados do 

bojo, tronco-cónico ou cilíndricos; 2) em anel, não diferenciados do bojo, com ligeiro omphalus 

central; 3) tronco-cónicos, ocos, diferenciados do bojo, com ligeiro omphalus central e 4)tronco-

cónico ou cilíndricos, ocos, por vezes pouco diferenciados do bojo, com base plana ou ligeirís-

simo omphalus central (Raposo, 1990, p. 126). As asas são de fita, com secção ovóide, habi-

tualmente com sulco longitudinal central (Raposo, 1990, p. 126). 

 

Os exemplares de ânfora Almagro 51c recolhidos na Quinta do Rouxinol reportam-se a conten-

tores de bocal estreito, colo baixo, asas pequenas, achatadas e em fita, de secção sub-rectangular 

(com ou sem sulco longitudinal), que saem da metade inferior ou da base do lábio, descrevendo 

um arco acentuado até ligarem à parte superior do corpo. Os fundos foram divididos em três 

grupos, cilíndrico ou troco-cónicos, ocos de base plana; cilíndricos ou cónicos, curtos, com 

omphalus central e pé plano ou arredondados e cónicos, curtos, ocos ou maciços com base apla-

nada (Duarte, 1990, p. 102; Duarte, Raposo, 1996, p. 240). 

 

No estuário do Sado esta forma foi produzida nos centros oleiros de Abul e Pinheiro. 

 

A ânfora Almagro 51c é a forma melhor representada no conjunto da Casa do Governador da 

Torre de Belém, contribuindo de forma decisiva o Tanque 24, onde se recolheram 68 fragmen-

tos (NMI=30). Das restantes áreas apenas há a destacar o Tanque 34, com 11 fragmentos 

(NMI=6). Estes dois tanques, com características morfológicas e de dimensões completamente 

distintas, apresentam como ponto comum o facto do depósito mais antigo registado no seu inte-

rior corresponder a ânforas fragmentadas in situ, sugerindo que foram utilizados como áreas de 

despejo. Recolheram-se ainda exemplares desta forma nos Tanques 2, 4, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 

29, 30, 31, 32 e 33. Na área exterior aos tanques recolheram-se nove fragmentos. 

 

Na análise estatística efectuada ao conjunto, assim como na determinação do número mínimo de 

indivíduos, não se contabilizaram os fragmentos que levantam dúvidas relativamente à sua clas-

sificação, o que se deve, na maioria dos casos, ao facto de serem fragmentos de reduzidas 
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dimensões em mau estado de conservação. Dos 21 exemplares que se encontram nesta situação, 

11 são provenientes do Tanque 24, onde em praticamente todos os fragmentos recolhidos se 

registaram problemas mais ou menos acentuados de uma degradação, resultado provável do 

processo químico de salinização. 

 

Em termos morfológicos, os exemplares recolhidos apresentam alguma variedade formal a nível 

do lábio, variando entre o perfil triangular e rectangular, com um diâmetro do bocal a variar 

entre os 90 e os 155mm. As asas, de secção oval/ sub-rectangular, na maioria dos exemplares 

partem da parte inferior do lábio e vão ligar à parte superior do corpo. Relativamente ao fundo, 

todos os exemplares recolhidos apresentam forma cilíndrica, ocos, de base plana, variando o seu 

diâmetro entre 30 e 40mm. 

 

Em termos tecnológicos, as pastas apresentam na sua maioria cozeduras oxidantes, cor-de-

laranja, variando a tonalidade entre o avermelhado e o acastanhado. Em termos mineralógicos, 

verifica-se a presença de várias matérias-primas, sendo o quartzo e os feldspatos os mais fre-

quentes (Dias et all, 2010, p. 65). 

 

O estado de conservação das superfícies dos exemplares recolhidos era na sua maioria deficien-

te, e será relevante ter em conta que a maioria dos fragmentos desta forma é proveniente do 

Tanque 24 e parecem ter sofrido um processo de decomposição química. Este facto condiciona a 

análise dos tratamentos de superfície utilizados. 

 

Foram sujeitos a análise arqueométrica 36 exemplares, tendo sido possível constatar que quase 

metade (17) é proveniente de um centro oleiro do qual não existe referência até à data, mas cuja 

localização pode enquadrar-se na bacia do Tejo (Fabião et all, no prelo). A maioria dos frag-

mentos desta forma foi recolhida no Tanque 24, e apenas com uma excepção, os restantes 

exemplares analisados deste tanque são provenientes deste centro produtor desconhecido. Iden-

tificaram-se ainda exemplares provenientes da Quinta do Rouxinol (3) e da Garrocheira (9), não 

sendo exequível uma correlação espacial com a sua distribuição pelos tanques  
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Figura 5 – Distribuição da Forma Almagro 51c 

6.2.1.3 Almagro 50 

A produção desta ânfora na Lusitânia terá começado a partir de finais do século III até ao século 

V, de acordo com as evidências do sítio Termas do Nadador (Ostia) e do naufrágio Anse Gerbal. 

Alguns fragmentos desta ânfora foram recolhidos em contextos do século VI no sítio de Pollenta 

(Maiorca), mas assumem um carácter residual (Edmondson, 1987, p. 165). Esta ânfora encontra-

se presente nos níveis dos séculos III e V das escavações de Ostia (Mayet, Schmit, Silva, 1996, 

p. 18). Encontra-se bem atestado nos naufrágios Planier VII e Porte-Vendres I (século IV) 

(Mayet, Schmit, Silva, 1996, p. 18). Relativamente ao conteúdo que transportava, existem evi-

dências de resíduos de peixe (sardinhas e cavala) no interior de exemplares provenientes dos 

naufrágios de Randello (Sicília), Sud-Lavezzi 1 e Bonifácio (Córsega), Port Vendres 1, Var e 

Cabrerra III (Maiorca) (Fabião, Guerra, 1993, p. 1005-1006). 

 

No estuário do Tejo destacam-se os centros oleiros do Porto dos Cacos e da Quinta do Rouxi-

nol. No Porto dos Cacos a forma Almagro 50 encontra-se representada em valores percentual-

mente mais baixos que a forma Almagro 51c (Raposo, Duarte, 1996, p. 253). O lábio apresenta 

perfil sub-triangular, espessado externamente, colo cónico, e a asa, de secção ovóide achatada 

ou sub-circular, parte do lábio. O fundo é tronco-cónico e termina num bico geralmente maciço 

e de forma ogival (Raposo, 1990, p. 127). Os exemplares da Quinta do Rouxinol são divididos, 

em termos morfológicos, em dois grupos: o primeiro, onde o é colo quase inexistente, marcado 

por um estrangulamento muito acentuado entre o bordo e o corpo, e o segundo em que o estran-
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gulamento entre o bocal e o corpo é atenuado, verificando-se a presença de um colo curto, cilín-

drico (Duarte, 1990, p. 101; Duarte, Raposo, 1996, p. 240) Os perfis dos lábio, com espessa-

mento externo triangular ou arredondado, estão presentes em ambos os grupos. As asas, de sec-

ção oval, elíptica ou circular, saem directamente do bordo. Os fundos são, de uma forma geral, 

curtos, cónicos e ocos, terminando com glande (Duarte, 1990, p. 102). 

 

No estuário do Sado destacam-se as produções de Abul e do Pinheiro. Em Abul, as ânforas des-

ta forma apresentam corpo cilíndrico, colo curto e estreito, com uma espécie de estrangulamen-

to. O bordo apresenta forma amendoada ou perfil triangular, semelhantes aos perfis da Dressel 

14 tardia. As asas saem do bordo e apresentam secção oval. Os fundos são cónicos, curtos e 

ocos, terminando em forma de botão ou glande (Mayet, Silva, 2002, p.173-175). 

 

No Pinheiro os autores chamam a atenção para a dificuldade em distinguir as formas Dressel 14 

tardia da Almagro 50 quando apenas se recupera o bordo. Os exemplares deste centro oleiro 

apresentam corpo cilíndrico que termina num fundo curto, oco e cónico, com ponta em glande. 

O colo é curto, com uma espécie de estrangulamento. O bordo é amendoado ou de secção trian-

gular e as asas de secção oval ou quase circular. (Mayet, Silva, 1998, p. 148-149) 

 

A forma Almagro 50 encontra-se representada no conjunto da CGTB com 45 fragmentos 

(NMI=27), e à semelhança do que se constatou para a ânfora Almagro 51c, também neste caso 

apresenta maior expressividade numérica no Tanque 24 (NR=26; NMI=14), aparecendo ainda 

representados nos tanques 2, 6, 14, 18, 20, 25, 26, 27, 32 e 33. Alguns exemplares ( provenien-

tes do tanque 24, 1 do Tanque 20, 2 do Tanque 32, 2 do tanque 34 e 2 da unidade [1437], locali-

zada no quadrante Sul) apresentam condicionantes à sua classificação, que se reportam ao mau 

estado de conservação da superfície externa aliado à reduzida dimensão do fragmento. 

 

No que concerne aos bordos, apresentam perfil rectangular com lábio plano e em alguns casos 

perfil triangular, com diâmetro variável entre 118mm e 163mm. A secção das asas apresenta 

maioritariamente forma oval. Nos exemplares que conservavam o bordo e asa/ arranque de asa 

verificou-se que a asa parte do bordo. O fundo é curto com o bico a terminar em forma ogival/ 

glande. 

 

Relativamente aos aspectos tecnológicos, predominam as cozeduras oxidantes, com pastas a 

variar na palete cromática dos cor-de-laranja. 
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Figura 6 – Distribuição da forma Almagro 50 

6.2.1.4 Keay XVI 

O Tipo XVI definido por S. Keay foi durante largo período de tempo considerado como perten-

cendo à forma Almagro 50 e corresponde à forma Lusitana 5 definida por Dias Diogo (Diogo, 

1987, p. 183). S. Keay considerou que esta ânfora é comummente atribuída a sua produção ao 

Sul de Espanha, embora na altura não se tivesse ainda identificado qualquer forno produtor 

(Keay, 1984, p. 119). No que concerne ao produto transportado, Panella sugeriu o transporte de 

azeite, existindo outras evidências que sugerem preparados de peixe (Keay, 1984, p. 119) 

 

Esta forma foi produzida tanto no estuário dos Tejo, Porto dos Cacos e Quinta do Rouxinol, 

como no estuário do Sado, Quinta da Alegria (Setúbal), Herdade do Pinheiro e Abul (Fabião,

2004, p. 390-395). 

 

Recolheram-se apenas quatro fragmentos (NMI=4) de ânfora Keay XVI, produção Lusitana, 

provenientes exclusivamente do quadrante Sul da fábrica, nomeadamente dos Tanques 26 (nº 

533) e 33 (nº 608) e dos derrubes [1444] (nº 677) e [1433] (nº 686), localizados numa área exte-

rior aos tanques. 

 

Em termos morfológicos, os bordos recolhidos apresentam perfil triangular, com diâmetros que 

oscilam entre 133 185 mm, e a asa secção circular. As cozeduras são exclusivamente oxidantes, 

com a cor das pastas a variar entre o cor-de-laranja escuro e o cor-de-laranja claro. No que con-

cerne ao tratamento de superfície, nos exemplares em que foi possível determinar, identificou-se 

a aplicação de aguada, em cor aproximada à da pasta. 
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Figura 7 – Distribuição da forma Keay XVI 

6.2.2 Produções Béticas 

A ânfora olearia Dressel 20 representa a produção da Bética melhor representada na CGTB, 

tendo-se registado ainda dois bordos da forma Keay XVI. 

6.2.2.1 Dressel 20 

A produção de ânforas Dressel 20 começou em meados do século I num número considerável de 

fornos ao longo das margens do rio Guadalquivir e Genil, localizados essencialmente no triân-

gulo formado por Hispalis, Corduba e Astigi (Carreras Monfort, Funari, 1998, p. 5). Este con-

tentor destinava-se ao transporte de azeite, sendo a produção deste produto no vale do Guadal-

quivir mencionada nas fontes clássicas, referindo-se não só a questão quantitativa, mas também 

a qualidade do produto (Carreras Monfort, Funari, 1998, p. 6). 

 

As primeiras ânforas olearias de corpo globular produzidas encontram-se datadas numa fossa de 

Castro Pretorio (Roma) de inícios do principado de Cláudio, ainda que a origem destas ânforas 

remonte ao reinado de Augusto, com os tipos de corpo oval Oberdean 83 e Haltern 71 (Remesal 

Rodriguez et all, 1997, p. 168) 

 

Esta forma anfórica perdurou durante uma ampla diacronia, desaparecendo gradualmente na 

segunda metade do século III, sendo progressivamente substituída por outro contentor bético, a 

Dressel 23 (Carreras Monfort, Funari, 1998, p. 63). 

 

Esta forma era utilizada exclusivamente para o transporte de azeite. Roma sempre importou este 

produto, contudo, o seu comércio conheceu um incremento durante o período antonino, resulta-

do da distribuição gratuita de vinho, cereais e azeite à plebe de Roma durante o período de 

Antoninus Pius. Durante os séculos I e II a Bética representou o principal exportador de azeite 

para Roma, enquanto o século III representou um momento de transição gradual, passando Áfri-

ca a desempenhar o principal papel de abastecedor de bens de primeira necessidade a Roma, 

ultrapassando a Bética e a Tripolitania (Keay, 1984, p. 404). Situação análoga verifica-se na 

Britannia, região onde, em meados do século III as Dressel 20 desaparecem e são substituídas 
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por Dressel 23 e ânforas africanas, sendo este último contentor claramente predominante, mas 

nunca assumindo as proporções das Dressel 20 (Carreras Monfort, Funari, 1998, p. 66). 

 

Em Lisboa existe um conjunto de ânforas Dressel 20 bastante considerável, provenientes de 

várias intervenções arqueológicas realizadas, destacando-se as escavações na Praça da Figueira, 

onde o conjunto de Dressel 20 é um dos mais expressivos, apenas suplantado pelas ânforas 

Dressel 14 (Fabião, 1993-1994, p. 231-232). 

 

Os exemplares de Dressel 20 recolhidos na CGTB são na sua maioria provenientes dos tanques 

6 e 9 e reportam-se a fragmentos de reduzidas dimensões. Estes fragmentos, de bordos e bojos, 

encontravam-se misturados com os restos da última produção de preparados de peixe. Sendo 

uma ânfora oleária, cujos restos de azeite estariam ainda impregnados nas paredes, a sua presen-

ça nestes contextos poderá ser interpretada como um condimento extra para a confecção dos 

preparados de peixe. Esta hipótese não se encontra sustentada por nenhum outro elemento (nem 

fontes escritas nem paralelos com outros sítios similares, representando por isso um ponto de 

partida na investigação, que carece de sustentação. A segunda questão colocada pela presença 

desta forma anfórica nos restos da última produção é de cariz cronológico, já que os fragmentos 

recolhidos (apesar das reduzidas dimensões que apresentam, com todos os problemas implíci-

tos) datarão da primeira metade do século I, sendo que os tanques 6 e 9 terão funcionado na 

última fase de produção, século V.  

 

A maioria dos exemplares desta forma é proveniente dos tanques 6 e 9, onde se recolheram 

exclusivamente bordos (NR=46; NMI=9). No total recolheram-se 68 fragmentos (NR= 

NMI=26). O cálculo do NMI foi dificultado pela reduzida dimensão da maioria dos fragmentos 

provenientes dos tanques 6 e 9, o que seguindo o princípio de que cada elemento indicativo da 

forma representa 1 indivíduo implicaria uma inflação do número real de ânforas Dressel 20 

representadas neste conjunto. Tendo em conta este pressuposto, assim como o facto de apenas 

existirem bordos nestes dois tanques, optou-se por considerar como um indivíduo os fragmentos 

que apresentassem semelhanças no perfil e na pasta e considerar como apenas um indivíduo os 

restantes fragmentos com dimensão inferior a 50mm que não se enquadrassem nos pressupostos 

enunciados, e nunca ultrapassando o diâmetro do bordo. Tendo em conta a subjectividade ine-

rente à escolha adoptada, este parece ser o critério mais correcto para não inflacionar o número 

efectivo destes recipientes no conjunto global da CGTB. O mesmo critério foi igualmente utili-

zado no Tanque 13, porque os fragmentos, ainda que em menor número, apresentavam as mes-

mas características. Nos demais tanques adoptou-se o critério de o NMI corresponder ao indica-

dor da forma com maior expressividade numérica. 
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Relativamente à cronologia dos fragmentos recolhidos, a sua datação apresenta algumas dificul-

dades, justificadas essencialmente pelas suas dimensões. Os bordos recolhidos nos tanques 6 e 9 

são tendencialmente redondos, indiciando a variante Oberden 83, da primeira metade do século 

I. Existem quatro exemplares que não se enquadram nas características morfológicas mais 

representadas na CGTB (bordos redondos ou rectangulares com tendência para o arredondado), 

caracterizando-se o bordo por perfil triangular, com reentrância na superfície interna. Estes 

fragmentos são provenientes do tanque 3 (depósito [1063], nº 120; e depósito [1066], nº 172), 

do tanque 17 (depósito 1461], nº 305) e de uma zona exterior aos tanques, no quadrante sul 

(derrube [1433], nº 687). Recolheu-se ainda um fragmento de asa no Tanque 4 (depósito [1047], 

nº 168) para o qual se propõe a classificação de Dressel 20 com muitas reservas, já que o frag-

mento se encontra muito rolado e fragmentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Distribuição da forma Dressel 20

 

Recolheu-se um fragmento de asa com marca em cartela rectangular, In ansa Directa, litt. 

Extantibus [QV]CVIR, proveniente do depósito [2149], identificado durante o acompanhamento 

arqueológico e não no processo de escavação. Trata-se da marca da chamada Fase II (antoninia-

na) da figlina virginensia, de Vilar de Brenes, cuja epigrafia se encontra abundantemente estu-

dada (v. Remesal Rodríguez, 1980; Berni Millet, 2008). A marca datará de entre o segundo e 

terceiro quartéis do séc. II (CEIPAC 12008; Chic Garcia, 2001, p. 273). Trata-se de uma marca 

bastante vulgar, com ampla difusão, embora se registe pela primeira vez em território português, 

onde se conhecia já uma outra marca desta mesma figlina e desta mesma fase de produção 

(VIR.A.V), encontrada na primeira fase das escavações da Praça da Figueira, também em Lis-

boa (Fabião, 1993-1994, p. 232). A marca QVCVIR está bem documentada em Roma, no Tes-

taccio, conhecendo-se também exemplares na Germânia, no Norte de África e Britânia, bem 

entendido, para além da abundante presença no próprio local de Vilar de Brenes. No caso ver-
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tente, interessa-nos sublinhar a sua presença na Britânia justamente porque se relacionará com 

uma difusão pela rota atlântica, onde o estuário do Tejo desempenharia um papel relevante 

(Fabião, et all, no prelo). 

6.2.2.2 Keay XVI 

Os dois bordos da forma Keay XVI recolheram-se nos tanques 6 (nº 193) e 26 (nº 525). Ambos 

os exemplares apresentam perfil triangular. As cozeduras são oxidantes, variando as pastas entre 

o castanho claro e o bege/ cor-de-laranja. 

 

No tanque 6 é proveniente do depósito [1081], onde se encontra em associação com cerâmica 

comum, bordos de ânfora Dressel 20, de perfil tendencialmente redondo (tipo anfórico mais 

representado neste contexto), um fundo de Almagro 50 e uma asa de Dressel 14. 

 

No Tanque 26 é proveniente do depósito [1445], contexto de formação mais recente na sequên-

cia estratigráfica deste tanque, e tem apenas associado dois fragmentos de cerâmica comum (um 

bordo de dolium e uma asa). 

6.2.3 Produções Africanas 

No estudo que realizou sobre as ânforas africanas, Michel Bonifay definiu quatro grandes gru-

pos no que concerne às características tipológicas destes contentores após a conquista romana. 

O grupo 1 caracteriza-se por pasta cor-de-laranja e superfície branca, corpo cilíndrico, e asas a 

sair do ombro, que denotam uma influência da tradição das ânforas fenícias. O grupo 2, que o 

autor considera como o mais importante, conserva o corpo cilíndrico, mas adopta uma das mais 

importantes características das ânforas greco-itálicas, a asa a partir do colo. O grupo 3 é repre-

sentado pelas imitações de modelos não africanos e o grupo 4, as ânforas de corpo globular, que 

o autor data de finais do período bizantino e que terá persistido após a conquista árabe (Bonifay, 

2004, p. 89). 

 

Os exemplares recolhidos na CGTB susceptíveis de reconstituição formal resumem-se a dois 

bordos. O nº 611 (bordo direito, rectangular com lábio plano, diâmetro de 130mm, pasta cor-de-

laranja escuro, depurada, com engobe bege na superfície externa) é proveniente do tanque 2, 

depósito [1068], contexto mais antigo identificado nesta estrutura. As características morfológi-

cas, ainda que limitando-se ao bordo, permitem propor a sua classificação como Africana Gran-

de IID/ Tipo 26-Keay VII-Beltran 56 (Keay, 1984, p. 121-125; Bonifay, 2004, p. 112-117). A 

variante IID foi produzida nos centros oleiros de Leptiminus e Hadrumentum, com uma datação 

proposta entre finais do século III e o primeiro terço do século IV, deixando em aberto a possi-

bilidade da sua produção se ter prolongado para além desta última data (Bonifay, 2004, p. 117). 

S. Keay apresenta datações entre inícios do século IV e meados do século V, sendo esta última 
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data proposta com base num fragmento proveniente de Grau Vell em Sagunto, num contexto 

datado pouco depois do primeiro quartel do século V (Keay, 1984, p. 123). Relativamente ao 

conteúdo que transportava, S. Keay apresenta como mais provável o azeite, (Keay, 1984, p. 

123) e Michel Bonifay ressalva o facto de as análises efectuadas apresentarem traços de azeite 

em alguns exemplares e noutros não (Bonifay, 2004, p. 117). 

  

O nº 691 (bordo exvertido, arredondado com lábio plano) é proveniente do derrube [1433], loca-

lizado no quadrante sul, numa área exterior aos tanques. Relativamente à sua classificação tipo-

lógica, este exemplar suscita dúvidas, essencialmente pela dimensão do fragmento, não tendo 

sido possível a reconstituição do diâmetro, podendo propor-se a sua inserção nos tipos Africana 

2 ou Africana 3. Em termos tecnológicos, apresenta pasta cor-de-laranja, depurada (sendo visí-

veis micas, calcário e chamota), com engobe bege em ambas as superfícies. 

 

O contexto de proveniências dos exemplares africanos não esclarece sobre a formação dos 

mesmos. O nº 611 coexiste com as formas Almagro 51c, Almagro 50 e produções orientais, 

nomeadamente LRA1, no depósito de formação mais antiga registado no tanque 2 e provavel-

mente ainda relacionado com a sua última utilização. O nº 691 é proveniente de uma área exter-

na aos tanques, no quadrante sul, onde se registaram igualmente as formas Dressel 20, Dressel 

14, Almagro 51c e Keay XVI. 

 

O nº 7 (bojo com grafito) é proveniente do tanque 24, depósito [1396], que pertence já ao 

momento de abandono da referida estrutura, e onde se registaram igualmente as formas Almagro 

51c, Almagro 50 e uma asa de produção oriental. O fabrico deste exemplar é completamente 

distinto dos anteriores, apresentando pasta de cor vermelho escuro, não depurada, com maior 

frequência de elementos não plásticos. 

 

Inferir sobre o significado da presença de ânforas africanas na unidade de produção de prepara-

dos de peixe da CGTB revela-se uma tarefa complicada, sobretudo porque se baseia em dois 

bordos, que apresentam pastas distintas, o que aponta para proveniências diferenciadas. A refe-

rência destes elementos é importante, mas não valida conclusões sobre as razões que explicam a 

sua presença neste sítio. 

6.2.4 Produções Itálicas 

A presença de ânforas de produção itálica no contexto da Casa do Governador da Torre de 

Belém é pouco expressiva em termos numéricos, resumindo-se a duas formas: Dressel 1, com 

apenas um fragmento (tanque 23), e Dressel 2-4 (tanques 5, 29 e 39) com três fragmentos. 
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6.2.4.1 Dressel 1. 

A ânfora Dressel 1 representa uma evolução das formas greco-itálicas, assumindo as suas prin-

cipais características morfológicas e substituindo-as no papel de contentor de transporte dos 

vinhos itálico. É produzida desde meados do terceiro quartel a.C. até meados da segunda metade 

do século I a.C., nas regiões da Etrúrua, Lácio e Campânia, encontrando-se atestadas imitações 

nas áreas da Gália (Gália do Sul e Lyon) e da Península Ibérica (Andaluzia e Catalunha) (Filipe, 

2008, p. 36-37; Fabião, 1998, p.179). Estas produções são interpretadas como uma manifestação 

evidente do processo de romanização dos contentores (Fabião, 1998, p. 179). No actual territó-

rio português esta forma encontra-se amplamente representada, de Norte a Sul, com particular 

incidência nas zonas costeiras e próximas dos grandes rios (Filipe, 2008, 37). 

 

Em Lisboa a ânfora Dressel 1 encontra-se bem representada, destacando-se o estudo realizado 

por João Pimenta para o Castelo de São Jorge em que ―[a] importação de contentores vinícolas 

da Península Itálica destaca-se no presente conjunto (58%), assumindo especial importância as 

ânforas do tipo Dressel 1 (34%), que prevalecem em relação aos contentores ditos greco-itálicos 

(24%).‖ (Pimenta, 2005, p. 50). Também no Teatro Romano foram recolhidos exemplares desta 

forma, mas em menor número (Diogo, Trindade, 1999, p. 86; Filipe, 2008, p. 35-37). Em Santa-

rém é a forma itálica de época republicana melhor representada (Bargão, 2006, p. 92). 

 

Na escavação realizada na CGTB recolheu-se apenas um fragmento de Dressel 1, uma asa, reco-

lhido no depósito [1357], Tanque 23 (quadrante Oeste), não existindo qualquer componente 

artefactual passível de datação proveniente deste depósito. Apresenta secção sub-circular e em 

termos tecnológicos apresenta uma cozedura oxidante (núcleo cinzento escuro e extremidades 

vermelho escuro) com os característicos arenitos de cor preta e elementos de calcário como ele-

mentos não plásticos. 

 

Noutras áreas da unidade de produção recolheram-se materiais contemporâneos deste tipo anfó-

rico, nomeadamente os fragmentos de cerâmica campaniense (depósito [1133], e quadrante Nor-

te) e de paredes finas (depósito [1437], quadrante Sul; e tanque 5, depósito [1051]). Sendo o 

único depósito registado no interior deste tanque, este contexto apresenta-se de difícil caracteri-

zação, o que representa uma condicionante para a percepção da presença de um fragmento de 

ânfora Dressel 1 num momento claramente associado ao abandono da estrutura. No entanto, 

importa registar a sua presença, que nos remete para uma ocupação romana desta área no século 

I a.C., sendo os dados disponíveis claramente insuficientes para a sua caracterização. 
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6.2.4.2 Dressel 2-4 

A forma Dressel 2-4 terá sido a ânfora vinária mais importante no Mediterrâneo Ocidental 

durante o Alto Império (Peacock, Williams, 1986, p. 106). O início da sua produção na penínsu-

la itálica situa-se em meados do século I a.C, e terá cessado no século II ou mesmo III (Filipe, 

2008, p. 40). Genericamente, em termos morfológicos apresenta bordo espessados exteriormen-

te, com perfil circular, subcircular, arredondado ou sub-triangular, asas longas verticais, com 

secção bífida, corpo cilíndrico ou fusiforme e pé maciço e alto (Peacock, Williams, 1986, p. 

105-106; Filipe, 2008, p. 40). Este modelo itálico foi alvo de inúmeras imitações, em regiões tão 

díspares como a Suiça, Inglaterra, Espanha, França e Egipto (Filipe, 2008, p. 40). 

 

Em Lisboa, a ânfora Dressel 2-4 encontra-se representada na Praça da Figueira (Fabião, 1998, p. 

180) e no Teatro Romano (Filipe, 2008, p. 39-41), mas é omissa no Castelo de S. Jorge (Pimen-

ta, 2005). Vitor Filipe faz referência à pouca expressividade desta ânfora nos conjuntos onde foi 

registada (Filipe, 2008, p. 41). 

 

Os fragmentos de Dressel 2-4 da Casa do Governador da Torre de Belém (NR=3; NMI= 3) têm 

proveniências distintas. No caso do bordo e fundo recolhidos nos Tanques 29 e 30, verifica-se 

uma coexistência com fragmentos de ânfora Almagro 51c, que datam os contextos do século V. 

Já no caso do bordo recolhido no Tanque 5, o material anfórico resume-se a este fragmento, 

sendo que os elementos susceptíveis de caracterização (um fundo de Paredes Finas, Mayet VIII 

e um bordo de um potinho, forma X-A-1 de Inês Vaz Pinto (Pinto, 1999, p. 477-478) apontam 

para uma cronologia do século I a.C.- século II, datas compatíveis com a cronologia da ânfora 

Dressel 2-4, cujo início da produção data de meados do século I a.C. até finais do século II. 

 

O nº 556 reporta-se a bordo, colo e arranque de asa. O bordo é exvertido, redondo, com espes-

samento externo e a asa é bífida. Não se conservou o suficiente do colo para se poder realizar a 

sua caracterização. Em temos tecnológicos, insere-se no denominado ―black sand fabric‖ carac-

terístico da zona da Campânia, Etrúria e Lácio, predominando nos elementos não plásticos os 

arenitos vulcânicos, de cor preta.  

 

O conjunto de materiais contemporâneos com a forma Dressel 2-4, nomeadamente os fragmen-

tos de cerâmica campaniense, paredes finas e a asa de Dressel 1, indiciam uma ocupação desta 

área que pode remontar ao século I a.C., todavia, os dados disponíveis não são suficientes para 

caracterizar a que tipo de ocupação se reporta. 
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Figura 9 – Distribuição da forma Dressel 2-4 

6.2.5 Produções Orientais 

A Late Roman Amphora 1 (LRA1) é provavelmente uma das formas de ânfora tardo-antigas 

com uma difusão cronológica e geográfica mais ampla (Remolà Vellverdú, 2000, p. 215). Tendo 

em conta o conjunto recolhido em Cartago, Remolà Vallverdú indica a existência de três varian-

tes: Kellia 169, Kellia 164 e LR tardia. A primeira é característica do século V, apresenta corpo 

globular, colo alto e estreito e bordo pouco proeminente, formado por engrossamento moderado 

do exterior da parede. O fundo é côncavo e termina com uma protuberância de pequenas dimen-

sões (Remolà Vellverdú, 2000, p. 216). O autor assume que a difusão deste contentor anfórico 

pode recuar a finais do século IV, contudo em Tarraco e em Marselha encontram-se presentes 

em contextos do século V. A variante Kellia 164apresenta um perfil mais cilíndrico, de dimen-

sões ligeiramente inferiores. Os ombros e a base apresentam caneluras e o resto do corpo carac-

teriza-se por um estriado pouco denso (Remolà Vellverdú, 2000, p. 216). Em termos cronológi-

cos, encontra-se documentada a partir de finais do século V e generaliza-se no século VI. A 

variante tardia, do século VII, caracteriza-se essencialmente pelo acentuar do estriado do corpo, 

a moldura externa do bordo e a ausência de protuberância da base (Remolà Vellverdú, 2000, p. 

217).  

 

No que respeita ao conteúdo destes contentores anfóricos, coloca-se a possibilidade de terem 

transportado vinho ou azeite. Remolà Vallverdú apresenta os dados de M. Egloff e M. Bonifay, 

que apontam para o vinho como o mais provável, indicando que existem alguns argumentos, 

nomeadamente o cultivo intensivo de azeitona em Antioquia, para defender o transporte de azei-

te (Remolà Vellverdú, 2000, p. 219) 

 

Relativamente ao conjunto de ânforas produzidas no Mediterrâneo Oriental recolhidas na Casa 

do Governador, destaca-se a forma Late Roman Amphora 1 (LRA1) com quatro exemplares. 

Em termos de distribuição espacial desta forma, nota-se a sua presença exclusiva no quadrante 

Norte, nos tanques 2, 3, 9 e 16, em contextos associados ao abandono das estruturas. Nos tan-

ques 2, 3 e 16 estes exemplares foram recolhidos nos depósitos que assentavam directamente no 

fundo. No tanque 9, o fragmento foi recolhido no derrube das paredes. 
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Figura 10 – Distribuição da forma LRA1 

 

Morfologicamente, o exemplar nº 34 (Tanque 9, [1102]) caracteriza-se por bordo ligeiramente 

exvertido, de perfil arredondado, não diferenciado da parede, com um diâmetro de cerca de 9 

cm. O diâmetro da boca leva a que se considere como mais próximo da variante Kelia 164, 

característica dos contextos de finais do século V e sobretudo do século VI (Filipe, Fabião, 

2010, p.114). Registou-se a particularidade de o exemplar nº 95, proveniente do Tanque 2, 

[1068], colar com nº 34. Trata-se de uma asa, com secção oval e dois sulcos.  

 

O exemplar nº 293 (Tanque 16, [1539]) é uma asa de secção sub-circular. O exemplar nº 132 

(Tanque 3, [1066]) reporta-se a um fragmento de colo com arranque de asa. 

 

Recolheram-se ainda fragmentos de bojos. Após uma análise macroscópica das pastas foi possí-

vel caracterizá-las como produções do Mediterrâneo Oriental, sem que seja possível atribuir 

uma tipologia. Tendo por base a análise macroscópica da pasta, e por uma questão de sistemati-

zação dos dados, optou-se por definir um grupo com duas variantes: A.1 e A.2. Relativamente 

ao grupo A.1, apresenta cozedura oxidante, variando a cor da pasta entre o cor-de-laranja e o 

cor-de-laranja acastanhado. O seu traço mais característico é a presença de elementos de calcá-

rio de reduzida dimensão na superfície externa. Apresentam estriado/ caneluras igualmente na 

superfície externa. O grupo A.2 apresenta igualmente cozedura oxidante, com pasta cor-de-

laranja rosada. A maior diferença relativamente à primeira variante é a pouca expressividade dos 

elementos calcários na superfície externa, predominando os elementos areníticos, igualmente de 

reduzidas dimensões, de cor preta. 

 

Foi ainda possível definir mais dois grupos distintos. O grupo B refere-se aos exemplares nº 94 

e 569, que apresenta cozedura oxidante, pasta cor-de-laranja com presença moderada de calcário 

de reduzidas dimensões. Na superfície interna tem uma aguada ligeiramente mais escura que a 

pasta e na superfície externa engobe bege. O exemplar nº 569 não apresenta engobe na superfí-

cie externa, o que pode resultar de factores tafonómicos. 
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O Grupo C, exemplares nºs 132 e 496, caracteriza-se por uma cozedura oxidante, pasta depura-

da de cor cor-de-laranja rosado, com presença moderada de micas de arenitos e ocasional de 

calcário, todos os elementos de reduzidas dimensões. Relativamente ao arranque de asa do nº 

132, é visível o núcleo cinzento claro, indício provável da presença significativa de matéria 

orgânica nas pastas. 

 

À semelhança do que se registou para a Late Roman Amphora 1, verifica-se igualmente nos 

exemplares onde a classificação tipológica não é viável, uma concentração nos tanques do qua-

drante Norte, ainda que apareçam representadas nos quadrantes Oeste (tanque 21) e Sul (Tan-

ques 24 e 15). Em alguns casos aparecem associados aos derrubes ou em depósitos de formação 

posterior (tanques 4, 6, 8, 14, 18, 21, 24, 25 e 30) e apenas nos Tanques 2 e 3 estes exemplares 

foram recolhidos em contextos anteriores à formação dos derrubes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Distribuição das ânforas produzidas no Mediterrâneo Oriental sem classificação tipológica atribuída 

 

O destaque particular conferido na presente tese às produções anfóricas do Mediterrâneo Orien-

tal justifica-se não só pela sua importância enquanto elemento datante, fundamental para a com-

preensão do fim da actividade produtiva no estabelecimento da CGTB, mas também pelo seu 

significado económico e político. A sua presença no extremo ocidente peninsular reflecte no 

fundo a existência de uma rota comercial entre os dois lados do Mediterrâneo, numa altura em 

que a unidade do Império Romano já não existia, e já não era o garante da estabilidade econó-

mico-social. A presença de ânforas de produção oriental na CGTB atesta uma ocupação deste 

espaço nos séculos V-VI, contudo, os contextos de que são provenientes os exemplares, na sua 

maioria, indicam que essa ocupação se processou num momento em que a fábrica já não se 

encontrava a laborar, não sendo suficientes para a sua caracterização. 

6.3 OPÉRCULOS 

Recolheram-se 62 fragmentos de opérculos, metade dos quais (NR=36) proveniente de áreas 

externas aos tanques, nos depósitos [1427] (NR=17), [1433] (NR=6) e [1437] (NR=13) (NR, 

contextos onde a ânfora com maior expressividade numérica é a Dressel 14. Nos exemplares em 

que foi possível aferir o diâmetro, pode concluir-se que se relacionam de forma directa com esta 
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ânfora. Muitos dos fragmentos apresentavam reduzidas dimensões ou encontravam-se rolados 

(contexto secundário de deposição), factores que condicionaram a sua caracterização. 

 

A mesma constatação não se aplica aos contextos identificados no interior dos tanques de onde 

são provenientes os restantes opérculos, não se verificando nestes casos qualquer predominância 

de nenhum contentor anfórico. Recolheram-se opérculos no interior dos tanques 2, [1068], 6, 

[1081], 16, [1539], 17, [1465], 18, [1292], 25, [1424], [1425] e [1426]) e 26, [1397] e [1455]. 

No tanque 25 recolheram-se 11 opérculos, cinco dos quais do depósito [1425], sendo nos restan-

tes tanques a representatividade inferior a cinco. 

6.4 CERÂMICA COMUM 

A análise do conjunto de cerâmica comum recolhido na CGTB apresentou algumas condicio-

nantes, sendo a mais significativa a reduzida dimensão da maioria dos fragmentos. O estudo de 

cerâmica comum, independentemente da época histórica a que se refere, apresenta determinadas 

dificuldades, nomeadamente o facto de serem produções regionais, com variabilidade das for-

mas ou semelhanças entre grupos funcionais distintos (por vezes torna-se difícil diferenciar 

potes de panelas), bem patentes no conjunto em análise. Alguns dos critérios usualmente utili-

zados para diferenciar algumas formas, como sejam as proporções geométricas, não são passí-

veis de ser utilizados nesta análise, em função das dimensões dos fragmentos. 

 

O conjunto de cerâmica comum recolhido na CGTB é representado por 186 fragmentos, tendo-

se realizado uma classificação tipológica em 48 (cerca de 26%) e em 66 (NR) foi possível 

determinar se era uma forma fechada ou aberta. Importa ainda considerar o facto de que estes 

fragmentos se encontravam dispersos pelos diversos tanques intervencionados, não se verifican-

do uma concentração de cerâmica comum em nenhuma área específica da unidade de produção. 

Considera-se que as razões apresentadas invalidam a aplicação do Protocolo de Beauvray ao 

grupo de cerâmica comum. Assim sendo, a referência será sempre relativa ao número de restos 

(NR) e não ao número mínimo de indivíduos (NMI). 

 

Os critérios utilizados para a sua datação baseiam-se essencialmente na tipologia definida para 

São Cucufate por Inês Vaz Pinto (Pinto, 1999), o que se justifica pela sistematização das for-

mas, com apresentação de cronologias, baseadas na estratigrafia do sítio e do recurso a parale-

los. Esta opção tem presente os problemas daí decorrentes, que podem reflectir-se essencialmen-

te na atribuição de datações de cada forma, tendo em conta que o facto de se tratar de cerâmica 

comum implica que os regionalismos podem ter implicações cronológicas distintas. 

 

A primeira distinção realizada refere-se à divisão entre formas abertas e fechadas e posterior-

mente procurou-se a atribuição de um tipo específico. Neste ponto, as formas fechadas encon-
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tram-se representadas em maior número (NR=90) que as abertas (NR=23), o que significa que 

as formas de cozinha relacionadas com a confecção de alimentos e o transporte de líquidos 

encontram maior representatividade do que as formas de mesa, mesmo contando com o facto de 

que algumas formas fechadas, como os jarros, servem igualmente para o serviço de mesa (mas 

são minoritárias no registo). 

 

O grupo com maior número de exemplares é o dos dolia, espacialmente divididos pelos tanques 

6, 8, 10, 15 e 34 e numa área exterior aos tanques, no quadrante sul da unidade de produção, 

derrube [1444]. Em termos funcionais, armazenamento, a presença de dolia enquadra-se na 

orgânica de uma unidade de produção de preparados de peixe, razão pela qual a sua maior 

expressividade numérica no grupo da cerâmica comum seja compatível com o tipo de estabele-

cimento em causa. 

 

Os nºs 289 (Tanque 15, [1532]) e 386 (Tanque 8, [1096], contexto de onde apenas são prove-

nientes fragmentos de dolium) podem inserir-se no Grupo XIII-A-1-a definido por Inês Vaz Pin-

to para o conjunto de São Cucufate (talha de bordo horizontal amendoado ou arredondado 

levantado em relação à pança, e com pequenas asas verticais) (Pinto, 1999, p. 544-548). O 

segundo exemplar apresenta decoração ondulada incisa no bojo, definida por duas linhas. Em 

termos cronológicos, Inês Vaz Pinto considera que apesar de ser uma forma de longa duração 

em São Cucufate, confere maior importância ao Alto Império (Pinto, 1999, p. 548). O nº 272 

pode incluir-se no grupo XIII-B (talhas de bordo direito) (Pinto, 1999, p. 554). 

 

O grupo das panelas/ pote é o segundo com mais exemplares no conjunto das formas fechadas. 

Muitas vezes os fragmentos recolhidos não permitem diferenciar de forma definitiva ambas as 

formas, razão pela qual se optou por considerar esta designação, ainda que para alguns fragmen-

tos, o recurso a paralelos privilegie uma forma em detrimento da outra. O nº 134 pode ser classi-

ficado no Grupo VIII-B-8b (panela de bocal largo, colo muito pouco pronunciado e bordo 

amendoado levemente voltado para fora) ou VIII-B-9 (panela de bordo e parede voltado para 

fora, bojo ovóide ou piriforme e asas verticais (Pinto, 1999, p. 448-449). Em ambos os casos 

tratam-se de formas que a autora coloca no Baixo Império, apontando como paralelo para a 

forma VIII-B-9 a peça 163 da olaria do Pinheiro, proveniente de uma camada datada de meados 

do século IV (Pinto, 1999, p. 449). Ainda no grupo pote/ panela considera-se o nº 350, com uma 

proposta de classificação na forma VIII-B-2 (panela de bordo oblíquo, geralmente amendoado e 

voltado para fora, pança esférica ou ovóide, sem asas), no entanto, a reduzida dimensão do 

fragmento coloca muitas reticências a esta proposta. Inês Vaz Pinto refere que a distribuição 

desta forma pelos horizontes cronológicos definidos ―[...] mostra que esta é uma forma de longa 

duração [...]‖ (Pinto, 1999, p. 417). 
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O nº 553 pode inserir-se na forma VIII-B-7-b (panela de bordo oblíquo voltado para fora e pan-

ça ovóide) (Pinto, 1999, p. 445-446). À semelhança do que foi registado num exemplar de São 

Cucufate, também o exemplar da CGTB apresenta vestígios de fogo, na superfície externa, um 

dos elementos usualmente considerados para diferenciar as panelas dos potes. De acordo com a 

proveniência dos exemplares de São Cucufate, será uma forma típica do Baixo-Império (Pinto, 

1999, p. 445). 

 

Recolheram-se ainda fragmentos que apontam para outras formas, menos expressivas numeri-

camente, como são os casos dos púcaros (nºs 177, 292 e 492), bilhas (nºs 331 e 613), jarros (nºs 

552 e 774), garrafa (nº 248) copo/ potinho (nº 309). Neste conjunto destaca-se o nº 28 ([1049]), 

classificado no tipo X-A-1, potinho, com decoração em guilhoché, forma que Inês Vaz Pinto 

considera característica do Ato Império (Pinto, 1999, p. 478). 

 

A escassa representatividade destes elementos condiciona a percepção do seu significado crono-

lógico. Reportando-se maioritariamente a produções lusitanas, importa destacar o exemplar nº 

613, classificado como bilha, possivelmente uma produção Bética. 

 

Dentro das formas abertas destacam-se as taças/ tigelas (NR=11), tendo-se registado um único 

fragmento susceptível de ser classificado como prato (nº 273). Os nºs 380 e 540 enquadram-se 

na forma III-A-1 (tigela hemisférica com o bordo simples ou levemente espessado, arredondado 

ou aplanado (Pinto, 1999, p. 263). A análise da distribuição dos exemplares desta forma permite 

a Inês Vaz Pinto constatar a sua presença em todos os horizontes, mas com especial incidência 

nos mais antigos, o que leva a autora a concluir sobre a longa diacronia de produção desta for-

ma, mas com especial enfoque no Alto Império (Pinto, 1999, p. 263-264). Para o nº 839 apre-

senta-se com proposta de classificação o Grupo III-A-2 (tigela com parede aberta e recta, e o 

bordo simples por vezes levemente espessado) (Pinto, 1999, p. 270). O exemplar da CGTB 

apresenta uma canelura sob o lábio, característica que não é apresentada em nenhum dos exem-

plares de São Cucufate. Em termos cronológicos, Inês Vaz Pinto considera que é uma forma 

com longa diacronia de produção (Pinto, 1999, p. 271). Na Praça do Bocage (Setúbal) foi reco-

lhida uma tigela desta forma, proveniente dos níveis datados de finais do século I e século II 

(Pinto, 1999, p. 271). 

 

Relativamente aos exemplares nº 333, 572 e 648, propõe-se a sua classificação no Grupo III-B-2 

(tigela hemisférica com o bordo simples ou levemente espessado e ligeiramente voltado para 

dentro) (Pinto, 1999, p. 286-287). Inês Vaz Pinto considera que é uma forma do Alto Império, 

apresentando como paralelos para os seus exemplares peças provenientes das escavações em 

Pisões (níveis dos séculos I e II) da necrópole de Valdoca e de Monte Farrobo (Pinto, 1999, p. 

287-288). 
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Os nºs 180, 818 e 870 podem ser considerados dentro da categoria taça (não considerada por 

Inês Vaz Pinto), no entanto, tendo em conta que os fragmentos se limitam ao bordo, não é pos-

sível determinar a profundidade, factor importante para a sua classificação. Os nºs 180 e 818 

apresentam bordos exvertidos, rectangulares com aba pendente para o interior e o nº 870, bordo 

exvertido, triangular, com aba pendente para o exterior. 

 

No panorama formal da cerâmica comum importa ainda registar a presença de dois pesos de 

rede, nº 231 (Tanque 8, [1083]) e nº 413 (Tanque 24, [1396]), de forma circular com um orifício 

central, elemento que aponta de forma inequívoca para a actividade pesqueira. 

6.4.1 Difícil Classificação 

Neste ponto consideram-se essencialmente os 31 fragmentos de asa, 14 dos quais provenientes 

do tanque 24. Pelo seu estado de degradação, resultado provável da salinização, não foi possível 

determinar a que tipo de recipientes se reportam. Tendo em conta o contexto de que são prove-

nientes, onde se recolheram maioritariamente ânforas das formas Almagro 51c e Almagro 50, 

poderá inferir-se que pertenceriam a ânforas, contudo, a análise de todos os dados disponíveis 

permite apenas colocar essa hipótese, sem a sua corroboração efectiva. As dificuldades de clas-

sificação relativamente aos restantes exemplares resultam igualmente do mau estado de conser-

vação do fragmento ou do seu tamanho reduzido. 

6.5 CERÂMICA CAMPANIENSE 

No Tanque 9 (depósito [1072], quadrante Norte) recolheu-se um fragmento de parede de cerâ-

mica campaniense b-oide (nº 26), não sendo possível determinar a forma a que se reporta. Sendo 

uma cerâmica datada do século I a.C., a sua presença num contexto de abandono da unidade de 

produção remete necessariamente para um contexto secundário, no entanto, representa um 

importante elemento que comprova uma ocupação mais antiga desta área. 

6.6 PAREDES FINAS 

Recolheram-se dos fundos (pé em bolacha) de Paredes Finas, possivelmente produções béticas, 

com proposta de classificação na forma Mayet VIII, com uma cronologia da segunda metade do 

século I a.C. (Mayet, 1975, p. 39). O facto de se terem recuperado apenas os fundos condiciona 

a caracterização destes exemplares. 

 

O nº 10 é proveniente do Tanque 5, derrube [1051], contexto formado sobre os restos da última 

produção. O conjunto artefactual a que está associado, para além da cerâmica de construção, 

passível de reconstituição formal caracteriza-se por três bordos de cerâmica comum. O nº 19 

provém da área do corredor no quadrante Sul, do depósito [1437], e encontra-se num conjunto 



88 

em que se verifica o predomínio da ânfora Dressel 14, tendo-se ainda registado Derssel 20, 

Almagro 51c, Almagro 50, cerâmica comum e um conjunto considerável de opérculos. Ambos 

os exemplares apresentam pasta bege, com presença de micas, chamota e elementos calcários 

(análise macroscópica).  

 

Um terceiro exemplar, nº 591, aparentemente uma produção lusitana, levanta algumas dúvidas 

quanto à sua classificação como paredes finas, podendo reportar-se simplesmente a uma imita-

ção da forma. É proveniente do Tanque 34, derrube [1384], tendo-se recolhido neste contexto 

um bordo de Almagro 51c e um bordo de uma forma aberta de cerâmica comum.  

6.7 TERRA SIGILLATA 

A Terra Sigillata recolhida na CGTB é escassa em termos numéricos, tendo-se contabilizado 

dezassete fragmentos, cinco dos quais provenientes de depósitos localizados no exterior dos 

tanques, dado representativo se considerarmos que a área intervencionada no exterior dos tan-

ques é substancialmente menor que a do interior. 

6.7.1 Terra Sigillata Itálica 

Recolheu-se apenas um fragmento (nº12) de Terra Sigillata Itálica, da forma Conspectus 18 

2.A, proveniente do depósito [1133], localizado na zona exterior aos tanques. Esta forma apre-

senta uma cronologia de produção entre 10 a.C. e 37, sendo um dos elementos recolhidos duran-

te a escavação relacionados com o primeiro momento de ocupação romana deste sítio. Trata-se 

de um prato de base plana e bordo vertical côncavo, sendo a variante identificada na CGTB a 

mais comum. 

6.7.2 Terra Sigillata Sudgálica 

A Terra Sigillata produzida no Sul da Gália adquiriu importância a partir do reinado de Tibério 

e início de Cláudio, colocando-se a hipótese de se relacionar com a queda das produções itálicas 

(Viegas, 2003, p. 100). 

 

Recolheu-se um fragmento de parede de TSSG (nº20), o que condiciona uma classificação tipo-

lógica precisa. Este exemplar é proveniente do depósito [1437], exterior aos tanques, destacan-

do-se nos materiais em associação ânforas Dressel 14 e um fundo de paredes finas. Apresenta 

pasta rosada, depurada e engobe espesso vermelho acastanhado escuro. Na superfície externa 

são visíveis elementos decorativos vegetalistas (Hermet, 1934, Pl. 7, Hermet, 1934, p. 11). 

6.7.3 Terra Sigillata Hispânica 

Recolheram-se quatro fragmentos de Terra Sigillata Hispânica, todos paredes, sendo a sua clas-

sificação tipológica condicionada por este factor. 
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Os exemplares nºs 11 (depósito [1068], tanque 2, quadrante Norte) e 29 (depósito [1539], tan-

que 16, quadrante Norte) apresentam em comum as suas muito reduzidas dimensões, que invia-

bilizam a sua classificação tipológica. No que respeita aos fabricos, apresentam uma pasta poro-

sa, com presença frequente de elementos calcários de pequenas dimensões e engobe espesso, 

vermelho escuro, características que permitem inserir estes dois fragmentos nas produções de 

Andújar. 

 

O exemplar nº 21 (depósito [2141], acompanhamento arqueológico) caracteriza-se por uma pas-

ta vermelha alaranjada, com presença frequente de elementos calcário, e engobe vermelho escu-

ro, espesso. Em temos morfológicos, reporta-se a transição dos semi-círculos que caracterizam a 

taça Drag. 27, uma das formas mais comuns no actual território português (Viegas, 2003, p. 

147), datada dos séculos I-II. 

 

O exemplar nº 25 (depósito [1481], tanque 31, quadrante Oeste) reporta-se igualmente a uma 

parede, com círculos como motivos decorativos, padrão que se torna o mais comum a partir do 

século II (Viegas, 2003, p. 141). No que concerne ao fabrico, apresenta uma pasta depurada, 

cor-de-laranja e o engobe laranja escuro, características que se enquadram nas produções de 

Trício. A parede apresenta perfil hemisférico, característica que analisada em conjunto com a 

decoração permite propor a sua classificação tipológica como taça da forma Drag. 37.  

6.7.4 Produções Africanas 

No que respeita às produções africanas, registaram-se exemplares de Clara A e Clara D. O 

exemplar classificado como Clara C apresenta algumas reticências. 

6.7.4.1 Terra Sigillata Clara A 

No panorama formal da Terra Sigillata Clara A recolheram-se três fragmentos, dois dos quais 

provenientes da escavação e um do acompanhamento arqueológico. 

 

O fragmento nº 17, fundo de pé em anel, foi recolhido no depósito [1363], Tanque 21, quadrante 

Oeste. A sua reduzida dimensão condiciona a sua classificação tipológica, propondo-se o seu 

enquadramento nas formas Hayes 24 a 31, série de pratos que se começa a produzir no século II 

e que dá origem aos pratos de base plana que se vulgariza no século seguinte (Hayes,1972, p. 

51). 

 

O exemplar nº 576 é proveniente do depósito [1515], Tanque 33, quadrante Sul. Trata-se de um 

bordo exvertido, arredondado pertencente a uma taça da forma Hayes 7A, com decoração em 
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guilhoché (Hayes, 1972, p. 31-33). O fragmento da CGTB insere-se no tipo A, datado entre a 

época dos flávios e inícios do século II (Hayes, 1972, p. 33). 

 

O exemplar nº 24 é proveniente da área do Tanque 28, recolhido no âmbito do acompanhamento 

arqueológico, do depósito [2165]. É um exemplar da forma Hayes 3, variante B, datada de finais 

do século I/ inícios do II (Hayes, 1972: 24). Pelo que foi possível observar durante o acompa-

nhamento arqueológico, a formação deste depósito é posterior à construção do tanque 28, não 

sendo exequível com os dados disponíveis determinar com segurança o seu momento de forma-

ção. 

6.7.4.2 Terra Sigillata Clara C 

Recolheu-se um fragmento, interpretado como aba, com decoração em guilhoché (nº 30), no 

depósito [1539], Tanque 16 (quadrante Norte). O facto de se encontrar muito rolado e do engo-

be preservado ser escasso condiciona a sua classificação, tanto no que concerne ao fabrico como 

ao tipo. Relativamente a este último ponto, propõe-se o seu enquadramento tipológico na forma 

Hayes 45 (Hayes, 1972, p. 61-65), que se trata de uma taça de grandes dimensões, com aba lar-

ga e base plana, datada pelo autor entre 230/40 – 320 (Hayes, 1972, p. 65). 

6.7.4.3 Terra Sigillata Clara D 

Relativamente à Terra Sigillata Clara D, a maioria dos fragmentos recolhidos são provenientes 

do Tanque 18 (nº 13 e 27) e pertencem à forma Hayes 59, variante B, datada entre 320 e 420 

(Hayes, 1972, p. 96-99). Corresponde a um prato, geralmente de grandes dimensões, de base 

plana e bordo de aba larga (Hayes, 1972, p. 96). Em termos cronológicos o autor insere a 

variante B desta forma entre 320 e 420. 

 

Ainda que se tenham atribuído dois números de registo individual diferenciados, na medida em 

que os fragmentos não colavam, não se descarta a hipótese de pertencerem ao mesmo recipiente. 

 

Recolheu-se ainda um fragmento de bordo desta forma no acompanhamento arqueológico, nº 

22, proveniente do depósito [2139], numa área não intervencionada no âmbito da escavação, 

mas que cola com o nº 27. Assumindo a possibilidade do exemplar nº 13 pertencer à mesma 

peça que os nºs 22 e 27, recolheu-se apenas um exemplar desta forma Casa do Governador. 

6.8 VIDROS 

Os exemplares de vidros romanos recolhidos na CGTB são escassos, resumindo-se a três frag-

mentos (vidro transparente, verde), todos provenientes do Tanque 21, depósitos [1362] (nº 15) e 

[1363] (nºs 16 e 18). Em termos tipológicos, os dois fragmentos susceptíveis de reconstituição 

formal (nºs 15 e 18) podem enquadrar-se no tipo taças de copa arqueada e bordo engrossado ao 
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fogo, tipo Conímbriga 1965, nºs 205-225 (Alarcão, 1965), cujo auge produtivo se pode situar na 

primeira metade do século V, podendo atingir os inícios do século VI (Sarrazola, et all, 2001, p. 

37-38, Antunes, 2008). Esta forma é relativamente abundante em contexto coevos na Península 

Ibérica, podendo destacar-se Conimbriga, Cacia, Parreitas (Sarrazola, et all, 2001, p. 37-38, 

Antunes, 2008). 

6.9 MOEDAS 

Durante a intervenção arqueológica realizada na Casa do Governador da Torre de Belém reco-

lheram-se dez moedas, sendo que em quatro não foi possível efectuar qualquer leitura. 

 

As moedas correspondentes aos números de registo individual 1, 2 e 4 são provenientes do Tan-

que 2. O nº 1 reporta-se a uma cunhagem de Constâncio II (moeda de bronze, cunhada n 9ª ofi-

cina de Constantinopla entre os anos 337-361). O nº 2 enquadra-se igualmente nas cunhagens de 

Constâncio II. (moeda de bronze, cunhada em Arles, entre os anos 342 e 348). No nº 4, prove-

niente do depósito [1068], é visível no anverso cabeça de imperador virada à direita, com dia-

dema de pérolas e no reverso imagem de Victoria Avg, com uma datação proposta para o século 

IV. 

 

No Tanque 8 recolheu-se o nº5, proveniente do derrube [1083]. Trata-se de um Pentanumium de 

Anastácio I (oficina nº 1 de Constantinopla). Este numisma reveste-se de especial importância, 

não só porque indica uma ocupação, ainda que não caracterizada, deste espaço no século VI, 

como também pela escassez de moedas bizantinas no ocidente da península Ibérica (Fabião, 

2009a, p. 27). 

 

O nº 6 é proveniente do tanque 9, depósito [1100]. Trata-se de uma cunhagem de Constâncio II 

(moeda de bronze, Constantinopla). 

 

Do Tanque 21 é proveniente o registo individual nº 14, do depósito [1362], um A2 de Teodósio 

da série Gloria Romanorum (moeda de bronze, não sendo possível realizar a leitura da ceca). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escavação arqueológica realizada na Casa do Governador da Torre de Belém permitiu a iden-

tificação de uma unidade de produção de preparados de peixe de grandes dimensões, numa área 

periférica à cidade de Olisipo. Apresenta planta rectangular, com os tanques a organizarem-se 

em torno de um pátio central. Entre o pátio a fiada principal de tanques existe um corredor de 

circulação, no qual se identificaram tanques de menores dimensões e estruturas circulares rela-

cionadas com a limpeza da área de produção. A identificação e escavação do sítio da CGTB 

representa um importante contributo para a definição do quadro produtivo que se desenvolveu 

no estuário do Tejo. 

 

Ainda que o conhecimento de estruturas de época romana destinada à produção de preparados 

de peixe remonte ao século XVI (Fabião, 2009b, p. 264), é na década de 80 do século XX que a 

exploração dos recursos marinhos se documentou como uma importante actividade económica 

do estuário do Tejo, primeiro com a identificação de uma unidade de produção em Cacilhas 

(Barros, 1982; Barros, Amaro, 1984-85M; Barros, 1994) e posteriormente em Lisboa, Casa dos 

Bicos (Duarte, Amaro, 1986). A presença deste tipo de estabelecimento em ambas as margens 

do rio enfatiza a importância desta actividade económica. A descoberta de centros oleiros cuja 

produção incidia essencialmente na manufactura de contentores anfóricos destinados ao enva-

samento e transporte destes produtos, reforça a referida importância, definindo-se um quadro de 

relações entre actividades distintas mas necessariamente dependentes. O quadro social, econó-

mico e institucional em que as diferentes actividades económicas se desenvolviam é uma das 

questões mais complexas de caracterizar, sobretudo porque existem questões a que o registo 

arqueológico não consegue responder. As dimensões da CGTB e a capacidade produtiva ineren-

te implicam um poder económico considerável, não só no que respeita à construção do estabele-

cimento como à capacidade de produção que se desenvolveu ao longo dos séculos. Mesmo 

assumindo que esta unidade não funcionou na íntegra até ao seu abandono definitivo, o facto é 

que a sua capacidade de produção seria sempre de larga escala. 

 

No que se refere ao enquadramento da CGTB, e tendo em conta que se localiza fora da área 

periurbana de Olisipo, o registo arqueológico não permite a sua caracterização: se era uma uni-

dade isolada ou se faria parte de um complexo mais abrangente, e qual o tipo de povoamento 

associado. A unidade de produção de preparados de peixe da CGTB ocupa todo o quarteirão do 

actual edifício, limitando-se as intervenções nas áreas limítrofes, fortemente urbanizadas, a 

acompanhamentos arqueológicos, sem resultados esclarecedores relativamente a esta temática. 
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O início da produção de preparados piscícolas na Lusitânia é habitualmente situado no segundo 

quartel/ meados do século I, cenário que pode ser igualmente considerado para a Casa do 

Governador. Ainda que a esmagadora maioria dos contextos intervencionados se reporte ao 

momento de abandono, fase melhor caracterizada, existem alguns elementos que indiciam uma 

ocupação do século I-II, nomeadamente um conjunto significativo de ânforas Dressel 14, prove-

nientes de depósitos situados no exterior dos tanques. A presença expressiva deste contentor 

anfórico significa necessariamente que a CGTB funcionou durante a primeira fase (Século I-II). 

Recolheram-se ainda fragmentos de cerâmica campaniense, paredes finas e terra sigillata itáli-

ca, elementos que indiciam uma ocupação deste espaço nos séculos I a.C./ I d.C..  

 

Os ritmos de laboração não terão sido idênticos em toda a unidade de produção, podendo mes-

mo pressupor-se que em determinadas épocas apenas algumas áreas se encontravam em funcio-

namento. Apesar da sequência estratigráfica registada no interior dos tanques seguir um padrão 

idêntico: restos da última produção, abandono; momento sem ocupação (entre os séculos V/ VI 

e XVI), existem particularidades que permitem, com a respectiva análise da componente artefac-

tual associada, determinar ritmos de produção e abandono. 

 

Registaram-se vestígios da última produção nos tanques 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17 (qua-

drante Norte), 20 (quadrante Oeste), 26 e 32 (quadrante Sul), e com excepção dos tanques 20 e 

32, nos restantes identificaram-se derrubes das coberturas e das paredes. Esta coincidência espa-

cial sugere que estes tanques terão sido os últimos a deixar de laborar, numa altura em que parte 

da unidade de produção já se encontrava desactivada. A partir desta constatação pode concluir-

se que a capacidade de produção inicial não se manteve até à sua desactivação, que se assume 

no século V. 

 

Para a compreensão dos ritmos de abandono deste estabelecimento importa mencionar a presen-

ça de exemplares de produções anfóricas do Mediterrâneo Oriental, nomeadamente da forma 

Late Roman Amphora 1 (LRA1), cuja presença em alguns contextos da Casa do Governador 

sugere que existiu nesta zona uma ocupação no século VI. As características do registo arqueo-

lógico, destacando-se a escassa representatividade numérica destes exemplares e a sua posição 

na estratigrafia, condicionam a caracterização dessa mesma ocupação. A análise da distribuição 

espacial da forma LRA1 permite registar uma concentração no quadrante Norte (tanques 2, 3, 9 e 

16), em contextos associados ao abandono das estruturas. Nos tanques 2, 3 e 16 estes exempla-

res foram recolhidos nos depósitos que assentavam directamente no fundo, enquanto no tanque 

9, o fragmento foi recolhido no derrube das paredes. Registaram-se ainda exemplares de produ-

ções anfóricas do Mediterrâneo Oriental para os quais não foi possível a classificação tipológi-

ca, verificando-se uma situação idêntica à da LRA1 no que se refere à sua distribuição espacial e 

posição estratigráfica. Nos Tanques 2 e 3 estes fragmentos foram recolhidos antes da formação 
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dos derrubes, e nos demais tanques (4, 6, 8, 14, 18, 30, 21, 24 e 25) nos próprios derrubes ou em 

depósitos formados num momento posterior, o que significa que já não se encontravam em utili-

zação, independentemente da função. No âmbito da temática de uma ocupação da CGTB no 

século VI, destaca-se ainda presença de um Pentanumiu de Justiniano I, todavia, à semelhança 

do que se verificou com as ânforas, também neste caso o seu contexto de proveniência reporta-

se ao momento de abandono, inviabilizando a sua associação ao processo produtivo. 

 

A presença de ânforas produzidas no Mediterrâneo Oriental representa ainda um importante 

elemento para a compreensão das rotas comerciais existentes, mesmo após a desagregação do 

Império Romano do Ocidente. Os produtos do Mediterrâneo Oriental continuavam a chegar ao 

extremo ocidente peninsular, e numa lógica económica de aproveitamento dos meios, não faria 

sentido que o comércio não se realizasse em ambos os sentidos. Pode assumir-se uma dinâmica 

comercial entre os dois lados do Mediterrâneo durante o século VI, existindo evidências mate-

riais, nomeadamente a presença de Terra Sigillata Foceense, em vários pontos do actual territó-

rio português, para além de Lisboa, como Santarém, Conímbriga (Viegas, 2003), Lagos, Faro, 

Balsa (Viegas, 2009). A lista de sítios onde se verifica a presença de Terra Sigillata Foceense 

no actual território português é extensa (Fabião, 2009a, p. 34), não sendo aqui o lugar para pro-

ceder à sua sistematização e discussão. 

 

Se esta dinâmica comercial da segunda metade do século V/ século VI, num momento em que o 

enquadramento político não seria o mais propício, significa que a produção de preparados de 

peixe continuou a representar uma actividade económica em funcionamento, é uma questão que 

permanece em aberto, mas os dados obtidos em trabalhos recentes, sobretudo na cidade de 

Lagos (Ramos, Almeida, Laço, 2006), indicam que sim. Alguns autores consideram que o sítio 

da Rua Silva Lopes em Lagos, com cronologias do século VI, a par com o sítio de San Nicolás 

em Algeciras, se encontra entre as sequências de abandono mais tardias conhecidas em todo o 

Mediterrâneo Ocidental (Bernal Casasola, 2008, p. 40). 

 

A capacidade produtiva da Casa do Governador era considerável, mesmo assumindo que não 

funcionou sempre a totalidade da fábrica. Se a esta premissa se juntarem todas as unidades de 

Olisipo, e da margem esquerda do Tejo, a possibilidade de pelo menos parte da produção se des-

tinar a mercados de longa distância (Roma, limes germânico, Britannia) ganha consistência. Um 

outro aspecto que deve ser considerado é a existência de ânforas de produção lusitana (Almagro 

50 e 51c) em naufrágios no Mediterrâneo, comprovando precisamente a hipótese referida. Ainda 

que valorizando os mercados locais/ regionais como principais destinos dos preparados piscíco-

las produzidos na Lusitânia, a existência de rotas comerciais para mercados a longa distância 

deve ser considerada como factor fundamental para definir os quadros de exportação. 
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A produção de ânforas representa uma actividade fundamental na cadeia operativa, já que a 

comercialização do produto final depende dos contentores para o seu envasamento e posterior 

transporte. São habitualmente definidas duas fases para a produção de contentores anfóricos na 

Lusitânia, caracterizando-se a primeira (séculos I-II) pela existência quase exclusiva de um tipo 

de ânfora, Dressel 14, enquanto a segunda fase se define por uma maior variedade formal, des-

tacando-se na Casa do Governador da Torre de Belém as formas Almagro 51c (maioritária no 

conjunto total) e Almagro 50. Aliada a esta maior variedade formal, há ainda que considerar 

importantes diferenças morfológicas, como a redução do tamanho da ânfora e do seu bocal. Esta 

última característica pode ser associada a uma transformação dos preparados piscícolas, com 

tendência para se tornarem mais líquidos. A impossibilidade de comprovar esta hipótese através 

do registo arqueológico da Casa do Governador, fruto das suas características, não põe em causa 

esta interpretação como uma linha de investigação válida. 

 

No conjunto artefactual recolhido na CGTB destaca-se a maior representatividade dos contento-

res anfóricos, sublinhando-se a importância do Tanque 24, de onde é proveniente a maioria dos 

fragmentos de Almagro 51c e Almagro 50, dois dos tipos com maior expressividade numérica. 

A análise arqueométrica realizada pelo Grupo de Geoquímica Aplicada e Luminescência no 

Património Cultural (GeoLuC) do Instituto Tecnológico e Nuclear no âmbito do projecto A 

indústria de recursos haliêuticos no período romano: a fábrica da casa do Governador da Tor-

re de Belém, o estuário do Tejo e a fachada Atlântica (PTDC/HAH/4057/2006) aos contentores 

anfóricos de produção local permitiu determinar que a CGTB era abastecida por pelo menos 

quatro centros oleiros distintos: um desconhecido, Porto dos Cacos, Quinta do Rouxinol e Gar-

rocheira, sem contarmos com as amostras que não apresentam afinidades químicas com nenhum 

destes grupos (Fabião et all, no prelo). A partir desta diversidade de centros oleiros pode inferir-

se que estas duas actividades seriam autónomas, não se verificando uma relação preferencial 

com nenhuma olaria em particular (Fabião et all, no prelo). 

 

Foi possível determinar a existência de um centro oleiro do qual não existe até à data qualquer 

evidência (materializados no Grupo I definido para o conjunto amostrado da CGTB), mas cuja 

composição permite colocar a hipótese de se localizar na bacia do Tejo e a presença relevante de 

Dressel 14 provenientes da Quinta do Rouxinol (ou zona envolvente), Grupo 3 (NR=8), com 

números aproximados do Porto dos Cacos (NR=13) e da Garrocheira (NR=7) (Fabião et all, no 

prelo). 

 

As formas de cerâmica comum identificadas relacionam-se com o dia-a-dia das pessoas que aí 

trabalhavam, com possível excepção para os dolia, cujas funções de armazenamento permitem 

que sejam inseridos na cadeia operativa. A cerâmica de construção, nas suas diversas formas, 

não foi considerada nesta abordagem, no entanto, a sua presença é muito significativa em ter-
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mos numéricos, relacionando-se com elementos estruturais da fábrica. As cerâmicas finas e os 

vidros, ainda que presentes, encontram-se representados em percentagens residuais, característi-

ca que se coaduna com o tipo de estabelecimento em estudo. Os elementos numismáticos reco-

lhidos, e nos quais foi possível realizar leitura, reportam-se essencialmente a cunhagens do sécu-

lo IV, com excepção para o Penatanumium de Justiniano I, datado entre 498-518. 

 

Tendo em conta que uma percentagem significativa dos materiais estudados é proveniente de 

dois tanques, o conjunto recolhido na CGTB é pouco expressivo em termos numéricos, sobretu-

do considerando a dimensão da área intervencionada (cerca de 500m2). Se a esta característica 

se juntar a reduzida dimensão da maior parte dos fragmentos recolhidos nos depósitos interpre-

tados como pertencendo ao momento de abandono, pode inferir-se que o abandono/ desactiva-

ção desta unidade de produção foi programado e não resultado de nenhuma catástrofe, natural 

ou antrópica. 

 

Outra questão abordada na temática da produção de preparados de peixe é a das espécies utili-

zadas. Estudos realizados em Lisboa (Assis, Amaro, 2006) indicam que a sardinha representava 

a principal espécie na confecção do produto nas fases mais tardias, situação que se repete na 

Casa do Governador (Gabriel, Fabião, Filipe, 2010). Para além do peixe e do sal, importa ainda 

mencionar os moluscos marinhos. Recolheram-se na Casa do Governador indícios de uma 

exploração intencional deste recurso marinho (estudo da responsabilidade de Manuela Coelho), 

no entanto, os seus contextos de proveniência não são elucidativos relativamente ao seu papel. 

Os contextos com maior expressividade numérica reportam-se aos tanques 2 e 32, onde foram 

interpretados como pertencendo à última utilização das estruturas, enquanto local de despejo/ 

lixeira. No entanto, esse facto por si só não esclarece se estes moluscos constituíram um ingre-

diente dos preparados de peixe, ou se fariam parte da dieta alimentar dos trabalhadores da uni-

dade de produção, hipótese mais plausível tendo em conta o estudo efectuado (Fabião, et all, no 

prelo). 

 

Por último, importa reflectir sobre o enquadramento da unidade de produção de preparados pis-

cícolas da Casa do Governador. As suas dimensões afastam a possibilidade de se tratar de um 

estabelecimento que funcionaria na dependência de outra actividade económica. Por outro lado, 

o desconhecimento que temos da área envolvente inviabiliza que se considere, actualmente, esta 

unidade como parte integrante de um grande complexo, à semelhança do que se verifica em 

Tróia. Como já foi referido, em outro trabalho, ―[...] a fábrica da Casa do Governador é uma das 

maiores unidades actualmente conhecidas.‖ (Filipe, Fabião, 2010, p. 222), contudo, como foi 

mencionado nesse mesmo artigo, a comparação com unidades das quais se desconhecem as reais 

dimensões é sempre um processo erróneo, cuja análise deve ser relativizada, já que se desconhe-

ce a representatividade da amostra existente. 
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A unidade de produção de preparados piscícolas da Casa do Governador da Torre de Belém é 

um sítio de grande importância do estuário do Tejo e da província da Lusitânia. Representa sem 

dúvida um elemento inovador na organização espacial deste tipo de estabelecimentos no estuá-

rio do Tejo, dominada até à sua identificação pelas várias unidades que pontuam a zona estuari-

na da baixa. Um dos aspectos mais relevantes na investigação futura será tentar determinar qual 

a relação entre estas duas áreas, contemporâneas pelo menos durante um considerável período 

de tempo. 

 

A presente tese procurou realizar a descrição dos contextos intervencionados e relacionar a 

componente artefactual. Actualmente desenvolvem-se estudos de arqueozoologia e arqueome-

tria, inseridos no projecto A indústria de recursos haliêuticos no período romano: a fábrica da 

Casa do Governador da Torre de Belém, o estuário do Tejo e a fachada atlântica – 

PTDC/HAH/74057/2006, sendo o objectivo último a publicação do sítio em todas as suas com-

ponentes numa monografia. 
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ANEXO I 

Plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Localização do sítio arqueológico da Casa do Governador da Torre de Belém (Google)



0 100m

Plano geral sobre ortofotomapa

N



Derrube de Pedra
0 5m



0 5m
Derrube de Telha



0 5m
Depósitos de restos de produção de preparados de peixe



0 5m

Depósito de ânforas in situ

0 10m



0 5m
Plano Final



0 10m

0 5m

Cortes 1 (AB) e 2 (CD)



0 10m

Planta geral da escavação: área intervencionada e reconstituição



 

 

 

 

 

ANEXO II 

Fotografias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Vista do sítio arqueológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2: Vista geral da escavação arqueológica. 



Figura 3: Tanque 2 – Depósito de conchas [1059]. 
 
 

Figura 4: Tanque 2 – Depósito de derrube [1045]. 



Figura 5: Tanque 5 – Corte Este. 
 

Figura 6: Tanque 5 – Depósito de derrube [1044]. 



Figura 7: Tanque 6 – Depósito de derrube [1080]. 

Figura 8: Tanque 6 – Depósito de preparados de peixe [1081]. 

Figura 9: Tanque 6 – Alçado Oeste [1034]. 



Figura 10: Tanque 9 – Depósito de derrube [1102]. 
 

 

Figura 11: Tanque 10 – Depósito de derrube [1149]. 



Figura 12: Tanque 10 – Estrutura indeterminada [1188]. 

Figura 13: Tanque 10 – Estrutura indeterminada [1193]. 

Figura 14: Tanque 10 – Estrutura indeterminada [1237]. 



 
 
 
 
 

Figura 15: Tanque 13 e 14 – Vista geral. 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Tanque 13 – Plano final. 



Figura 17: Tanque 24 – Depósito [1407]. 
 
 
 

Figura 18: Tanque 24 – Pormenor do depósito [1407]. 



Figura 19: Tanque 24 – Pormenor do depósito [1407] 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Tanque 29 e 30 – Vista Geral. 



Figura 21: Tanque 29 e 30 – Enrocamento [1387]. 
 

 

 

 

Figura 22: Tanque 29 e 30 – Alçado Este do muro de divisão [1460]. 



Figura 23: Tanque 29 e 30 – Plano Final. 
 
 

Figura 24: Tanque 30 – Preparação de pavimento [1491]. 



Figura 25: Tanque 33 – Piso [1524]. 
 
 

Figura 26: Tanque 34 – Depósito de ânforas [1390]. 



Figura 27: Tanque 34 – Vista geral. 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: Estrutura Circular [1442]. 



Figura 29: Tanque 21 – Fundo e rodapé. 
 

 

 

Figura 30: Muro de delimitação do corredor [1084]. 



 

 

Figura 31: Muro de delimitação dos tanques [1019]. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: Alçado da fundação de um muro. 



 

Figura 33: Corredor – Vista geral [1209, 1233 e 1234]. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Corredor – Vista geral. 



Figura 35: Corredor – Vista Geral. 
 
 

Figura 36: Corredor – Pormenor de muro e pavimento do corredor. 



 

 

 

 

 

ANEXO III 

Reconstituições 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Vista geral (reconstituição). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Canto Noroeste (reconstituição). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Vista de Oeste para Este, quadrante Sul (reconstituição). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Vista de Este para Oeste, quadrante Norte (reconstituição). 



 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Desenho de Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



684199

683680

643629

719714

717715

281713

280

279

723

716

EST.       I

0 10cm
Produções Lusitanas: Dressel 14



EST.      II

245

215

539725

325249

875251

644645

879718

0 10cm
Produções Lusitanas: Dressel 14



EST.     III

420423

610820

434640

414588

503

037

0 10cm
Produções Lusitanas: Almagro 51c



EST.    IV

032

639562

121416

590360

428427

424122

532429

0 10cm
Produções Lusitanas: Almagro 51c



EST.     V

538

595431

446606

369594

678605

445679

597035

447375

0 10cm
Produções Lusitanas: Almagro 50



EST.    VI

533

608 686

033

635 638

0 10cm
Produções Lusitanas: Almagro 50 e Keay XVI



EST.    VII

193525

023

305

172

120

687

168

612 213

0 10cm
Produções Béticas: Dressel 20 e Keay XVI



EST.   VIII

007

611691

547

556

817

0 10cm
Produções Itálicas: Dressel 2-4 e Produções Africanas: Tipo 25-26 e indeterminada



EST.    IX

848

195194

852833

349338 886

094

332

132

034

Produções Orientais: LRA 1 e indeterminadas   e   Opérculos
0 10cm



EST.     X

134

492

613

272

289

836

0 10cm
Cerâmica Comum: Dolia, Bilha e Panelas



EST.     XI

274

177

541

553498

350131

0 10cm
Cerâmica Comum: Pote/Panela, Tacho/Panela



EST.    XII

840

530181

175173

316092

309232

871197

315842

290881

825246

381233

0 10cm
Cerâmica Comum: Formas Fechadas Indeterminadas



EST.   XIII

234179

192

870

818180

273

648

572

839380

333540

Cerâmica Comum: Tigelas, Prato, Taças e Formas Abertas Indeterminadas
0 10cm



EST.  XIV

1 cm0

014002005

018015

026

010591

028

025020

017

012

576

024

027

0 10cm

Terra Sigillata, Paredes Finas, Campaniense, Vidro e Moedas



 

 

 

 

 

ANEXO V 

Quadro das Unidades Estratigráficas 
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� ������� ����	��� ������	��������	�������	��� 	��������	� �������	��	��������	��	��������	�	

���$� ���	��	��������%�	����� ������ 

'��$� ���	��� �� �	���$� ���	

+�������	������� /

��
4 ������	��

�������	� �������� ����	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	������	��������	

������	�	�����	�� 	����� ��	&�����	��� 	��������	� ����	���������	��	�����	� �����������	� ����	

����� �������	� �������	��	�������	��	��������	�	�������	�	���������	��	���+9�

'��$� ���	��	��������%��	

���$� ���	��� �� 	 /
��
5 ������	7 �������	��� �����	���	�������	��,����	�	����� ���� '��$� ���	��	��������%� �������
��
7 ������	4 > ���	����������	��� 	����� ����	1���	�	�����2�	��	���	�������	�	�����	��	�������� / C����	��	������	4
��)� ������	4 > ���	����������	��� 	����� ����	1���	�	�����2�	��	���	�������	�	�����	��	�������� / ?�����	��	������	4

��)� /

#��������	����������	��� 	������	��	��������	�	�����&�	��	���� ��	������������	�������	���	�� �	

����� ����	1���	�	�����2	������ 	!	���������	���������	���� �	������������	�	��	���	����	

���������	������	��	��,��� / /

��)
 ������	7

�������	� �������� ����	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	�������	1��%�	����2�	

������	��������	�+��� �������	��� 	��������	���������	��	�����	��	�������� 

!��"����	��	��� �������	

����������� /
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��)) /

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	�����A���������	��� ������	��������	

�������	��� 	��������	���������	��	��������	��	��������	�	���$� ���	��	��������%� 

'��$� ���	��	��������%�(	�L*	(	

���$� ���	��� �� 	 /

��)0 / #��������	��	��+������ /

= ���	> ����	��	

����� ����%�	��	������	

��

��)8 ������	�� #��������	��	��+������ /

= ���	L��	��	����� ����%�	

��	������	��

��)3 ������	�� #��������	��	��+������ /

= ���	#���	��	

����� ����%�	��	������	

��

��)4 ������	��

�������	��� �����	���	�������	��	�������	�	���������	����� �����	��	�����	�����������	��	

��������%�	��	��+����� ����	���	��������	����� �����	��	���$� ���	��	��������%�	1�����	�	��,���2 	

#����	���� �����	��������� A��	��+�����	��� 	����� ����	��������	������	�������� 

'��$� ���	��	��������%��	

���$� ���	��� �� �	������ 	 /
�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	�����	��� ������	��������	

��)5 /

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	�����	��� ������	��������	

������ '��$� ���	��� �� 	1��,��2 /

��)7 /

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	�����	��� ������	��������	

�� �������	������	��� 	��������	� �������	��	������	��	����� ���� 

'��$� ���	��� �� �	���$� ���	

+�������	�����

�������	��	������ ����	

��	+���	;��3
<

��0� ������	�� #��������	��	��+������ /

= ���	> ����	��	

����� ����%�	��	������	

��

��0� ������	�� #��������	��	��+������ /

= ���	L��	��	����� ����%�	

��	������	��

��0
 ������	�� #��������	��	��+������ /

= ���	#���	��	

����� ����%�	��	������	

��

��0) ������	�� > ���	����������	��� 	����� ����	1���	�	�����2�	��	���	�������	�	�����	��	�������� /

?�+����� ����	���	

�������	��	������	��

��00 /

�������	� �������� ����	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	�����A���������	

� ������� ����	��� ������	��� 	��������	���������	��	��������	��	������� L�� 	��� �������	����������� /
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��08 ������	��

�������	� �������� ����	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	������	��������	

������	��� 	��������	���������	��	�������	�	� �������	��	����� �����	��	����� �����	��	�����	

�����������	��	��������%�	��	��+����� ����	���	�������	1���	+�&��	������	��	�������	

��� ���9��2	�	���������	��	�������	��	�������	��	��������	�	����� �����	��	�������	�	� ����	

��� ���%�	�����$� ���	��	��������%�	1������	��,���	�	��,���	��	���������2 

'��$� ���	��	��������%�	1������	

��,���	�	��,���	��	���������2�	

���$� ���	��� �� (	�	����� ����	��	

� ���� /

��03 /

'������	����������	��� 	�������	��	��������	��	���� �	��������:	��������	�����������	�	���A	

����������� /

'������	��	�����	��	'���	

��	N�+�������	��	�����	

��	O����
��04 / L�� 	�������%� / /
��05 / P������	������� / /

��07 ������	��

�������	��� �����	� ����������� ����	���	��,����	��	����������	�����	����� ��������	������	���	

�����	��������	�	�����	��� 	����� ����	������ 	?�������A��	�����	�	��������	� �������	��	

����� �����	��	�������	�	� ����	��� ���%�	��	�����	�	���������	��	��,�����	������	��	����� ����	

�	�������	��	�������	�	��������	1����	H���� �	� ����	������������2

'��$� ���	��	��������%�	1��,����	

��	����������	�����	�	��,���2 �������
�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	������	��� 	��������	� �������	

��8� /

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	������	��� 	��������	� �������	

��	�������	�	��������	��	�������	�	���������	��	���&�� L�� 	��� �������	����������� /

��8� ������	�� > ���	����������	��� 	����� ����	1���	�	�����2�	��	���	�������	�	�����	��	�������� /

?�+����� ����	���	

�������	��	������	��

��8
 /

#��������	��	��+�������	����������	��� 	������	��	��������	�	��,���	��	������	�������	���	�� �	

����� ����	���� / = ���	��	6����	= ������
��8) / !�����%� / I�+�� ����

��80 /

#��������	��	��+�������	����������	��� 	�������	��	��������	��	���� �	����������������	���� ���	

�� 	��������	������������	��	�����	�������� / /

��88 ������	7

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	�����	��� ������	��������	

������,����	��� 	��������	���������	��	��������	�	� �������	��	����� �����	��	���$� ���	��	

��������%��	���$� ���	��� �� 	�	����� ���� 

F������G	�������	
�	�	

�������� �����	 /

��83 ������	��

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	������	��������	������	��� 	

��������	���������	��	����� �����	��	����� ���	�	��	���$� ���	��	��������%�	1�����2	�	���������	

��	�������	��	������� 

'��$� ���	��	��������%�	1�����2�	

���$� ���	��� �� 	 /

��84 /

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	�����	��� ������	��������	

������ 

!��"����	��	��� �������	

����������� /

��85 /

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	���������	� ����	��� ������	��������	

�������	��� 	��������	���������	��	�������	��	������� 

!��"����	��	��� �������	

����������� /

��87 ������	��

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	�����A���������	��� ������	��������	1� ���	

�����	���	�	�������	;����<2�	��� 	��������	� �������	��	���$� ���	��	��������%� '��$� ���	��� �� 	1��,��2 /
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��3�

#��������	

'�������	
 �������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	�������	1��%�	����2�	������	�� ����� '��$� ���	��� �� 	1��,��2�	������� /

��3� / �������	��� �����	���	�������	��	�������	�	���������	����� ����	�	���$� ���	��	��������%� 

!��"����	��	��� �������	

�����������

#����� ����	��	+���	

;��3
<

��3) /

�������	�����	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	�����A���������	���������	��� 	

��������	���������	��	���$� ���	��	��������%�	1�����	�	��,���2	�	������	��	����� ���� '��$� ���	��������%�

I����+��	��������%�	��	

�������	;��03<

��30

#��������	

'�������	


�������	� �������� ����	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	�����A���������	

��� ������	��������	� ����	�������	��� 	��������	���������	��	������	��	��������	��� ���9��	

��	����� �����	����� �������	��������	��� ���9��	��	���$� ���	��	��������%�	�	��������	��	��	

��������	�	������� '��$� ���	��� �� 	1��,��2 /

��38 ������	�


�������	� �������� ����	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	�����A���������	

� ������� ����	��� ������	��������	����&������	� ����	�������	��� 	��������	���������	��	

�������	��	�������	�	��	��������	�	����� �����	��	�����	�����������	��	��������%�	��	

��+����� ���� 

!��"����	��	��� �������	

����������� /

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	�����	��� ������	���A��A�����,�	 ?�����	��	������%�	��	

��33 ������	7

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	�����	��� ������	���A��A�����,�	

������	��� 	��������	� ����	���������	��	�����	���������� '��$� ���	��� �� (	�������	
�

?�����	��	������%�	��	

����������	��	���@�

��34 /

�������	��� �������	�����������	���	�� 	������ ���	��������	�����	��� ������	��������	

�� �������	������	��� 	��������	� �������	��	������	��	����� ���� 

!��"����	��	��� �������	

�����������

�������	��	������ ����	

��	+���	;��3
<

��35 ������	��

�������	��� �����	���	������	�����	����� �������	1����� ��	��������2�	���������	

� ����������� ����	��	����&������	�	�������	��	������� 	#����	���� �����	��������� A��	��+�����	

��� 	����� ����	�����A���������	� ������� ����	������	��������	����&������ 

'��$� ���	��	��������%�	1����� ��	

������	���������� 	�������9��2�	

���$� ���	��� �� �	������ �������	��	�������

��37 ������	��

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	� ������� ����	������	��,�	���	

+����	�����	�	���A��A�����,�	�	�	+��� �����	��� 	��������	� ����	���������	��	�����	����������	

1�%�	+���+���	����� ��	�	��������2 '��$� ���	��� �� 	1��,��2

?�����	��	������%�	��	

����������	��	���@�

��4� ������	7

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	�����	��� ������	��������	

����&�������	��� 	��������	� �������	��	����� �����	��	���$� ��� 

F������	1�������	�0EG	�������	

����+�����	�K	
3)(	�������	
�G	

��������	����+������	�K	
30	�	
35(	

�	����� ����	��	�������	

�����������%�G	�������	����+�����	�K	


372 /

��48 /

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	�����	��� ������	��������	

�� �������	������	��� 	��������	� �������	��	������	��	����� ����	�	���������	��	������	��	

������	�	�������	��	������� 

!��"����	��	��� �������	

�����������

�������	��	������ ����	

��	+���	;��44<



UE Estrutura Descrição Componente artefactual Interpretação

��43 /

�������	��� �������	�����������	���	�� 	������ ���	��������	�����	��� ������	��������	

�� �������	������	��� 	��������	� �������	��	������	��	����� ���� 

!��"����	��	��� �������	

�����������

�������	��	������ ����	

��	+���	;��40<

��44 / B���	��	������	����������	��� 	�������	������ /

!	���	��������	������	

��������	��	���%�	

� ��$����

��45 ������	��

�������	� �������� ����	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	�����A���������	��������	

� ����	�������	��� 	��������	���������	��	�������	��	��������	�	�������	�	� �������	��	���$� ���	

��	��������%�	�	��	�����	����������	��	��������%�	��	��+����� ����	���	������� 

'��$� ���	��� �� (	�	����������	

��� 	���	����������(		�������	�0	 �������	��	������

��47 ������	�
 > ���	����������	��� 	����� ����	1���	�	�����2�	��	���	�������	�	�����	��	�������� /

?�+����� ����	���	

�������	��	������	�


��5� ������	�
 #��������	��	��+������ /

= ���	-����	��	

����� ����%�	��	'�������	

�


= ���	L��	��	����� ����%�	

��5� ������	�
 #��������	��	��+������ /

= ���	L��	��	����� ����%�	

��	������	�


��5
 ������	�
 #��������	��	��+������ /

= ���	#���	��	����� ���%�	

��	������	�


��5) ������	�
 #��������	��	��+������ /

= ���	> ����	��	

����� ����%�	��	������	

�


��50 /

�������	� �������� ����	��� �������	�����������	���	�����	�	�������	��	���������	��	���� �	

��������	���A���������	�	�� 	����� ����	�����A���������	�����	��� ������	��������	����&������ 	

> �	���� �����	�������	��������+�� A��	�����	��� 	+��������	��	����� ����	1��	���	�� �����2 

!��"����	��	��� �������	

����������� I����+��	�������

��58 /

�������	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	��������	�����	��� ������	��������	

�� �������	����� '��$� ���	��� �� (	�	�����	��	����@ /

��53 /

�������	�����	��� �������	�����������	���	�� 	����� ����	���������	� ����	��� ������	��������	

�������	��� 	��������	� �������	��	������	��	����	�	�������	��	�������	��	���� �	��������	���A

�����������	�	���������	��	���+9��	1���+��������	���	���&��2 
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ANEXO VI 

Diagramas de Harris dos Tanques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Quadros de Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

128 1066 3 _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

171 1047 4 Exvertido, redondo _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado Engobe? 

185 1058 6 Exvertido, quadrangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

186 1058 6 _ _ Secção semi-redonda Oxidante Bege/ Cor-de-laranja Engobe

187 1067 6 Exvertido, sub-rectangular Oxidante Castanha _

189 1067 6 _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe

191 1080 6 _ Cónico, maciço _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada

209 1081 6 _ _ Secção oval Oxidante Castanha _

215 1089 6
Exvertido, sub-circular, 

com espessamento externo _ _ Oxidante Cor-de-laranja claro Aguada

245 1100 9 _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

249 1102 9 Exvertido, sub- circular _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

251 1155 9
Exvertido, semi-circular, 

com espessamento externo _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado Aguada

263 1170 9 Exvertido, sub-circular _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

277 1242 11 _ Cónico, maciço _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe 

279 1264 11 Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

280 1264 11 Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

281 1264 11 _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja Aguada

282 1264 11 _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja Aguada

299 1539 16 _ _ Oxidante

Cor-de-laranja escuro,  
cor de vinho / Cor-de-

laranja Alisamento

320 1309 18 _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe?

325 1307 19 Exvertido, semi-circular _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

330 1322 20 _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja claro Aguada?

Dressel 14
Pasta



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Dressel 14
Pasta

497 1418 25 _ _ Secção oval Oxidante  Cor-de-laranja escuro ?

499 1418 25 _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe 

518 1426 25 _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante    
Cor-de-laranja 
avermelhado Aguada 

531 1451 26 Exvertido, semi-circular _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

534 1456 26 _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante
Castanho alaranjado/ cor-

de-laranja Aguada 

539 1415 27 Exvertido, redondo _ _ Redutora/ Oxidante
Cinzento claro/ cor-de-

laranja Engobe 

563 1468 30 _ _ Oxidante
Cor-de-laranja/ cor-de-

laranja acastanhado Aguada

589 1390 34 _ Cónico, maciço _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

604 1510 32 _ _
Secção oval com sulco 

central pronunciado Redutora/ Oxidante
Cinzento/ Cor-de-laranja 

acastanhado Aguada?

609 1512 33 _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

629 1080 6
Exvertido, redondo, com 

espessamento externo _ _ Oxidante Castanho avermelhado _

630 1178 11
Exvertido, redondo, com 

espessamento externo _ _ Oxidante Castanho alaranjado Aguada?

643 1427 _

Exvertido, sub-circular, 
espessado internamente, 

lábio redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

644 1427 _ Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

645 1427 _
Exvertido, sub-circular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada?

652 1427 _ _ _
Secção oval com sulco 

central pronunciado Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

653 1427 _ _ _
Secção oval com sulco 

central pronunciado Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

669 1427 _ _ Cónico, maciço _ Oxidante Castanho alaranjado _

670 1427 _ _ Cónico, maciço _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

680
Limpeza/ 

1437 _
Direito, quadrangular; lábio 

plano _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

683 1433 _
Direito, quadrangular; lábio 

plano _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Dressel 14
Pasta

684 1433 _
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado _

689 1433 _ Exvertido, semi-redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

698 1433 _ _ Cónico _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

713 1437 _ Exvertido, sub-triangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

714 1437 _
Rectangular, lábio 

arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe 

715 1437 _
Exvertido, Sub-circular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada

716 1437 _
Exvertido, redondo, lábio 

arredondado _ _ Oxidante Rosa Aguada?

717 1437 _
Exvertido, Sub-circular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

718 1437 _
Rectangular, lábio 

arredondado _ _ Oxidante Castanho avermelhado Aguada castanha

719 1437 _
Redondo, lábio 

arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

720 1437 _ Exvertido, triangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

721 1437 _ Exvertido, rectangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

722 1437 _ ? _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada ?

723 1437 _
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Redutora/ Oxidante
Cinzento claro/ cor-de-

laranja Engobe?

725 1437 _
Exvertido, triangular, lábio 

arredondado _ _ Redutora / Oxidante 
Cinzento claro/ cor-de-

laranja Aguada 

727 1437 _ _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada?

728 1437 _ _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada?

729 1437 _ _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

730 1437 _ _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada?

731 1437 _ _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

732 1437 _ _ _ Secção oval Oxidante Cor-de-laranja _



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Dressel 14
Pasta

733 1437 _ _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Castanho alaranjado Aguada?

734 1437 _ _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

739 1437 _ _ Cónico _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe? 

740 1437 _ _ Cónico _ Oxidante
Castanho alaranjado 

escuro _

741 1437 _ _ Cónico _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe

742 1437 _ _ Cómico _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

779 1444 _ _ Cónico _ Oxidante
Cor-de-laranja/ cor-de-

laranja acastanhado Aguada?

875 801 _
Exvertido, triangular, com 

lábio arredondado _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado Aguada 

876 801 _ _

Cónico, com bola 
de argila no 

interior _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

879 900 _
Exvertido, sub-circular, 

com espessamento interno _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

895 801 _ Exvertido, triangular _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja _



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

32 1322 20 _ Cilíndrico _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

36 1259 13 Indeterminada _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

37 1259 13 Exvertido, triangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

90 1068 2 _ Cilíndrico _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe

121 1063 3 Exvertido, triangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

122 1063 3 Exvertido, triangular _ _ Oxidante
Cinzento/ Cor-de-laranja 

escuro Engobe

285 1259 13 Exvertido, triangular _
Secção oval, com 

sulcos Oxidante Cor-de-laranja _

307 1475 17 Exvertido, triangular _ _ Oxidante Cinzento/ castanho _

346 1395 24 Exvertido, triangular _
Secção oval com dois 

sulcos Oxidante Cor-de-laranja acastanhado Engobe?

353 1395 24 Exvertido, triangular? _ _ Oxidante Castanho alaranjado _

355 1395 24 Direito _ _ Oxidante

Castanho alaranjado; 
cinzento/ castanho 
alaranjado (bordo) _

356 1395 24 Redondo? _ _ Oxidante

Castanho alaranjado; 
cinzento/ castanho 

alaranjado (asa) _

357 1395 24 Exvertido, triangular _ _ Oxidante
Cinzento escuro/castanho 

alaranjado _

358 1395 24 _ Cilíndrico _ Oxidante
Cor-de-laranja acastanhado 

claro _

359 1395 24 _ Cilíndrico _ Oxidante
Cinzento claro/ cor-de-

laranja Engobe 

360 1396 24
Exvertido, rectangular, 

lábio plano _ _ Oxidante Castanho claro Engobe 

361 1396 24
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja acastanhado _

362 1396 24
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja acastanhado _

364 1396 24
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja acastanhado _

Pasta
Almagro 51c



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Almagro 51c

365 1396 24 Invertido, triangular _ _ Oxidante Castanho alaranjado _

366 1396 24
Invertido, triangular com 

o lábio arredondado _ _ Oxidante
Cinzento/ laranja 

acastanhado _

367 1396 24 Invertido, rectangular _ _ Oxidante
Cinzento escuro/ laranja 

acastanhado _

376 1396 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante

Cor-de-laranja acastanhado  
escuro _

386 1396 24 _ _ ? Oxidante Cor-de-laranja escuro _

394 1396 24 _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante
Cinzento escuro/  Cor-de-

laranja acastanhado _

396 1396 24 _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante
Cinzento escuro/  Cor-de-

laranja acastanhado _

398 1396 24 _ _ Secção semi-redonda Oxidante
Cinzento escuro/  Cor-de-

laranja acastanhado _

400 1396 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento/  Cor-de-laranja 

acastanhado _

406 1396 24 _ Cilíndrico _ Oxidante
Cinzento/  Cor-de-laranja 

acastanhado _

407 1396 24 _ Cilíndrico _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

408 1396 24 _ Cilíndrico _ Oxidante
Cinzento/  Cor-de-laranja 

acastanhado _

409 1396 24 _ _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

414 1407 24
Exvertido, arredondado, 

com espessamento externo _
Secção oval com sulco 

central Oxidante
Cinzento/  Cor-de-laranja 

acastanhado _

415 1407 24

Invertido, rectangular, 
com ligeiro espessamento 

externo _ Secção oval Oxidante

Cor-de-laranja acastanhado 
(corpo) Cinzento escuro/  

Cor-de-laranja acastanhado 
(asa) Engobe?

416 1407 24 Exvertido, triangular _ _ Oxidante
Cor-de-laranja avermelhado 

escuro Engobe 

417 1407 24

Invertido, rectangular, 
com ligeiro espessamento 

externo _ Secção oval Oxidante
Cinzento/ Cor-de-laranja 

acastanhado Engobe?



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Almagro 51c

418 1407 24
Invertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante
Cinzento escuro/ Cor-de-

laranja acastanhado Engobe 

419 1407 24
Invertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante
Cinzento escuro/ Cor-de-

laranja acastanhado _

420 1407 24
Invertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja acastanhado _

421 1407 24
Invertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja acastanhado _

422 1407 24
Exvertido, rectangular, 

com lábio plano _ _ Oxidante
Cinzento escuro/ Cor-de-

laranja acastanhado Engobe 

423 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante Castanho alaranjado escuro _

424 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante Castanho alaranjado Engobe?

426 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante

Cinzento claro/ Cor-de-
laranja escuro _

427 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

428 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe?

429 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe 

430 1407 24 Danificado _ _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro ?

432 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante

Cinzento escuro/ Cor-de-
laranja acastanhado ?

434 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante Castanho alaranjado escuro ?

435 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante

Cinzento escuro/ Cor-de-
laranja acastanhado ?

436 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante

Cinzento claro/ Cor-de-
laranja escuro ?

437 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe

438 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja _



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Almagro 51c

439 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante

Cinzento claro/ Cor-de-
laranja escuro _

440 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante

Cinzento escuro/ Cor-de-
laranja acastanhado Engobe 

441 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

443 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante

Cinzento claro/ Cor-de-
laranja escuro _

450 1407 24 Danificado _ _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro _

460 1407 24
Exvertido, rectangular, 
com lábio arredondado _ _ Oxidante

Cinzento/ Cor-de-laranja 
escuro _

461 1407 24 _ Cilíndrico _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

462 1407 24 _ Cilíndrico _ Oxidante
Cinzento/ Cor-de-laranja 

escuro _

463 1407 24 _ Cilíndrico _ Oxidante
Cor-de-laranja avermelhado 

escuro _

464 1407 24 _ Cilíndrico _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro _

465 1407 24 _ Cilíndrico _ Oxidante Castanho _

473 1407 24 _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro _

474 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro _

476 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cor-de-laranja avermelhado 

escuro Engobe 

478 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro _

480 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento escuro/ Cor-de-

laranja escuro _

481 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento escuro/ Cor-de-

laranja acastanhado escuro Aguada?

484 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento escuro/ Cor-de-

laranja acastanhado escuro Engobe?



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Almagro 51c

486 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento/ Cor-de-laranja 

escuro ?

494 1418 25 _ Cilíndrico _ Oxidante
Vermelho acastanhado 

escuro Aguada

495 1418 25
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ Secção oval Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe 

503 1424 25
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _
Secção oval  com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe 

514 1426 25 Exvertido, Sub-circular _ Secção oval Oxidante Cinzento/ cor-de-laranja _

519 Limpeza 26

Exvertido, Sub-circular,  
espessado externamente, 

lábio arredondado _ _ Oxidante Castanho alaranjado _

520 Limpeza 26 Exvertido, triangular, _ _ Oxidante Castanho claro _

523 Limpeza 26 _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

529 1451 26 _ Cilíndrico _ Oxidante Castanho alaranjado escuro Engobe 

532 1455 26

Exvertido, triangular, aba 
oblíqua pendente para o 

exterior _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

543 1459 29
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja acastanhado Engobe 

544 1459 29 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento/ Cor-de-laranja 

acastanhado Engobe

549 1470 29 _ Cilíndrico _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

550 1470 29 _ Cilíndrico _ Oxidante Cor-de-laranja/ castanho Engobe?

557 1468 30 _ _ Secção oval Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

558 1468 30 ? _ _ Oxidante
Cor-de-laranja escuro/ 

castanha _

559 1468 30 Exvertido, rectangular? _ _ Oxidante Cor-de-laranja acastanhado _

560 1468 30
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ Secção oval Oxidante Castanho claro _

562 1468 30 _ Cilíndrico _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Almagro 51c

570 1481 31
Exvertido, redondo, com 

espessamento externo _ _ Oxidante
Castanho/ cor-de-laranja 

escuro _

573 1481 31 _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cinzento/ cor-de-laranja _

574 1482 31 _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cinzento/ castanho _

584 1390 34 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento escuro/ castanho 

alaranjado _

585 1390 34 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja acastanhado Aguada

587 1390 34 Exvertido, arredondado _ _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja acastanhado _

588 1378 34 Direito, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

590 1384 34 Exvertido, triangular _ _ Oxidante
Cor-de-laranja acastanhado 

escuro _

592 1390 34 Exvertido, rectangular _ _ Oxidante
Cor-de-laranja acastanhado 

escuro _

593 1390 34
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante
Cinzento/ Cor-de-laranja 

acastanhado _

596 1390 34 _ _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

598 1510 32 _ _ Oxidante Cor-de-laranja avermelhado Engobe 

599 1510 32
Exvertido, redondo, 

espessado externamente _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe?

610 1515 33
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ Secção oval Oxidante Cor-de-laranja acastanhado Aguada?

633 1257 14 Direito, triangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

639 1425 25 _ Cilíndrico _ Oxidante
Castanho/ Cor-de-laranja 

acastanhado Aguada?

640 1390 34
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ Secção oval Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja acastanhado Aguada?

672 1444 _
Exvertido, rectangular, 

lábio arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

676 1444 _ _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja Aguada



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Almagro 51c

682 1433 _
Exvertido, sub-redondo, 

com espessamento externo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

699 1433 _ _ _ _ Oxidante
Cor-de-laranja/ cor-de-

laranja claro _

700 1433 _ _ Cilíndrico _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

772 1444 _ _ Cilíndrico _ Oxidante Cor-de-laranja _

820 1254 _ _
Secção oval com sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

827 1470 29 _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe 



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

33 1390 34 _ Ogival _ Oxidante Cor-de-laranja _

35 1510 32
Exvertido, rectangular, 

lábio plano _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe

91 1068 2 _ Ogival _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe

212 1081 6 _ Ogival _ Oxidante Cor-de-laranja rosado Aguada

288 1258 14 _ Ogival _ Oxidante Cor-de-laranja claro Aguada

321 1309 18 _ _ Secção sub-circular Oxidante Cor-de-laranja Aguada

369 1396 24
Exvertido, 

rectangular,lábio aplanado _ _ Oxidante
Cinzento claro/ cor-de-

laranja escuro Aguada?

374 1396 24
Exvertido, rectangular, 

com lábio plano _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

375 1396 24
Exvertido, rectangular, 

com lábio plano _ Secção semi-redonda Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada?

389 1396 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro Engobe

392 1396 24 _ _ Secção oval Oxidante Cinzento/  Cor-de-laranja Engobe ? 

445 1407 24
Exvertido, rectangular, 

com lábio plano _ _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro Aguada 

446 1407 24
Exvertido, rectangular, 

com lábio plano _ _ Oxidante
Cinzento/ Cor-de-laranja 

escuro Engobe 

447 1407 24
Exvertido, rectangular, 

com lábio plano _ Secção redonda Oxidante

Cor-de-laranja escuro; 
asa: Cinzento 

acastanhado/ Cor-de 
laranja avermelhado 

escuro _

448 1407 24 Danificado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

449 1407 24 Incompleto _ Secção semi-redonda Oxidante Cor-de-laranja escuro _

451 1407 24 Danificado _ Secção redonda Oxidante Cor-de-laranja _

454 1407 24 Exvertido, rectangular _ _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro _

455 1407 24 Danificado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

456 1407 24 Danificado _ Secção oval? Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro _

Pasta
Almagro 50



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Almagro 50

457 1407 24 Exvertido, rectangular _ _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro _

466 1407 24 _ Ogival _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

467 1407 24 _ Ogival _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado _

468 1407 24 _ Ogival _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

469 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento escuro/ Cor-de-

laranja escuro _

471 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro Aguada?

475 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro Aguada

479 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro Engobe?

482 1407 24 _ _ Secção redonda Oxidante
Cinzento/ Cor-de-laranja 

escuro _

483 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro _

487 1407 24 _ _ Secção oval Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro _

515 1426 25 _ Ogival _ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja escuro Engobe

538 1415 27 Exvertido, rectangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe

586 1390 34
Exvertido, rectangular, 

lábio plano _ Secção Oval Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe

594 1390 34

Exvertido, rectangular, 
lábio plano terminando em 

arredondado _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado Engobe

597 1510 32 Exvertido, rectangular _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
avermelhado Aguada 

600 1510 32 _ _ Secção sub-circular Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

601 1510 32 _ _ Secção oval Oxidante
Cor-de-laranja 
avermelhado Aguada

603 1510 32 _ _ Secção sub-circular Oxidante
Cinzento escuro / 

castanho Aguada?



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Almagro 50

634 1292 18 _ Ogival _ Oxidante Cor-de-laranja _

635 1322 20 _ Ogival _ Oxidante
Cinzento claro/ cor-de-

laranja acastanhado Aguada 

637 1425 25 _ Ogival _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado _

638 1425 25 _ Ogival _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado Aguada?

678 Limpeza _
Exvertido, rectangular, 

lábio plano _ _ Redutora/ Oxidante
Cinzento/ Cor-de-laranja 

escuro Aguada 

679 Limpeza _
Exvertido, rectangular, 

lábio plano _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 

avermelhado escuro Aguada



Bordo Fundo Asa
Nº Registo UE Cetária Forma Forma Forma Cozedura Cor Produção

193 1081 6 Exvertdido, semi-redondo _ _ Oxidante Castanho claro Bética

525 1445 26 Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja/ bege Bética

533 1456 26 Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja acastanhado Lusitana

608 1521 33 Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Lusitana

677 1444 _ _ _ Secção circular Oxidante
Cor-de-laranja/ cor-de-laranja 

claro Lusitana

686 1433 _
Exvertido, rectangular, lábio 

arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Lusitana

Pasta
Keay XVI



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

23 2135 _ _ _ Secção circular _ Bge Aguada?

120 1063 3 Direito, triangular _ _ Oxidante Cinzento/ Cor-de-laranja Engobe 

169 1047 4 _ _ Secção circular Oxidante Castanho claro Aguada?

172 1066 3 Direito, triangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

190 1067 6 Redondo _ _ Oxidante Castanha/ Cor-de-laranja Engobe

199 1081 6
Exvertido, rectangular, lábio 

redondo _ _ Oxidante Castanho alaranjado Engobe

200 1081 6
Exvertido, redondo, com 

espessamento externo _ _ Oxidante Castanho claro Engobe?

201 1081 6
Exvertido, redondo, com 

espessamento externo _ _ Oxidante Castanho claro Engobe 

202 1081 6 Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja claro _

203 1081 6 Exvertido, sub-circular _ _ Oxidante Castanho alaranjado Engobe 

204 1081 6 Sub-circular _ _ Oxidante Bege Engobe?

205 1081 6
Redondo, espessado 

externamente _ _ Oxidante Bege Engobe?

206 1081 6
Exvertido, redondo, com 

espessamento externo _ _ Oxidante Castanho alaranjado Engobe

213 1089 6 Exvertido, redondo _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado Engobe

214 1089 6 Exvertido, semi-circular _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado _

216 1089 6 Redondo? _ _ Oxidante Castanho claro _

217 1089 6 Redondo _ _ Oxidante
Cinzento claro/ cor-de-

laranja avermelhado Engobe

218 1089 6 Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe

219 1089 6 Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja claro Engobe c

220 1089 6 Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe?

252 1166 9
Exvertido, semi-circular, 

com espessamento externo _ _ Oxidante Castanho alaranjado Engobe?

253 1166 9 Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja claro Engobe

Pasta
Dressel 20



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Dressel 20

254 1166 9 Sub- circular? _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

256 1166 9 Redondo _ _ Oxidante Castanho Engobe

257 1166 9 Afunilado _ _ Oxidante Castanho claro Engobe

258 1166 9 Redondo _ _ Oxidante Castanho alaranjado Aguada?

259 1166 9 Redondo? _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

260 1166 9 Redondo _ _ Oxidante Castanho Engobe

261 1166 9 Redondo? _ _ Oxidante Castanho ?

262 1166 9 Redondo? _ _ Oxidante Castanho claro ?

264 1170 9 Redondo _ _ Oxidante Castanho Engobe

265 1170 9 Redondo _ _ Oxidante Castanho alaranjado Engobe

267 1170 9 Redondo? _ _ Oxidante Cor-de-laranja ?

268 1170 9 Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja claro Aguada?

286 1260 13 Direito, arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

287 1260 13 Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

305 1461 17
Exvertido, triangular, com 

reentrância interior _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

306 1472 17 Exvertido, redondo _ _ Oxidante Bege Aguada 

327 1308 20 _ _ Secção redonda Oxidante Bege Aguada 

546 1459 29 _ _ Secção sub-circular Oxidante Castanho claro Engobe 

607 1510 32 _ _ Secção oval Oxidante Bege rosado Engobe 

612 1081 6

Exvertido, redondo, 
espessado externamente; 

lábio arredondado _ _ Oxidante Bege Engobe 

614 1081 6
Exvertido, redondo, com 

espessamento externo _ _ Oxidante Castanho alaranjado Aguada 

615 1081 6
Redondo, espessamento 

externo _ _ Oxidante Bege Aguada 

616 1081 6
Redondo, espessamento 

externo _ _ Oxidante Bege Aguada 

617 1081 6 Redondo _ _ Oxidante Bege _

618 1081 6 Redondo _ _ Oxidante Bege Aguada 



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Forma Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Dressel 20

619 1081 6
Redondo, espessamento 

externo _ _ Oxidante Bege Aguada 

620 1081 6
Redondo, espessamento 

externo _ _ Oxidante Bege Aguada 

621 1081 6 Redondo _ _ Oxidante Bege rosado Aguada 

622 1081 6 Redondo _ _ Oxidante Bege rosado Aguada 

623 1081 6 Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada?

624 1081 6 Redondo _ _ Oxidante Castanho Aguada?

625 1081 6 Redondo _ _ Oxidante Castanho Aguada?

626 1081 6 Redondo _ _ Oxidante Castanho Aguada?

627 1081 6 Redondo _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado Aguada

628 1081 6
Exvertido, redondo, com 

espessamento externo _ _ Oxidante Castanho Aguada 

631 1242 11 _ _ Secção sub-circular Oxidante Bege esverdeado _

685 1433 _ _ _ _ Oxidante Castanho claro _

687 1433 _ Direito, triangular _ _ Oxidante Bege Aguada 

702 1433 _ _ _ Oxidante Castanho claro _

711 1433 _ _ _ Secção circular Oxidante Castanho _

735 1437 _ Sub-circular _ _ Oxidante Bege _

736 1437 _ _ _ Secção redonda Oxidante Bege _

737 1437 _ _ _ Secção redonda Oxidante Bege Engobe?

738 1437 _ _ _ Secção redonda Oxidante Bege rosado _

768 1444 _ _ _ Secção circular Oxidante Cor-de-laranja Engobe?

823 1254 _
Redondo, com 

espessamento externo _ _ Oxidante Cor-de-laranja _



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Tipologia Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

547 1459 29 Dressel 2-4 _ Cónico _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

556 1468 30 Dressel 2-4
Exvertido, redondo, espessado 

externamente _ Bífida Oxidante Cor-de-laranja Aguada

636 1357 23 Dressel 1 _ _ Secção sub-circular Oxidante
Cinzento escuro/ 
vermelho escuro Engobe

817 1076 5 Dressel 2-4 Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe?

Pasta
Produções Itálicas



����� ������	
�����	�����	

����	����� �� �	����� ��������� ����� ���	��� ��� ����� �� !"�	�#�$%	�

& '()* +, -
�	�	��� . ! ���
�	 /	��	�0��	���� �
��"	������
0� 1���������
������	 �	�
�

*'' '2*3 +

4����--56�����

+7

5��	���8��	���
����8���"���

���
� ! ���
�	

���9�	9����
:��

�#	��	�0��� �
��"	�"	�	 .

*)' ',(( . -
�	�	���

� #	�����8��"9�	��
��8���"���

���
� ! ���
�	 ���9�	9����
:� �
��"	�"	�	 .

;����

��������	
�������	



����� ��� ���	�
��	�����������

�������	� �� ������ ��������� ���
� ���
� �������� �����! ��� ���!�"	!

#$ %%&' ( )��%

)������
��	�

�"*��	���+������� ���,-��*�� ."����	�

���/��/�����0�������

����	��1��� ����2�3

($ %&45 ' )��% 6 ���,-��*�� ."����	� ���/��/�����0� ����2�

(7 %&45 ' )��% 6 ���,-��*����
���������� ."����	� ���/��/�����0������ ����2�

%#' %&44 # )��% 6 ������������������ ."����	� ���/��/�����0������� ����2�

'(# %7#( %4 )��% 6 ���,-���2/�������� ."����	�

���������� ���/��/

�����0� ����2�

##' %#4# '% 8���	��
����� �"*��	���+������� 6 ."����	� ���	��1������� ������

##5 %#4# '% 8���	��
����� 6 ���,-���2/������� ."����	� ���/��/�����0� ����2�

#$( %#(7 '$ 8���	��
����� 6

���,-���2/���������


������ ."����	� ���/��/�����0� ����2�

$(4 %$%5 '7 8���	��
����� 6 ���,-�������� ."����	� ���/��/�����0� ����2�

74( %$45 #& 8���	��
����� 6 ���,-���2/�������� ."����	� ���/��/�����0� ������

554 (&$ 6 8���	��
����� 6 ������ ."����	� ���� 6

559 %&4# # 8���	��
����� 6 6 ."����	� ���/��/�����0������� �����
��	�

555 %&$# $ 8���	��
����� 6 6 ."����	� ���/��/�����0������� �����
��	�

55( %&$4 $ 8���	��
����� 6 6 ."����	� ���/��/�����0������� �����
��	�

5(% %&49 4 8���	��
����� 6 6 ."����	� ���/��/�����0� �����
��	�

5(' %&49 4 8���	��
����� 6 6 ."����	�

���/��/�����0�

����	��1��� 6

5(# %&97 5 8���	��
����� 6 6 ."����	�

���/��/�����0�

����	��1��� �����
��	�

5($ %'(' %5 8���	��
����� 6 6 ."����	�

���/��/�����0�

����	��1��� �����
��	�

:��	�

��������	
�������	



Bordo Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

93 1068 2 Redondo Redutora/ Oxidante Cinzento escuro/ Cor-de-laranja escuro Aguada?

97 1068 2 Semi-circular Redutora/ Oxidante Cinzento escuro/ Cor-de-laranja Aguada

194 1081 6 Semi-circular Oxidante Cor-de-laranja acastanhado claro Aguada

195 1081 6 Afunilado Oxidante Castanho claro Aguada

311 1292 18 Exvertido, redondo Oxidante Cor-de-laranja _

505 1424 25 Redondo Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada?

507 1425 25 Redondo Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada?

508 1425 25 Sub-circular Oxidante Cor-de-laranja acastanhado Aguada

509 1425 25 Redondo Redutora/ Oxidante Cinzento escuro/ cor-de-laranja escuro _

510 1425 25 Redondo Redutora Cinzento escuro Aguada 

511 1425 25 Redondo Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

512 1425 25 Afunilado Oxidante Cor-de-laranja Aguada

513 1426 25 Redondo Redutora Cinzento Aguada

521 Limpeza 26 Redondo Oxidante Castanho claro Aguada 

656 1427 _ Redondo Redutora Castanho escuro Aguada castanha

657 1427 _ Redondo Oxidante Cor-de-laranja Aguada? 

658 1427 _ Rectangular Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

659 1427 _ Redondo Oxidante Cor-de-laranja acastanhado claro Aguada?

660 1427 _ Rectangular Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

661 1427 _ Afunilado Oxidante Bege _

662 1427 _ Afunilado Oxidante Bege ?

663 1427 _ Afunilado Oxidante Cor-de-laranja _

664 1427 _ Redondo Oxidante Castanho avermelhado Aguada?

665 1427 _ Redondo Redutora Cinzento Aguada?

666 1427 _ Afunilado Oxidante Cor-de-laranja acastanhado _

667 1427 _ Afunilado Oxidante Castanho _

668 1427 _ Redondo Oxidante Cor-de-laranja acastanhado _

692 1433 _ Rectangular Oxidante Castanho claro Aguada?

693 1433 _ Redondo Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

694 1433 _ Redondo Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

Pasta
Opérculos



Bordo Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Opérculos

695 1433 _ Redondo Oxidante Castanho alaranjado/ cor-de-laranja escuro Aguada 

696 1433 _ Rectangular Oxidante Cor-de-laranja _

697 1433 _ Redondo Oxidante Castanho alaranjado Aguada?

755 1437 _ Rectangular Oxidante Cor-de-laranja Aguada

756 1437 _ Rectangular Oxidante Cor-de-laranja acastanhado Aguada

757 1437 _ Sub-circular Oxidante Cor-de-laranja acastanhado _

758 1437 _ Sub-circular Oxidante Cor-de-laranja claro _

759 1437 _ Rectangular Oxidante Castanho alaranjado Aguada?

760 1437 _ Sub-circular Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada

761 1437 _ Afunilado Oxidante Cor-de-laranja claro Aguada?

762 1437 _ Rectangular Oxidante Cor-de-laranja escuro _

763 1437 _ Rectangular Oxidante Vermelho Engobe?

764 1437 _ Sub-circular Oxidante Bege _

765 1437 _ Rectangular Redutora? Cinzento claro _

766 1437 _ Rectangular Redutora Cinzento claro _

767 1437 _ Rectangular Redutora/ Oxidante Cinzento claro/ cor-de-laranja _

812 1539 16 Redondo Oxidante Castanho alaranjado _

813 1465 17 Redondo Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

833 801 _ Afunilado Oxidante Cor-de-laranja acastanhado Aguada

848 1425 25 Sub-circular Oxidante Cor-de-laranja acastanhado Aguada

849 1425 25 Sub-circular Oxidante Castanho claro Aguada 

850 1426 25 Redondo Oxidante Cor-de-laranja Aguada

851 1397 26 Rectangular Oxidante Cor-de-laranja Engobe

852 1397 26 Sub-circular Oxidante Castanho claro Engobe

854 1455 26 Sub-circular Oxidante Cor-de-laranja acastanhado escuro _

860 1427 _ Sub-circular Oxidante Cor-de-laranja acastanhado claro Engobe

861 1427 _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

862 1427 _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada

863 1427 _ _ Oxidante Castanho alaranjado claro _

882 901 _ Redondo Oxidante Cor-de-laranja acastanhado Aguada



Bordo Tratamento Superfície
Nº Registo UE Cetária Forma Cozedura/Arref. Cor Sup. Ext.

Pasta
Opérculos

883 901 _ _ Oxidante Cor-de-laranja claro Engobe



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

28 1049 5 Potinho Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe?

31 1194 12 Pote Exvertido, redondo Plano _ Oxidante Cor-de-laranja Alisamento

92 1068 2 Fechada
Exvertido, redondo, 

espessado externamente _ _ Redutora/ Oxidante 
Cinzento/ Cor-de-

laranja escuro _

98 1068 2 _ _ _

Secção oval com 
um sulco central de 

pequenas 
dimensões Redutora/ Oxidante 

Cinzento escuro/ Cor-de-
laranja Aguada?

123 1063 3 Fechada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja _

131 1066 3 Pote/Panela
Exvertido, afunilado, 
virado para o exterior _ _ Redutora/ Oxidante Cinzento/ bege Engobe

134 1046 2  Panela
Exvertido, semi-redondo, 

voltado para o exterior _ _ Oxidante Bege _

135 1046 2 _ _ _
Secção oval com 

sulco central Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

173 1047 4 Fechada
Exvertido, redondo, 

espessado externamente _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

175 1047 4 Fechada

Exvertido, triangular, com 
aba oblíqua pendente para 

o exterior _ _ Oxidante Castanho alaranjado Aguada?

176 1047 4 Indeterminada _ ? _ Redutora/ Oxidante Cinzento/ castanho Engobe?

177 1044 5 Pote/Panela
Exvertido, redondo, virado 

para o exterior _ Secção Oval Redutora/ Oxidante
Cinzento/ cor-de-laranja 

acastanhado Aguada?

178 1049 5 _ _ _
Secção semi-

redonda Oxidante Cor-de-laranja ?

179 1051 5 Aberta Exvertido, arredondado _ _ Oxidante/ Redutor
Vermelho/ castanho 

muito escuro Aguada?

180 1051 5 Taça

Exvertido,rectangular, com 
aba pendente para o 

interior _ _ Oxidante Bege ?

181 1051 5 Fechada Invertido,arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja claro ?

183 1042 6 Dolium Redondo _ _ Oxidante
Castanha aCor-de-
laranjada escuro ?

184 1042 6 Indeterminada _ Plano _ Redutora)/ Oxidante Cinzenta Aguada 

Pasta
Cerâmica Comum



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Pasta
Cerâmica Comum

192 1081 6 Aberta Exvertido, redondo _ _ Redutora Castanho muito escuro Alisamento

197 1081 6 Fechada

Exvertido, arredondado 
com ligeiro espessamento 

externo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada

207 1081 6 _ _ _
Secção oval com 

sulco central Oxidante
Cor-de-laranja escuro/ 

castanha Engobe bege

222 1048 6 Dolium Sub-circular _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

231 1083 8 Peso de rede _ _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

232 1083 8 Fechada
Exvertido, rectangular; 

lábio plano _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

233 1083 8 Fechada

Exvertido, rectangular; 
lábio plano, pendente para 

o exterior _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada

234 1083 8 Aberta Exvertido, arredondado _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

237 1083 8 _ _ _
Secção semi-

redonda Oxidante
Castanho aCor-de-

laranjado _

238 1083 8 _ _ _ Secção oval Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

239 1155 9 Indeterminada _ Ônfalo _ Oxidante Cor-de-laranja _

246 1100 9 Fechada Exvertido, rectangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

247 1100 9 Fechada Exvertido, rectangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

248 1100 9 Garrafa _ _ _ Oxidante Castanho rosado _

271 1127 10 Fechada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja _

272 1137 10 Dolium _ _ Redutora/Oxidante Castanho Engobe 

273 1145 10 Tigela/ Prato Exvertido, arredondado _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 

acastanhada Aguada 

274 1156 10 Tacho/ Panela

Invertido, arredondado, 
lábio plano com pendente 

para o exterior _ _ Oxidante
Castanho aCor-de-

laranjada Alisamento?

283 1259 13 Indeterminada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja claro _

284 1259 13 Fechada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

289 1532 15 Dolium
Redondo, com destaque do 

bojo _ _ Oxidante Castanho rosado Alisamento

290 1534 15 Fechada Exvertido, afunilado _ _ Oxidante Cor-de-laranja _



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Pasta
Cerâmica Comum

291 1534 15 Indeterminada _ Plano _ Redutora/Oxidante
Cinzento/ Cor-de-

laranja Alisamento

292 1539 16 Pote/Panela
Exvertido, rectangular; 

lábio plano _

Secção oval, com 
pequeno sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja Alisamento

294 1539 16 _ _ _

Secção oval com 
pequeno sulco 

central Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

295 1539 16 _ _ _
Secção oval com 

dois sulcos laterais Redutora
Cinzento escuro/ 

castanho Alisamento

296 1539 16 Fechada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

297 1539 16 Fechada _ Bolacha _ Oxidante Cor-de-laranja Alisamento

298 1539 16 Fechada _ Bolacha _ Oxidante Cor-de-laranja Alisamento

300 1539 16 Fechada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

301 1539 16 _ _ _ Secção oval Redutora/Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja Alisamento

302 2312 16 _ _ _ Secção oval Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado Alisamento

304 1461 17 Fechada _ Bolacha _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

309 1292 18 Fechada
Exvertido, arredondado, 

virado para o exterior _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

310 1292 18 Indeterminada Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

312 1292 18 _ _ _ Secção oval Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

313 1292 18 Fechada _ _

Secção oval, com 
sulco central na 

zona em que pega 
ao bojo Redutora/Oxidante

Castanho escuro/ Cor-
de-laranja escuro Aguada 

314 1292 18 _ _ _
Secção semi-

redonda _ _ _

315 1309 18 Fechada Exvertido, afunilado _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

316 1309 18 Fechada Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Alisamento

317 1309 18 Fechada _ Plano _ Redutora/Oxidante

Castanho/ Cor-de-
laranja avermelhado 

escuro Aguada 



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Pasta
Cerâmica Comum

318 1309 18 Fechada _ Plano _ Redutora/Oxidante Cinzent/ Cor-de-laranja Aguada 

319 1309 18 Fechada _ Plano _ Redutora/Oxidante
Cinzento/ Cor-de-

laranja escuro Aguada 

323 1309 18 _ _ _ Secção oval Redutora/Oxidante
Cinzento/ Cor-de-

laranja escuro Aguada 

324 1309 18 Fechada _ _ Secção oval Oxidante Cor-de-laranja _

326 1308 20 Indeterminada _ Bolacha _ Oxidante Cor-de-vinho Aguada

328 1322 20 Fechada _ Plano _ Redutora/Oxidante
Cinzenta/ Cor-de-
laranja/ castanha Aguada

331 1363 21 Bilha Exvertido _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada

333 1363 21 Tigela
Invertido, redondo, 

espessado internamente _ _ Redutora Cinzento escuro _

334 1363 21 Fechada _ Plano _ Oxidante Bege Aguada

335 1363 21 Fechada _ Plano _ Redutora/Oxidante Cinzento/ cor-de-laranja Aguada

336 1363 21 Fechada _ Ônfalo _ Redutora Castanho/ cinzento _

339 1363 21 Aberta _ _ _ Redutora Cinzento Aguada

340 1363 21 Aberta _ _ _ Redutora Cinzento escuro Aguada

341 1363 21 _ _ _
Secção oval com 

sulco central Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada

343 1380 21 _ _ _ Secção semi-oval Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada

344 1380 21 Fechada _ Plano _ Redutora/ Oxidante
Cinzento escuro/ 

castanho avermelhado Engobe 

345 1380 21 Indeterminada _ _ Redutora Cinzento/ castanho _

350 1395 24 Pote/Panela
Exvertido, redondo, virado 

para o exterior _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

351 1395 24 Indeterminada Inclassificável _ _ Oxidante Castanho claro _

352 1395 24 Fechada Exvertido, arredondado _ _ Redutora Cinzento escuro Aguada

377 1396 24 Indeterminada Redondo _ _ Redutora 
Cinzento/ castanho 

alaranjado _

378 1396 24 Indeterminada Redondo _ _ Redutora 
Cinzento escuro/ 

castanho alaranjado _



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Pasta
Cerâmica Comum

380 1396 24 Tigela

Invertido, redondo, com 
ligeiro espessamento 

interno _ _ Redutora/ Oxidante
Cinzento escuro / Cor-

de-laranja Engobe 

381 1396 24 Fechada Exvertido, rectangular _ _ Redutora/Oxidante
Cinzento escuro / Cor-
de-laranja acastanhado _

382 1396 24 Indeterminada

Exvertido, arredondadom 
com ligeiro espessamento 

externo _ _ Redutora/Oxidante 
Cinzento escuro / Cor-
de-laranja acastanhado _

383 1396 24 Indeterminada Exvertido, rectangular? _ _ Redutora/Oxidante
Cinzento claro/ 
castanho claro _

384 1396 24 Indeterminada _ Bolacha _ Oxidante 
Cor-de-laranja 
acastanhado _

413 1396/1407 24 Peso de rede _ _ _ Oxidante Bege _

459 1407 24 Aberta Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

492 1405 25 Panela
Exvertido,semi-redondo, 
voltado para o exterior _ _ Oxidante 

Vermelho acastanhado 
escuro Aguada

493 1418 25 Indeterminada _ Plano _ Redutora Cinzento Alisamento

498 1418 25 Pote/Panela

Exvertido, redondo, com 
aba pendente para o 

interior _ _ Oxidante  Cor-de-laranja escuro Aguada

500 1418 25 _ _ _ Secção redonda Redutora/Oxidante 

Cinzento escuro/ cor-de-
laranja avermelhado 

escuro Aguada 

506 1424 25 Indeterminada Redondo _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado _

516 1426 25 _ _ _ Secção sub-circular Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

524 1445 26 Dolium Direito, redondo _ _ Redutora/Oxidante
Cinzento claro/ cor-de-

laranja escuro _

526 1445 26 _ _ _
Secção oval com 

sulco central Oxidante Cor-de-laranja _

527 1451 26 Fechada Direito, rectangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe

530 1451 26 Fechada Exvertido, semi-redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Pasta
Cerâmica Comum

535 1413 27 Fechada _ Plano _ Redutora/Oxidante
Cinzento claro/ cor-de-

laranja Aguada 

536 1413 27 _ _ _

Secção semi-
redonda com dois 

sulcos laterais Oxidante Cor-de-laranja Engobe?

540 1415 27 Tigela Direito, redondo _ _ Redutora/Oxidante Cinzento/ cor-de-laranja _

541 1459 29 Pote/Panela
Direito, redondo, com 
espessamento interno _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

542 1459 29 Fechada
Exvertido, rectangular, 

lábio plano _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

545 1459 29 Indeterminada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe?

548 1470 29 Fechada
Evertido, rectangular, 

lábio plano _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

552 1462 30 Jarro Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

553 1462 30 Pote/Panela Exvertido, rectangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe?

554 1462 30 Indeterminada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Engobe 

555 1462 30 Indeterminada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

561 1468 30 Indeterminada _ _ Redutora/Oxidante
Cinzento escuro/ 

castanho alaranjado _

564 1468 30 Fechada _ Plano _ Oxidante
Castanho/ Cor-de-

laranja Aguada 

572 1481 31 Tigela Invertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

575 1509 33 _ _ _ Secção oval Oxidante Vermelho escuro Aguada 

577 1515 33 Aberta Exvertido, rectangular _ _ Oxidante
Castanho alaranjado 

escuro Aguada?

579 1378 34 Dolium _ _ _ Redutora Cinzento _

580 1384 34 Aberta Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe 

581 1390 34 Fechada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

613 1081 6 Bilha

Exvertido, redondo, 
espessado externamente; 

lábio arredondado _ _ Oxidante Bege alaranjado Engobe



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Pasta
Cerâmica Comum

641 1096 8 Dolium Redondo _ _ Redutora/ Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja acastanhado Aguada?

642 1096 8 Dolium _ Plano _ Redutora/Oxidante
Cinzento claro/ cor-de-

laranja escuro Aguada?

646 1427 _ Fechada _ Secção oval Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

647 1427 _ Indeterminada Exvertido, triangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada 

648 1427 _ Tigela Invertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

649 1427 _ Fechada
Exvertido, redondo, com 

espessamento externo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

650 1427 _ Fechada Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

651 1427 _ Indeterminada Redondo _ _ Redutora/ Oxidante
Cinzento claro/ cor-de-

laranja _

655 1427 _ Taça Invertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

671 1427 _ Indeterminada _
Ônfalo com 

saliência _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

674 1444 _ Aberta Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada 

675 1444 _ _ _ _
Secção oval com 

sulco central Oxidante Cor-de-laranja escuro _

701 1433 _ Fechada _ Plano _ Redutora Cinzento escuro _

704 1433 _ _ _ _
Secção oval com 

sulco central Redutora/Oxidante
Cinzento claro/ cor-de-

laranja _

705 1433 _ _ _ _
Secção oval com 3 

sulcos Oxidante Cor-de-laranja Aguada?

708 1433 _ _ _ _
Secção oval com 3 

sulcos Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada?

709 1433 _ _ _ _ Secção oval Oxidante
Castanho/ cor-de-

laranja Aguada?

710 1433 _ _ _ _
Secção oval com 

sulco central Oxidante Castanho alaranjado Aguada?

743 1437 _ Fechada
Exvertido, virado para o 

exterior; afunilado _ _ Redutora/Oxidante
Cinzento escuro/ cor-de-

laranja escuro Engobe

744 1437 _ Jarro Exvertido, sub-circular _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada 



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Pasta
Cerâmica Comum

745 1437 _ Indeterminada Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

747 1437 _ Fechada
Exvertido, rectangular, 

lábio plano _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

749 1437 _ Aberta Invertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

750 1437 _ Fechada Exvertido, semi-redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja claro Engobe bege

751 1437 _ Indeterminada _ Plano _ Redutora Castanho/ Cinzento _

752 1437 _ Indeterminada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

754 1437 _ _ _ _ Secção oval Oxidante Bege _

769 1444 _ Dolium Direito, redondo _ _ Redutora Cinzento escuro _

770 1444 _ _ _ _ Secção oval Oxidante Cor-de-laranja Aguada

771 1444 _ _ _ _ Secção oval Redutora/Oxidante
Cinzento claro/ Cor-de-

laranja acastanhado _

777 1444 _ Indeterminada _ Plano _ Redutora/Oxidante
Cinzento escuro/ cor-de-

laranja escuro Engobe?

780 1503 33 _ _ _ Secção oval Oxidante Cor-de-laranja _

809 1539 16 Fechada _ Bolacha _ Redutora/Oxidante
Cinzento/ Cor-de-

laranja escuro _

810 1539 16 Indeterminada Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro _

811 1539 16 Indeterminada Redondo _ _ Oxidante Castanho claro _

814 1407 24 _ _ _ Secção oval Redutora/Oxidante 
Cinzento/ cor-de-laranja 

avermelhado Aguada 

815 1046 2 Indeterminada _ Plano _ Redutora/Oxidante
Cinzento escuro/ cor-de-

laranja escuro _

816 1195 13/14 Fechada _ Plano _ Oxidante
Cor-de-laranja 
avermelhado Aguada 

818 1076 5 Taça
Exvertido,rectangular, aba 

pendente para o interior _ _ Oxidante Castanho claro Aguada?

821 1254 _ Panela

Exvertido, rectangular, 
lábio plano, pendente para 

o exterior _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado _

822 1254 _ Fechada Rectangular, lábio plano _ _ Oxidante Bege _

824 1254 _ Indeterminada Redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja _



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Pasta
Cerâmica Comum

825 1254 _ Fechada Exvertido, triangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja claro _

826 1133 _ Fechada Exvertido, triangular _ _ Redutora Cinzento claro _

828 1444 _ Aberta
Exvertido, rectangular, 

lábio plano _ _ Oxidante Cor-de-laranja claro Aguada?

836 1096 8 Dolium Invertido, redondo _ _ Redutora/ Oxidante
Cinzento/ Cor-de-

laranja acastanhado Aguada

837 1115 8 Dolium _ _ _ Redutora/ Oxidante
Cinzento/ Cor-de-

laranja acastanhado Aguada

838 1115 8 Dolium _ Plano _ Redutora/ Oxidante
Cinzento/ Cor-de-

laranja acastanhado ?

839 1475 17 Tigela Exvertido, redondo _ _ Oxidante Cor-de-laranja escuro Aguada cor-de-laranja

840 1257 14 Fechada Exvertido, triangular _ _ Oxidante Cor-de-laranja _

842 1363 21 Fechada
Exvertido, redondo, com 

espessamento externo _ _ Oxidante Cor-de-laranja Aguada

843 1115 8 Dolium _ Plano _ Oxidante

Cor-de-laranja 
avermelhado/ Cinzento 

claro _

846 1395 24 Indeterminada _ Indeterm. _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado _

847 1396 24 Fechada Exvertido, rectangular _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 

acastanhado claro _

853 1451 26 Fechada _ Ônfalo _ Oxidante
Vermelho acastanhado 

escuro Engobe 

855 1455 26 Indeterminada _ _ _ Oxidante Castanho claro _

856 1456 26 Fechada _ _ _ Redutora/Oxidante

Cinzento claro/ 
castanho alaranjado 

claro Engobe?

858 1254 _ Taça/ Tigela Invertido, redondo _ _ Oxidante Castanho alaranjado Aguada

859 1427 _ Indeterminada _ Plano _ Oxidante Cor-de-laranja _

864 1444 _ Indeterminada _ Plano? _ Oxidante Cor-de-laranja _

868 1437 _ Indeterminada Sub-circular _ _ Redutora Cinzento Engobe?

869 1437 _ Indeterminada Sub-circular _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
acastanhado Engobe?



Bordo Fundo Asa Tratamento Superfície
Nº Registo UE Tanque Forma Forma Forma Forma Cozedura Cor Sup. Ext.

Pasta
Cerâmica Comum

870 602 _ Taça

Exvertido, triangular, com 
aba pendente para o 

exterior _ _ Oxidante Cor-de-laranja Engobe

871 602 _ Fechada Exvertido, redondo _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
avermelhado Engobe

877 801 _ Indeterminada Rectangular _ _ Oxidante
Cor-de-laranja 
avermelhado _
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ANEXO VIII 

Volumetria dos Tanques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº Cetária Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume (m³) 

2 6,30 3,40 1,62 34,70 
3 3,70 3,35 1,70/ 1,80 21,69 
4 3,40 1,22 1,60/ 1,85 7,47 
5 3,40 1,22 1,60/ 1,85 7,47 
6 3,80 3,50 1,50 19,95 
7 3,50 1,70 1,55 9,22 
8 3,50 1,70 1,30 7,73 
9 3,70 ? 1,35 _ 
10 1,80 1,00 1,00 1,80 
11 2,40 1,00 1,15 2,76 
12 2,00 0,90 0,60 1,08 
13 3,30 1,50 0,30 _ 
14 3,30 1,50 0,30 _ 
15 3,70 3,35 2,12 26,28 
16 3,70 3,35 2,15 26,65 
17 3,50 3,40 2,17 25,82 
18 4,00 3,70 0,23 _ 
19 3,70 3,50 0,23 _ 
20 3,30 1,10 1,67 6,06 
21 3,35 1,15 1,45 16,24 
23 3,50 3,40 1,40 16,66 
24 3,60 3,50 1,24 15,62 
25 3,55 2,80 1,31 13,02 
26 3,30 2,80 1,81 16,72 
27 3,30 ? 1,89 _ 
29 3,70 1,70 1,60 10,06 
30 3,70 1,70 1,76 11,07 
29/30 3,70 3,60 1,94 25,84 
31 3,50 3,30 1,63 18,83 
32 1,30 0,90 1,44 1,68 
33 1,40 0,90 1,20 1,51 
34 0,8 0,60 0,73 0,35 

 
 
 

Dimensões e volume dos tanques (área intervencionada) 
 
 



Nº Cetária Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume (m³) 

2 6,30 3,40 2,17 46,48 
3 3,70 3,35 2,17 26,89 
4 3,40 1,22 2,17 9,00 
5 3,40 1,22 2,17 9,00 
6 3,80 3,50 2,17 28,86 
7 3,50 1,70 2,17 12,91 
8 3,50 1,70 2,17 12,91 
9 3,70 3,35* 2,17 26,89 
10 1,80 1,00 1,00 1,80 
11 2,40 1,00 1,15 2,76 
12 2,00 0,90 0,60 1,08 
13 3,30 1,50 2,17 10,74 
14 3,30 1,50 2,17 10,74 
15 3,70 3,35 2,12 26,28 
16 3,70 3,35 2,15 26,65 
17 3,50 3,40 2,17 25,82 
18 4,00 3,70 2,17 32,12 
19 3,70 3,50 2,17 28,10 
20 3,30 1,10 2,17 7,88 
21 3,35 1,15 2,17 8,36 
23 3,50 3,40 2,17 25,82 
24 3,60 3,50 2,17 27,34 
25 3,55 2,80 2,17 21,57 
26 3,30 2,80 2,17 20,05 
27 3,30 2,80* 2,17 20,05 
29 3,70 1,70 2,17 13,65 
30 3,70 1,70 2,17 13,65 
29/30 3,70 3,60 2,17 28,90 
31 3,50 3,30 2,17 25,o6 
32 1,30 0,90 1,44 1,68 
33 1,40 0,90 1,20 1,51 
34 0,8 0,60 0,73 0,35 
Total: 529,84 

 
 

Dimensões e volume (cálculo estimado) dos tanques  
 
 




