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RESUMO

A ocupação do século VI a.n.e. no Castelo de Castro Marim encontra-se na sequência directa das anteriores, sendo
inquestionável a manutenção da matriz oriental evidenciada no espólio e na arquitectura. A ocupação registada entre os
finais do século VI e a primeira metade do século V permite-nos antever um momento de retracção, retracção essa que
está materializada na escassez ou mesmo ausência de importações, na redução da área habitada e na inexistência de
novas construções. Esta reestruturação permite o despontar, na segunda metade do século V a.n.e., de uma intensa ocu-
pação acompanhada por uma alteração significativa na cultura material, ainda que o cariz cultural se tenha mantido me-
diterrâneo por excelência. A análise efectuada evidencia que o território a Ocidente do rio Guadiana corresponde a uma
extensão do mundo andaluz, parecendo claro que os mesmos centros exportadores abasteceram os dois «mercados» de
produtos alimentares e manufacturados.

RESUMEN

La ocupación del siglo VI en el Castillo de Castro Marim se encuentra en sucesión directa con las anteriores, siendo
indiscutible el mantenimiento de la impronta oriental evidenciada tanto por el registro mueble como por la arquitectura.
La ocupación registrada entre fines del VI y mediados del V permite apreciar un momento de recesión que se manifiesta
en la escasez o incluso ausencia de importaciones, en la reducción de la zona habitada y en la inexistencia de nuevas
construcciones. Esta reestructuración permite, en la segunda mitad del V el despegue de una intensa ocupación acom-
pañada por una alteración significativa de la cultura material, aunque el ambiente siga siendo de carácter mediterráneo.
El análisis efectuado evidencia que el territorio al oeste del Guadiana corresponde a una extensión del mundo andaluz,
pareciendo claro que los mismos centros exportadores abastecieron tanto el “mercado” de productos alimentarios como
el de manufacturas.

ABSTRACT

The occupation of Castro Marim’s castle in the 6th century A.D. follows the previous ones, being undeniable the keep-
ing of the oriental pattern on the pieces and architecture. The traces of the occupation that occurred between the late 6th

century and the first half of the 5th allow us to anticipate a moment of retraction materialised on the scarceness or even
absence of imports, on the reduction of inhabited area and the inexistence of new buildings. This reshuffle permits the
blossom, on the second half of the 5th century A.D., of an intense occupation followed by significant change on the ma-
terial culture, though it stills keeps its Mediterranean roots. The analysis made shows that the territory located on the
west of the Guadiana river corresponds to an extent of the andaluzian world, seeming evident that the same exporting
centres supplied the two “markets” with alimentary and manufactured products.
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Fig. 1.– Situaçao do Castelo do Castro Marim na foz do
Guadiana.

sítio a revelar inúmeras afinidades com o panorama
da Andaluzia Ocidental (Arruda 1983-84, 1986,
1996, 2000, 2001, 2002a, 2002b, 2003, 2005; Ar-
ruda, Freitas e Oliveira no prelo; Freitas 2003,
2005; Oliveira 2006 e neste mesmo volume).

Não podemos deixar de referir nesta breve in-
trodução que o Castelo de Castro Marim se im-
plantou estrategicamente entre o interior serrano e
o litoral, numa área de contrastes de montes e sa-
pais, onde outrora se encontrava o Guadiana
(Fig.1). Esta dualidade entre o litoral plano, calcá-
rio e argiloso e a serra, denominada por Orlando
Ribeiro de “mar de cerros” de xisto, define duas
economias distintas, baseadas na pesca e na agri-
cultura de regadio, na zona litoral, e na pastorícia e
agricultura de sequeiro, no interior. A existência
destes dois “algarves” consubstancia-se, de igual
forma, na desigualdade da ocupação do espaço e na
diversidade do povoamento que se observa nestas
duas áreas.

O presente trabalho sobre a ocupação sidérica
de Castro Marim baseia-se numa análise contextual
das evidências registadas durante o processo de es-
cavação e do espólio associado a estas, de modo a
validar, na medida do possível, as observações
efectuadas.

2. O SÉCULO VI A.N.E.

2.1. A ARQUITECTURA

Em termos arquitectónicos, a ocupação do Cas-
telo de Castro Marim durante o século VI a.n.e. ca-
racterizou-se por um aumento significativo da área
construída, relativamente à fase anterior (Arruda,
Freitas e Oliveira no prelo). Estas novas constru-
ções assentaram sobre os derrubes dos edifícios do
século VII a.n.e., bem como sobre alguns estratos
de nivelamento, que visaram preparar o terreno
para as novas estruturas. O espaço construído or-
ganizava-se em torno de arruamentos, que funcio-
naram como elementos estruturantes na
distribuição dos edifícios (Fig. 2).

Neste caso, está a área 16 que foi, num primeiro
momento, um espaço aberto, muito possivelmente
uma rua, que dividia duas áreas edificadas distintas:
a mais próxima da encosta e a situada imediata-
mente a sul. A primeira apresentava uma orienta-
ção distinta das restantes, seguindo de perto a que
existia no mesmo lugar, na fase construtiva ime-
diatamente anterior, sendo composta por quatro
compartimentos adossados entre si. As suas carac-
terísticas construtivas, bem como a evidente ma-

1. INTRODUÇÃO

As escavações arqueológicas levadas a efeito
no Castelo de Castro Marim entre 1983 e 1988 e
2000-2003 permitiram pôr a descoberto uma área
relativamente ampla (cerca de 500 m2) e obter
dados sobre a cronologia da ocupação humana do
sítio que se implanta na pequena colina da margem
direita do estuário do Rio Guadiana (entre outros:
Arruda 1986, 1988, 1997a, 1997b, 1999-2000,
2000a, 2000b, 2001, 2003, 2005a, 2005b, Arruda
et al. 2006, Arruda, Freitas e Oliveira, no prelo; Ar-
ruda et al., no prelo). Os trabalhos de campo possi-
bilitaram também recuperar informação sobre a
arquitectura, cultura material e matriz cultural dessa
ocupação, ao longo de toda diacronia (Ibidem e
Freitas 2005; Sousa 2005; Oliveira 2006).

Assim, podemos afirmar que a instalação de po-
pulações neste sítio do Algarve Oriental se iniciou
ainda durante o final da Idade do Bronze e que, du-
rante a Idade do Ferro e época romana, o sítio per-
maneceu ocupado. É também evidente que a partir
do século VII a. C. os habitantes de Castro Marim
entraram em contacto com os colonos fenícios
então já instalados em Huelva e na região do es-
treito de Gibraltar, passando a realidade material do
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Fig. 2.– Castro Marim. Fase IV (sec. VI a. C.)

cionado como uma pequena praça entre as áreas
edificadas, estava parcialmente estruturada por blo-
cos de pedra.

O edifício era composto por, pelo menos, dois
compartimentos de planta rectangular, perpendicu-
lares entre si, cujo acesso se fazia pelo mesmo es-
paço exterior. O maior deles (o 27) estava orientado
no sentido Sul/Norte e confinava com o 26, orien-
tado Oeste/Este. Deste último, sabemos apenas que
era pavimentado por rocha desagregada de tonali-
dade verde e que a entrada era aberta a sul. Não se
documentaram quaisquer estruturas no seu interior.

O compartimento 27 tinha a sua entrada aberta
a este, com um “degrau” exterior, que, em duas pe-
quenas áreas, estava pavimento por conchas. Daqui
acedia-se à soleira do compartimento, que se en-
contrava sobrelevada em relação ao piso de rocha
moída esbranquiçada, documentado no seu interior.
A duas das suas paredes foram adossados bancos
corridos. Paralelamente ao banco do lado norte,
existia, um pouco acima do nível do solo, também
um pequeno lajeado. Importa referir que todos estes
elementos construtivos se encontravam cobertos
por rocha moída de cor esbranquiçada. Aproxima-
damente no centro deste compartimento, encon-
trava-se uma estrutura com 0,92 x 1,30 m, que se
levantava apenas 10 cm do solo. Era formada por
uma moldura de terra misturada com rocha moída,

nutenção arquitectónica destes compartimentos que
seguem a orientação da vertente da colina, permi-
tem sugerir que se trata de um segmento de uma es-
trutura defensiva de tipo casamata, ainda que esta
interpretação seja uma hipótese a necessitar de con-
firmação. A muralha da Idade do Ferro, a confir-
mar-se a sua existência, deve encontrar-se destruída
em alguns troços e em outros sob a fortificação
construída durante a Idade Moderna.

A sul da rua, desenvolvia-se um edifício com
oito compartimentos, ainda que a construção de al-
guns deles possa não ter sido simultânea. A orien-
tação era noroeste/sudeste, com a excepção dos
compartimentos 23 e 24, que se encontravam ligei-
ramente desviados. Neste complexo, o comparti-
mento 22 é o que apresenta maiores dimensões,
sendo que, no seu interior, foram adossados às pa-
redes bancos corridos, cuja face interna se encon-
trava rebocada por rocha moída esbranquiçada,
semelhante à utilizada no piso que lhe servia de
base. A planta dos compartimentos 23 e 24 encon-
tra-se muito truncada, sendo, no entanto, perceptí-
vel que se tratava de um mesmo espaço com uma
divisória interna e que apresentava uma variação
na orientação predominante deste complexo.

Desta fase construtiva, delimitou-se ainda um
outro edifício a sul do anterior e dele separado por
uma área pavimentada. Esta, que julgamos ter fun-
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res e Badajoz (Hernandez 1979; Fletcher 1957) e
no Cabeço de Vaiamonte, Castro da Azougada e
Castro de Segóvia (Gamito, 1983; Dias et al.,
2005), bem como em Santa Olaia (Rocha 1908:
Est. XXIII; Pereira 1997: 247, Fig. 116)

2.2.2. Cerâmica Cinzenta

Em Castro Marim, a cerâmica cinzenta é abun-
dante e, tal como acontece com a cerâmica comum,
a forma mais frequente é a taça hemisférica, com o
bordo ligeiramente espessado interiormente e o
fundo destacado e ligeiramente côncavo (Fig. 5).

As taças carenadas são, de igual forma, nume-
rosas, enquanto que os pratos e as formas fechadas
são consideravelmente mais escassos. Nestas últi-
mas formas, cabem as panelas, por vezes com res-
saltos marcados no colo, e os grandes recipientes.
Destaca-se a presença de um prato de cerâmica cin-
zenta com pintura vermelha aplicada e um bojo de
uma forma aberta que apresenta decoração brunida
com motivos geométricos (Fig. 6).

Parece importante, neste contexto, referir que
as decorações brunidas sobre vasos desta categoria
cerâmica são habitualmente escassas, surgindo
principalmente na área do vale do Guadalquivir
(Niebla, Castillo de Doña Blanca, Vaina, el Trobal,
Campín Bajo, Lora del Rio, Alhonoz, Cerro de San
Cristóbal de Estepa e Cerro de la Bienvenida),
ainda que na foz do estuário do Tejo, concretamente
na Alcáçova de Santarém e em Lisboa, ela tenha
sido também reconhecida (Arruda, 1999-2000; Ar-
ruda, et. al 2002). A decoração pintada surge tam-
bém em percentagens escassas, havendo contudo
exemplos da sua utilização em sítios do Levante es-
panhol, da Andaluzia e da Extremadura.

Esta categoria cerâmica é frequente a partir do
século VIII a. C. nos contextos fenícios e orientali-
zantes do vale do Guadalquivir, Levante, Extrema-
dura espanhola, Portugal, e costa granadina e
malaguenha.

2.2.3. A cerâmica de engobe vermelho

O repertório cerâmico de engobe vermelho do
século VI altera-se relativamente às fases anterio-
res, não se encontrando representadas algumas for-
mas anteriormente existentes, nomeadamente as
formas fechadas (jarras, “botellas”, unguentários)
e os suportes (Freitas 2003, 2005).

Tanto as tigelas como os pratos apresentam um
maior número de variantes, notando-se, particular-

que lhe conferia um tom esbranquiçado, enquanto
que o seu interior era preenchido por uma placa de
argila. No canto noroeste, a moldura alargava, de
modo a incluir uma pequena concavidade com 12
cm de diâmetro. No momento anterior à sua cons-
trução, depositou-se neste espaço uma ânfora e uma
«urna» de tipo Cruz del Negro, as quais surgiram
fragmentadas in situ.

Todas as realidades no interior deste comparti-
mento ficaram soterradas por um potente derrube
de pedra. Este derrube sugere que estas paredes po-
deriam ser construídas exclusivamente neste mate-
rial, tal como demonstra que a sua destruição foi
rápida (Arruda, Freitas, Oliveira, no prelo).

2.2. O ESPÓLIO

O repertório artefactual do século VI a.n.e. re-
colhido em Castro Marim sugere que o sítio se en-
contrava plenamente integrado no intenso circuito
comercial orientalizante que atingiu o sul peninsu-
lar, observando-se a manutenção da matriz oriental
registada no século anterior.

2.2.1. Cerâmica Comum

À semelhança do que se observou quer para os
momentos sidéricos anteriores quer para os poste-
riores, a cerâmica comum de cozedura oxidante é o
grupo melhor representado durante o século VI a.
C., compondo-se, na sua maioria, por tigelas he-
misféricas de diversos tamanhos, com o bordo li-
geiramente espessado interiormente. Os fundos
destes recipientes são geralmente destacados, apre-
sentando, por vezes, um ônfalo (Fig.3).

As restantes formas abertas correspondem a
pratos e taças.

Nas formas fechadas, verifica-se uma maior va-
riabilidade tipológica, documentando-se panelas,
jarros e recipientes de grandes dimensões, geral-
mente de colo estrangulado e bordo de secção cir-
cular. Destaca-se a presença de barris destinados ao
armazenamento de líquidos, forma que seria desti-
nada a ser suspensa (Fig. 4). Estes vasos encon-
tram-se habitualmente ausentes do repertório
cerâmico dos sítios orientalizantes e das colónias
fenícias da Península Ibérica, ainda que sejam co-
nhecidas na área ibérica, concretamente em Múr-
cia, Alicante e muito especialmente em Valência
(Nordstrom 1967; Fletcher 1957). No Ocidente, re-
gistaram-se na Extremadura espanhola e no interior
alentejano, concretamente nas províncias de Cáce-
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Fig. 3.– Castro Marim. Tigelas de ceramica comum do séc. VI a. C.

Fig. 4.– Castro Marim. Cerâmica comun do séc. VI a. C.
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Fig. 6.– Castro Marim. Cerâmica cinzenta do séc. VI a. C.

Fig. 5.– Castro Marim. Cerâmica cinzenta do séc. VI a. C.
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Também as «Urnas» de tipo Cruz del Negro
deste momento da ocupação sidérica de Castro
Marim não possuem o típico corpo globular que ca-
racteriza esta forma durante o século VII a.n.e. (Fig.
10).

Os grandes recipientes com bandas, geralmente
de cor vermelha, pintadas sobre o lábio e na super-
fície interna, são também comuns.

As tigelas apresentam uma maior variabilidade
nas cores utilizadas, incluindo, para além do ver-
melho, o castanho e o cinzento.

2.2.6. A cerâmica grega

Relativamente à importação de cerâmicas finas,
salienta-se a presença de fragmento de cerâmica
grega de época arcaica de Figuras Negras. Trata-se
de um alabastron ou olpe de produção coríntia, in-
serido do Coríntio Médio, a que se atribui uma cro-
nologia balizada entre os finais do século VII e o
século VI a. C. (Arruda 2003, 2005b, 2007).

A cerâmica grega do Coríntio Médio é muito
rara no extremo Ocidente, tendo sido, contudo, re-
gistada no território actualmente português também
em Almaraz (Arruda, 2005b). Está representada em
Huelva por fragmentos em tudo idênticos ao de
Castro Marim (Rouillard 1991).

2.2.7. Metais

Os artefactos metálicos recolhidos nas unidades
correspondentes ao século VI encontram-se na sua
maioria bastante fragmentados, sendo de difícil
classificação tipológica.

Do conjunto, destacamos a presença de uma fí-
bula de tipo Acebuchal, bem como uma asa, em
forma de ave, pertencente a um recipiente de
bronze, de provável produção grega ou itálica, se-
melhante a uma outra recolhida no povoado de El
Castañuelo na serra de Huelva (Jiménez Ávila
2001). De igual forma, foi possível identificar uma
pinça, anzóis e uma lâmina de bronze.

2.2.8. Ovos de avestruz

Os ovos de avestruz, decorados ou não, sendo
conhecidos no Ocidente, desde o século VIII, tive-
ram grande difusão a partir da centúria seguinte.
São mais frequentes em ambientes funerários, ape-
sar de também surgiram em locais de habitat co-
nectados com a colonização fenícia.

mente nesta última forma e na tigela com caneluras
na superfície externa, uma evolução na sua morfo-
logia que acompanha a tendência verificada nos
restantes sítios orientalizantes na Andaluzia oci-
dental (Fig. 7).

As taças carenadas de parede vertical presentes
em Castro Marim derivam das taças «Fine Ware»,
generalizando-se no repertório da cerâmica fenícia
ocidental a partir do século VII a. C. (Fig. 8). Em
Castro Marim, estas taças integram-se num mo-
mento centrado na primeira metade do século VI a.
C. (Ibidem: 60-67).

Relativamente aos fabricos importados de ce-
râmica de engobe vermelho desta fase, continua a
dominar o grupo do baixo Guadalquivir. As cerâ-
micas de engobe vermelho produzidas em Huelva
estão ainda escassamente representadas, obser-
vando-se que o grupo de provável produção
local/regional está presente em quase todas as for-
mas (Ibidem: 82).

2.2.4. As ânforas

As ânforas associadas aos níveis de ocupação
do século VI cabem, na totalidade, no que é habi-
tualmente designado, genericamente, de R1 (Ar-
ruda, 1999-2000; Arruda, 2003, 2005a e 2005b). O
tipo 10.1.2.1. domina, situação idêntica à de outros
sítios orientalizantes ou conectados com a coloni-
zação fenícia ocidental, estando a sua produção do-
cumentada no sul de Espanha, entre meados do
século VII e meados do século VI a. C. Dentro
deste grande grupo de ânforas de saco, uma outra
forma foi ainda reconhecida, concretamente a que
se pode aparentar com o tipo 10.2.2.1., tipo cuja
produção está também atestada na área meridional
(Ramon 1995) (Fig. 9).

Em ambos casos, as pastas não permitem uma
identificação exacta do lugar de produção, englo-
bando-se, contudo, no que Joan Ramon designou
de grupo ocidental indeterminado.

2.2.5. A Cerâmica Pintada em bandas

A cerâmica pintada em bandas apresenta, nesta
fase, formas frequentes no mundo orientalizante
peninsular, nomeadamente os Pithoi e as Urnas
Cruz del Negro (Arruda, 1999-2000).

Os pithoi são mais abundantes, evidenciando
características formais evolucionadas, nomeada-
mente o bordo de secção sub-circular e colo curto
(Ibidem).
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Os exemplares de Castro Marim encontram-se
muito fragmentados, não apresentando vestígios de
pintura.

No território actualmente português, são co-
nhecidos os exemplares da necrópole do senhor dos
Mártires (Alcácer do Sal), bem como os de Tavira
(AAVV 2003).

2.3. O ABANDONO

A leitura arquitectónica e arqueológica das rea-
lidades do século VI a.n.e. permitiram verificar que
o espaço construído e, às vezes, modificado foi
abandonado de modo repentino, como ficou com-
provado pelos muitos «ocos» que os derrubes dos
compartimentos 26 e 27 evidenciavam.

A cronologia exacta deste abandono é difícil de
definir com exactidão, ainda que a estratigrafia ob-
servada e os materiais recuperados quer nas unidades
correspondentes à área edificada durante o século
VI, quer nas que se podem atribuir ao momento
construtivo imediatamente posterior, possam lançar
alguma luz sobre o tema. De facto, e infelizmente, os
materiais datantes dos finais do século VI e da 1ª me-
tade do V são inexistentes em Castro Marim, e a cro-
nologia só pode ser atribuída tendo em consideração
a estratigrafia relativa que se observou.

Os dados estratigráficos permitem afirmar que
alguns dos edifícios que atribuímos ao século VI
a.n.e., concretamente os compartimentos 26 e 27,
devem ter-se mantido em funções ainda durante a
1ª metade da centúria seguinte. O restante espaço
não apresenta construções desta cronologia, tendo
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Fig. 8.– Castro Marim. Cerâmica de engobe vermelho do séc. VI a. C.

Fig. 7.– Castro Marim. Cerâmica de engobe vermelho do séc. VI a. C.
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Fig. 9.– Castro Marim. Ânforas do séc. VI a. C.

sido exclusivamente utilizado como uma zona de
grandes fossas de despejo de detritos.

Como se verá já de seguida, um outro complexo
arquitectónico é construído sobre os derrubes da-
quele que descrevemos anteriormente. E, nos ní-
veis de construção deste novo conjunto de edifícios,
pudemos recuperar cerâmica grega, nomeadamente
fragmentos de taças Castulo. Esta circunstância
permite que seja possível datar as novas constru-
ções da 2ª metade do século V a.n.e., parecendo
fazer sentido, assim, afirmar que os edifícios que
atribuímos ao século VI estiveram ocupados ainda
durante a 1ª metade da centúria seguinte, uma vez
que se torna difícil entender um abandono do sítio
durante os dois primeiros quartéis do século V.

Parece, no entanto, possível defender, que o pe-
ríodo compreendido entre os finais do século VI e
os meados do século V é um período de alguma re-
tracção económica e urbanística, e que poderá re-
lacionar-se com a chamada crise do século VI.

3. O SÉCULO V

3.1. A ARQUITECTURA

Na segunda metade do século V, assistiu-se, em
Castro Marim, a uma profunda renovação urbanís-
tica, que implicou uma ruptura com o modelo ar-
quitectónico anterior, verificando-se, mesmo, uma
outra orientação na estrutura urbana (Arruda, Frei-

tas e Oliveira, no prelo). Este modelo e esta orien-
tação mantêm-se inalterados até ao início do pe-
ríodo romano-republicano e corresponde à fase
construtiva V (Ibidem) (Fig. 11).

A principal área edificada era composta por dois
compartimentos, que sofreram remodelações. O 29
é de planta simples e rectangular, com estrutura de
combustão (lareira ou altar) no centro. A sacraliza-
ção deste espaço é defensável, uma vez que os três
neonatos inumados sob o seu pavimento são com-
patíveis com esta explicação, explicação que tem
sido também avançada para a área ibérica (AAVV
1989), onde a situação é comum.

Mais difícil de explicar funcionalmente é a vala
e a fossa a ela associada, que, abertas também no
momento da construção deste compartimento, se
mantiveram em funcionamento durante a sua utili-
zação.

O compartimento 31, separado do anterior pela
área 30, parece corresponder a um bothros. Com
efeito, o seu interior era integralmente constituído
por vasos fragmentados in situ (concretamente ân-
foras, cerâmicas áticas, cerâmica «comum» a torno,
cerâmica manual), contas de colar de pasta vítrea e
cerâmica, cossoiros, artefactos de bronze (fíbulas,
anzóis, agulhas, espelho), objectos de uso indeter-
minado de azeviche, bem como pesos de rede. O
conteúdo das ânforas (cevada, grainhas de uva e
preparados de peixe) foi também recuperado.

Como atrás referimos, os espaços construídos
no século V mantiveram-se em funcionamento du-



rante o século IV e III, tendo sido alvo de remode-
lações. O depósito votivo do compartimento 31 é
selado, dividido e acrescentado. No 29, sobrepõem-
se vários de pisos de argila compactada, associados
a uma lareira de características idênticas à do mo-
mento anterior. A área edificada amplia-se com
novas construções, sendo então edificados os com-
partimentos 32 e 33 (Arruda, Freitas e Oliveira, no
prelo).

3.2. O ESPÓLIO

O conjunto artefactual recolhido em unidades
estratigráficas associadas ao século V é muito vasto
e diversificado e, em muitos aspectos, difere do co-
nhecido no período precedente.

3.2.1. Cerâmica Comum

A cerâmica comum de cozedura oxidante man-
tém-se como o grupo tecnológico mais frequente
dentro da baixela cerâmica da segunda metade do

século V a. C. A forma mais abundante é ainda a ti-
gela, sendo escassos os pratos. As formas fechadas
são raras, limitando-se a jarros de pequenas e mé-
dias dimensões.

Os barris, com características morfológicas
idênticas às da fase anterior, mantêm-se no con-
teúdo dos inventários (Fig.12).

3.2.2. Cerâmica Cinzenta

As cerâmicas cinzentas em uso durante a
segunda metade do século V a. C. apresentam
algumas diferenças relativamente ao período pre-
cedente.

Destaca-se, neste contexto, as taças, que, ape-
sar de se manterem como forma mais frequente,
apresentam, na superfície externa, uma série de
caneluras, pouco profundas, que não existiam
anteriormente (Fig. 13), e que são bastante carac-
terística deste momento ocupacional.

As restantes formas são taças, carenadas, com
um ressalto bem marcado sob o bordo.

As formas fechadas estão ausentes.
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Fig. 10.– Castro Marim. Cerâmicas pintadas do séc. VI a. C.
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Fig. 11.– Castro Marim. Fase V (sec. V a. C.)

3.2.3. Cerâmica de engobe vermelho

A cerâmica de engobe vermelho mantém-se
presente em Castro Marim durante o século V,
ainda que, quer as formas quer as técnicas decora-
tivas, tenham sofrido modificações acentuadas,
quando comparadas com as que se recolheram nos
níveis associados às ocupações anteriores (Freitas,
2005a, 2005b).

As tigelas e os pratos são frequentes, consti-
tuindo, no seu conjunto, a grande maioria das peças
identificadas (Fig.14).

Destaca-se o aparecimento da cerâmica de en-
gobe vermelho violáceo, associada a importações
de cerâmica ática da segunda metade do século V e
do século IV a. C. (Ibidem: 68-76).

3.2.4. Ânforas

As ânforas dos tipos 10.1.2.1. e 10.2.2.1.
(Ramon 1995: 230-231, 172-173) desaparecem do
conteúdo dos inventários, o que não significa que,
ainda durante a 2ª metade do século V, não se te-
nham importado produtos envasados em ânforas de
saco ou R1. Com efeito, no depósito do comparti-
mento 31, por exemplo, são significativos em ter-
mos numéricos os exemplares que parecem
constituir evoluções tardias destas últimas (Fig. 15).

No entanto, é este o momento em que a baía ga-
ditana entra em cena como centro abastecedor de
Castro Marim, por excelência. As ânforas Maña
Pascoal A4, tipo 11.2.1.3 de Joan Ramon (1995:
233), encontram-se também presentes no contexto

deposicional do compartimento 31. Trata-se, neste
caso, de exemplares antigos desta forma, pos-
suindo, por exemplo o típico bordo espessado in-
ternamente de perfil triangular (Arruda, 2000a,
2001, 2003, 2005b; Arruda et al. 2006) (Fig.15).

Ânforas produzidas na bacia do Guadalquivir,
concretamente as B/C de Pellicer são também
abundantes neste momento (Ibidem) (Fig.16) e os
dados que a paleo botânica permitiu recolher indi-
ciam que terão transportado, para o sítio algarvio,
produtos agrícolas, concretamente cereais e vinho.

3.2.5. Cerâmica Pintada em bandas

Os registos do século V não incluem qualquer
pithos ou «Urna» Cruz del Negro. As tigelas são
agora a forma mais comum nesta categoria cerâ-
mica, seguindo-se os «lebrillos» (Fig.17). O reper-
tório formal desta categoria é escasso,
comparativamente com o da fase anterior, deno-
tando-se, de igual forma, uma monotonia na deco-
ração aplicada.

3.2.6. Cerâmica grega

A cerâmica grega do século V a. C. é muito
abundante em Castro Marim (Arruda, 1997). É
constituída exclusivamente por exemplares áticos,
dominando a cerâmica de verniz negro. Nesta ca-
tegoria, as taças Cástulo são as mais abundantes,
mesmo que ainda no grupo das kilikes se tenham
reconhecido exemplares da classe delicada, de



Stemless Cup e de Plain Rim Cup (Ibidem; Arruda
2007).

Quanto à cerâmica de figuras vermelhas foram
identificados fragmentos incluíveis no Grupo do
Pintor de Marlay (Ibidem; Arruda 2007).

3.2.8. Metais

Os artefactos metálicos pertencentes à fase V
encontram-se em melhor estado de conservação do
que os de etapas anteriores, sendo originários, na
sua maioria, do depósito definido no interior do
compartimento 31.

Identificaram-se anzóis, alfinetes de cabelo e
dois espelhos. As fíbulas são de tipo anular Hispâ-
nico.

3.2.9. Objectos de vidro

Em contextos do século V a. C., recolheram-se
alguns artefactos de vidro, dos quais destacamos
dois fragmentos de unguentários polícromos (azul
e amarelo).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ocupação do século VI a.n.e. em Castro
Marim está na sequência directa das anteriores. Com
efeito, a matriz oriental que o espólio e a arquitec-
tura evidenciam não constitui, neste momento, uma
novidade, uma vez que já estava presente durante o
século VII. A integração do sítio numa koiné orien-
talizante, que englobou uma vasta área peninsular, é
evidente, e as suas relações com o mundo fenício
ocidental da área do Estreito e de Huelva e com o
vale do Guadalquivir são inquestionáveis.

Como já foi defendido em textos anteriores (Ar-
ruda, 2005; Arruda, Freitas e Oliveira, no prelo; Ar-
ruda e Celestino Perez, no prelo), os dados
disponíveis permitem admitir que a área interven-
cionada correspondeu a um espaço de cáracter cul-
tual em ambiente urbano desde o início da
diacronia sidérica. A estrutura rectangular registada
no interior do compartimento 27 da fase IV parece
corresponder a um altar, com semelhanças com os
que assim foram considerados no Carambolo (Ro-
dríguez Azogue e Fernández Flores 2005), Cória
del Río (Escacena e Izquierdo 1998), Cancho
Roano (Celestino 2001) e Cerro de la Mesa (Ortega
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Fig. 12.– Castro Marim. Cerâmica comun do séc. V a. C.
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Blanco y Valle Gutiérrez 2004). Estes altares loca-
lizam-se preferencialmente, tal como no caso de
Castro Marim, no interior de edifícios de planta rec-
tangular onde ocorrem bancos corridos ao longo
das paredes, que poderiam servir para depositar
oferendas. O piso de conchas remete, de igual
forma, para um âmbito ritual, à semelhança dos
identificados no Baixo Guadalquivir, no santuário
de El Carambolo (Carriazo 1970,1973; Rodríguez
Azogue e Fernández Flores 2005)

Também à semelhança do que se passa em mui-
tos dos sítios integrantes desta Koiné, os finais do
século VI e a primeira metade do século V corres-
pondem a um momento de retracção, retracção essa
que está materializada na escassez ou mesmo au-
sência de importações, na redução da área habitada,
na inexistência de novas construções ou reparação
das anteriores. Relacionar estes dados com a cha-
mada crise do século VI é contudo mais problemá-
tico. Porém, parece claro que o modelo económico,
e talvez político e cultural, que esteve na base do
mundo «semitizado» da região meridional da Pe-
nínsula Ibérica se esgotou algures na segunda me-
tade do século VI, independentemente de esse
esgotamento ser consequência de acontecimentos
políticos ocorridos no Mediterrâneo oriental e cen-
tral, ou decorrer de processos com origem penin-
sular.

Mas, os dados de Castro Marim evidenciam que
a recuperação da crise pôde acontecer, na segunda
metade do século V.

Verifica-se, então, uma profunda alteração es-
trutural em termos arquitectónicos, tendo sido ob-
servado que um outro aglomerado urbano foi
construído sobre os derrubes do anterior. Os com-
partimentos são ainda de planta rectangular, mas é

evidente uma outra orientação dos muros, e uma
nova reorganização do espaço, espaço que funcio-
nou até à época republicana, tendo naturalmente so-
frido remodelações, que não alteraram, contudo, a
concepção, na sua forma geral.

O carácter cultual do espaço continua presente
nesta fase, tendo sido possível identificar um de-
pósito, provavelmente correspondente a um both-
ros, anexo a uma área de culto no compartimento
29. Destaca-se a presença de uma estrutura de com-
bustão na área central desta divisão, à qual asso-
ciamos uma função religiosa. Não podemos deixar
de relembrar a existência três enterramentos infan-
tis, coetâneos do momento de construção deste
compartimento.

Esta renovação na estrutura urbana foi acom-
panhada por uma alteração significativa na cultura
material. Ainda que a matriz cultural se tenha man-
tido mediterrânea por excelência, tal como fica de-
monstrado pela manutenção de engobes, da pintura
em bandas e dos pratos de bordo largo (cada vez
mais largo), a verdade é que, ao nível da cerâmica,
as formas mudam, assim como as técnicas decora-
tivas, destacando-se, neste sentido, o aparecimento
do engobe violáceo. É evidente uma menor varia-
bilidade formal, bem como uma menor presença,
ou mesmo inexistência, dos tipos cerâmicos co-
nectados com a ocupação orientalizante prece-
dente. A cerâmica cinzenta resume-se agora apenas
a uma forma, uma tigela cujas particulares caracte-
rísticas morfológicas, nomeadamente as marcadas
caneluras na parede externa, são reconhecíveis em
outros sítios do Baixo Guadiana, como é o caso de
Mértola e da Azougada, embora neste ultimo sítio
esta decoração surja na cerâmica de produção
“local-regional” (Antunes, 2005).

Fig. 13.– Castro Marim. Cerâmica cinzenta do séc. V a. C.



Fig. 14.– Castro Marim. Cerâmica de engobe vermelho do séc. V a. C.

A análise da ocupação de Castro Marim entre o
século VI e V a.n.e. permitiu constatar a presença
de indicadores de uma clara continuidade ocupa-
cional, mas também algumas alterações. É possível
percepcionar uma manutenção do circuito de dis-
tribuição de produtos importados, através da inte-
gração, no repertório artefactual, das novas formas
ânforicas, das cerâmicas áticas e de engobe violá-
ceo. De igual forma, a partir da segunda metade do
século V a.n.e., é evidente a continuidade na ma-
triz cultural do espólio recolhido, à qual se associa
a manutenção do cariz cultual do espaço, após a
reestruturação urbanística.

Contudo, alguns elementos desta fase constituem
efectivas modificações relativamente ao período an-
terior, o que não autoriza, no entanto, que se possa
falar de rupturas. Com efeito, essas alterações podem
apenas traduzir as novas realidades económicas e
políticas da Andaluzia Ocidental, realidades que ti-
veram as suas repercussões nos territórios que lhe
estavam anexos, como é o caso do Algarve litoral.

Assim, as mudanças e continuidades registadas
em Castro Marim poderão ser explicadas pela exis-
tência de um contexto cultural em progressiva
transformação, contexto que reflecte uma ligação,
ou mesmo uma integração (esta a partir do século
V), na área a oriente do rio Guadiana.

Esta situação parece aplicar-se, de igual forma,
à estratégia de povoamento do Baixo Guadiana du-
rante a Idade do Ferro. Os dados disponíveis para
datas posteriores à segunda metade do século V, in-
dicam, por um lado, continuidade na ocupação dos
sítios de altura (Castro Marim, Mertóla) (Arruda,
1997, 1999-2000, 2003, 2005; Rego et al. 1996; Ar-
ruda, Barros e Lopes, 1998), e, por outro, um novo

As importações incluíam agora cerâmica ática e
os produtos alimentares chegavam envasados em
ânforas fabricadas na baía e na campiña gaditana,
concretamente nos tipos Mañá Pascoal A4, B/C,
ainda que o vinho tenha continuado a chegar em
contentores de tipo R1 muito evoluídos.

O repertório formal orientalizante desaparece,
mas o que existe deixa antever, mais do que uma
ruptura, uma evolução, o que significa que a reali-
dade humana que nesse momento actua no Su-
doeste da Península Ibérica mantém uma idêntica
matriz cultural, profundamente mediterrânea. É o
que parece ficar evidenciado pela evolução dos
morfotipos anfóricos, concretamente R-1 → Maña
Pascual A4 (Ramon, 1995), sendo evidente que se
mantém a mesma área produtora e exportadora,
apesar da morfologia dos contentores ter sofrido
modificações e (ou) evoluções. O que torna claro
que «a evolução na continuidade» verificada tra-
duz, sobretudo, um re-centrar da economia dos cen-
tros fenícios ocidentais e tartéssicos, e que não é
provocada por uma qualquer «invasão» de popula-
ções exteriores à região.

Os resultados que as intervenções dos últimos
10 anos na área da baía gaditana proporcionaram
têm permitiram defender que a recuperação econó-
mica que a Andaluzia Ocidental evidencia a partir
de meados do 1º milénio ficou a dever-se à indús-
tria de preparados à base de peixe. Parece evidente
que o Algarve, muito possivelmente integrado nesta
época na Turdetânia, e, neste caso concreto, o Cas-
telo de Castro Marim, não ficaram à margem dessa
recuperação económica e dessa indústria, tais são
as evidências de um contacto permanente entre as
duas regiões.
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Fig. 15.– Castro Marim. Ânforas do tipo Mañá-Pascual A-4.

Fig. 16.– Castro Marim. Ânforas dos tipo Pellicer B/C.
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Fig. 17.– Castro Marim. Cerâmicas pintadas do séc. V a. C.
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tipo de instalação de características rurais, implan-
tada em esporões baixos e rechãs, sobranceiros a li-
nhas de água permanente e perto de pequenas
várzeas, que se inicia no século IV (Freitas e Oli-
veira, no prelo).
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