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Necrópole romana do Casal do Rebolo – Catálogo de materiais  
 

 Na descrição das pastas, a indicação de componentes não plásticos é abreviada para 

CNP. O número que se encontra no campo de descrição da pasta refere-se aos tipos de 

fabrico descritos no capítulo 6.1 do texto principal. A par com a da descrição das pastas e 

superfícies de cada peça é indicada a correspondência da tabela cromática Munsell soil color 

chart (2000). As medidas são apresentadas em milímetros (mm).  

  

     

N.º de catálogo: 1 

Localização: sepultura 1 

Forma: púcaro 

Descrição: vários fragmentos de púcaro de bordo extrovertido, carena arredondada com uma 

leve canelura no colo. Conservam-se apenas alguns fragmentos de uma asa de fita, sem 

vestígios do fundo ou de uma eventual segunda asa.  

Pasta: 1A. Laranja (2.5 YR 7/8), porosa, com CNP de quartzo pequenos e médios, 

moderadamente frequentes.  

Superfícies: apesar de se encontrarem muito mal preservadas, devido à porosidade da pasta, 

parece haver vestígios muito residuais de restos de engobe em alguns fragmentos, de cor 

próxima da pasta (5 YR 7/8). 

Estado de conservação: mau.  

Tipologia: tipo 3 de Nolen (1985 e 1995-1997). 

Cronologia: fim do século I d.C. a meados do século III ou inícios do IV d.C. 

Observações: o estado de conservação deste púcaro é bastante mau, tendo sido possível 

apenas recuperar alguns fragmentos, que no entanto, permitiram a sua caracterização 

tipológica aproximada. 

 

N.º de catálogo: 2 

Localização: sepultura 1 

Forma: lucerna 

Descrição: lucerna muito fragmentada, da qual foram recolhidos alguns fragmentos de 

reservatório e da asa perfurada, cuja forma é impossível determinar.  

Pasta: creme acastanhada, com CNP de quartzo e cerâmica triturada, pequenos e pouco 

frequentes. Mica pouco frequente e muito pequena (5 YR 5/6).  

Superfícies: muito desgastadas e sem engobe.              

Estado de conservação: mau 

Tipologia: indeterminada 

Cronologia: indeterminada 

 

N.º de catálogo: 3  

Localização: sepultura 1 

Forma: moeda 

Descrição: moeda com as superfícies ilegíveis.  

Estado de conservação: mau. As superfícies oxidadas não permitem uma leitura.  

Dimensões: diâmetro: 28; espessura: 3 

 

N.º de catálogo: 4 

Localização: sepultura 2 

Forma: prato  

Descrição: Prato de paredes convexas e bordo com lábio de secção semicircular, pé baixo, 

com transição suave entre a parede e o fundo. Possui dois sulcos concêntricos no interior do 

fundo e um sublinhado interior no bordo, como é característico destas peças.   
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Pasta: terra sigillata clara A, de cor laranja avermelhada (2,5 YR 7/8). 

Superfícies: o engobe encontra-se muito mal conservado, com uma cor muito próxima da 

pasta (2,5 YR 6/8).              

Estado de conservação: mau 

Dimensões: altura: 29; bordo: 20; pé: 122; diâmetro do bojo: 206 

Tipologia: Hayes 27 (1972); Bonifay 13 (2004). 

Cronologia: Hayes 160 d.C. a 220 d.C.; Bonifay século III d.C.  

Observações: peça em mau estado de conservação e incompleta, conservando apenas 

alguns fragmentos que permitem a reconstituição completa do perfil.  

 

N.º de catálogo: 5 

Localização: sepultura 2 

Forma: tigela 

Descrição: tigela de corpo hemisférico, com bordo vertical de lábio semicircular, decorado no 

interior com uma canelura circular no fundo, e com pequeno pé anelar.  

Pasta: terra sigillata clara A, de cor laranja avermelhada (2,5 YR 6/8). 

Superfícies: cobertas por um engobe no interior e exterior da peça, bastante mal conservado, 

quase residual e pouco aderente, de cor semelhante à da pasta (2,5 YR 6/8). 

Estado de conservação: bom (com excepção do engobe). 

Dimensões: altura: 50; diâmetro do bordo: 124; pé: d: 60 a: 6        

Tipologia: Hayes 17 (1972); Bonifay 10 (2004) 

Cronologia: Hayes: 150 – 250 d.C. Bonifay: níveis de circulação da necrópole de Pupput do 

século III d.C..  

Observações: Paralelos com a peça n.º 5 de Hayes, da villa romana de Rabat, em Malta.  

 

N.º de catálogo: 6 

Localização: sepultura 2 

Forma: pote 

Descrição: pote de bojo ovóide, bordo revirado para o exterior a formar uma pequena aba 

horizontal, quase colada ao ombro, com fundo plano.  

Pasta: 1B. Laranja avermelhado (2,5 YR 5/8), com CNP de quartzo, grandes ocasionais e 

pequenos, médios e cerâmica triturada de médias dimensões, pouco presente  

Superfícies: no exterior é creme acastanhado com algumas manchas avermelhadas, que 

estão também presentes no bordo e interior (2,5 YR 5/8 e 10R 4/6). Tem algumas manchas de 

fogo no bordo e no exterior do bojo. 

Estado de conservação: mau. Completa depois do restauro e colagem dos fragmentos. 

Dimensões: altura: 77; diâmetro máx. 123; bordo: 11; fundo: 47 

Tipologia: 2 F de Nolen (1985 e 1995-1997). 

Cronologia: meados do século II d.C. a meados do século III, talvez mais tardio. 

 

N.º de catálogo: 7 

Localização: sepultura 2 

Forma: púcara de duas asas 

Descrição: púcara de duas asas de fita fina decoradas com sulco longitudinal, que numa delas 

se encontra descentrado. O bojo é largo e com carena arredondada abaixo da raiz das asas, 

com as paredes do colo ligeiramente inclinadas para o interior, quase verticais e decorado com 

uma suave canelura. Bordo contracurvado, com fundo discóide de base praticamente plana, 

ligeiramente reentrante.  

Pasta: 1B. Laranja avermelhada (2,5 YR 7/8), porosa, bem depurada e com poucos CNP. 

Superfícies: cremes, tendo no exterior vestígios de em engobe creme acastanhado (7,5 YR 

7/8). 

Estado de conservação: mau. A peça tem o perfil completo mas faltam alguns fragmentos.  
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Dimensões: altura: 105; diâmetro máx. 118; bordo: 117; pé: d: 45 a: 6 

Tipologia: tipo 2 F de Nolen (1985 e 1995-1997); X-A-4 de Inês Vaz Pinto (2003). 

Cronologia: meados do século II d.C. e século III, talvez mais tardia. 

 

N.º de catálogo: 8 

Localização: sepultura 2 

Forma: púcaro 

Descrição: fragmentos de púcaro de que se conservam apenas parte do fundo, bojo e uma 

asa com bordo. Os fragmentos recuperados conservam algumas características formais e 

tipológicas da peça, suficientes para propor uma classificação, dentro das tipologias 

conhecidas para este tipo de materiais. Trata-se de um púcaro de bordo exvertido, de carena 

arredondada e canelura no colo com duas pequenas asas. O fundo é circular com a base 

ligeiramente reentrante.  

Pasta: 1A. Laranja avermelhada (10 R 5/8) com CNP de quartzo médios ocasionais e 

pequenos e médios mais frequentes. Micas muito pequenas e ocasionais.  

Superfícies: mal conservadas mas com residuais vestígios de engobe semelhante à cor da 

pasta (2,5 YR 7/8).           

Estado de conservação: mau 

Tipologia: púcaro de tipo 3 C de Nolen (1985 e 1995-1997).  

Cronologia: meados do século II d.C. e século III, talvez mais tardio. 

 

N.º de catálogo: 9 

Localização: sepultura 2 

Forma: indeterminada (copo/unguentário/taça). 

Descrição: vários fragmentos de vidro, quase sem colagens entre si, de partes do bojo. As sua 

espessura é muito reduzida e não é possível determinar qual o tipo de recipiente de que fariam 

parte. 

Estado de conservação: mau 

Tipologia: indeterminada 

Cronologia: indeterminada 

 

N.º de catálogo: 10 

Localização: sepultura 2 

Forma: anel de ferro com mesa rectangular. 

Descrição: pequeno anel de ferro com mesa rectângula ou elíptica, a que falta já uma parte do 

aro. O seu estado de conservação é mau, não sendo possível determinar a forma da secção do 

aro ou se a mesa teria algum elemento decorativo noutro tipo de material. A ter existido outro 

elemento decorativo, a sua perda pode estar relacionada com o facto de se tratar de uma 

sepultura de incineração. 

Estado de conservação: médio, com muita oxidação do ferro. 

Dimensões: diâmetro: 123; espessura 4: aro: 3; mesa: 11; largura: 4 

Cronologia: século I d.C. ao século IV d.C. 

 

N.º de catálogo: 11 

Localização: sepultura 3 

Forma: tigela 

Descrição: tigela de corpo hemisférico fundo, com o bordo a formar uma aba horizontal, 

ligeiramente descaída para o exterior e um pequeno pé circular com uma convexidade central 

externa. 

Pasta: 1A. Laranja avermelhada (2,5 YR 7/8), moderadamente compacta, com CNP de 

quartzo, com tamanhos pequenos e médios, de ocorrência moderada. Micas pequenas e 

pouco frequentes.  
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Superfícies: as duas superfícies seriam originalmente cobertas por um engobe laranja (2,5 YR 

7/8) que praticamente não se conserva. A superfície exterior tem a metade inferior e o pé em 

tons mais castanhos (7,5 YR 5/4), provavelmente em resultado de a peça se encontrar 

empilhada dentro de outras durante a cozedura.  

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 62; bordo: 17; pé: d: 56; a: 3 

Tipologia: cerâmica comum de imitação de formas de terra sigillata (Drag. 35/36; TSH formas 

4-5; TSHT 6; TScl A, Hayes 3 e 6; TScl C Hayes 44 e 52 A). 

Cronologia: século II-III d.C., podendo ser um pouco mais antiga ou mais tardia. 

 

N.º de catálogo: 12  

Localização: sepultura 3 

Forma: lucerna 

Descrição: lucerna com depósito circular e pequeno bico redondo, com vestígios de fogo e 

sem qualquer marca visível de separação da orla. O disco é ligeiramente côncavo, com o 

orifício de alimentação deslocado para o quadrante inferior esquerdo do disco, que é decorado 

com a representação de um busto de Hélios de frente, coroado por sete raios, com o braço 

direito erguido segurando o chicote. A orla está separada do disco por duas caneluras, é quase 

plana e larga, ligeiramente convexa, com oito elementos decorativos de formas arredondadas, 

mas imperceptíveis, talvez correspondendo a pérolas ou mesmo a cachos de uvas ou outros 

motivos de cariz vegetalista. A asa é vertical e perfurada, próxima do tipo 7 de Ponsich e o 

fundo é plano, decorado com dois círculos concêntricos, sem qualquer marca.  

Trata-se de uma peça produzida por remoldagem, o que explica a pouca definição dos seus 

elementos decorativos, designadamente no disco e orla, que se encontram muito esbatidos e 

difíceis de caracterizar com maior detalhe.  

Pasta: peça inteira, que dificulta a caracterização do fabrico. A pasta é compacta e bem 

depurada, de cor alaranjada, com poucos CNP de quartzo visíveis à superfície,  

Superfícies: conservam vestígios muito ténues de engobe castanho claro (7,5 YR 7/6). 

Estado de conservação: bom 

Dimensões: comprimento máx. 104; altura do depósito: 30; diâmetro máx. do reservatório: 80; 

diâmetro base: 45 

Tipologia: lucernas de disco com pequeno bico redondo sem volutas: Dressel-Lamboglia 28-B; 

Deneauve VIII C; Ponsich III-C. 

Cronologia: século II - III d.C. 

Paralelos: da decoração do disco com Hélios:  

Conímbriga (Belchior, 1969: 53 e 69, Est. XIV, n.º 1 e Est. XXIII, n.º 3); Santa Bárbara (MAIA, 

1997: 51); Peroguarda (RIBEIRO, 1959: 97, Est. VI, n.º 24). Lage do Ouro (CAETANO, 2002: 

203, Est. III); Torres Vedras (SEPULVEDA e SOUSA, 2001: 49-50). Mérida (RODRÍGUEZ 

MARTÍN, 2002: 217, e 67, fig. V, nºs 59-66, Lam. XV-XVII, nºs 66-73); Cartago (DENEAUVE, 

1969: 150, Pl. LX, n.º 581 e pág. 166, Est. LXVIII. n.º 705); Mauritânia (PONSICH, 1961: 51, 

fig. 14, nºs 125 e 227).  

Observações: lucerna produzida por remoldagem, responsável pela pouca definição de alguns 

elementos decorativos.  

 

N.º de catálogo: 13 

Localização: sepultura 3 

Forma: moeda 

Descrição: moeda com as superfícies ilegíveis.  

Estado de conservação: má, (ilegível). 

Dimensões: diâmetro: 32; espessura: 3 

Cronologia: indeterminada 
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N.º de catálogo: 14 

Localização: sepultura 3 

Forma: ferramenta de ferro  

Descrição: objecto de ferro com 230 mm de comprimento, com uma parte funcional de 150 

mm de comprimento com secção rectangular e com um gume pontiagudo numa das 

extremidades. A forma assimétrica do gume sugere tratar-se de uma ferramenta, tipo formão 

ou escopro. A parte posterior tem 80 mm de comprimento e secção circular oca, destinada a 

encaixar um cabo de madeira.  

Estado de conservação: médio, com muita oxidação do ferro. 

Dimensões: comprimento da lâmina: 150; encaixe do cabo: 80; espessura da lâmina: 16X7; do 

encaixe do cabo: 25    

 

N.º de catálogo: 15 

Localização: sepultura 4 

Forma: prato covo  

Descrição: prato covo de corpo hemisférico com o bordo a formar uma aba plana horizontal, 

com um pé grosseiro destacado com uma convexidade central para o exterior. No interior tem 

bem vincadas as estrias do torno, denunciando um acabamento pouco cuidado, com um 

alisamento deficiente da parede interna 

Pasta: 4. As cores da pasta oscilam entre o castanho e o avermelhado, com CNP de quartzo 

de formas sub-arredondadas, ocasionais de grandes dimensões e mais frequentes de médias e 

pequenas dimensões e algumas micas.  

Superfícies: tem vestígios residuais de engobe castanho claro (5 YR 5/6) no bordo e na 

superfície exterior. As superfícies foram alisadas mas são visíveis CNP de médias e grandes 

dimensões.       

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 76; bordo: 237; pé d: 65; a: 5     

Tipologia: Nolen 7 F e 7 J (1985 e 1995-1997); pratos hemisféricos de Mérida (SÁNCHEZ 

SÁNCHES, 1992). 

Cronologia: século I a IV d.C.  

 

N.º de catálogo: 16 

Localização: sepultura 4 

Forma: púcaro 

Descrição: púcaro de bordo exvertido, formando uma pequena aba inclinada para o interior, 

com o bojo de carena arredondada, de base plana, ligeiramente reentrante e as asas 

decoradas com duas caneluras. A peça está deformada no perfil, o que ocorreu com a pasta 

ainda fresca, situação que é também visível no pé, que é arredondado e ligeiramente 

reentrante. A peça parece ter-se deformado por ter suportado um peso durante o processo de 

secagem.  

Pasta: 3. Castanho-avermelhada (5 YR 5/6) compacta, com CNP de quartzo pequenos e 

médios frequentes e mica pequena e pouco frequente.  

Superfícies: têm agora uma cor igual à pasta (5 YR 5/6), com fragmentos muito residuais de 

engobe acastanhado que as cobria originalmente.              

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 98; diâmetro máx. 105; bordo: 98; pé: d: 41 a: 6       

Tipologia: 2 F de Nolen (1985 e 1995-1997). 

Cronologia: meados do século II d.C. e século III, talvez mais tardio. 

Observações: é a única peça do conjunto de púcaros da necrópole sem canelura no colo, 

podendo estar relacionado com o facto de ser uma peça defeituosa, e que não foi 

correctamente terminada.   
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N.º de catálogo: 17 

Localização: sepultura 4 

Forma: copo 

Descrição: copo de bordo vertical com o lábio semicircular, com o colo mais estreito que o 

bojo, que é arredondado e com o pé discóide ligeiramente reentrante.  

Pasta: 1A. Creme acastanhada (5 YR 7/8), fina e compacta. Tem CNP de quartzo de tamanho 

médio ocasionais. As micas são pequenas e médias, de presença moderada e mais visíveis na 

superfície que na pasta. 

Superfícies: mal conservadas, de cor creme (5 YR 7/8), no exterior com vestígios de engobe 

castanho avermelhado.               

Estado de conservação: mau. Peça restaurada. 

Dimensões: altura: 100; diâmetro: 80; bordo: 70; pé: 43          

Tipologia: copo de cerâmica comum. 

Cronologia: século I-III d.C., inícios do IV.  

 

N.º de catálogo: 18 

Localização: sepultura 4 

Forma: copo 

Descrição: fragmentos de copo ou potinho, de pé elevado, com a base plana e com bordo 

vertical de lábio semicircular. O bojo é largo e afunila à medida que se aproxima do fundo. As 

paredes são esvasadas e o bordo é vertical, de lábio semicircular.  

Pasta: 1A. Creme (5 YR 7/8) e moderadamente compacta. Tem CNP de quartzo pequenos, 

moderadamente presente e micas ocasionais muito pequenas.  

Superfícies: vestígios de engobe muito residual, castanho avermelhado (10 R 5/8) no interior e 

exterior, igual ao da peça 17. 

Estado de conservação: mau, restaurado mas incompleto.  

Dimensões: altura conservada: cerca de 100; diâmetro máx. bordo: 90; pé: 42       

Cronologia: século I-III d.C., inícios do IV. 

Observações: cronologia sugerida com base nos restantes materiais que compõem o conjunto 

votivo desta sepultura, consentânea com os paralelos da forma. 

 

N.º de catálogo: 19 

Localização: sepultura 4   

Forma: lucerna  

Descrição: lucerna de reservatório circular e bico redondo e queimado, ligado directamente à 

orla sem qualquer elemento delimitador, criando um corpo de configuração tendencialmente 

piriforme. A orla é irregular e quase plana, arredondada e sem decoração e o disco é 

ligeiramente côncavo e praticamente sem evidências de motivos decorativos, com o orifício de 

alimentação deslocado para o quadrante inferior direito, fundo liso, e a asa apresenta uma 

fractura antiga, ligeiramente destacada do corpo, não tendo sido recolhidos vestígios da sua 

presença durante a escavação da sepultura. A peça possui um defeito de fabrico que se deve a 

uma má união das duas partes do molde constituintes da peça, o que faz com que o produto 

final tenha a parte direita do reservatório inclinada para o exterior. O fundo é plano e sem 

marca. 

Pasta: laranja (2,5 YR 5/8), compacta e com muitos CNP de médias dimensões de quartzo e 

alguma mica residual.  

Superfícies: vestígios de engobe castanho claro (7,5 YR 5/6).           

Estado de conservação: bom 

Dimensões: comprimento máx. 95; altura do depósito: 30; diâmetro máx. do reservatório: 74; 

diâmetro fundo: 46 

Tipologia: Lucernas de disco e bico redondo sem volutas, Dressel-Lamboglia 28 ou 30 A.      

Cronologia: finais do século III d.C. e inícios do século seguinte. 
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Paralelos: Conimbriga, (BELCHIOR, 1969: 69, Est. XIX, n.º 2) 

       

N.º de catálogo: 20 

Localização: sepultura 4 

Forma: indeterminada 

Descrição: base de peça em vidro circular de assentamento praticamente plano, ligeiramente 

reentrante, com o arranque das paredes a desenvolver-se para o exterior. 

Estado de conservação: mau 

Dimensões: altura: diâmetro máx. do bojo: 70; pé: d: 60, espessura: 27      

Observações: apenas se conservou a base da peça, o que não permite esclarecer acerca da 

sua tipologia. Pode corresponder a um unguentário ou a um copo. Muito semelhante a algumas 

peças da necrópole de Monte Molião, também sem cronologia. 

 

N.º de catálogo: 21 

Localização: sepultura 4 

Forma: moeda 

Descrição: moeda 

Cara: busto de imperador, com a legenda: [IMP ALE]XAN[DER PIVS AUG] 

Reverso: [PROVID]ENTIA AVG SC  

Estado de conservação: médio 

Dimensões: diâmetro: 32; espessura: 3        

Cronologia: 231-235 d.C. 

Observações: paralelos em: Roman Imperial Coinage, IV (II), p. 121, nºs. 244-247.  

 

N.º de catálogo: 22 

Localização: sepultura 5 

Forma: tigela 

Descrição: tigela com carena, com a parte superior da parede vertical e levemente esvasada. 

Bordo ligeiramente espessado e biselado no interior, com um pequeno pé com convexidade 

central no exterior. Tem alguns vestígios de fogo no bordo e no exterior, possivelmente de uma 

utilização culinária anterior à sua imobilização na sepultura.  

Pasta: 4. Castanha alaranjada (5 YR 5/6), com CNP de quartzo grandes, médias e pequenas 

dimensões, ocasionais e frequentes respectivamente. Pequenas micas. 

Superfícies: são cobertas por um fino engobe ou aguada, de cor igual à pasta, bastante mal 

conservado no exterior, onde se verificam vestígios de alisamento na horizontal. A superfície 

interna conserva também estrias de alisamento, formando uma superfície rugosa com CNP 

grandes e médios, de cor creme (5 YR 6/6). 

Estado de conservação: bom. 

Dimensões: altura: 80; diâmetro máx. 205; bordo: 200; pé: d: 80, a: 3        

Tipologia: imitação em cerâmica comum da forma de terra sigilatta clara A das formas Hayes 

14 A ou 15 (HAYES, 1972); Bonifay tipo 7 ou 8 (BONIFAY, 2004). 

Cronologia: Hayes: meados do século II d.C. a inícios - meados do século III d.C. (1972: 

41). Bonifay: tipo 7 (= Hayes 14 B) do século III d.C. (primeira metade?) e tipo 8 (= Hayes 15) 

a segunda metade do século III e século IV d.C. (2004: 159). A associação desta taça a um 

prato Hayes 50 A coloca a peça já claramente dentro do século III d.C. 

Observações: formalmente e em termos de proporções, esta peça encontra-se próxima da 

taça 59 da sepultura 13.  

 

N.º de catálogo: 23  

Localização: sepultura 5 

Forma: prato 
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Descrição: prato com parede esvasada e rectilínea com o lábio do bordo semicircular. A 

ligação da parede com o fundo no interior tem um pequeno sulco, e no fundo exterior tem um 

pequeno pé moldado bem definido.    

Pasta: terra sigillata clara C (2,5 YR 6/8).  

Superfícies: vestígios de engobe, com algum brilho mas mal conservado e com tendência 

para lascar. Junto do pequeno pé exterior do fundo tem vestígios de alisamento (2,5 YR 5/8).                

Estado de conservação: bom, com excepção do engobe. 

Dimensões: altura: 40; bordo: 246; pé: 1       

Tipologia: Hayes 50 A 

Cronologia: Hayes: 230/240 a 325 d.C. 

 

N.º de catálogo: 24 

Localização: sepultura 5 

Forma: púcaro 

Descrição: púcaro de duas asas, de bordo exvertido, bojo largo e colo mais estreito, com 

carena alta arredondada, decorada por uma canelura situada acima da raiz das asas. O fundo 

é fino e quase plano.  

Pasta: 3. Creme (10 YR 6/4), compacta, com CNP de quartzo de vários tamanhos; micas 

ocasionais. 

Superfícies: ambas de cor creme (10 YR 6/4) e no exterior com vestígios de engobe da 

mesma cor.                   

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 84; diâmetro máx. 92; bordo: 73;  pé: 4       

Tipologia: púcaro de tipo 3 C de Nolen (NOLEN, 1985 e 1995-1997). 

Cronologia: meados do século II d.C. e século III d.C., talvez ligeiramente mais tardia. 

 

N.º de catálogo: 25 

Localização: sepultura 5 

Forma: púcara 

Descrição: púcara com o bordo ligeiramente soerguido formando uma pequena aba oblíqua, 

de perfil com carena arredondada, decorada com uma moldura saliente entre o ombro e colo, 

que é decorado com linhas brunidas oblíquas e paralelas entre si. Tem duas asas de fita larga 

e delgada, decoradas com duas caneluras longitudinais. A base é plana, ligeiramente 

reentrante.  

Pasta: (1?) Peça inteira, sendo impossível observar a pasta.  

Superfícies: laranja avermelhado, alisada no interior e revestida de engobe no exterior, com 

decoração brunida no colo (2,5 YR 5/8). 

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 104; diâmetro máx. 127; bordo: 102; pé: 61         

Tipologia: tipo 2 F de Nolen (NOLEN, 1985 e 1995-1997); tipo X-A-4 de Inês Vaz Pinto 

(PINTO, 2003). 

Cronologia: meados do século II a meados do século III, ou IV.  

 

N.º de catálogo: 26 

Localização: sepultura 5 

Forma: lucerna  

Descrição: reservatório circular e largo, orla plana separada do disco por duas caneluras, bico 

triangular com a extremidade chanfrada, quase arredondada, ladeado por duas volutas, com a 

separação do reservatório assinalada na parte inferior com uma linha em relevo, desenvolvida 

desde as volutas. A asa é vertical e perfurada e o fundo é plano, com quatro círculos 

concêntricos mal executados. A decoração do disco é feita em relevo, com a representação de 

uma figura humana de pé, vestida com uma túnica estilizada, virada para a frente, com as 
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pernas afastadas, o braço direito paralelo ao corpo, ligeiramente flectido e o braço esquerdo a 

segurar um objecto, de forma aproximadamente circular, ao ombro. O orifício de alimentação 

está deslocado para a direita do disco, afastado da sua decoração. Falta uma parte da 

superfície do disco na sua junção com o bico, que afecta a parte inferior da decoração.   

Pasta: compacta, bem depurada, com poucos CNP de quartzo, mica e cerâmica triturada. O 

bom estado de conservação dificulta a correcta observação da pasta.  

Superfícies: alisada e de cor creme alaranjada (7,5 YR 7/6).             

Estado de conservação: bom 

Dimensões: comprimento máx. 129; altura do depósito: 30; diâmetro máx. do reservatório: 77; 

diâmetro do fundo: 45 

Tipologia: Ponsich II A 2 (PONSICH: 1961); Deneauve X A (DENEAUVE, 1969); Bonifay tipo 

15 (Deneauve X/ subtipo 2) (BONIFAY, 2004). 

Cronologia: 175-250 d.C., talvez segunda metade do século III d.C. 

Paralelos: Mauritânia (PONSICH, 1961: 32, fig. 12, n.º 33 e Pl. V, n.º 33). 

Observações: a decoração está muito pouco perceptível, devido à má qualidade da produção 

de remoldagem. Igual à lucerna n.º 33 de Ponsich, com dimensões muito próximas, com CRB 

26, 7 mm mais comprida e 4 mm menos alta.  

 

N.º de catálogo: 27 

Localização: sepultura 5 

Forma: moeda 

Descrição: moeda 

Cara: busto de Augusto virado à esquerda, com a legenda IMP AUG DIVI F.    

Reverso: representação do escudo redondo dos povos do Norte peninsular (caetra), com 

representação lateral da falcata, adaga e duas lanças ao centro.            

Estado de conservação: bom 

Dimensões: diâmetro: 31; espessura: 4 

Cronologia: 27-23 a.C. 

Observações: cunhada no Noroeste peninsular entre 27 e 23 a.C., durante as guerras 

Cantabras, possivelmente por uma Ceca militar móvel. Estas moedas estão associadas 

especialmente a Lucus Augusti. 

 

N.º de catálogo: 28 

Localização: sepultura 6 

Forma: moeda 

Descrição: moeda com as duas faces ilegíveis. 

Estado de conservação: mau 

Dimensões: diâmetro: 23; espessura: 3 

 

N.º de catálogo: 29 

Localização: sepultura 7 

Forma: púcaro 

Descrição: púcaro com bordo exvertido boleado no dorso, de bojo ovóide e carena 

arredondada, com um sulco no colo e duas asas decoradas com uma canelura longitudinal. O 

pé é ligeiramente destacado do bojo, com a base plana.  

Pasta: 3. Castanha clara (2,5 YR 5/8) e compacta com CNP de quartzo de pequenas e médias 

dimensões frequentes. Micas pequenas e pouco frequentes. 

Superfícies: vestígios residuais de engobe castanho claro no exterior (2,5 YR 5/8).                  

Estado de conservação: médio. 

Dimensões: altura: 100; diâmetro máx. 90; bordo: 80; pé: 44         

Tipologia: púcaro de bordo contracurvado, tipo 3 de Nolen (NOLEN, 1985 e 1995-1997). 

Cronologia: fim do século I d.C. a meados do século III - inícios do IV d.C. 
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Observações: a peça encontra-se muito partida e, apesar de ter sido possível reconstituir a 

totalidade do perfil, muitos fragmentos não foram recuperados.   

 

N.º de catálogo: 30 

Localização: sepultura 7 

Forma: lucerna  

Descrição: lucerna de pequenas dimensões, de reservatório aproximadamente circular e 

pequeno bico redondo com marcas de fogo. O disco é côncavo, pequeno e sem decoração, 

delimitado por uma moldura, com o pequeno orifício de alimentação no centro. A orla tem 

vestígios muito ténues e residuais de decoração, mas o elevado grau de desgaste da superfície 

e particularmente a pouca definição do molde tornam-na praticamente imperceptível. Do que é 

possível perceber da decoração da orla, parece corresponder a um motivo geométrico de 

estrias paralelas em relevo. O fundo é liso, sem decoração e um pouco irregular. A asa é 

perfurada, mas encontra-se incompleta e com fractura antiga. Corresponde a uma produção de 

remoldagem de pouco cuidado técnico, visível na decoração quase imperceptível na orla e na 

forma assimétrica do reservatório. 

Pasta: grosseira, com CNP de médias dimensões, em quartzo, cerâmica triturada e ocasionais 

micas. O seu estado de conservação dificulta a observação da pasta. 

Superfícies: muito desgastadas e sem vestígios de engobe, com abundantes CNP visíveis, de 

cor creme acastanhada com manchas cinzentas (7,5 YR 6/6 e 7,5 YR 4/1).       

Estado de conservação: médio. 

Dimensões: comprimento máx. 89; altura do depósito: 25; diâmetro máx. do reservatório: 64; 

diâmetro do fundo: 40 

Tipologia: lucernas de disco com pequeno bico redondo, sem volutas. 

Cronologia: século II - III d.C., talvez ligeiramente mais tardia. 

Paralelos: de decoração da orla com estrias radiais: Conimbriga (BELCHIOR, 1969: 63, Est. 

XIX, n.º 1); Scallabis (PEREIRA, 2008: 92); Torre das (ALARCÃO e PONTE, 1976: 78, Est. VI, 

nº. 40); Mérida (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2002: 225, Fig. XX); Cartago (DENEAUVE, 1969, Pl. 

LXXVII, nºs 835-844 e Pl. LXXXIV, nºs 920-926), necrópole de Pupput (BONIFAY, 2004: 322, 

fig. 180, n.º 5-6); Mauritânia (PONSICH: 1961, PL. XVII e XVIII, nºs 192, 197 e 225, 249, 

respectivamente, Pl. XXIII, n.º 315 e 319 e Pl. XXIV e XXV, nºs 323, 330 e 339). 

 

N.º de catálogo: 31 

Localização: sepultura 8 

Forma: prato 

Descrição: prato com parede esvasada e rectilínea, com a ligação ao fundo pouco vincada, 

com o bordo de lábio biselado no exterior. No fundo externo tem vestígios do pequeno pé 

anelar, com dimensões desiguais, em virtude de a sua moldagem ter sido pouco cuidada. 

Pasta: terra sigilatta clara C. A cor é avermelhada (10 R 6/8), semelhante ao engobe. O estado 

de conservação não permite uma boa observação da pasta.  

Superfícies: a peça é coberta por um fino engobe que se encontra bem conservado e pouco 

brilhante, de cor vermelho alaranjado (10 R 6/8). 

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 43; bordo: 226; pé: 1.        

Tipologia: Hayes 50 A/B 

Cronologia: Hayes sugere para estas produções datas entre 300 e 360 d.C. (HAYES, 1972: 

73). 

 

N.º de catálogo: 32 

Localização: sepultura 8 

Forma: tigela 
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Descrição: Pequena tigela de corpo hemisférico, com aba horizontal ligeiramente descaída 

para o exterior e um pequeno pé anelar.  

Pasta: terra sigillata clara C, laranja avermelhada (2,5 YR 6/8). 

Superfícies: o engobe que cobria as paredes conserva-se apenas em alguns locais, em 

pequenas quantidades e pouco aderente, com algum brilho (10 R 5/8). A presença de engobe 

junto do pé no exterior indica que a peça seria totalmente revestida, como é próprio desta 

forma. 

Estado de conservação: peça completa, com as superfícies bastante desgastadas pelos 

agentes naturais. 

Dimensões: altura: 420; bordo: 142; espessura do pé: 4.        

Tipologia: forma 44 de Hayes (HAYES, 1972). 

Cronologia: Hayes sugere datas entre 220/240 ao fim do século III d.C. 

 

N.º de catálogo: 33 

Localização: sepultura 8 

Forma: púcaro 

Descrição: púcaro de bordo exvertido boleado no dorso, com bojo e colo largos, separados 

por uma carena alta e arredondada, decorado por duas caneluras no colo. A canelura mais 

profunda situa-se acima da raiz das asas, enquanto a segunda, que praticamente corresponde 

a uma linha incisa e pouco profunda, está situada abaixo do bordo e do local de fixação das 

asas. Tem duas asas de secção oval com um espessamento central e a base é plana.  

Pasta: 3. Castanha avermelhada (10 R 6/8), compacta, com CNP de quartzo e mica.  

Superfícies: de cor castanho claro (7,5 YR 6/6) e no exterior com vestígios de engobe também 

castanho claro.  

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 89; diâmetro máx. 93; bordo: 86; pé: 42.        

Tipologia: púcaro de tipo 3 C de Nolen (NOLEN, 1985 e 1995-1997). 

Cronologia: meados do século II d.C. e século III, talvez ligeiramente mais tardia. 

Observações: no contexto desta sepultura, a sua cronologia será do segundo quartel do 

século III d.C. em diante.  

 

N.º de catálogo: 34 

Localização: sepultura 8 

Forma: púcaro 

Descrição: púcaro de bordo exvertido e lábio descaído em bisel, sublinhado por uma discreta 

canelura no ombro, com bojo de perfil ovalado sem carena, decorado por uma canelura suave 

junto da raiz das asas. Apesar de conservar apenas uma asa de fita, de secção rectangular 

com uma canelura central, preserva os pontos de ligação ao bojo da segunda, que não foi 

recolhida no interior da sepultura. A base é plana, tendo no interior uma impressão feita ainda 

na pasta fresca de uma forma circular, provavelmente executada com uma ferramenta (cana?).  

Pasta: compacta, o seu estado de conservação não permite uma observação correcta.  

Superfícies: de cor creme (10 YR 7/6), alisadas, com vestígios de engobe castanho claro no 

interior e creme no exterior. Tem algumas manchas mais escuras no exterior que podem 

decorrer de processos pós deposicionais.            

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 118; diâmetro máx. 118; bordo: 95; pé: 47 

Tipologia: tipo 3 de Nolen de “bordo contracurvado” (NOLEN, 1985 e 1995-1997). 

Cronologia: fim do século I d.C. ao século III - inícios do seguinte. 

Observações: no contexto desta sepultura, com duas peças de terra sigillata clara C, a 

cronologia será posterior ao segundo quartel do século III d.C.. 
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N.º de catálogo: 35 

Localização: sepultura 8 

Forma: panela 

Descrição: bordo oblíquo e lábio semicircular, destacado do ombro e voltado para o exterior, 

com o bojo ovóide ligeiramente mais largo que a abertura, com o fundo plano. 

Pasta: 4. Laranja avermelhada (2,5 YR 7/8), compacta e com CNP de quartzo de tamanho 

médio frequentes. As micas são pequenas e ocasionais, mais visíveis na superfície que na 

pasta.  

Superfícies: no interior foi alisada e é de cor creme claro quase laranja (7,5 YR 7/8), no 

exterior, é castanho claro, com todo o bojo marcado pelo fogo, com excepção apenas da zona 

mais recolhida do colo, entre o ombro e o bordo, porque o bordo também tem estas marcas de 

fogo (7,5 YR 7/8 e 7,5 YR 2,5/1).                      

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 166; diâmetro máx. 182; bordo: 137.    

Tipologia: tipo VIII-B-2 de São Cucufate (PINTO, 2003). 

Cronologia: século I d.C. a V. Neste caso, com base no conjunto de materiais da sepultura, 

será de meados – segunda metade do século III d.C. em diante. 

 

N.º de catálogo: 36 

Localização: sepultura 8 

Forma: lucerna 

Descrição: reservatório redondo com o bico no seu prolongamento, mas definido e sem 

nenhum elemento de separação relativamente à orla, dando origem a um corpo de forma 

piriforme. O disco é muito discreto, ligeiramente convexo, com orifício de alimentação central, 

sem qualquer tipo de decoração e sem nenhum elemento que o separe da orla, que é 

arredondada e igualmente sem decoração. O bico tem vestígios de fogo, a asa tem uma 

pequena perfuração redonda e o fundo é pequeno, liso e plano.  

Pasta: peça inteira. Tem CNP de médias e grandes dimensões visíveis à superfície, de 

quartzo, cerâmica triturada e ocasionais micas (2,5 YR 6/8).            

Superfícies: sem vestígios de engobe. A presença de CNP grandes confere um aspecto 

rudimentar ao acabamento da peça (10 R 5/6).                   

Estado de conservação: bom 

Dimensões: comprimento máx. 94; altura do depósito: 28; diâmetro máx. do reservatório 63; 

diâmetro do fundo: 35 

Tipologia: Dressel-Lamboglia 30 B; Deneauve VIII C = D-L 28 A/28 B/ e 30 B; Deneauve XI A; 

Cronologia: século III-IV d.C.  

Paralelos: Torre das Arcas (ALARCÃO e PONTE, 1976, Est. IV, n.º 24); Peroguarda (Idem, 

1976, Est. V-VI, nºs 35-38); Conimbriga, em relação à forma piriforme do corpo, (BELCHIOR, 

1969, Est. XXIII, nºs 2-3, D-L 30 B); Quinta do Outeiro, Almada (SANTOS-SABROSA, 1996: 

231, fig. 3 n.º 19). 

 

N.º de catálogo: 37 

Localização: sepultura 9 

Forma: prato 

Descrição parede rectilínea e quase vertical com bordo de lábio semicircular, formando um 

ângulo arredondado na ligação com o fundo no interior. Na base tem um pequeno pé de 3 mm 

bem definido. 

Pasta: terra sigillata clara A, de fabrico A/D ou A tardia (2,5 YR 6/8). 

Superfícies: cobertas por um engobe muito mal conservado, com algum brilho e com 

tendência para lascar (2,5 YR 5/8).             

Estado de conservação: boa, com excepção das superfícies. 

Dimensões: altura: 39; bordo: 190; espessura do pé: 4        
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Tipologia: Hayes 31 (HAYES, 1972). 

Cronologia: Hayes sugere para esta forma cronologias entre inícios e meados do século III 

d.C., alguns exemplares talvez mais tardios.  

 

N.º de catálogo: 38 

Localização: sepultura 9 

Forma: púcaro 

Descrição: púcaro de bordo exvertido e bojo ovóide, com uma fina canelura no colo junto à 

raiz das asas. A peça encontra-se fragmentada no entanto, foi possível reconstituir a quase 

totalidade do perfil, apesar de estarem omissos vários fragmentos que não foi possível 

recuperar. Tem duas asas de fita decoradas com um sulco central e o fundo é plano 

Pasta: laranja avermelhada (5 YR 6/6), compacta, com CNP de quartzo de médias dimensões 

ocasionais, mais frequentes na superfície. Micas ocasionais e muito pequenas.  

Superfícies: são alisadas no interior, onde têm estrias do torno, com engobe de cor castanha 

avermelhada (10 YR 6/4). Na superfície externa há algumas manchas, pelo que a sua cor não 

é homogénea, mas apresenta um tom geral avermelhado do engobe (10 YR 6/4).                      

Estado de conservação: médio 

Dimensões: altura: 100; diâmetro máx. 95; bordo: 80; pé: d: 36    

Tipologia: púcaro de tipo 3 de Nolen (NOLEN, 1985 e 1995-1997). 

Cronologia: meados do século I d.C. a meados do século III - inícios do seguinte. 

 

N.º de catálogo: 39 

Localização: sepultura 9 

Forma: púcaro 

Descrição: púcaro de bordo recto evasado e revirado para o exterior, com bojo de carena 

baixa e arredondada, decorado com uma canelura abaixo da raiz das asas, um pequeno pé 

redondo de base quase plana, conservando as marcas da linha da corda que cortou a peça do 

torno. Conserva apenas uma asa e o arranque da segunda, que terá sido partida antes da 

deposição na sepultura, uma vez que a fractura é antiga e não foi recolhida no interior da 

sepultura.  

Pasta: 1B. Porosa com CNP de cerâmica triturada médios e pequenos frequentes, micas 

pequenas frequentes, de cor creme acastanhada.  

Superfícies: no interior tem vestígios de uma aguada ou fino engobe de cor castanho claro e 

no exterior é creme com manchas avermelhadas, com alguns vestígios de fogo, que se 

encontram também no bordo, conservando vestígios muito residuais de engobe castanho (2,5 

YR 6/6  e 10 YR 5/2).                                       

Estado de conservação: médio. 

Dimensões: altura: 104; diâmetro máx. 93; bordo: 73; pé: 31   

Tipologia: púcaros de tipo 2 A de Nolen (NOLEN, 1985 e 1995-1997). 

Cronologia: Flávios a meados do século III d.C. 

Observações: as marcas de fogo no bordo e bojo resultam da sua utilização e não do seu 

fabrico.  

 

N.º de catálogo: 40 

Localização: sepultura 9  

Forma: lucerna 

Descrição: depósito circular e pequeno bico redondo com vestígios de fogo, com o disco 

decorado com duas folhas de palma e com orifício de alimentação central e um segundo 

orifício mais pequeno, junto da ligação do disco com o bico, possivelmente para entrada de ar 

no depósito. O disco é côncavo e delimitado por uma moldura simples, com a orla lisa e 

ligeiramente convexa. A asa é pequena e perfurada e desenvolve-se acima do corpo. O fundo 

é plano e decorado com dois círculos concêntricos.  
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Pasta: Peça inteira e restaurada. Porosa e bem depurada, de cor laranja – avermelhada, com 

poucos CNP visíveis à superfície. 

Superfícies: desgastadas e com poucos vestígios de engobe creme alaranjado (7,5 YR 7/6).             

Estado de conservação: médio (restaurada). 

Dimensões: comprimento máx. 95; altura do depósito: 27; diâmetro máx. reservatório: 66; 

diâmetro do fundo: 45 

Tipologia: Dressel 20 e 28; Deneauve VII A e B; Bonifay tipo 4 e 5; Loeschcke VIIIL. 

Cronologia: século II-III d.C., talvez da primeira metade/meados do século III. 

Paralelos: Conimbriga (ALARCÃO et alli, 1976: 100, Pl. XXV, n.º 45); Santa Bárbara (MAIA, 

1997: 120, n.º 470); Pollentia (PALANQUES, 1992: nºs 551, 601, 680, 634, 890 e 1086); 

Mauritânia (PONSICH, Pl. XVII, n.º 200, Pl. XXI, nº.268 e Pl. XIX, nº. 255); Cartago 

(DENEAUVE, 1969, Est. LXXIV, nºs 790, 791 e 792 e Est. LXXVII, n.º 833); Pupput (BONIFAY, 

2004: 319, fig. 179, n.º 16 e fig. 180, n.º 3). 

Observações: a peça foi recolhida em terras já revolvidas sobre a sepultura 9, por essa razão 

a sua associação a este enterramento, apesar de verosímil, não é totalmente certa. Restaurada 

no disco, reservatório e fundo.  

 

N.º de catálogo: 41 

Localização: sepultura 9 

Forma: moeda 

Descrição: moeda com as superfícies ilegíveis.  

Estado de conservação: mau 

Dimensões: diâmetro: 25; espessura: 2 

 

N.º de catálogo: 42 

Localização: sepultura 10 

Forma: moeda 

Descrição: moeda com as superfícies ilegíveis.  

Estado de conservação: mau 

Dimensões: diâmetro: 27; espessura: 3 

 

N.º de catálogo: 43 

Localização: sepultura 11 

Forma: tigela 

Descrição: tigela com carena bem vincada, com a parte superior da parede ligeiramente 

esvasada e o bordo ligeiramente biselado no interior, com uma base plana, ligeiramente 

reentrante, conservando as marcas do fio utilizado para remover a peça da roda de torno.  

Pasta: 4. Creme alaranjada, com quartzos grandes sub-angulosos ocasionais e mais 

frequentes pequenos e médios. Micas pequenas.  

Superfícies: no exterior tem vestígios de alisamento do engobe, com muitas marcas de fogo 

em praticamente toda a parede, sobretudo na área abaixo da carena (5YR 5/6). O interior é 

castanho mais claro (5YR 5/6) e tem vestígios de alisamento e manchas de fogo no fundo. O 

pé foi pouco cuidado.  

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 68; bordo: 169; pé: d: 63; a: 2     

Tipologia: imitação em cerâmica comum da forma de terra sigilatta clara A da forma Hayes 

14B ou 15; Bonifay tipo 7 ou 8. 

Cronologia: Hayes 14 B: segunda metade do século II d.C. (HAYES, 1972: 41); Bonifay 7: 

sugere uma datação que pode entrar pela primeira metade do século III d.C. (BONIFAY, 2004: 

159). Hayes 15: inícios a meados do século III d.C. (Idem: 41); Bonifay 8: segunda metade do 

século III e século IV d.C. (Idem: 159). O contexto da sepultura data a peça da segunda 

metade do século III d.C. em diante. 
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N.º de catálogo: 44 

Localização: sepultura 11 

Forma: tigela 

Descrição: tigela de corpo hemisfério com o bordo a formar uma aba larga horizontal e 

pequeno pé anelar.  

Pasta: 1A. Laranja avermelhada, porosa e medianamente compacta, com CNP pequenos e 

médios de quartzo, sub-angulosos, pequenas micas e alguns fragmentos de cerâmica triturada, 

moderadamente presente. 

Superfícies: estão mal conservadas, sem vestígios do engobe (2,5 YR 7/8).                        

Estado de conservação: apesar de ter sido recolhida muito fragmentada, a peça encontra-se 

praticamente inteira e foi sujeita a restauro. 

Dimensões: altura: 65; bordo: 135; pé: d: 44; a: 6      

Tipologia: imitação em cerâmica comum da taça de terra sigillata clara C da forma Hayes 44.  

Cronologia: Hayes sugere datas entre 220/240 ao fim do século III d.C. Tratando-se de uma 

imitação pode ser ligeiramente mais tardia que a peça copiada. 

Observações: as suas características enquadram-se na forma Hayes 44, com diâmetros 

frequentes entre 12-15 cm (HAYES, 1972: 60). 

 

N.º de catálogo: 45 

Localização: sepultura 11 

Forma: púcaro 

Descrição: vários fragmentos de púcaro, que apesar do mau estado de conservação permitem 

a reconstituição do perfil. Tem o bordo exvertido, o corpo marcado por uma carena 

arredondada, decorado por uma canelura situada acima da raiz das asas, com o fundo plano 

com uma base destacada. Conserva uma asa decorada com uma canelura e o arranque da 

segunda, que não se conservou.  

Pasta: 3. Castanha avermelhada (10 R 5/8), compacta, com CNP de quartzo pequenos e 

médios, moderados e micas pequenas moderadas, mais visíveis na superfície.           

Superfícies: castanha clara (2,5 YR 6/8), com marcas das estrias do torno e alguns vestígios 

de engobe creme e fino no interior. No exterior tem vestígios de fogo na asa e no bojo.  

Estado de conservação: mau 

Dimensões: altura: 100; diâmetro máx. 107; bordo: 84; pé: d. 47 a: 5. 

Tipologia: púcaro de bordo contracurvado, tipo 3 C de Nolen (NOLEN, 1985 e 1995-1997). 

Cronologia: meados do século II d.C. e século III, talvez ligeiramente mais tardia. 

 

N.º de catálogo: 46 

Localização: sepultura 11 

Forma: púcaro 

Descrição: púcaro de bordo exvertido a terminar com o lábio boleado no dorso, de carena 

arredondada decorada por uma canelura pouco pronunciada junto da raiz das asas. Tem uma 

asa de secção oval com espessamento central e a sua base é plana, ligeiramente reentrante, 

conservando algumas marcas do fio que cortou a peça no torno.    

Pasta: 3. Castanha avermelhada (5 YR 6/6) e compacta, com CNP de quartzo pequenos e 

pouco frequentes, micas pequenas frequentes. Tem alguns vácuos na pasta e minerais de 

quartzo rosas.  

Superfícies: de cor creme (7 YR 6/6), com vestígios de engobe castanho claro no exterior (7 

YR 6/6).                   

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 94; diâmetro máx. 110; bordo: 60; pé: d: 60 a: 6        

Tipologia: púcaros de tipo 3-c de Nolen (NOLEN, 1985 e 1995-1997). 

Cronologia: meados do século II d.C. a meados do século III.  
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N.º de catálogo: 47 

Localização: sepultura 11 

Forma: copo 

Descrição: paredes verticais com o bordo levemente exvertido e o lábio a terminar quase em 

bisel. Tem uma carena baixa arredondada, com o pé discóide de base ligeiramente reentrante.   

Pasta: 1A. Avermelhada, (2,5 YR 5/8) com CNP de quartzo pequenos e médios frequentes, e 

micas pequenas ocasionais.  

Superfícies: vermelhas (2,5 YR 5/8), iguais à pasta, com vestígios muito residuais de engobe 

castanho claro no exterior.                          

Estado de conservação: médio. Totalmente restaurado. 

Dimensões: altura: 83; diâmetro máx. 75; bordo: 78; pé: d: 41 a: 2     

Tipologia: imitação em cerâmica comum do copo de vidro das formas Isings 87 ou 96; 

paralelos de cerâmica comum. 

Cronologia: Isings 87: fim do século I d.C. ao século II; Isings 96: séculos II-III d.C. a inícios do 

IV.  

Observações: com paralelos aproximados em várias peças de outros fabricos, 

designadamente de vidro e de paredes finas, abrangendo um largo âmbito cronológico 

 

N.º de catálogo: 48 

Localização: sepultura 11 

Forma: lucerna 

Descrição: lucerna de depósito circular e bico redondo, desenvolvido directamente a partir da 

orla, sem nenhum elemento separador. A asa é pequena e ligeiramente elevada relativamente 

ao disco, compacta e sem perfuração, de forma muito irregular. O disco é pequeno e côncavo, 

muito mal definido e com orifício de alimentação descentrado para a esquerda. Tem vestígios 

de fogo no bico e no depósito e o fundo é plano. Trata-se de uma peça de má qualidade 

técnica, sem decoração, ainda que algumas irregularidades presentes na orla possam 

testemunhar resquícios de uma decoração que se foi esbatendo com a repetitiva remoldagem. 

No lado direito do disco conservam-se vestígios de uma canelura que o separa da orla. Peça 

sujeita a restauro, estando omissos partes do reservatório e fundo.  

Pasta: compacta, com poucos e pequenos CNP de quartzo, micas e cerâmica triturada. 

Superfícies: mal conservadas, com a mesma cor da pasta (7,5 YR 6/4), sem vestígios de 

engobe.          

Estado de conservação: médio 

Dimensões: comprimento máx. 95; altura do depósito: 30; diâmetro max. do reservatório: 64; 

diâmetro do fundo: 45. 

Tipologia: lucernas de disco, corpo circular e pequeno bico redondo; Dressel-Lamboglia 30 B. 

Cronologia: meados - segunda metade do século III d.C., talvez ligeiramente mais tardia. 

Observações: O contexto com uma moeda cunhada em meados do século III d.C. e 

possivelmente imobilizada na sepultura já na segunda metade daquele século ajuda a definir o 

seu limite cronológico. 

 

N.º de catálogo: 49 

Localização: sepultura 11 

Forma: moeda 

Descrição: moeda 

Verso: representação do busto do imperador virado à direita, cabelo atado com uma fita, com a 

legenda: IMP PHIL[LIP]VS AVG. 

Reverso: representação da personificação da abundância de pé virada à esquerda, segurando 

a cornucópia na mão esquerda com a outra mão a verter incenso, com a legenda: [AN]NONA 

AVGG. 
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Estado de conservação: médio 

Dimensões: diâmetro: 29; espessura: 3. 

Cronologia: 244-249 ou 245-247 d.C.     

Observações: Roman Imperial coinage, IV (III), p. 103, nº. 270 e p. 90, nº. 168. 

 

N.º de catálogo: 50 

Localização: sepultura 12 

Forma: argola de ferro 

Estado de conservação: médio, com a superfície muito alterada pela oxidação do ferro.   

Dimensões: diâmetro: 35; espessura: 5 

 

N.º de catálogo: 51 

Localização: sepultura 12 

Forma: objecto de ferro em forma de “J”. 

Descrição: pequeno espigão de ferro curvado numa extremidade, formando um gancho de 

forma semicircular, e na outra, com um resto de pequeno elemento de ferro de forma 

quadrada. A peça tem uma forma aproximada em “J”. 

Estado de conservação: médio, com a superfície muito alterada pela oxidação do ferro.   

Dimensões: comprimento: 80; espessura: 9 

Cronologia: século III-IV d.C. 

 

N.º de catálogo: 52 

Localização: sepultura 12 

Forma: pico de ferro 

Descrição: ferramenta com duas extremidades opostas e formalmente distintas. Uma delas 

com secção aproximadamente quadrada e extremidade pontiaguda (pico), a outra é mais larga, 

com secção rectangular e menos espessa (lâmina). A meio das duas partes da ferramenta tem 

um orifício circular para encaixe do cabo de madeira. A sua forma é igual a uma picareta, mas 

de menores dimensões 

Estado de conservação: médio, com a superfície muito alterada pela oxidação do ferro. 

Dimensões: comprimento do pico: 90; comprimento da lâmina: 85; espessura do pico (secção 

quadrada) 9X9; espessura da lâmina, (secção rectangular): 6x21; diâmetro do encaixe do cabo: 

15 

Cronologia: século III-IV d.C. 

 

N.º de catálogo: 53 

Localização: sepultura 12 

Forma: escopro/formão (?) 

Descrição: ferramenta de ferro, com uma das extremidade fina e pontiaguda, de secção 

quadrada e a outra com forma e secção aproximadamente rectangular. A sua forma original 

encontra-se muito alterada pela oxidação do ferro, não sendo possível perceber exactamente o 

seu tipo de gume ou mesmo qual das extremidades seria a sua parte funcional, que parece ser 

a mais larga. A extremidade mais fina, em espigão, seria para fixar a peça a um cabo de 

madeira.  

Estado de conservação: médio, com a superfície muito alterada pela oxidação do ferro. 

Dimensões: comprimento: 110; espessura: 10; 5 

Cronologia: século III-IV d.C. 

Observações: a possível utilização de um cabo de madeira pode indicar que a ferramenta teria 

uma função relacionada com a madeira, e não com o trabalho da pedra.  

 

N.º de catálogo: 54 

Localização: sepultura 12 
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Forma: escopro/formão (?) 

Descrição: ferramenta de ferro, com uma extremidade fina e pontiaguda de secção quadrada 

e a outra com forma e secção rectangular, que parece corresponder à sua parte funcional. A 

parte mais fina seria destinada ao encaixe da ferramenta num cabo de madeira. A sua forma 

original encontra-se muito alterada pela oxidação do ferro, não sendo possível perceber o tipo 

de gume que teria. 

Estado de conservação: médio, com a superfície muito alterada pela oxidação do ferro. 

Dimensões: comprimento: 120 (50; 70); espessuras: 7; 6 

Cronologia: século III-IV d.C.    

Observações: a utilização de um cabo de madeira estaria relacionada com o trabalho da 

madeira, e não da pedra. 

 

N.º de catálogo: 55 

Localização: sepultura 12 

Forma: escopro/formão (?) 

Descrição: ferramenta de ferro, com uma extremidade bastante fina e pontiaguda, com secção 

quadrada, destinada a fixar a peça a um cabo de madeira. A outra extremidade tem uma forma 

rectangular alongada de secção aproximadamente quadrada, mas difícil de caracterizar porque 

a sua forma original se encontra muito alterada pela oxidação do ferro. 

Estado de conservação: médio, com a superfície muito alterada pela oxidação do ferro 

Dimensões: comprimento: 110; espessuras: 15, 5 

Cronologia: século III-IV d.C.    

Observações: a possível utilização de um cabo de madeira pode indicar que a ferramenta teria 

uma função relacionada com a madeira, e não com o trabalho da pedra. 

 

N.º de catálogo: 56 

Localização: sepultura 12 

Forma: foice 

Descrição: pequena foice de ferro com uma pequena lâmina de forma oval a terminar num 

bico e uma extremidade pontiaguda, para fixação no cabo de madeira. 

Estado de conservação: média, muito afectada pela oxidação do ferro. 

Dimensões: comprimento: 190 (lâmina 80; encaixe 110); espessuras: (encaixe) 5; (lâmina) 3; 

largura da lâmina: 80 

Cronologia: século III-IV d.C. 

Observações: ferramenta relacionada claramente com funções agrícolas, designadamente 

com a recolha de frutos, como as uvas na vindima. 

 

N.º de catálogo: 57 

Localização: sepultura 12 

Forma: moeda 

Descrição: moeda com as superfícies ilegíveis.  

Estado de conservação: mau 

Dimensões: diâmetro: 27; espessura: 3. 

 

N.º de catálogo: 58 

Localização: sepultura 13 

Forma: prato  

Descrição: prato com bordo em aba horizontal larga e ligeiramente inclinada para o interior, de 

corpo hemisférico e com a base plana e maciça.  

Pasta: terra sigillata clara C, de cor alaranjada (2,5 YR 6/8). 
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Superfícies: as superfícies desta peça encontram-se bastante mal conservadas, muito 

desgastadas, havendo apenas vestígios muito residuais do engobe, que tem uma cor quase 

igual à pasta (2,5 YR 5/8), sendo impossível descrever outras características deste engobe.                   

Estado de conservação: bom (com excepção do engobe). 

Dimensões: altura: 44; diâmetro do bordo: 220; pé: d: 91; a: 3. 

Tipologia: prato da forma Hayes 45 B (HAYES, 1972). 

Cronologia: Hayes: 230/240 a 320 d.C.     

 

N.º de catálogo: 59 

Localização: sepultura 13 

Forma: tigela 

Descrição: tigela carenada, com a parte superior da parede ligeiramente esvasada e recta, 

com o bordo espessado e biselado para no interior, com um pé com uma convexidade central 

no exterior.   

Pasta: 1A. Laranja (2,5 YR 7/8), moderadamente compacta, com CNP de quartzo de pequenas 

e médias dimensões, ocasionalmente maiores. Pequenas e ocasionais micas. 

Superfícies: cobertas por engobe de uma cor igual à pasta (2,5 YR 7/8), fino, conservando-se 

apenas alguns vestígios muito residuais no exterior.           

Estado de conservação: Bom. Inteira, mas com as superfícies muito desgastadas. 

Dimensões: altura: 82; bordo: 186; pé: d: 64; a: 5.   

Tipologia: Produção local ou regional de imitação em cerâmica comum da forma em terra 

sigilatta clara A das formas Hayes 14 A ou 15; Bonifay tipo 7 ou 8. 

Cronologia: Hayes aponta cronologias entre meados do século II d.C. a inícios a meados 

do século III d.C. (1972: 41). Bonifay sugere cronologias para o tipo 7 (= Hayes 14 B) no 

século III d.C. (primeira metade?) e para o tipo 8 (= Hayes 15) a segunda metade do século 

III e século IV d.C. (2004: 159). 

Observações: formalmente esta taça é bastante semelhante com a 22 da sepultura 5, apesar 

de esta apresentar as paredes menos espessas e o seu fabrico ser de maior qualidade.  

 

N.º de catálogo: 60 

Localização: sepultura 13 

Forma: púcaro 

Descrição: púcaro com bordo exvertido e cavado no dorso, com carena a separar o bojo do 

colo, decorado com uma canelura junto da raiz das asas. Tem ainda uma linha horizontal no 

colo e outra no bordo, muito ténues, feitas provavelmente no alisamento da superfície no torno. 

Tem duas asas de secção oval com o centro mais destacado e a base o fundo é plano com a 

base reentrante. 

Pasta: 3. Creme (7,5 YR 6/6), compacta, com CNP de quartzo, pequenos e médios, 

abundantes e micas pequenas e pouco frequentes.  

Superfícies: no interior é acastanhado claro e no exterior castanho claro com manchas 

avermelhadas, com alguns vestígios de engobe castanho-avermelhado (7,5 YR 6/6).                         

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 87; diâmetro máx. 92; bordo: 81; pé: d: 38 a: 6 

Tipologia: púcaro de bordo contracurvado, tipo 3 c de Nolen (NOLEN, 1985 e 1995-1997). 

Cronologia: meados do século II d.C. e século III, talvez ligeiramente mais tardia. 

 

N.º de catálogo: 61 

Localização: sepultura 13 

Forma: lucerna 

Descrição: depósito redondo, orla larga e ligeiramente convexa, com vestígios de decoração 

com oito motivos florais. O disco é separado da orla por uma moldura e está decorado com a 

representação de um busto feminino com a cabeça virada para a esquerda, com uma fita no 
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cabelo, com uma túnica presa aos dois ombros. Do lado direito encontra-se um jarro com uma 

asa, colocado sobre um suporte de pés recurvados. À esquerda da figura encontra-se uma 

representação que não é clara, talvez de um candelabro. O bico é redondo, tem vestígios de 

fogo, com uma lacuna da superfície precisamente na zona da sua ligação com a orla, que não 

permite esclarecer relativamente à existência de algum elemento decorativo que assinale esta 

separação, não sendo claro se a ligação do bico com a orla é feita directamente, como parece, 

ou se eventualmente restam ainda indícios da tradicional linha curva em forma de coração no 

lado direito. 

O fundo encontra-se muito mal conservado e teve de ser, em grande medida, restaurado, bem 

como parte do disco e reservatório. A asa é muito semelhante à da lucerna CRB 12, do tipo 

Ponsich 7, com perfuração.  

Pasta: peça inteira. Compacta e bem depurada, com poucos e pequenos CNP de quartzo 

visíveis à superfície, de cor castanha avermelha. 

Superfície: vestígios residuais de engobe castanho, com vestígios de fogo na parede do 

reservatório (7,5 YR 7/6).             

Estado de conservação: médio. Peça restaurada por ter sido recolhida muito fragmentada.  

Dimensões: comprimento máx. 116; altura do depósito: 34 mm; diâmetro máx. 8 

Tipologia: Dressel-Lamboglia 28B; Deneauve VIII C; Ponsich III C. 

Cronologia: século II-III d.C., talvez ligeiramente mais tardio. Neste caso, será post quem 

segundo quarto do século III a.C.  

Paralelos: paralelos aproximados para a decoração do disco desta peça:  

Torre das Arcas (ALARCÃO e PONTE, 1976: 12, Est. 4, n.º 23); Conimbriga (BELCHIOR, 

1969: 63-64, estampa XX, n.º 2 e pág. 43, estampa X, n.º 2). 

Observações: trata-se de uma produção em sobremoldagem, mas a nitidez dos elementos 

decorativos, comparativamente às restantes lucernas deste conjunto, denunciam, ainda assim, 

um fabrico de maior qualidade. 

 

N.º de catálogo: 62 

Localização: sepultura 13 

Forma: moeda 

Descrição: moeda ilegível. 

Estado de conservação: mau 

Dimensões: diâmetro: 32; espessura: 3 

 

N.º de catálogo: 63 

Localização: sepultura 14 

Forma: prato 

Descrição: corpo hemisférico com o bordo a formar uma aba larga e horizontal, decorada com 

roleta que abrange quase a totalidade da largura disponível. A aba do bordo tem ainda uma 

ranhura que a delimita no exterior e que enquadra a sua decoração. 

Pasta: 2. Castanha clara (10 R 5/8) com CNP de feldspato pequenos e médios frequentes e 

quartzo, médios e pequenos.             

Superfícies: os vestígios de engobe conservados são semelhantes à cor da pasta (2,5 YR 

6/8).             

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 420; bordo: 210; pé: d: 75 a: 3      

Tipologia: imitação em cerâmica comum da forma de terra sigillata hispânica 4.  

Cronologia: século I – II d.C. – inícios do século III. 

 

N.º de catálogo: 64 

Localização: sepultura 14 

Forma: púcaro 
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Descrição: púcaro com o bordo recto e evasado, de bojo com carena arredondada e decorada 

por uma canelura abaixo da raiz das duas asas, de secção rectangular com espessamento 

central. A sua base é discóide de assentamento ligeiramente reentrante.  

Pasta: 1B. Laranja (7,5 YR 6/8), porosa, com CNP de quartzo, cerâmica triturada, de tamanhos 

pequenos e médios com presença moderada, micas pequenas.  

Superfícies: creme claro (7,5 YR 7/8), com vestígios muito residuais de engobe alaranjado no 

exterior (7,5 YR 7/8).             

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 107; diâmetro máx. 94; bordo: 69; pé: d: 42 a: 2.     

Tipologia: púcaro de tipo 2 A de Nolen (NOLEN, 1985 e 1995-1997). 

Cronologia: Flávios a meados do século III d.C. 

 

N.º de catálogo: 65 

Localização: sepultura 14 

Forma: copo 

Descrição: copo de corpo oval, com o bojo largo, decorado por quatro depressões grandes, 

fundas e arredondadas e a base e o bordo mais estreitos. O bordo é exvertido e o fundo é 

discóide e plano. Apresenta uma fina canelura abaixo do bordo, acima das depressões.  

Pasta: 2. Castanha clara, com CNP de feldspato pequenos e médios frequentes e quartzo, 

médios e pequenos.  

Superfícies: vestígios de engobe castanho claro (7,5 YR 6/8).                            

Estado de conservação: bom 

Dimensões: altura: 99; diâmetro máx. 98; bordo: 80; pé: d: 39 a: 3. 

Tipologia: cerâmica comum inspirada no copo da forma Isings 32; Nolen copo 509 (NOLEN, 

1985) 

Cronologia: meados do século I d.C. e século III d.C. 

Observações: peça com paralelos em materiais de cerâmica comum, inspiradas nos copos de 

vidro e de paredes finas. 

 

N.º de catálogo: 66 

Localização: sepultura 14 

Forma: argola de ferro 

Descrição: argola em ferro 

Estado de conservação: médio 

Dimensões: diâmetro: 36 espessura: 5 

Observações: pode corresponder a um elemento de ferramenta de que não se conservaram 

outros elementos de material mais perecível (madeira, fio). 

 

N.º de catálogo: 67 

Localização: NE da necrópole, sem associação a qualquer sepultura  

Forma: lucerna 

Descrição: Lucerna de disco de forma circular e pequeno bico arredondado com vestígios de 

fogo e directamente ligado à orla, com disco convexo e decorado, separado da orla, que é 

larga, convexa e lisa, por uma moldura destacada em relevo. A asa ergue-se acima do disco e 

é perfurada (tipo Ponsich 8). O fundo está pouco definido, em virtude de se tratar de uma peça 

de remoldagem, sendo ainda perceptível o relevo da linha que procura dar o efeito de pequeno 

pé anelar, no centro do qual há um pequeno ponto. A peça foi produzida por sobremoldagem e 

apresenta alguns defeitos de fabrico que denunciam o pouco cuidado tido na sua produção e 

acabamento, que parecem resultar de uma má ligação das duas partes do molde, o que fez 

com que a peça esteja desequilibrada nas proporções e o fundo se encontre ligeiramente 

descentrado.  
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O estado de conservação da superfície e particularmente da zona do disco, aliado ao facto de 

se tratar de uma peça produzida a partir de remoldagem, não permitem uma clarificação acerca 

do motivo decorativo que se encontra muito pouco perceptível. Os elementos visíveis apontam 

para uma decoração em relevo desenvolvida de forma radial a partir do centro do disco, onde 

se encontraria o orifício de alimentação, que não se conservou. Apesar de não ser 

absolutamente claro o motivo decorativo, que pode ser geométrico ou uma representação 

vegetalista, parece-me que esta última hipótese deverá ser a que mais se aproxima da 

representação do disco, que possivelmente seria uma rosácea, eventualmente de 12 pétalas.  

Pasta: vermelha alaranjada (10 R 5/8), compacta e com CNP de pequenas dimensões.  

Superfícies: em relativo bom estado de conservação, mas quase sem vestígios de engobe (10 

R 6/8).             

Estado de conservação: médio 

Dimensões: altura do depósito: 30; diâmetro máx. 76; comprimento máx. 114. 

Tipologia: Deneauve VII-VIII Dressel-Lamboglia 28 

Cronologia: séculos II- III d.C. 

Observações: A peça foi recolhida com algumas fracturas, tendo sido possível, em laboratório, 

fazer a sua reconstituição quase integral, estando omissa a zona do orifício de abastecimento 

no disco, parte da orla e do reservatório. À semelhança de outras lucernas desta colecção, a 

produção a partir de remoldagens de outros materiais, faz com que alguns elementos 

característicos, geralmente usados como definidores dos diferentes tipos dentro do grupo das 

lucernas de disco, se tornem muito discretos ou que desapareçam. É o caso desta lucerna, em 

que a decoração do disco é praticamente imperceptível e a ligação do bico com a orla se faz 

sem qualquer elemento delimitador. As características formais desta peça remetem 

genericamente para o grupo das lucernas de disco com bico arredondado sem volutas. 

Este motivo decorativo é relativamente frequente na decoração das lucernas  

 A decoração do disco com motivos florais, entre os quais as rosáceas com diferentes números 

de pétalas, ou trevos de quatro folhas, é um motivo relativamente recorrente em vários tipos de 

lucernas de disco, mas que se encontra também presente em peças mais antigas, de volutas, 

prolongando-se nos materiais paleocristãos.  

Na colecção do Paço Ducal de Vila Viçosa existe uma lucerna proveniente de Peroguarda, que 

apesar de ter dimensões ligeiramente mais reduzidas, tem uma forma e decoração muito 

semelhante com CRB 67 (ALARCÃO-PONTE, 1976: 3, Est. II, nº. 11). As autoras integram a 

peça no tipo das lucernas de bico redondo (Dressel-Lamboglia 20, Deneauve VII-A). Nos 

materiais provenientes de Peroguarda, uma segunda lucerna tipo Dressel 20 pode ser 

apontada como paralelo próximo para a CRB 67 (RIBEIRO, 1959: 99, Est. VIII, 29). 

Em Conimbriga foram também recolhidas vários fragmentos de disco decorados com este 

motivo, de que destacamos o nº. 124, para a qual a autora estabelece como paralelo 

precisamente uma lucerna de Peroguarda, do tipo Dressel-Lamboglia 20 (BELCHIOR, 1969: 

56, estampa XIII, nº. 5). Outros fragmentos provenientes de Conimbriga pertencem ao tipo B-II 

(forma Deneauve IV-B), sendo os restantes do grupo B-III, onde se incluem os pequenos 

fragmentos inclassificáveis (ALARCÃO, 1976: pl. XXV nº. 42 e pl. XXVIII nºs 104-106). 

Na colecção de Santa Bárbara existem também várias lucernas decoradas com rosáceas, 

sendo o número Lu 491 o que mais se aproxima de CRB 67, pela decoração do disco com 

rosácea de 12 pétalas, igualmente do tipo Dressel 20 (MAIA, 1997: 122). 

Em Scallabis foram também identificados dois pequenos fragmentos de disco decorados com 

rosácea, mas sem classificação tipológica ou atribuição cronológica (PEREIRA, 2008: 91, Est. 

VI, nºs 23 e 58). 

Em Mérida foram igualmente identificados vários fragmentos de disco decorados com rosetas 

ou margaridas, alguns com pastas iguais às produções de paredes finas. Deste conjunto, 

apenas uma lucerna apresenta um disco semelhante à peça do Casal do Rebolo e que o autor 

relaciona, entre outras, com a já referida peça n.º 124 de Conimbriga. Estes materiais 

distribuem-se pelas formas VII e A e VIII B de Deneauve, sendo apontada uma cronologia entre 
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a segunda metade do século II d.C. e os Severos, com base na origem dos materiais, que são 

na totalidade provenientes da oficina de GES. (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2002: 141, FIG. XV, n.º 

212).  

Em Maiorca (Pollentia) os fragmentos de lucernas com esta decoração encontram-se 

distribuídos por várias formas, de que destacamos algumas pela semelhança formal com CRB 

67, designadamente pela associação entre o motivo decorativo e a orla larga e lisa 

(PALANQUES, 1992, Lam. XVIII, n.º 568; Lam. XXIX, n.º 719; Lam. XXV, nºs 883 e 895 e Lam. 

XL, n.º 1119). O número 568 é da forma Bisi H e o 719 Dressel 28, sendo os restantes de 

formas indeterminadas.  

Nas produções Norte Africanas há paralelo numa lucerna da Mauritânia, do tipo Ponsich III B 1, 

com cronologia entre meados do século I e o século III d.C. (PONSICH, 1961, Pl. XXII, n.º 296).  

Em Cartago, este tipo decorativo encontra-se presente em lucernas sem asa do tipo IV D e VII 

D de Deneauve (DENEAUVE, 1969: 121, Pl. XLII, n.º 373 pág. 191, Pl. LXXXII, n.º 900) e 

noutras com asa e com a orla decorada, do seu tipo VIII-B (Idem: 194, Pl. LXXXIII, n.º 918 e 

pág. 204, Pl. XC, n.º990). Igualmente de Cartago, provêm várias lucernas com os discos 

decorados com rosáceas e com as orlas lisas, com cronologias entre o fim do século II d.C. e o 

primeiro quarto da centúria seguinte e a segunda metade do século II d.C. e o primeiro terço do 

século III (BONIFAY, 2004: 317, fig. 179, 25; e 322, fig. 180, 1-2). Este padrão perdura em 

lucernas designadas “tardias de tradição antiga”, durante o século III, IV e inícios do V d.C. 

(Idem: 329, fig. 184, n.º 7; pág. 343, fig. 193, n.º 3 e pág. 347, fig. 194, nºs 1 e 2).  

A peça do Casal do Rebolo não foi recolhida num contexto associado a outros materiais que 

permitam definir melhor a sua cronologia, no entanto, esta lucerna encontra-se claramente 

associada à área sepulcral, com início da ocupação provavelmente no princípio do século III 

d.C., devendo a sua cronologia situar-se naquele século. 

   

 

 


