
II PARTE



A indústria romana de transformação 
e conserva de peixe em Olisipo

1. A indústria romana de transformação e conserva de peixe 

1.1. Antecedentes pré-romanos

A questão da origem pré-romana desta indústria foi, até há algum tempo, um pressu-
posto a priori, sem confirmação arqueológica (Ponsich, 1988, p. 231). Esta convicção advi-
nha do facto das primeiras referências escritas ao garum remontarem ao século V a.C.
Alguns documentos helénicos falam deste produto, que seria fabricado na cidade púnica de
Gades e muito apreciado nas zonas orientais do Mediterrâneo, nomeadamente de influên-
cia grega e fenícia. O facto de existir, frequentemente, coincidência de localização de fábri-
cas romanas e vestígios de ocupação de influência púnica levou a que se generalizasse a ideia
que todos os estabelecimentos romanos teriam um origem púnica (Ponsich, 1988, p. 233).
No entanto, a identificação de unidades transformadoras de pescado, ocorrida recente-
mente na região de Cádis (precisamente a Gades referida em documentação grega), vem dis-
tinguir com alguma clareza as duas realidades, não sendo regra a sua localização em local
onde se conheçam igualmente fábricas romanas. Estas unidades, classificadas como pré-
industriais (Muñoz, Frutos e Berriatua, 1987, p. 507), funcionaram faseadamente, sendo a
persistência máxima conhecida o século II a.C. Existe, assim, um lapso cronológico entre
esta a actividade conserveira e a que virá a florescer a partir do século I da nossa Era.

Paralelamente, ao reconhecimento destes locais, e aliás beneficiando bastante dele, tem
vindo a avançar o conhecimento sobre os contentores anfóricos púnicos de armazena-
mento e transporte de preparados de peixe. Alguns tipos anfóricos oferecem actualmente
alguma segurança quanto ao conteúdo a que se destinavam, nomeadamente a ânfora tipo
Mañá A4, sendo largamente maioritárias nos locais de fabrico destes produtos (Frutos, Chic
e Berriatua, 1988, p. 301; Ruiz, 1991, p. 1211). 

No território da Lusitânia, não foi, infelizmente, até agora, identificado qualquer sítio
deste período que se pudesse classificar, indubitavelmente, como unidade transformadora
de peixe. Contudo, é já conhecida uma olaria púnica de fabrico de ânforas, na região de Alcá-
cer do Sal, onde se terá produzido uma ânfora afim ao tipo Mañá A4, a que Dias Diogo cha-
mou Lusitana 1, e que se destinaria igualmente a conter preparados de peixe (Diogo, 1996,
p. 62). A localização desta olaria, com este tipo de produção, é bastante lógica à luz dos
conhecimentos anteriores, pois conhece-se a importância de Salacia, sob influência púnica,
e a importância que, nesta cidade, tinham a pesca e as actividades com ela correlacionadas,
bem comprovada pela cunhagem de moeda com a representação de atuns (Diogo e Faria,
1990, p. 93).

A ausência dos estabelecimentos de transformação de peixe integráveis neste con-
texto cronológico tem intrigado e até decepcionado, os investigadores, não sendo no entanto,
de estranhar. As unidades de transformação e conservação de pescado pré-romanas seriam
em número diminuto, pouco difundidas geograficamente. Situar-se-iam, preferencial-
mente, na região de Gades, onde produziam em quantidades necessariamente pequenas,
facto que, aliado ao grande apreço de que estes produtos gozavam, explica o preço elevado
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que alcançavam e o estatuto que detinham. Não é, de todo, de excluir a possibilidade da exis-
tência deste tipo de locais em território lusitano, como já aconteceu na Sicília (Muñoz, Fru-
tos e Berriatua, 1987, p. 504), principalmente, nos pontos de contacto com o mundo helé-
nico e púnico, uma vez que este era o mercado preferencial dos molhos de peixe. A identi-
ficação da olaria referida e outros dados afins virão reforçar essa possibilidade.

Concluindo, a importância desta actividade produtiva no quadro geral da economia, a
comercialização dos seus produtos finais e o seu consumo em época romana (imperial) não
terão paralelo nas épocas anteriores, pelo menos no momento actual da investigação arqueo-
lógica. A antiguidade que os próprios autores latinos atribuem ao molhos piscícolas, deverá
tratar-se do comum fenómeno de cópia de fontes gregas, aproximando a realidade romana
da anterior, mais do que elas na realidade parecem estar. A identificação de ânforas púni-
cas ligadas ao transporte destes produtos, em locais arqueológicos da Lusitânia confirma a
sua importação da região de Gades (Alarcão, 1990, p. 436). 

1.2. Período romano: dados cronológicos

Existe relativa unanimidade entre os investigadores quanto à integração cronológica da
indústria romana de preparados piscícolas. São, repetidamente, referidas duas fases, cor-
respondentes aos Alto e Baixo Impérios, separadas por um período de crise que costuma
coincidir, grosso modo, com a crise do século III e um colapso definitivo, no século V, con-
temporâneo da queda do Império. Digamos que a cronologia proposta para este fenómeno
produtivo acompanha, de perto, a cronologia do próprio Império Romano. As oscilações,
que se referem normalmente à definição dos momentos inicial e final da crise, parecem
dever-se a variantes locais ou regionais, a características específicas de cada local arqueo-
lógico ou a metodologias diferentes, na obtenção e análise de dados crono-estratigráficos11.

Pertence ao período imperial a construção da grande maioria as fábricas de prepara-
dos piscícolas romanas da Mauritânia, Bética e Lusitânia. Os estabelecimentos norte-afri-
canos aparecem-nos, por vezes, referidos com datas de construção ligeiramente mais anti-
gas — segunda metade do século I a.C. ou finais do século. I a.C. (Ponsich, 1988, p. 115).
Este facto poderá referir-se a uma realidade arqueológica ou, mais uma vez, a diferenças
interpretativas. Qualquer destas hipóteses parece plausível, embora de um ponto de vista
meramente histórico, fosse mais lógico que os estabelecimentos de construção mais antiga
se situassem na região de Cádis, a que fazem referência as fontes documentais, tanto em
relação ao período romano, como ao anterior. As datas sugeridas para início de laboração
do complexo industrial de Belo — final do século I a.C. — corroborariam esta tese (Étienne,
Makaroun e Mayet, 1994, p. 119).

Pode-se, contudo, afirmar com margem de segurança, que foi no primeiro século da
nossa Era, que estes estabelecimentos se espalharam fortemente pelo âmbito geográfico que
viria a ser o seu: as costas mediterrânea e atlântica da Bética, o litoral norte e ocidental da Mau-
ritânia (principalmente marroquino) e o litoral da Lusitânia, até, grosso modo, ao estuário do
Tejo. O fenómeno é comum a estas regiões pois as semelhanças de localização, estrutura, fun-
cionamento, utensilagem, etc., são totalmente irrefutáveis (Edmondson, 1987, p. 124).

Esta actividade entrou no seu primeiro período de florescimento, coincidindo esta
fase, com a época de ouro da expansão romana, nos aspectos político-militar e económico.
A paz era uma realidade nas regiões de produção e circulação; as várias frentes militares
eram um mercado exigente em quantidade, a capital imperial era-o em qualidade, também
no seu momento de apogeu (Fabião, 1993b, p. 240); as transacções comerciais de pequeno
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e longo curso eram abundantes. Assim, a exploração dos recursos marinhos implantou-se,
rápida e fortemente, sob variadas formas: urbana/industrial; industrial/especializada;
rural/subsidiária (Edmondson, 1987, p. 190).

Ao primeiro momento sucede um período de crise, referida em todos os estabeleci-
mentos escavados, existindo, no entanto, algumas flutuações quanto à sua cronologia. 
Os seus limites máximos situam-se entre o século II e o século IV, com várias possibilida-
des12. Mais frequente, e também por influência da historiografia (Lot, 1968, p. 60), refere-
se o século III como um período de recessão da actividade industrial conserveira. Nesta fase,
mais devido às vagas de invasões bárbaras, que ao momento de crise política interna do
Império, assistiu-se a uma profunda recessão económica e social (Montenegro, 1978, 
p. 491), acompanhada por um certo declínio da vida urbana (Teja, 1978, p. 547; Montene-
gro e Blázquez, 1982, p. 256, 260), em redor da qual decorria todo o processo de produção
e comercialização dos produtos piscícolas. O transporte de preparados de peixe, fazia-se, a
nível regional e para pontos longínquos do Império, essencialmente, por via marítima,
tendo, assim, estes momentos de instabilidade, impacto no normal desenrolar do processo
comercial (Blázquez, 1978a, p. 581). Muitos estabelecimentos teriam deixado laborar, prin-
cipalmente os de cariz rural/subsidiário, mas também algumas indústrias de cariz urbano
e especializado, como por exemplo em Cotta (Ponsich, 1988, p. 157). Em alguns casos a crise
teria sido definitiva, noutros seguir-se-ia um segundo período de laboração, com alguns
sinais de remodelações várias nas estruturas fabris.

Um dos sinais, arqueologicamente mais evidentes, desta crise, na Lusitânia e na
Bética, foi a alteração tipológica dos contentores de transporte dos produtos piscícolas.
Esta ruptura de produção nos tipos anfóricos é hoje explicada por outros factores que não
os relacionados com a chamada crise do século III (Fabião e Guerra, 1993, p. 1004). Os tipos
anfóricos amplamente produzidos nos fornos, sempre situados nas proximidades dos cen-
tros produtores de conservas de peixe (principalmente a forma Dressel 14 — Alarcão e
Mayet, 1990), desaparecem, sendo substituídos por outros que na segunda fase terão locais
de produção mais ou menos coincidentes, quantidade idêntica de produção e cumprirão o
mesmo objectivo. 

Este segundo momento, foi considerado tradicionalmente como sendo menos flores-
cente que o primeiro (Ponsich, 1988, p. 233). A indústria estaria agora mais virada para mer-
cados locais e regionais, uma vez que a produção só dificilmente seria excedentária (Pon-
sich e Tarradell, 1965, p. 117). Esta ideia integra-se nas teorias tradicionais que encaram o
Baixo Império como um período de decadência do mundo romano. Arqueologicamente, não
se encontra devidamente fundamentada. Assim, reflexões mais recentes conferem tanta
importância a este segundo momento, como ao primeiro (Silva e Soares, 1993, p. 113; 
Étienne e Mayet, 1994, p. 211). A região industrial lusitana, nomeadamente, os estuários do
Sado e Tejo e alguns complexos da costa algarvia — por exemplo, Balsa (Étienne e Mayet,
1994, p. 209) —, teriam aliás, segundo Étienne e Mayet (1994, p. 203), preponderância pro-
dutiva no quadro imperial, no Baixo Império. A importância maior dos mercados locais e
regionais em relação aos grandes circuitos de longa distância parece ser um aspecto comum
às duas fases (Edmondson, 1987, p. 202; Fabião,1993b, p. 240). 

A segunda fase ter-se-ia iniciado com a recuperação da crise, entre o final do século III
e o início do IV (Blázquez, 1978b, p. 240), sem que haja no entanto referências a períodos lar-
gos de paragem ou abandono totais, falando-se apenas da diminuição de produção durante a
crise. Este facto deve-se às boas condições da vida económica durante o século II, que per-
mitem manter as actividades em funcionamento, no decurso do século III, mesmo sob con-
dições adversas (Montenegro e Blázquez, 1982, p. 256). Portanto, nas unidades que labora-
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ram nesta segunda fase, não existe um ponto de ruptura absoluto e identificável arqueologi-
camente, entre os dois períodos. Quanto ao momento final, é normalmente situado no século
V, relacionado-se, eventualmente, com as invasões bárbaras, o clima de instabilidade e a deca-
dência geral do comércio e da economia. Mas também neste ponto existem oscilações apa-
recendo-nos referidas datas de abandono das indústrias no século VI (Ponsich, 1988, passim;
Fabião, 1996a, p. 339) e até VII (Jardin, 1961, p. 74; Ponsich, 1988, p. 129).

Esta segunda crise é definitiva. Os complexos industriais que serão à frente caracteri-
zados, não subsistem durante muito tempo após a queda do Império Romano, embora os
produtos possam ter continuado a ser produzidos, não industrialmente, e consumidos. 

Os casos em que se refere o momento de paragem de produção após o século V care-
ceriam de ser esclarecidos. Os casos são reduzidos e destes, a maioria, referem-se a datas
de abandono dos locais e não de laboração de laboração industrial (no caso em que os com-
plexos se situam contextos urbanos, pode ter existido uma continuidade de ocupação para
lá do momento da paragem de produção). Para comprovar que certos estabelecimentos
teriam continuado a produzir conservas de peixe teriam de existir dados cronológicos muito
seguros, o que da análise bibliográfica não parece transparecer. No entanto, mesmo
supondo essa possibilidade seriam casos excepcionais. Em regra, o abandono dos comple-
xos industriais acontece durante o século V.

1.3. Dispersão geográfica

1.3.1. O Mediterrâneo Ocidental
É notória a localização bem circuns-

crita desta indústria, contrapondo-se a uma
dispersão geográfica de consumo bastante
mais vasta. Os dois principais factores que
determinaram a delimitação desta área são
a abundância de pescado e marisco e de sal.
Tratam-se das duas matérias-primas de
base. O estreito de Gibraltar era uma das
zonas mais ricas em peixe do mundo
antigo, tendo em conta as possibilidades
tecnológicas da pesca na altura (Ponsich e
Tarradell, 1965, p. 97). O facto de algumas
espécies atravessarem o estreito para irem
desovar ao Mediterrâneo, possibilitou aos
pescadores, até aos nossos dias, a utiliza-
ção de meios tradicionais e costeiros de
pesca bastante rentáveis. Este facto acentu-
ava-se pelas condições de boa navegabili-
dade, nesta área geográfica principalmente
durante a metade quente do ano.

Quanto ao sal, só em climas com uma
estação quente e seca longa, existem boas
condições para a exploração do sal marítimo
em grandes quantidades que era uma das
exigências desta indústria. Ainda hoje, como
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FIG. 20 – Marinha do século XVI (Lepierre, 1936, p. 15).



é amplamente referido, existem sempre salinas nas proximidades das antigas fábricas romanas
(Edmondson, 1987, p. 113; Ponsich e Tarradell, 1965, p. 100).

Assim, de todo horizonte geográfico, na sua extensão máxima do Império Romano,
era no Ocidente mediterrânico que se reuniam as condições óptimas para a instalação des-
tas unidades.

Outros factores, menos preponderantes, desempenhavam também o seu papel: a
existência de barreiros e combustível (floresta) necessários ao funcionamento de olarias
industriais: produção massiva de ânforas e outros materiais cerâmicos necessários ao
funcionamento das fábricas e transporte do produto final; mão-de-obra disponível sazo-
nalmente, uma vez que esta actividade necessitaria de muitos trabalhadores especial-
mente durante a estação das pescas; uma classe ou grupo de comerciantes/investidores
com capacidade económica; transportes de longo curso por um lado, um sistema viário e
fluvial desenvolvido para que o abastecimento aos mercados locais e regionais se desen-
rolasse com fluidez.

Seria principalmente essencial a existência de um contexto económico com algum
desenvolvimento, pois, para que sejam possíveis actividades tão especializadas é necessá-
rio que haja excedentes agrícolas e uma maior generalização do uso da moeda. Daí que a
proximidade da cidade seja um aspecto importante (Ponsich e Tarradell, 1965, p. 114). Era
obviamente na cidade que se concentravam um certo número de condições económicas
necessárias ao desenvolvimento das transacções que esta indústria acarretava. Grande parte
das unidades industriais situa-se nas zonas marginais, baixas e portuárias das cidades, que
se desenvolvem nas zonas mais altas, ou na margem fluvial oposta. De referir, finalmente,
o facto de a cidade, ser também ela um mercado, o primeiro, o local, que tinha a vantagem
de não acarretar grandes custos de transporte. Falamos assim das cidades que para além da
função de centro distribuidor de bens pelo mercado regional, são também centros, do
ponto de vista político e social (elites consumidoras dos produtos de difusão restrita) e demo-
graficamente fortes (para os produtos de difusão generalizada).
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FIG. 21 – Regiões de fabrico de produtos piscícolas, estando assinalada a principal área produtiva: o Ocidente Mediterrânico.



Para além destas condições de natureza geográfica e humana podemos ainda enu-
merar algumas características de natureza topográfica que normalmente caracterizam os
locais de implantação das unidades industriais romanas. Neste contexto, destacam-se as
boas condições portuárias, tanto no que diz respeito às embarcações de grande porte que
transportariam para fora da região a parte da produção destinada a mercados mais lon-
gínquos, como no acesso às vias fluviais para o interior das regiões. De salientar que as
ânforas chegavam normalmente também por esta via (os fornos localizavam-se muitas
vezes nas margens dos rios), assim como, as embarcações de pesca e as de transporte de
outro tipo de produtos, por exemplo, alimentares. Assim, é frequente a localização destas
unidades em estuários ou desembocaduras de rios de grande caudal e em linhas de água
suas afluentes (Ponsich e Tarradell, 1965, p. 100), ou em pontos abrigados do litoral mas
com acesso próximo e fácil a rios (Ponsich e Tarradell, 1965, p. 103). A localização em praia
fluvial ou marítima é a mais frequente, embora também existam exemplos em arriba
(Ilha do Pessegueiro).

1.3.2. Áreas marginais
Consideram-se áreas marginais aquelas fora do limite geográfico definido mas onde

aparecem esporadicamente unidades de exploração de recursos marinhos: o litoral atlântico
da Península Ibérica a Norte do estuário do Tejo, o litoral, Norte e Sul, da Gália, a Penín-
sula Itálica e o litoral norte-africano, etc. Estes locais não detêm todos os condicionalismos
ideais, atrás caracterizados para o estabelecimento destas unidades, o que se traduziria segu-
ramente numa menor produtividade e no carácter mais artesanal da produção.

De especial importância reveste-se um conjunto de locais identificados no Norte e
Noroeste da Península Ibérica, nitidamente destinados à salga e conservação de peixe mas
que se destinguem dos da zona “nobre” pelo seu carácter de exploração menos intensivo.
De facto, a dimensão, características e distribuição destas unidades demonstram que se des-
tinavam a um mercado essencialmente local, quando muito regional (Fernández, 1994, p.
147; Vázquez, Rey e Camino, 1993, p. 94). A inexistência de produção de contentores anfó-
ricos para transporte e distribuição dos produtos finais (Fernández, 1994, p. 142) também
contribui para a caracterização modesta do mercado a que se destinavam. À partida, o fun-
cionamento desta actividade transformadora, nesta área geográfica, levantava um pro-
blema: o sal, essencial para esta indústria, dificilmente se produz nestes meios climatéri-
cos. Esta dificuldade foi colmatada através do recurso a sal mineral e à extracção de sal mari-
nho através de aquecimento artificial (Fernández, 1994, p. 136-137). O período de funcio-
namento destas unidades é variável mas, normalmente, não se estende por toda a ocupa-
ção romana da região (Fernández, 1994, p. 147), no entanto, parece haver um incremento
do consumo no Baixo Império, quando a maioria destes locais se encontram em laboração
e, simultaneamente, se verifica um aumento das importações, da Lusitânia e da Bética, de
produtos piscícolas (Naveiro, 1991, p. 70), constatável através da presença de elementos
anfóricos. Este conjunto de sítios, embora pouco expressivos do ponto de vista industrial e
da “macro economia” do Império, são um índice seguro da romanização da finisterre
romana.

Unidades de transformação de peixe com características semelhantes foram identifi-
cados na Armórica francesa e na foz do Tamisa.

Por outro lado, também no Mediterrâneo, a Leste do estreito de Gibraltar, são conhe-
cidas algumas unidades de transformação de peixe: no Sul da Gália, na Sicília e na actual
Argélia. Estes locais arqueológicos são igualmente considerados marginais devido à sua dis-
persão geográfica pontual.
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De ressalvar, a possibilidade da “área nobre” poder, em certos pontos, ser mais extensa
do que parece na actualidade. Por exemplo, só recentemente se constatou que o estuário do
Tejo tinha relevância neste sector. Em estudos mais antigos referia-se apenas o estuário do
Sado. Toda a costa da Lusitânia, mesmo a norte do Tejo, terá em princípio os requisitos
necessários à laboração desta actividade. No entanto, ainda não foram identificados locais
em quantidade e importância que aconselhem a estender o limite geográfico proposto. 

1.4. A unidade fabril 

Deve-se a Edmondson (1987, p. 190), a distinção entre complexos urbanos/indus-
triais e unidades rurais/subsidiárias. Os primeiros, situados em centros urbanos impor-
tantes e com funções de distribuição, praticariam a actividade conserveira intensivamente
e em regime de exclusividade, destinando-se a produção, essencialmente, à exportação. 
As segundas, situar-se-iam em unidades de exploração agrícola de litoral — villae — e desen-
volveriam a actividade conserveira subsidiariamente à agricultura, destinando-se a produção
ao autoconsumo e/ou ao abastecimento de mercados locais ou regionais. Poder-se-á, ainda,
considerar um terceiro tipo de exploração, o industrial especializado, com características idên-
ticas ao urbano/industrial, mas que não se situe num centro urbano, podendo localizar-se na
região de influência deste ou apenas, num ponto de passagem dos circuitos distribuidores de
longo curso (por exemplo: Tróia, Ilha do Pessegueiro, Cotta, Tahadart, etc.). Esta distinção por
tipos de exploração, apesar de se revelar um pouco esquemática, espelha, aproximadamente,
a diversidade real.

Como já foi referido, as unidades fabris têm uma estrutura muito estereotipada.
Mesmo naquelas em que os tipos de exploração referidos são diversos, a estrutura é idêntica.
Os grandes complexos industriais não são diferentes da pequena unidade instalada numa
villa de litoral, apenas se verifica uma concentração de unidades e uma densidade de ocupa-
ção do espaço muito superiores. A unidade industrial de base mantém-se semelhante.

A técnica de construção da fábrica é simples e sem grandes detalhes arquitectónicos.
Normalmente, era escavada no solo de base (areia ou rocha) para, desta forma, se alcançar
maior resistência à pressão, para os tanques. Os materiais de construção são essencialmente
locais: pedra, e só na ausência total desta, o que acontece raramente, tijolo. Os blocos cos-
tumam ser aparelhados, de maior ou menor calibre, segundo o pormenor da construção a
que se destina. As portas e acessos têm frequentemente as soleiras e umbrais em pedra. 
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FIG. 22 – Fábrica de salga de atum, século XVI (Ponsich, 1988).



A argamassa é quase na totalidade dos casos, de boa qualidade, rica em cal, que se junta
areia, brita calcária ou chamota. Com este tipo de opus o que se pretende é uma constru-
ção muito sólida, em que a impermeabilidade é uma exigência. Desta forma, tanto os tan-
ques, como os pátios, e as estruturas anexas estão bem revestidas, com todas as arestas den-
tro e fora dos tanques aligeiradas através de meia-cana — convexa ou côncava — (Ponsich,
1988, p. 81). Assim, para além da impermeabilidade, garante-se a facilidade de limpeza de
todo o espaço, igualmente essencial. Com a limpeza relacionam-se, também, as pequenas
depressões semi-esféricas presentes, frequentemente, no fundo dos tanques e cantos dos
pátios (Ponsich, 1988, p. 81). Também nos pátios têm sido identificados pequenos com-
partimentos de forma cilíndrica, também revestidos, cuja funcionalidade atribuída se
relaciona igualmente com a recolha de detritos proveniente da limpeza (Ponsich, 1988, 
p. 81).

As unidades são separadas entre si por muros, nos cantos dos quais costumam figu-
rar pilares que sustentam telhados. Estes, constituídos por tegulae e imbrices, seriam for-
mados por várias águas convergentes para os pátios, com vista ao seu funcionamento como
impluvium, para recolha das águas da chuva, que seriam posteriormente utilizadas na lim-
peza das fábricas. Por vezes, separando os tanques entre si e estes do pátio havia muros bai-
xos que impediam contaminações.

Os tanques tinham formas e tamanhos muito diversos. A sua capacidade poderia variar
entre os 27 metros cúbicos (os grandes tanques cilíndricos, em Belo) ou mais e apenas um.
Os de dimensões mais reduzidas são interpretados como destinados ao fabrico de molhos
piscícolas, enquanto que os maiores destinar-se-iam ao fabrico de conserva de peixe salgado
(Edmondson, 1987, p. 124). Os tanques podiam ser de forma rectangular, quadrada, circu-
lar, oval ou até troncocónica (mais ou menos por esta ordem de frequência)13. Os tanques
tinham dois ou três revestimentos diferentes. O exterior mais fino e impermeável, constituído
apenas por cal e pouca areia e/ou pó de cerâmica, o seguinte com brita e/ou pequenos frag-
mentos de cerâmica e um terceiro com pequenas pedras, bem aparelhadas e fortemente arga-
massadas. Mais uma vez, o objectivo a alcançar era o de uma maior resistência e imper-
meabilidade. Quando esta última começava a apresentar deficiências, os tanques os pátios
eram novamente revestidos, situação bastante comum (Ponsich, 1988, p. 81).

As fábricas eram, frequentemente, equipadas com estruturas de recolha e armazena-
mento de água, tais como: poços, cisternas e depósitos, para além dos impluvia já referidos.
A água era necessária não apenas para a limpeza mas também, como ingrediente para os
preparados.

As estruturas de aquecimento, utilizadas no aceleramento do fabrico dos molhos pis-
cícolas, encontram-se presentes em algumas fábricas melhor conservadas. Tratavam-se de
um forno ou fornalha e hipocausto, sobre o qual seria instalada uma sala de aquecimento
onde seriam depositados os recipientes cerâmicos com os preparados e, por vezes, ainda
uma sala de arrefecimento (Ponsich, 1988, p. 80). Na ausência destas estruturas, tem-se
sugerido a hipótese das fornalhas de termas situadas perto das instalações fabris, terem
dupla funcionalidade (Edmondson, 1987, p. 126). Esta hipótese não se encontra, ainda, pro-
vada arqueologicamente.

As salas de preparação, não muito frequentes, eram de forma rectangular, sobre o
comprido e eram dotadas de bancadas de trabalho, ao longo de toda a sua extensão. Aí, o
peixe seria separado, limpo, preparado, cortado para os diversos objectivos a que a unidade
se dedicasse.

Os armazéns são uma estrutura quase sempre presente: compartimentos grandes,
onde as ânforas já cheias com o produto final seriam guardadas até seguirem destino.
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Também aqui se realizariam, eventualmente, as operações de transacção e outras que o fun-
cionamento da fábrica requeresse. É referida, por vezes, a hipótese de algumas destas uni-
dades estarem equipadas com um segundo piso, o que do ponto de vista da construção
parece possível (por exemplo, em Tróia e Lixus). No entanto, como se percebe, o estado de
conservação destas estruturas raramente permite entrever esta componente. Estes armazéns
parecem ser em menor número que as unidades, ou seja, seriam partilhados por várias
delas. Este facto poderá querer dizer que a produção e a comercialização eram planos sepa-
rados e com intervenientes diversos.

Por fim, tem-se verificado a presença de habitações junto dos complexos ou unidades.
Estas denotam alguma opulência como seja a presença de balneários privados, pavimentos
em mosaico, etc. Poderão pertencer, ao proprietário, ou ao “gerente comercial” (Étienne,
Makaroun e Mayet, 1994, p. 162). De qualquer forma, a alguém que não seja o trabalhador
comum e que necessite imperiosamente de permanecer no local, já que a proximidade de
uma unidade fabril desta natureza não seria seguramente um local de primeira opção para
uma pessoa abastada viver.

1.5. Os produtos piscícolas

As primeiras referências escritas a preparados de peixe são, como já foi referido, ante-
riores ao período romano, da responsabilidade de autores gregos. Remontam ao século V
a.C. e referem-se às produções de Gades. Na região de influência desta cidade, concentrar-
se-iam os locais de produção dos molhos de peixe mais apreciados — garum sociorum — em
período pré-romano, tendo, em período romano, a generalização do consumo acompa-
nhado a expansão geográfica a numerosos pontos do Ocidente mediterrâneo.

A produção das unidades transformadoras de pescado de época romana era muito
diversificada e foi variando ao longo dos cinco séculos de laboração da indústria (Fabião e
Guerra, 1993, p.1000). Originalmente, a produção incidia essencialmente sobre os molhos
de peixe — salsamenta — conseguidos através da maceração de sangue e vísceras de peixe,
moluscos, sal, com muitos condimentos. Esta maceração poderia ser acelerada pela expo-
sição ao sol ou através de aquecimento artificial. Estes molhos, descendentes directos do
garum produzido em Gades, em época pré-romana, muito apreciado e difundido no mundo
helénico e púnico, eram essencialmente de consumo reduzido e elitista. O gosto por este
tipo de condimentos no mundo romano tem as suas origens precisamente na progressiva
influência dos gostos e costumes gregos, aquando da expansão romana para o oriente do
Mediterrâneo (Castro, 1997, p. 20). Esta influência fez-se sentir inicialmente nas elites urba-
nas e traduzia-se numa progressiva sofisticação e gosto pelo exótico, nos hábitos alimenta-
res. O consumo destes produtos, nas restantes regiões do Império, começou assim por cons-
tituir um meio de aproximação e aculturação aos hábitos das elites colonizadoras (Edmond-
son, 1990, p. 129), sendo a alimentação um dos indicadores de diferenciação social (Sara-
mago, 1997, p.74).

Contudo, eventualmente, outros factores contribuíram, decisivamente, para a diversi-
ficação e consumo generalizado dos produtos de peixe: a conservação e a salga. Para a
generalidade da população a dieta consumida era essencialmente vegetariana, existindo por
isso a necessidade de consumo acrescido de sal (Castro, 1997, p. 18). Os molhos de peixe
muito condimentados deviam a sua conservação a uma elevada saturação de sal, o que levava
a que fossem utilizados como substitutos deste. Por outro lado, o peixe sendo muito apre-
ciado na culinária mediterrânea e romana, e a fonte de proteína animal mais acessível às
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classes baixas, só poderia ser consumido, no interior, se conservado eficazmente. Os roma-
nos desenvolveram muito as técnicas de conservação, melhorando a qualidade dos produ-
tos conservados (Saramago, 1997, p. 72) e estabeleceram circuitos eficazes de distribuição
de peixe no interior (Saramago, 1997, p. 108). A necessidade de alimentar os grandes exér-
citos imperiais, de abastecer a grande capital imperial e de suprir necessidades alimenta-
res em pontos distantes do Império foram mais um incentivo ao desenvolvimento das téc-
nicas de conservação dos alimentos e seu transporte (Castro, 1997, p. 22).

Assim, em época imperial, os preparados piscícolas eram, não só muito apreciados,
como de consumo generalizado, existindo um leque de produtos adequados a todas as exi-
gências e bolsas. A conserva de peixe salgado, piscus salsus (Fabião e Guerra, 1993, p. 1000),
ou seja, peixe cortado às postas e salgado em camadas nas grandes cetárias industriais, seria
o produto fabricado em maior quantidade e mais amplamente consumido pela população
em geral. Era um produto muito apreciado, preferindo os romanos o peixe à carne, e
estando o consumo de peixe salgado de tal forma enraizado no paladar latino, que existem
exemplos de receitas com peixe fresco tentando imitar o gosto do peixe salgado (Castro,
1997, p. 34). 

Os preparados de peixe, exemplos por excelência da “justaposição e sobreposição de
sabores” (Castro, 1997, p. 22), tão características da culinária romana, existiam numa
grande diversidade (variando os ingredientes, condimentos e graus de complexidade de pre-
paração), sendo uns de consumo mais abrangente e continuando outros a ser uso restrito
aos grupos mais abastados. Por vezes, de um mesmo método de fabrico, resultava um pro-
duto de grande qualidade e preço elevado e um subproduto de qualidade e preço inferior
(Jardin, 1961, p. 83; Ponsich, 1988, p. 233).

Torna-se complicado hoje compreender a variedade de produtos e a sua designação,
uma vez que, é frequente nas fontes, a utilização de um tipo de molhos para designar o con-
junto (Castro, 1997, p. 35). Por exemplo, garum ou liquamen, tanto podem designar um tipo
específico de molho, como um conjunto variado destes, não existindo nas fontes ou nos tituli
picti das ânforas unicidade de designações.

Os molhos tinham utilizações muito diversas: condimento utilizado na culinária em
geral (apenas para salgar ou para condimentar conforme os ingredientes do molho), bebida
(quando misturados com água — hidrogarum ou vinho — oenogarum ou garum piperatum),
gordura para fritar (quando misturado com azeite — oleogarum — e vinagre — axygarum)
podendo ainda ter utilizações medicinais e antisépticas e rituais (Jardin, 1961). É, no
entanto, preponderante a utilização culinária, estando os molhos piscícolas presentes em
90% das receitas da única obra de culinária romana que chegou aos nossos dias, o Livro de
Cozinha de Apício (Castro, 1997, p. 34).

1.6. A crise definitiva da indústria: elementos estratigráficos

O momento do abandono destas unidades de transformação de pescado, ou seja, o
momento em que elas deixaram de laborar, ficou marcado arqueologicamente na estrati-
grafia de preenchimento dos tanques. De facto, os tanques, por serem compartimentos
estanques cujo fundo se encontra normalmente muito abaixo da cota de superfície, per-
mitiram, frequentemente, a preservação dos estratos imediatamente posteriores ao fim de
laboração, in situ e sem intromissões. Assim, estes estratos arqueológicos, para além de per-
mitirem uma datação muito aproximada desse momento, elucidam também dos aconteci-
mentos que lhe estiveram subjacentes, contribuindo para a sua compreensão. Tal situação
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dificilmente se repete sobre os pátios ou outras estruturas anexas, por se encontrarem ao
nível da superfície e assim mais à mercê de perturbações posteriores.

Infelizmente, nem sempre as publicações descrevem com pormenor a estratigrafia de
entulhamento dos tanques, denotando maior interesse pelos materiais arqueológicos de maior
qualidade exumados. As informações sobre este aspecto não são, portanto, abundantes.

Na grande maioria dos casos, a camada que preenche o fundo dos tanques é constitu-
ída por restos de salga ou seja, do produto final. Estes vestígios devem, em princípio, cons-
tituir resíduos da última produção antes do abandono. No entanto, quando esta camada é
muito espessa poder-se-á pensar numa destruição abrupta da unidade fabril, ainda em
fase de laboração (Étienne, Makaroun e Mayet, 1994, p. 39). Neste caso, os vestígios de der-
rube do telhado e da destruição de outras estruturas da fábrica assentariam imediatamente
sobre a salga. Não é este, contudo, este o caso mais frequente. 

Normalmente, sobre a primeira camada encontramos um entulhamento, natural ou
deliberado, que se refere ao período entre o fim da laboração industrial e a ruína das estru-
turas fabris. Esta camada, quando provocada apenas por elementos naturais (vento, arras-
tamento de águas pluviais, etc.) caracteriza-se por materiais arqueológicos muito fractura-
dos, provenientes não só da área fabril como de outros contextos que lhe sejam próximos;
pode ser mais ou menos espessa conforme o período que compreender e as condições natu-
rais a que esteja sujeita. Uma versão diferente encontramos quando há acção humana na
constituição desta camada, ou seja, quando entre o fim da laboração e a ruína do edifício,
alguém transportou para aí objectos vários, por aí permanecer durante algum tempo ou por
este espaço funcionar como lixeira. Nesta situação integram-se, os estratos que fornecem
objectos em grande quantidade e bom estado de conservação.

Segue-se, logicamente o derrube dos telhados e destruição das fábricas. Este estrato
pode ser muito concentrado sugerindo uma destruição rápida, por vezes acompanhada de
marcas de incêndio, ou mais disperso e espesso indiciando uma ruína gradual. A impor-
tância arqueológica deste estrato é grande porque sela as camadas inferiores de uma
forma bem demarcada isolando os seus materiais e possibilitando cronologias muito
seguras (Étienne, Makaroun e Mayet, 1994, p. 77). Por outro lado é a marca arqueológica
mais visível do fim da utilização destes espaços mesmo que com outras funcionalidades.
Sem telhado nem paredes, as unidades fabris seriam áreas extensas de escombros amon-
toados, em que seriam visíveis depressões entulhadas, vestígios dos tanques de maiores
dimensões.

A este contexto sucedem, normalmente, camadas de entulhamento relativos aos pe-
ríodos posteriores quando a área não teve ocupação humana permanente, pois ao fim da
ocupação romana segue-se, normalmente, um fenómeno de retracção urbanística. Nas
áreas rurais ou áreas industriais especializadas, serão camadas fundamentalmente natu-
rais com alguns materiais arqueológicos arrastados pelos elementos da natureza. Nas
áreas urbanas, estas camadas espelham a evolução da cidade que, mais a cima vai vivendo,
eventualmente, dentro das muralhas tendo deixado por ocupar a antiga “cintura industrial
romana”. Por vezes, mais tarde, estas áreas voltarão a ser cidade, em fases de expansão
urbanística. Novas construções serão edificadas sobre as ruínas. Mas, por vezes, os seus
sinais ainda estão bem visíveis e os novos ocupantes poderão resolver reutilizá-las parci-
almente com finalidades diversas. Assim, frequentemente novos estratos arqueológicos
perfurarão os anteriormente descritos para reutilizarem as ruínas ainda existentes ou
fundarem as novas construções.

No plano da análise arqueológica, alguma coisa se pode dizer acerca desta estratigra-
fia modelo. Primeiro que a paragem de laboração desta actividade se deu num espaço de
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tempo bem circunscrito (digamos que entre 50 a 100 anos). Ou seja, que entre o final do
século IV e meados do século V, em alguns casos, ou em finais do mesmo século, inícios
do seguinte, noutros casos, estes complexos pararam de laborar. Não há uma paragem pro-
gressiva nem uma retracção lenta; não persistem unidades pontuais a laborar. As unidades
de conservação de peixe e de fabrico de molhos piscícolas deixam de existir, sugerindo que
a procura e o consumo massivos cessaram também.

As estruturas industriais podem ter sido destruídas ou incendiadas, na sequência dos
incidentes político-militares subsequentes à queda do império (as invasões acarretavam
sempre destruições principalmente nas zonas fora dos panos de muralha, como era, nor-
malmente, o caso). As fábricas ainda com cobertura, mas já abandonadas, podem ter ser-
vido de abrigo temporário em situações diversas (viajantes, fugitivos, militares desabriga-
dos, etc.). Estes espaços poderão ter sido palco de destruições deliberadas de utensilagem
e instalações pelos proprietários ou responsáveis aquando da sua partida do local, para zonas
da cidade mais seguras.

Na bibliografia são escassas as referências acerca da reutilização das instalações fabris
desactivadas e abandonadas. Podemos referir a sua utilização como necrópole em Tróia (Éti-
enne, Makaroun e Mayet, 1994, p. 49), Tahadart (Ponsich, 1988, p. 145) e Alcácer Seguer
(Ponsich, 1988, p. 161); depósito de água, em Cortijo del Pozuelo (Ponsich, 1988, p. 190),
habitação, em Setúbal (Silva e Coelho-Soares, 1981, p. 270) e Ilha do Pessegueiro (Silva e
Soares, 1993, p. 77), e até reutilização em períodos modernos, no Vau (Ponsich, 1988, 
p. 224). Nunca é dada muita importância a estes elementos, que aliás em alguns casos são
de fiabilidade duvidosa. 

A questão da reutilização destas estruturas poder-se-á colocar de forma diferente, con-
forme o tipo de exploração a que pertencem. No caso da exploração de tipo rural/subsidiá-
ria, a explicação poderá variar se o abandono da exploração rural em que estão integradas
— villa — acontecer contemporaneamente com o das instalações fabris. No caso dos gran-
des complexos industriais especializados, será interessante a explicação do facto de haver
continuidade de ocupação quando a razão que levou à fixação humana — o fabrico de um
determinado produto de consumo generalizado — já não persiste. Finalmente, o caso das
explorações de tipo urbano/industrial em que a existência da cidade se prolonga, embora
normalmente com retracção do urbanismo. 

2. A indústria romana de transformação e conserva de peixe na Lusitânia

O litoral da Lusitânia reunia as condições óptimas caracterizadas para o funciona-
mento desta actividade industrial. Reuniu igualmente as condições políticas e económi-
cas necessárias para que a actividade florescesse: estabilidade militar, desenvolvimento
urbano considerável, que por vezes vinha já do período pré-romano, mas que sob o Impé-
rio se fortaleceu (Mantas, 1990, p. 200), possibilitando o estabelecimento de circuitos
comerciais locais, regionais e de longo curso, para escoamento de produções em larga
escala (Fabião, 1992, p. 257), por via essencialmente marítima (Mantas, 1990, p. 202).
As evidências arqueológicas são, assim, o resultado da conjugação das condições exis-
tentes, revelando-se numa carta arqueológica de unidades e complexos industriais de
transformação de peixe e de centros de produção oleira industrial de ânforas e restante
utensilagem. 

Da extracção de sal não se conhecem até hoje sítios romanos onde comprovadamente
se desenvolvesse essa actividade (Edmondson, 1987, p. 114). Contudo, não será especular
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demasiado presumir que esta
existisse, utilizando eventual-
mente esquemas produtivos que
não deixassem vestígios materi-
ais que pudessem subsistir até
aos nossos dias. A tradição da
exploração do sal no nosso litoral
é aliás fortíssima — não só mari-
nho, como em fonte de água sal-
gada, em Rio Maior (Ferreira,
1935, p. 283) —, existindo refe-
rências documentais seguras
desde a Idade Média, ou até ante-
riores (Lepierre, 1936, p.16). Elu-
cidativa é a coincidência de loca-
lização dos principais centros
extractivos de sal, ao longo dos
tempos, em Portugal, e as três
principais zonas de produção
romana de produtos piscícolas e
seus contentores: o Estuário do
Tejo, o Estuário do Sado e o Lito-
ral Algarvio.

Contrariamente ao que se
passa com a extracção de sal, são
conhecidas numerosas olarias
romanas de características indus-
triais, especialmente vocaciona-
das para fabrico de utensilagem
usada nos centros de produção de
produtos piscícolas. Estas duas
actividades, estão, como já foi
referido, intimamente relaciona-
das, não só no que concerne à
situação geográfica, como à cro-
nologia de funcionamento. O seu espectro mais amplo de laboração abrange dos séculos I
ao V da nossa Era, embora nem todas as olarias tenham funcionado ao longo de todo este perí-
odo. No que concerne às ânforas de fabrico lusitano, o momento de alteração dos processo
produtivos é datado, sem grandes oscilações do final do séc. II (Diogo, 1996, p. 62; Fabião,
1996a, p. 334).

No que diz respeito aos complexos industriais de transformação de pescado, elas
agrupam-se principalmente nas três regiões acima caracterizadas (com alguns locais 
na costa alentejana). Os elementos referentes aos períodos de laboração não são muito
completos pois, na sua maioria, estes locais sofreram intervenções arqueológicas antigas,
não existindo assim elementos cronológicos seguros. Para fora do estuário do Tejo, 
utilizamos, essencialmente, as fábricas consideradas de classificação segura pelo inven-
tário incluído na monografia de Tróia, recentemente publicada (Étienne, Makaroun e
Mayet, 1994).
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FIG. 23 – Núcleos de extracção de sal em Portugal (Lepierre, 1936).
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REGIÃO CENTROS OLEIROS CRONOLOGIA

1 Peniche 1.a fase

2 Muge 1.a fase

3 Garrocheira 1.a fase

4 Porto dos Cacos 1.a e 2.a fases

5 Quinta do Rouxinol 2.a fase

6 Setúbal 1.a e 2.a fases

7 Quinta da Alegria 1.a e 2.a fases

8 Pinheiro 1.a e 2.a fases

9 Abul 1.a fase

10 Enxurrasqueira 1.a fase

11 Bugio 1.a fase

12 Barrosinha 1.a fase

13 Martinhal 2.a fase

14 São João da Venda 2.a fase

15 Quinta do Lago 1.a e 2.a fases

16 Castro Marim 1.a e 2.a fases

ESTUÁRIO 
DO TEJO

ESTUÁRIO 
DO SADO

LITORAL
ALGARVIO

REGIÃO FÁBRICA* CRONOLOGIA

1 Guincho ?

2 Cascais 1.a fase?

3 Olisipo 1.a e 2.a fases

4 Cacilhas ?

5 Porto Brandão ?

6 Creiro 1.a e 2.a fases

7 Comenda 1.a e 2.a fases

8 Setúbal 1.a e 2.a fases

9 Tróia 1.a e 2.a fases

10 Sines 1.a e 2.a fases

11 Ilha do Pessegueiro 1.a e 2.a fases

12 Boca do Rio ?

13 Senhora da Luz 2.a fase?

14 Vau ?

15 Portimão ?

16 Cerro da Vila ?

17 Loulé Velho 1.a e 2.a fases?

18 Quinta do Lago 1.a e 2.a fases

19 Olhão 1.a e 2.a fases

20 Quinta do Marim 1.a e 2.a fases

21 Balsa 1.a e 2.a fases

22 Quinta do Muro ?

ESTUÁRIO 
DO TEJO

VALE
DO SADO

COSTA
ALENTEJANA

LITORAL
ALGARVIO

FIG. 24 – Centros oleiros no território da Lusitânia (elementos coligidos a partir de: Amaro, 1987; Cardoso, 1978; Cardoso, 1986;
Carvalho e Almeida, 1996; Coelho-Soares e Silva, 1979; Diogo, 1983; Diogo, 1987b; Diogo, Faria e Ferreira, 1987; Diogo e
Costa, 1996; Duarte e Raposo, 1996; Silva e Soares, 1986).

FIG. 24 – Unidades industriais no território da Lusitânia (elementos coligidos a partir de: Amaro, 1987; Carvalho e Almeida, 1996;
Diogo e Costa, 1996; Diogo e Trindade, 1995; Mayet e Silva, 2000; Silva e Soares, 1986, 1993; Soares, 1980).

*Como prováveis unidades industriais são referidas: Rasca, Salema,
Burgau, Lagos, Ferragudo, Quarteira e Faro.



3. Felicitas Iulia Olisipo

A cidade de Olisipo, de origem tartéssica, ou anterior, foi tomada em 138 a.C., por
Décimo Júnio Bruto, governador da Hispania Ulterior, tendo-lhe sido atribuído o nome de
Felicitas Iulia Olisipo, pelo invasor. Terá sido considerada conventus civium Romanorum, na
segunda metade do século II a.C. e promovida a oppidum civium Romanorum a partir de mea-
dos do século I a.C. (Ribeiro, 1994, p. 77). A categoria de municipium civium Romanorum
foi-lhe atribuída cerca do ano 30 a.C. Estas sucessivas alterações de estatuto jurídico-admi-
nistrativo, bem como o facto de ser governada por dois duúnviros e dois edis (Alarcão, 1994,
p. 60), ilustram a crescente importância da cidade no âmbito da província, essencialmente
devida à sua situação atlântica (Mantas, 1990, p. 169).

Subsistem algumas dúvidas quanto ao facto da cidade ter sido fortificada precoce-
mente — embora decerto tenha desempenhado um papel de base militar, na primeira fase
da sua ocupação (Alarcão, 1988, p. 125) — sendo de comprovação mais segura a sua forti-
ficação no Baixo Império. O principal momento de restruturação urbanística, terá sido
com Augusto, quando se construíram o forum, as termas, o teatro e o aqueduto (Alarcão,
1994, p. 58).

O território do municipium, de limites ainda indefinidos (Ribeiro, 1994, p. 80-81), pro-
longar-se-ia até Torres Vedras, Alenquer e parte da península de Setúbal, nele se incluindo
numerosos vici, villae (Ribeiro, 1994, p. 82-83) e casais. Da cidade partiam vias secundárias
no sentido de Torres Vedras, Amadora (Sintra e Mafra) e Cascais, bem como principais, no
sentido Norte e Sul, grosso modo.

A população Olisiponense era constituída, se nos basearmos nos elementos epigráfi-
cos disponíveis, por indivíduos de origem latina, oriental e indígena, por esta ordem de fre-
quência (Ribeiro, 1994, p. 85). As práticas religiosas que deixaram vestígios na cidade são
variadas: o culto imperial, os deuses do panteão clássico, cultos orientais e divindades indí-
genas (Mantas, 1990, p. 168). Olisipo foi sede de diocese a partir de meados do século IV.

A cidade terá sido tomada pelo rei suevo Remismundo em 469, estando um século
depois já sob domínio visigodo (Alarcão, 1994, p. 63).

3.1. A indústria: ponto da situação

É muito recente o reconhecimento da importância do estuário do Tejo na produção de
produtos piscícolas. É frequente encontrar-se em obras de carácter geral e mesmo em
alguns estudos mais especializados, formalizada a posição de que a área de influência de
Olisipo teria um papel marginal neste contexto. Por outro lado, existia a convicção que
deste grande e importante centro urbano não restariam, actualmente, vestígios significati-
vos, devido à alta frequência sísmica e à permanente ocupação urbana do espaço desde o
período romano até aos nossos dias. Bastou apenas que algumas intervenções arqueológi-
cas fossem efectuadas, no subsolo de várias zonas da cidade, para que se concluísse que afi-
nal o estado de conservação das estruturas e estratos arqueológicos conservados, sob a
actual ocupação do espaço, não era assim tão fraco.

Foi em 1981, que se identificaram os primeiros dois testemunhos do fabrico de con-
servas de peixe, em período romano, no estuário do Tejo. Em ambos os casos, tratou-se de
áreas pequenas em que foram identificadas e escavadas apenas algumas cetárias (5 na Casa
dos Bicos e 6 em Cacilhas). Mesmo após estas descobertas, não era ainda possível concluir
da importância da actividade nesta região. 
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Entre estas intervenções e 1990, vários achados vem reforçar os primeiros: em Lisboa
(Rua Augusta — dois sítios — , Rua dos Correeiros), em Cacilhas (mais um sítio), em Porto
Brandão e em Cascais. Mas foi efectivamente a partir de 1991, com a identificação e escava-
ção de uma área considerável entre a Rua dos Correeiros e a Rua Augusta, onde hoje se situa
o Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, que se consolidou a ideia que este estuário teria
um papel semelhante ao do Sado, nesta actividade económica romana. Posteriormente, foram
identificados mais dois núcleos na Rua dos Fanqueiros, e ainda mais recentemente, foram
intervencionadas mais duas unidades industriais, em Lisboa (Rua dos Douradores) e Cacilhas.

3.2. As unidades industriais da região de Olisipo

É neste momento já bastante expressivo o conhecimento sobre a actividade conserveira
romana no estuário do Tejo, nomeadamente, sobre o papel preponderante que a área indus-
trial de Olisipo desempenhava na produção regional. Pode esquematizar-se desta forma os
núcleos já conhecidos e/ou intervencionados.

OOLLIISSIIPPOO – CASA DOS BICOS
(Amaro, 1982; Amaro, 1983; Amaro, 1994b).
Estruturas: 5 tanques, esgoto e dois compartimentos.
Cronologia: Séculos I-III (desactivação devido à construção da muralha durante o
Baixo Império).

OOLLIISSIIPPOO – RUA AUGUSTA (Mandarim Chinês)
(inédito).
Estruturas: vários tanques, pátio.
Cronologia: O material anfórico recolhido apesar de descontextualizado, pertence mai-
oritariamente às produções da 2.a fase, pelo que esta unidade deverá ter laborado entre
o séc. III e o V, não havendo qualquer informação referente ao seu eventual funcio-
namento durante a 1.a fase.

OOLLIISSIIPPOO – RUA DOS CORREEIROS 
(Diogo, Fernandes e Silva, 1991).
Estruturas: 1 tanque, pátio.
Cronologia: Séculos I-III d.C.; desactivados pela construção de um edifício dotado de
pavimento em mosaico.

OOLLIISSIIPPOO – RUA DOS FANQUEIROS (Napoleão) 
(Diogo, 1994; Diogo, Silva e Trindade, 1993; Diogo e Trindade, 2000).
Estruturas: 1 tanque.
Cronologia: Séculos I-V d.C.

OOLLIISSIIPPOO – RUA DOS FANQUEIROS (N.0 51-57) 
(Amaro, 1994a).
Estruturas: 2 tanques.
Cronologia: Devido às características de emergência da intervenção, não foi registada
estratigrafia, não havendo assim elementos datáveis.
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OOLLIISSIIPPOO – RUA AUGUSTA
(informação oral de Ana Cristina Leite; Amaro, 1990a).
Estruturas: vários tanques de pequena dimensão.
Cronologia: Recolhidas ânforas Almagro 51 C e Almagro 50; laborou durante a 
2.a fase.
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FIG. 26 – Unidades industriais de transformação e conserva de peixe já identificadas, no perímetro urbano de Olisipo (Atlas...,
1993) (1:Rua Augusta; 2: Rua Augusta/Mandarim Chinês; 3: Rua dos Correeiros; 4: Rua dos Douradores; 5: Rua dos Douradores;
6: Rua dos Fanqueiros/Napoleão; 7: Rua dos Fanqueiros, 51-57; 8: Casa dos Bicos; * Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros.



OOLLIISSIIPPOO – RUA DOS DOURADORES
(Silva, 1999).
Estruturas: 2 tanques e estruturas anexas.
Cronologia: Não foi recolhido qualquer elemento uma vez que, estas estruturas, iden-
tificadas no decurso de acompanhamento de obras de implantação de infra-estruturas,
não foram totalmente escavadas.

OOLLIISSIIPPOO – RUA DOS DOURADORES
(Silva, 1999).
Estruturas: estruturas industriais indiscriminadas.
Cronologia: Não foi recolhido qualquer elemento uma vez que, estas estruturas, iden-
tificadas no decurso de acompanhamento de obras de implantação de infra-estruturas,
não foram totalmente escavadas.

CACILHAS (Rua Alfredo Dinis)
(Barros, 1982; Barros e Amaro, 1985; Barros, 1994; Santos, Sabrosa e Gouveia, 1995;
informação oral de Luis Barros).
Estruturas: 10 tanques, pátio e 2 tinas de limpeza. 
Cronologia: Séculos I-II.

CACILHAS (Rua Carvalho Freirinha) 
(Santos, Sabrosa e Gouveia, 1995).
Estruturas: vários tanques, um deles conservava vestígios de salga junto ao fundo.
Cronologia: Indeterminada.

PORTO BRANDÃO 
(Santos, Sabrosa e Gouveia, 1995).
Estruturas: 2 tanques.
Cronologia: Indeterminada.

CASCAIS
(Cardoso, 1992; apresentação oral Guilherme Cardoso, no lançamento das Actas das
Primeiras Jornadas de Romanização dos estuários do Tejo e Sado, em Março de 1996).
Estruturas: 2 tanques, com estratigrafia de abandono (derrube de telhado).
Cronologia: Foi recolhido uma pança anfórica, provavelmente do tipo Dressel 14; o
abandono na primeira fase poderá ser considerado, em termos hipotéticos.

GUINCHO – CASAIS-VELHOS 
(Ferreira, 1967; Carvalho, 1993, p. 328).
Estruturas: Dois tanques escavados na rocha e revestidos. Estas estruturas foram até
há pouco consideradas unanimemente como ligadas à actividade tintureira. Actual-
mente, coloca-se a hipótese de se tratar de uma unidade de transformação de peixe,
como outras localizadas em villae de litoral.
Cronologia: Indeterminada; poder-se-á, eventualmente, inferir a cronologia geral da
villa.
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3.3. Fornos de ânforas do estuário do Tejo

A importância dos fornos anfóricos é essencial pois, como já foi atrás referido, a abun-
dância de vasilhame era essencial ao bom escoamento da produção, nas unidades transfor-
madoras. Assim, é natural pensar que os fornos situados no estuário destinavam-se essen-
cialmente, senão mesmo exclusivamente, ao abastecimento das fábricas situadas no mesmo
âmbito geográfico. Por outro lado, devido ao avanço no conhecimento deste tipo de material
arqueológico no que diz respeito à cronologia, o faseamento das produções equivale ao das
laborações das fábricas.

MUGE 
(Cardoso, 1990; Cardoso e Rodrigues, 1996).
Produção: Dressel 14.
Cronologia: Séculos I-II d.C.

GARROCHEIRA 
(Amaro, 1990b).
Produção: Dressel 14.
Cronologia: Séculos I-II d.C.

PORTO DOS CACOS
(Raposo, 1990; Raposo, Sabrosa e Duarte, 1995; Raposo e Duarte, 1996).
Produção: Dressel 14, Almagro 50, Almagro 51 C, Lusitana 9, Lusitana 3.
Cronologia: Séculos I-V d.C.

QUINTA DO ROUXINOL
(Duarte, 1990; Raposo, Sabrosa e Duarte, 1995; Raposo e Duarte, 1996).
Produção: Almagro 51 C, Lusitana 9, Almagro 50.
Cronologia: Séculos II-IV d.C.

Concluindo, o estuário do Tejo era um grande centro produtor de preparados piscíco-
las, equivalendo em importância ao estuário do Sado, à região de Belo na Bética, Lixus e
Cotta na Mauritânia (falando apenas das áreas com evidências arqueológicas já conhecidas).
Em Olisipo situar-se-ia o principal núcleo produtor e redistribuidor (Mantas, 1990, p. 200).
Subsidiariamente, funcionavam, na margem Sul e Norte no rio e também em pleno litoral
atlântico, unidades transformadoras, de importância e dimensão diversas que seguramente
gravitavam em redor de Olisipo e a ela recorriam para comercializar e redistribuir as suas
produções. 

A cronologia de funcionamento desta actividade nesta região é semelhante à caracte-
rizada para a totalidade do seu horizonte geográfico, ou seja, desenrola-se em duas fases
separadas por um momento de reestruturação, subsistindo a maioria das unidades em labo-
ração durante a segunda fase. De salientar que grande parte dos efeitos da chamada crise
do século III (instabilidade política e incursões germânicas no limes) não foram sentidas
directamente na Lusitânia, nem em grande parte da sua região de influência (Blázquez,
1978a, p. 582), embora tenham, inevitavelmente, provocado alguma turbulência a nível das
exportações de longo curso.

No estuário, foram identificados verdadeiros fornos industriais, produtores de ânforas
e outra utensilagem necessária à actividade que respeitam cronologias semelhantes às das
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fábricas, ou sejam produzindo Dressel 14, durante os séculos I e II e na segunda fase, sécu-
los III-V, diversificando a sua produção para os tipos Almagro 51 C, Almagro 50, Lusitana
9 e Beltrán 72 (falando apenas, nos tipos relacionados com os preparados piscícolas). O
exemplo conhecido, que laborou em ambas as fases de produção, é o da Olaria dos Porto dos
Cacos, na Herdade de Rio Frio, Alcochete. Quanto às olarias da Garrocheira e de Muge, situ-
ando-se locais mais afastados da foz, funcionaram apenas durante a primeira fase, restrin-
gindo-se a sua produção à ânfora Dressel 14. Situação idêntica se documenta no Vale do
Sado, onde os fornos localizados mais a montante, não subsistem para a segunda fase de
laboração da indústria de transformação de peixe (Diogo e Faria, 1990, p. 94). A olaria da
Quinta do Rouxinol, aparentemente, funcionou apenas desde o século II, não tendo, no
entanto, produzido Dressel 14.

A alteração do tipo de ânforas da primeira para a segunda fase é motivo para grandes espe-
culações, apontando os autores os possíveis factores explicativos do fenómeno de entre os quais
se destaca a alteração e diversificação das produções, que poderiam justificar as alterações de
forma (a nível da boca e do fundo, por exemplo), de dimensão e a maior diversidade (três ou qua-
tro tipos, em vez de apenas um). Recentemente recusa-se a associação desta ruptura produtiva
com a chamada crise do século III (Fabião e Guerra, 1993, p. 1004). O que parece inegável é que
as ânforas características das duas fases têm uma distribuição semelhante, nos achados dentro
e fora do território lusitano (Edmondson, 1987), exceptuando, no limes germânico, onde até
agora não foram identificadas ânforas lusitanas do Baixo Império (Fabião, 1996a, p. 336).

Ainda sobre este assunto, mais algumas considerações se justificam: as produções
conhecidas do vale do Tejo não diferem substancialmente das originárias do vale do Sado
e Algarve. Por sua vez as ânforas lusitanas, tem formas semelhantes às produzidas na
Bética e utilizadas para o transporte dos mesmos produtos (por exemplo: Dressel 14 e
Almagro 50). Esta realidade não é de estranhar, pois, o contentor identificava o produto, por
isso, a semelhança de tipos era uma necessidade
(Fabião e Guerra, 1993, p. 998).

Por outro lado, o facto das produções anfóricas
lusitanas se destinarem, quase exclusivamente ao
transporte de produtos piscícolas (comprovado pelos
achados arqueológicos submarinos, tituli picti, grafitos
e pela associação regional de fornos e complexos
industriais (Étienne, 1990) reflecte vivamente a
importância desta actividade no quadro geral da eco-
nomia da Lusitânia (Alarcão e Mayet, 1990).

3.4. A extracção de sal no estuário do Tejo

A extracção de sal no estuário do Tejo, encontra-
se documentada desde o século XIV (Lobo, 1812),
sendo presumível a existência de salinas, anterior-
mente a esta data. Em contabilização do século XIX, as
salinas do estuário representavam cerca de 10%, no
total do país, atrás das regiões de Aveiro, Figueira da
Foz e Setúbal. De qualquer forma, a presença e anti-
guidade desta actividade, na região, encontra-se bem
documentada até quase aos nossos dias.

56
A INDÚSTRIA ROMANA DE TRANSFORMAÇÃO E CONSERVA DE PEIXE, EM OLISIPO: NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA RUA DOS CORREEIROS

FIG. 27 – Salinas dos estuário do Tejo (Lepierre,
1936).



4. O complexo industrial romano do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros

4.1. A localização: elementos geo-topográficos

Este complexo industrial situa-se, como os restantes identificados em Olisipo, na zona
baixa da cidade. Tratava-se seguramente de uma área de praia, já que se estende pela mar-
gem do rio e na zona de afluência dos ribeiros que corriam do Norte, em áreas hoje urba-
nizadas (Avenida da Liberdade e Avenida Almirante Reis). Este esteiro estendia-se, grosso
modo, na zona hoje designada por Baixa Pombalina. Tratar-se-ia de um vale bastante esprai-
ado onde os terrenos de substrato são constituídos por depósitos aluvionares. O braço de rio
teria duas margens, mas até hoje, foram apenas identificadas unidades fabris na margem
esquerda. Desconhece-se a sua existência na margem direita, onde aliás, as possibilidades
são mais reduzidas pois o espaço disponível é muito menor, devido à topografia dos mor-
ros de S. Francisco e do Carmo, de declive abrupto.

Estas estruturas estavam situadas numa área decididamente marginal à cidade pro-
priamente dita. Esta, como já foi referido, localizar-se-ia na colina do Castelo, nas verten-
tes Sul e Este. Este facto é confirmado pelo amuralhamento do Baixo Império, que fecha-
ria a cidade, mais ou menos onde hoje se situa o Largo de Santo António, isto a confiar na
hipótese de esta muralha ter servido de base à posterior cerca moura.

Seria uma zona portuária, pois a juntar-se à boa navegabilidade do Tejo, também o
esteiro seria navegável, pois pelo menos era-o em períodos posteriores. Não foi contudo
identificada com segurança nenhuma estrutura de cais, apesar de várias hipóteses terem já
sido avançadas.

4.2. Integração urbanística

A orientação das estruturas deste sítio arqueológico é bastante regular e enquadra-se
perfeitamente, tanto no esquema urbanístico proposto por Vasco Mantas, como em todas
as estruturas romanas já identificadas em Lisboa. Assim, e apesar de Olisipo ser uma cidade
onde a preexistência teria algum peso (é conhecida a ocupação da cidade pelo menos desde
o século VIII a.C.) e onde também, devido ao relevo algo acidentado, não seria possível a edi-
ficação de uma cidade de raiz, pelas regras mais puras dos teóricos do urbanismo romano,
é mesmo assim, notório o esquema ortogonal da rede viária já conhecida (Mantas, 1990).
O colonizador romano soube adaptar-se bem ao espaço, conjugando o declive das encostas
da colina, com as margens do esteiro que a banha a nascente. Assim, as estruturas indus-
triais encontram-se dispostas perpendicularmente à linha do esteiro, aproveitando ao
máximo toda a extensão da sua margem.

Confirmação da perfeita integração destas ruínas nos elementos urbanísticos romanos
conhecidos é a presença de uma via (ou arruamento) localizada, “avant la lettre”, por Cardim
Ribeiro (vd. 1994, p. 83) e Vasco Gil Mantas (1990). Esta artéria ladeava a cidade pelo Sul e diri-
gia-se à zona rural suburbana a oeste, na outra margem do esteiro e constituiria o principal
acesso Oeste à cidade. É provável que existisse aqui uma ponte, documentada para o período
medieval. De referir que, nesta área, os achados romanos se localizam a uma cota bastante supe-
rior aos da zona fabril propriamente dita, respeitando um acidente do terreno, que motivaria
um estrangulamento do esteiro proporcionando um local preferencial para a sua travessia.

O troço de arruamento identificado é muito reduzido, tendo esta estrutura sido des-
truída por diversos remeximentos posteriores. No entanto, a sua orientação é clara, colo-
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cando-a entre o monumento romano da Rua da Prata (criptopórtico) e o Núcleo Arqueoló-
gico da Rua dos Correeiros. A via, constituída por lajes de calcário de formas geométricas,
tem uma largura aproximada de 2,5 m e claros vestígios de rodados (com uma largura
interna de 1,5 m), denunciando o intenso tráfego desta artéria. Encontra-se ladeada a Norte
por um muro de altura indeterminada e por um passeio revestido a opus signinum. 

A zona fabril seria constituída por uma faixa virada para o rio, em cuja retaguarda alta
se situava a cidade. No entanto, mais alguns dados se podem avançar, quanto à sua inte-
gração urbanística. O complexo tem nas suas proximidades algumas estruturas identifica-
das como habitações (inclusivamente, na área escavada, como veremos adiante). Estas têm
duas hipóteses de interpretação. Em primeiro lugar, poderiam tratar-se de edifícios e cons-
truções já integradas na malha urbana de Olisipo, situação semelhante à conhecida para
Belo, cidade bética, próxima de Gibraltar, onde se verifica a imbricação de unidades indus-
triais e residenciais (Étienne, Makaroun e Mayet, 1994, p. 117). A segunda hipótese seria tra-
tarem-se de habitações correlacionadas com as fábricas (pertencentes a proprietários, geren-
tes ou comerciantes que necessitassem de residir nas proximidades). Não parece aconse-
lhável optar por qualquer uma destas possibilidades, no estádio que nos encontramos do
conhecimento do urbanismo romano nesta parte da cidade. Ou seja, o que de facto está em
causa é a largura da faixa industrial. Sabe-se que a sul e oeste termina no rio, mas desco-
nhece-se até onde se estendia encosta a cima.

É indubitável a proximidade destas unidades com o monumento da Rua da Prata
(conhecido tradicionalmente por Termas da Rua da Prata), hoje quase unanimemente con-
siderado como criptopórtico. Esta estrutura serviria de embasamento a um grande edifício,
ou a vários mais pequenos, de funcionalidade difícil de deslindar. A hipótese que recente-
mente tem reunido mais adeptos é a de que este criptopórtico poderia sustentar um forum
comercial e portuário (Ribeiro, 1983; Fabião, 1994b). Esta especialização funcional tem
como principal sustentação a sua localização ribeirinha e as mais recentes descobertas
arqueológicas que “rodearam” este monumento de unidades de transformação de pescado,
pressupondo intensa actividade comercial (peixe, ânforas, sal e preparados piscícolas eram
transaccionados neste complexo de actividades). No entanto, a hipótese de sobre estas gale-
rias existirem umas termas, não é de excluir, uma vez que os levantamentos do século pas-
sado das estruturas existentes sobre o monumento registam tanques revestidos a opus sig-
ninum (Fabião, 1994b, p. 68), que tanto poderiam pertencer a uma estrutura balnear, como
a um forum (Fabião, 1994b, p. 68). De qualquer forma, a este deste monumento, prolon-
gar-se-iam as unidades industriais, como mostra a planta dos achados. A sua delimitação a
nascente, pelo menos na área propriamente urbana de Olisipo, é hoje ainda impossível,
embora a localização de uma necrópole, na zona da Ribeira Velha, possa indicar o final da
zona urbanizada em período romano.

A área industrial estendia-se, parecem indicar os dados disponíveis, até às proximida-
des da maior necrópole romana até hoje identificada na cidade, no local onde hoje se situa
a Praça da Figueira. Esta situava-se obrigatoriamente fora da cidade, por isso será pacífico
concluir que a área fabril se desenvolveria apenas para sul desta necrópole. 

Quanto ao porto, elemento importante para completar todo este quadro, é ainda de loca-
lização desconhecida. Mais uma vez, existe uma referência de em 1922 ter sido identificado,
na Rua das Canastas a 5 metros de profundidade uma “rampa de cais normal ao Tejo”, even-
tualmente de construção romana (Castilho, 1939, p. 114). A confirmação desta hipótese afi-
gura-se difícil. Quanto à identificação de um possível cais de acostagem, junto ao Convento
de S. Domingos (Castilho, 1939, p. 277), é considerada pouco provável. Contudo, pode-se
assumir que toda esta faixa industrial, desde o início do esteiro, até à actual Praça das
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Cebolas, deveria ter boas condições de acostagem, pelo menos, para pequenas e médias
embarcações, pois tais condições eram importantes para o funcionamento das unidades
transformadoras de peixe (para descarga de peixe, ânforas e sal e embarque de ânforas já
cheias de conservas). De notar, que existem documentos históricos que atestam a navega-
bilidade do esteiro e mesmo dos ribeiros, em período medieval, até à zona da actual Praça
da Figueira (Castilho, 1939, p. 281). Embora a navegabilidade maior ou menor do esteiro,
em época romana, não seja um dado adquirido, é provável que algum tipo de embarcações
tivesse acesso às suas margens.

4.3. A construção das estruturas fabris

O momento de implantação desta actividade em Olisipo, respeita em linhas gerais a cro-
nologia apontada para o seu horizonte geográfico total. No entanto, para o conjunto de uni-
dades a que aqui se dedica atenção especial, procurou-se recolher elementos mais concre-
tos. Esta tarefa foi dificultada pela impossibilidade de se desmontarem quaisquer estrutu-
ras arqueológicas pertencentes às unidades, visto que estas estruturas foram alvo de um pro-
jecto de musealização in situ. De facto, costuma ser através de sondagens efectuadas nos
espaços fabris que os investigadores costumam recolher elementos cronológicos, em rela-
ção ao momento da sua construção, através da análise de materiais integrados nos apare-
lhos das estruturas, nas valas de construção das mesmas ou nos estratos arqueológicos pre-
existentes. Neste caso, e devido ao já enunciado, só a última das três hipóteses poderia ser
explorada, nas áreas em que as estruturas romanas não se conservaram até aos nossos dias,
ou em que se encontravam em mau estado de conservação, permitindo prosseguir a esca-
vação até aos estratos inferiores e mais antigos.

59
A INDÚSTRIA ROMANA DE TRANSFORMAÇÃO E CONSERVA DE PEIXE EM OLISIPO

FIG. 28 – Troço de via secundária (eventualmente, Olisipo-Cascais) identificado no Núcleo arqueológico da Rua dos Correeiros.



As estruturas industriais encontram-se implantadas num estrato arenoso, praia de for-
mação natural, que na primeira campanha (1991) foi interpretado como estéril. No entanto,
com a extensão da área de escavação, dois factos puderam ser constatados. 

Em primeiro lugar, pelo menos na zona Nordeste da área escavada, este estrato arenoso
serviu de base à implantação da necrópole já referida (Bugalhão e Duarte, 1996). Na son-
dagem efectuada mais a norte na Rua dos Correeiros, mencionada atrás, foi igualmente
recolhida uma urna de incineração, sob a cetária aí identificada, o que sugere que esta necró-
pole se estenderia nesse sentido, cobrindo uma área, para já indeterminada (Diogo, Fer-
nandes e Silva, 1991).

Em segundo lugar, no extremo Sul da área escavada este estrato não é estéril, tendo
sido recolhido algum material e até identificadas umas estruturas de combustão, contendo
fundos e colos cortados, de ânforas Haltern 70. Tanto estas ânforas como o restante espó-
lio recolhido permitem datar esta camada, numa primeira aproximação, entre os séculos
II e I a.C..

Assim, puderam ser recolhidos elementos suficientes para impor como limite ante
quem, para a construção destes núcleos industriais: o início do século I da nossa era. Por outro
lado, duas situações concretas fornecem-nos elementos respeitantes, indirectamente, à data
de construção das estruturas fabris: a desactivação do tanque 30 e a sua substituição pelo tan-
que 22, no final do século I- início do II (para ter um abandono, nesta data, a sua construção
remontaria a momentos anteriores); e a recolha de fragmentos de ânforas típicas da primeira
fase — Dressel 14 — em áreas onde as estruturas romanas foram destruídas (remeximentos
posteriores) ou desmontadas (nas fases de escavação e obra), poderá indicar, igualmente, que
estas unidades estariam a laborar nesse período, ficando esses elementos anfóricos, casual-
mente, integrados nos aparelhos das estruturas. Cruzando estes dados com o conhecimento
geral sobre este tipo de estações e com a dinâmica estratigráfica do sítio (as estruturas indus-
triais assentam directamente sobre o estrato de praia acima caracterizado) não será arriscar
muito se se posicionar a construção das fábricas na primeira metade do século I. 

Considera-se que esta cronologia será válida para a totalidade das unidades pois, nos
dois casos em se puderam efectuar pequenas sondagens na área industrial, não foi identi-
ficado, à primeira vista, qualquer estrato onde se recolhessem materiais romanos que suge-
rissem uma construção mais tardia (por exemplo, da segunda fase) de algum dos sectores.
No entanto, esta convicção não é fundamentada num estudo aprofundado dos contextos
estratigráficos escavados sob a fábrica. Destes, foram apenas alvo de estudo os estratos da
necrópole, que ocupa uma área reduzida dentro da extensão escavada, não se encontrando
aliás sob as estruturas fabris propriamente ditas, embora seja provável que se prolongue sob
elas, pelo menos para NE (Diogo, Fernandes e Silva, 1991). Assim, a questão da datação da
construção das diversas unidades industriais identificadas neste complexo continuará para
já não completamente esclarecida.

4.4. Evolução e faseamento estrutural

Ao longo dos cinco séculos de laboração da indústria de produção de conservas e pre-
parados piscícolas, as estruturas fabris tiveram, necessariamente alterações. A arqueogra-
fia desta temática refere invariavelmente estas remodelações associando-as, normalmente,
à chamada crise do século III, ideia esta com fortes influências da historiografia clássica.
De facto, se tivermos em conta que os principais mercados longínquos a que estes produ-
tos se destinavam, eram a capital imperial e as forças militares, ou seja os contingentes de

60
A INDÚSTRIA ROMANA DE TRANSFORMAÇÃO E CONSERVA DE PEIXE, EM OLISIPO: NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA RUA DOS CORREEIROS



defesa do limes, não seria de estranhar que, numa época de tão profundas convulsões polí-
ticas e militares no Império, o abastecimento destes mercados sofresse fortes perturbações.
Estas dificuldades poderiam significar problemas no escoamento dos preparados de peixe,
traduzindo-se numa crise que levaria ao encerramento de alguns complexos industriais, ou
à diminuição do volume de produção (através da desactivação de alguns tanques ou da dimi-
nuição de capacidade dos mesmos), num fenómeno de tal importância que motivaria o desa-
parecimento do tipo anfórico destinado ao transporte destes produtos, durante a primeira
fase de laboração — Dressel 14/Beltrán IV. Este contentor teria sido substituído, não por um
novo tipo de ânfora, mas por vários, facto que conjuntamente com as restruturações, obser-
vadas com alguma frequência, nas unidades fabris, neste período, pode relacionar-se com
uma diversificação das produções na segunda fase de laboração desta actividade económica
(Étienne e Mayet, 1997, p. 204).

No entanto, os autores que se debruçam sobre a realidade lusitana, defendem que os
reflexos desta crise são tenuamente sentidos, pelo menos a nível económico (Mantas, 1990,
p. 201; Fabião, 1996a, p. 331). Arqueologicamente, ao lado de unidades fabris que desapa-
recem — Praça de Bocage (Silva, Coelho-Soares, 1981) e parte do complexo da Travessa do
Frei Gaspar (Silva, Coelho-Soares e Soares, 1985) em Setúbal —, novas são construídas —
Ilha do Pessegueiro (Silva e Soares, 1993, p. 113). Em Olisipo, os dois casos comprovados de
abandono na primeira fase, tratam-se de reorganizações do espaço urbano: na Casa dos
Bicos para construção da muralha (Amaro, 1994b, p. 110) e na Rua dos Correeiros, para
construção de uma habitação (Diogo, Fernandes e Silva, 1991). Estes casos, não são sinais
claros de crise. Finalmente, há que referir que, grande parte dos complexos industriais de
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FIG. 29 – Estruturas em utilização no início do século V e as que foram sendo desactivadas ao longo dos cinco séculos de laboração.



transformação de peixe lusitanos, funcionam durante o Baixo Império: em Olisipo — Núcleo
Arqueológico da Rua dos Correeiros, Mandarim Chinês, Rua dos Fanqueiros —, Tróia, Ilha
do Pessegueiro, Setúbal, etc.

Desta reflexão resulta que não houve uma ruptura no processo produtivo e que as
dificuldades de mercado foram ultrapassadas, pois a produção das fábricas da Lusitânia
sempre se destinou em grande parte aos mercados regionais e locais. Aliás, na segunda
fase, retoma-se com vigor semelhante o abastecimento pelo menos a Roma (Fabião,
1996a, p. 336). Quanto às alterações tipológicas ocorridas nas ânforas de transporte de
produtos piscícolas, elas são evidentes, mas não significam ruptura, apenas substituição,
e poderão ser explicadas por factores não exclusivamente económicos (Fabião e Guerra,
1993, p. 1004).

A evolução estrutural no complexo industrial em estudo aponta para um conjunto
de remodelações do espaço (figura 29), enquadrado no mesmo contexto urbanístico (a via
que dá acesso ao centro da cidade existia provavelmente desde o século I), mas não na
extensão da área fabril, propriamente dita. A alteração mais significativa refere-se à
desactivação de parte das estruturas de apoio à actividade transformadora — os armazéns
e poço — de uma forma aparentemente deliberada, surgindo no seu espaço, uma estru-
tura habitacional de qualidade, dotada de termas. Situação idêntica repete-se, em Olisipo,
na unidade industrial identificada na Rua dos Correeiros (Diogo, Fernandes e Silva,
1991), em Tróia (Étienne, Makaroun e Mayet, 1994, p. 121), na Ilha do Pessegueiro (Silva
e Soares, 1993, p. 83). Estas instalações colocadas nas proximidades da zona produtiva
poderão significar uma alteração nos processos de as gerir e comercializar os produtos
finais, uma vez que, são normalmente interpretadas como habitação do proprietário ou
gerente dos complexos.

Na área industrial propriamente dita, existiram decerto remodelações ao longo do
extenso período de laboração, que ressaltam da observação das alvenarias dos vários con-
juntos, nos troços onde os revestimentos não subsistiram. Mas, devido à preservação da
quase totalidade das estruturas romanas identificadas, mais difícil será compreender e
datar, cada caso em concreto. Os exemplos mais óbvios situam-se, nos conjuntos 3 e 6. 
No conjunto 3, o tanque 31 é desactivado, em data incerta e parte da sua área, ocupada pelo
tanque 23, sendo a restante transformada em pátio. Desconhece-se igualmente se esta situ-
ação se repetia para Sul, uma vez que parece indubitável, que as quatro cetárias identifica-
das neste conjunto são contemporâneas.

No conjunto 6, o tanque 30 deixa de laborar, no final do século I, início do II, sendo
construído em sua substituição, o tanque 22, mais pequeno, mas construído a uma cota
muito mais profunda. Neste caso, pode ter existido a necessidade de intensificação do apro-
veitamento do espaço, aumentando a capacidade de produção, construindo tanques mais
profundos. Não podemos, contudo afirmá-lo sem reservas, pois desconhece-se a cota de topo
do tanque 30. Também, o tanque 17, como explicaremos a seguir, deixa de laborar no
século III (Bugalhão e Sabrosa, 1995, p. 388). Julgamos que este episódio se relaciona com
um outro: a abertura de uma passagem entre as unidades 3 e 6, tendo o muro sido des-
montado até ao nível da superfície e a passagem revestida a opus signinum. Desta forma a
área ocupada pelo tanque 17, situava-se na área de circulação, tendo por isso sido desacti-
vado. Todas estas remodelações poderão estar relacionadas, mas esta suposição não é sufi-
ciente para lhes transpor a datação do abandono do tanque 17.

As alterações caracterizadas constituem apenas, uma pequena amostra de uma reali-
dade bem mais vasta, mas de momento inacessível.
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4.5. A estrutura da fábrica durante a segunda fase de laboração

Antes de passarmos à descrição das instalações fabris, propriamente ditas, é conveni-
ente caracterizar as estruturas que a rodeiam e que, não sendo industriais, se relacionam
fortemente com esse contexto.

Já foi anteriormente referida, a via identificada no extremo sul da área intervencionada
e a importância que detém na compreensão deste sítio arqueológico e da sua integração no
urbanismo de Olisipo.

Junto deste complexo, existiam uns compartimentos rectangulares identificados como
estruturas de apoio à área fabril. Estas estruturas, que não persistiram durante os cinco sécu-
los de laboração da indústria, como já foi explicado, eram edifícios toscos e sem grande com-
plexidade. O seu estado de conservação, no momento dos trabalhos arqueológicos, era bas-
tante precário: conservavam-se, em troços, apenas ao nível do alicerce. Eram construídos em
calcário local (não aparelhado) tijolo e argamassa com muita areia, de cor amarelada. Foi
identificada apenas uma porta de comunicação entre os compartimentos, a SE, junto à qual
remanesciam vestígios de um pavimento em opus signinum. Não foi recolhido qualquer ele-
mento sobre a sua cobertura, o que leva a pensar que terão sido desactivados deliberada-
mente e o seu material de cobertura — as telhas — reutilizado, ou que o seu telhado era de
material perecível (vegetal, por exemplo). Neste quadro de escassez de dados, a hipótese fun-
cional que se apresenta como mais provável, atendendo à configuração dos compartimen-
tos, é de se tratar de áreas de armazenamento. Contudo, não é de excluir a possibilidade de
se tratar de edifícios de preparação de peixe — até porque no interior de um dos comparti-
mentos localizava-se um poço —, ou de apoio à comercialização.
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FIG. 31 – Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, proposta de reconstituição.
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FIG. 32 – Porta das instalações anexas.

FIG. 33 – Poço.



Este conjunto de compartimentos foram, a determinada altura desactivados (julga-se que
deliberadamente, pois não subsistiram quaisquer vestígios de destruição) e o seu espaço ocu-
pado por outra estrutura, hipoteticamente habitacional. Esta estrutura encontrava-se igual-
mente muito destruída. De facto, foi nesta área, ocupada sucessivamente por estes dois con-
juntos, que se registaram intromissões posteriores mais profundas, no sentido altimétrico
do termo, resultando daí, a mutilação das estruturas e estratos arqueológicos, bem como, a
sua difícil interpretação. No entanto, foi possível identificar no canto NO, os vestígios da base
de uma falsa coluna, construída com tijolos de quadrante e o pavimento do compartimento,
em tijoleira assente sobre opus signinum. Também se identificou, nesse pequeno espaço pou-
pado pelas vicissitudes do tempo, um estrato provável de derrube de telhado. Neste conjunto,
abunda, igualmente, cerâmica fina terra sigillata, facto que concorre igualmente para a inter-
pretação funcional referida. A esta habitação pertenceria uma porta (no canto SO) revestida
a opus signinum, e que ligaria a casa a um peristilo que a percorreria, sensivelmente, a oeste,
igualmente pavimentado a opus. Seria talvez através deste peristilo que a comunicação entre
a área habitacional e industrial se efectuaria. A presença de habitações junto da zona indus-
trial, está documentada em vários sítios arqueológicos do mesmo tipo e é especialmente
característica de zonas industriais situadas junto a núcleos urbanos importantes, por exem-
plo em Belo (Étienne, Makaroun e Mayet, 1994, p. 117).

A sul deste contexto, e também ocupando o espaço onde anteriormente, se implanta-
vam os edifícios interpretados como armazéns, situavam-se as termas privadas, eventual-
mente, ligadas à habitação anteriormente descrita e conferindo-lhe distinção e importância.
As termas tinham igualmente, a oeste, acesso a um peristilo (talvez comunicante com o da
habitação), pavimentado, neste caso a opus tessellatum. Do balneário propriamente dito,
intervencionou-se apenas a área do frigidarium, cujas dimensões e forma se aproximam bas-
tante das conhecidas termas privadas de Tróia (Étienne, Makaroun e Mayet, 1994, p. 121).
O frigidarium é constituído por um átrio de forma quadrada pavimentado com um mosaico
policromo, o primeiro identificado in situ, na cidade de Olisipo. Esta sala dá acesso aos qua-
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FIG. 34 – Base de coluna, na estrutura habitacional.



tro tanques frios (um quadrado — dotado de canalização de escoamento de água — e os
outros semicirculares). Foram também, identificados alguns troços de canalizações destas
termas. Esta estrutura está datada do século III (Amaro e Caetano, 1995, p. 292). As termas
teriam continuidade para Este e confinariam a Sul, com a via e o passeio público.

Um pouco a Norte da área por nós escavada, numa sondagem na Rua dos Correeiros
já referida, foi igualmente identificada uma estrutura pavimentada a mosaico, interpretada
igualmente como habitação, datada do século III, tendo sido desactivada com a sua cons-
trução, uma unidade industrial de transformação e conserva de peixe (Diogo, Fernandes e
Silva, 1991). Esta situação apresenta muitas semelhanças com aquela aqui caracterizada.

Estas habitações, nas proximidades de complexos industriais, são usualmente referi-
das como pertencentes aos proprietários ou gerentes dos mesmos. Se assim for, a sua opu-
lência demonstra bem a dinâmica desta actividade produtiva.

Passemos agora para a caracterização das estruturas industriais propriamente ditas. As
unidades fabris em estudo foram implantadas no subsolo arenoso da praia fluvial. Os tan-
ques são escavados até à profundidade desejada, estando os troços de pátio a uma cota apro-
ximada da superfície preexistente. Como o terreno apresentava um declive natural, as uni-
dades traduzem esse condicionalismo do terreno sendo construídas numa espécie de socal-
cos que acompanham o desnível da praia. Assim, constata-se que a unidade 1 que se encon-
tra situada mais a Nascente ou seja, mais longe da margem do esteiro se implanta a uma
cota superior; os conjuntos 2, 3 e 4, a uma cota mais baixa; e, por fim os conjuntos 5, 6 e 7,
ainda a uma cota ligeiramente inferior.

A divisão em unidades fabris é uma proposta. Em alguns dos casos é clara a existência
de muros que delimitam conjuntos diferentes. Noutros não é tão notório, apenas provável. A
leitura das estruturas foi muito dificultada pelo facto de ser a sua parte superior a que se encon-
trava mais afectada pelas ocupações e edificações posteriores. A validade desta proposta poderá
ser pesada, recorrendo à observação pormenorizado das estruturas apresentadas em planta.14
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FIG. 35 – Porta de comunicação entre a habitação e peristilo.
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FIG. 36 – Porta de comunicação entre as termas e o peristilo pavimentado a opus tessellatum.

FIG. 37 – Mosaico polícromo integrado nas termas.
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FIG. 38 – Tanques do frigidarium.

FIG. 39 – Orifício de escoamento de água, num dos tanques do frigidarium.
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FIG. 40 – Proposta de estruturação do complexo industrial.

FIG. 41 – Cortes transversais do complexo industrial romano.
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4.5.1.Unidade 1
São visíveis 8 tanques de dimensões diversas, 4 dos quais foram escavados (1, 2, 4 e 29).

Dos restantes três (5, 6 e 7), restavam apenas os fundos uma vez que nesta área existia uma
cave, de cuja construção resultou a destruição das restantes estruturas. No tanque 1, esta-
vam visíveis restos de fundos sobrepostos o que parece indicar diminuição deliberada da sua
capacidade numa fase tardia. O tanque 3 encontrava-se completamente preenchido por um
alicerce pombalino, não tendo restado nenhuma camada arqueológica para escavar. São bem
patentes nos tanques 2, 3, 5, 6, e 7, devido ao facto destes se encontrarem cortados pela cons-
trução da referida cave, os vários revestimentos do interior dos tanques eventualmente
para lhe restituir a impermeabilidade. Não se conserva o topo de nenhum dos tanques, que
deveria situar-se ligeiramente a cima da cota de pátio ainda conservada. O tanque 5 apresenta
no seu fundo uma pequena depressão semi-esférica, elemento que, na bibliografia, é usu-
almente interpretado como orifício de limpeza. Por fim, o tanque 29, em forma e dimen-
são semelhantes aos compartimentos de limpeza de pátio, identificados noutros locais —
cilíndrico e pequeno — mas o facto de não se encontrar num troço de pátio propriamente
dito e de se encontrar igualmente equipado com uma depressão semi-esférica central leva
a pensar que poderia ter funcionalidade diferente, talvez relacionada com o fabrico de
molhos.

Torna-se difícil calcular a capacidade de produção desta unidade industrial, devido ao
seu mau estado de conservação. No entanto, se inferirmos dimensões idênticas aos tanques
2 e 3, por um lado, 1, 4, 5, 6 e 7, por outro; cruzando de uns a planta completa e de outros
as cotas de topo e fundo, alcançaríamos uma capacidade parcial aproximada de 23 m3, com
a ressalva deste conjunto não ter sido escavado na sua totalidade (prolongar-se-ia para
norte da área escavada).

FIG. 42 – Diversos fundos a cotas sucessivamente mais altas, no tanque 1.
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FIG. 43 – Sucessivos revestimentos de opus no tanque 3.

FIG. 44 – Tanque 29.



4.5.2. Unidade 2
Tem visíveis apenas dois tanques, o 8 e o 11, sendo a existência do tanque 9, mera-

mente hipotética, uma vez que este espaço não foi escavado por se tratar da área de saguão
dos edifícios pombalinos. Apenas o tanque 8 foi escavado. O tanque 11 foi desentulhado
aquando da realização dos estudos geotécnicos prévios à elaboração do projecto de obra e
cujo relatório foi responsável pela identificação da estação arqueológica. Estes tanques são
de dimensão superior aos do conjunto anterior e os seus fundos tem uma cota muito infe-
rior. Quanto aos topos dos tanques poderemos inferir a sua cota, com alguma segurança,
a partir da fábrica 3, já que aqui estes foram removidos pela construção da cave. O pátio
desta fábrica apresenta a particularidade de ter integrada no seu pavimento uma laje de
dimensão e espessura razoáveis, forma rectangular, com um sulco ao meio, cuja funcio-
nalidade permanece desconhecida. Junto a este elemento, localiza-se um pequeno tanque
de limpeza, de forma circular — tanque 32 — que foi parcialmente destruído pelo alicerce
pombalino do edifício.

O cálculo de capacidade é aqui, mais uma vez, hipotético. Se atribuirmos aos tanques
11 e 9, as mesmas dimensões do tanque 8, o conjunto dos três somaria 44 m3. À seme-
lhança da unidade anterior, o conjunto 2 prolongar-se-ia para norte.
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FIG. 45 – Laje integrada no pátio 2.



4.5.3. Unidade 3
É o conjunto melhor conservado. São visíveis 4 tanques (10, 12, 23 e 24) de dimensões

muito semelhantes, sendo a existência de outros dois bastante provável. Todos os tanques
foram escavados, embora o 10 estivesse, em grande parte, preenchido por um alicerce
pombalino. Existe ainda a hipótese de existência de um outro tanque, o 31, desactivado numa
fase tardia, do qual o tanque 24 seria uma versão menor. Neste caso é o pátio, em forma de
L que se encontra em pior estado de conservação, tanto devido a perturbações posteriores,
como às diversas alterações na estrutura da fábrica ao longo dos cinco séculos de laboração.

Se considerarmos a hipótese desta unidade industrial ser constituída por seis tanques
de dimensões semelhantes, ela teria uma capacidade produtiva de 75 m3.

4.5.4. Unidade 4
O conjunto 4, o segundo melhor conservado e escavado era constituído por 6 tanques,

devendo ser este o seu número total. Três tanques são grandes (13, 18 e 19), tendo cotas de
fundo superiores às da unidade 3, são mais compridos e largos. Os tanques 25 e 26 de forma
rectangular e o 27 de forma oval, de dimensões reduzidas, deveriam servir para o fabrico
de molhos piscícolas (Ponsich, 1988, p. 78). O pátio é bem visível, sendo apenas o seu limite
Este de posicionamento hipotético.

Embora grande parte deste conjunto se encontre bastante impactado pelos alicerces
pombalinos, neste caso, o cálculo de capacidade de produção pode-se realizar com muita
segurança: 70 m3.
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FIG. 46 – Tanque 25.
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FIG. 47 – Tanque 27.

FIG. 48 – Muro de delimitação da unidade fabril 5, com possível arranque de pilar.
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FIG. 49 – Muro de separação entre tanque e pátio.

FIG. 50 – Porta de comunicação entre os pátios 2 e 5.



4.5.5. Unidade 5
O Conjunto 5 tem dois tanques visíveis, 20 e 16, sendo que do 20 é apenas visível o

limite de um dos topos, prolongando-se para norte da área escavada. O tanque 16 tem uma
forma rectangular e uma cota de fundo inferior aos dos conjuntos 2 e 3. O muro de limite
da unidade que contorna o tanque 16 a sul e a oeste, parece integrar no seu ângulo, a SO,
o arranque dum pilar que sustentaria o telhado que cobriria a correnteza de tanques, para
norte. Os tanques estão separados do pátio por um pequeno murete, que impede as conta-
minações que daí poderiam escorrer. Entre o pátio deste conjunto e o da fábrica 2 existe uma
porta com soleira em pedra na qual é visível um orifício de gonzo.

Esta unidade industrial prolongar-se-ia para norte, sendo por isso a sua capacidade cal-
culada, assumidamente parcial. Atribuindo-se ao tanque 20 as dimensões do 16, teríamos
uma capacidade de 23 m3.

4.5.6. Unidade 6
Na unidade 6 são visíveis três tanques escavados (17, 21 e 22) e no pátio um compar-

timento circular de limpeza (tanque 28). O tanque 21 tem uma forma quase quadrangular.
O tanque 17 parece ter sido desactivado, no decurso do século III. Por seu lado, o tanque 22
parece constituir a versão mais pequena de um tanque anterior (com o número 30) de mai-
ores dimensões mas com cota de fundo muito superior.

Também este conjunto se encontra incompleto, reflectindo-se esse facto no cálculo da
sua capacidade produtiva. Consideramos apenas os tanques 21, 22 e 28, uma vez que na
última fase de laboração o tanque 17 se encontrava já desactivado. Teríamos uma capacidade
parcial de 26m3, nesta unidade industrial.
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FIG. 51 – Tanque 28.



4.5.7. Unidade 7
No conjunto 7 nenhum dos dois tanques visíveis (14 e 15), foram escavados. O tanque

14 por se encontrar sob um alicerce pombalino ainda em funções (parede-mestra) e o 15 por
ter sido desentulhado no decorrer dos estudos geotécnicos já referidos.

Apenas uma pequena parte muito reduzida desta unidade foi intervencionada. Se atri-
buirmos aos dois tanques identificados dimensões idênticas, estes somariam a capacidade
de 27 m3.

Todas as estruturas são construídas com pedra, por sistema, bem aparelhada e arga-
massa. Os revestimentos são à base de opus signinum existindo em pontos diversos amos-
tras das variantes já descritas: revestimento final em opus fino à base de cal e areia, reves-
timento mais forte à base de brita calcária. O revestimento exterior dos tanques, normal-
mente, não se conserva, sendo visível o segundo revestimento ou mesmo o aparelho em
pedra. Apenas num tanque o 15, foi identificado opus com fragmentos cerâmicos. Tal rari-
dade talvez se deva à abundância de pedra no local. No entanto, alguns muros de limite de
fábrica têm uma coloração rosada o que poderá indiciar a utilização de pó de cerâmica na
sua argamassa. 

Também os pátios se encontram revestidos com o mesmo opus sendo que as arestas
destes e do interior dos tanques se encontram invariavelmente aligeiradas através de meias-
canas côncavas ou convexas, a fim de possibilitar uma melhor limpeza.

Não foi possível identificar com clareza a presença de pilares a não ser talvez no canto
sudoeste da fábrica 5. Tal dificuldade deve-se ao já referido facto de a parte superior das estru-
turas se encontrar bastante remexida. No entanto, a presença de telhado é completamente
indiscutível devido à presença de derrubes no entulhamento dos tanques e sobre os pátios.
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FIG. 52 – Tanque 30, desactivado para dar lugar ao tanque 22.
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FIG. 53 – Vários tipos de revestimento de opus nos tanques.

FIG. 54 – Aparelho em pedra, nas cetárias.
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FIG. 55 – Meia-cana convexa, no pátio 5.

FIG. 56 – Derrube do telhado da unidade 4, no fundo do tanque 13.



4.6. Capacidade produtiva do complexo industrial de Olisipo

Conforme foi já referido, foram calculadas as capacidades para cada unidade industrial,
parcial ou completamente, identificada neste complexo. Se compararmos estes valores, nome-
adamente os dos conjuntos 3 e 4 que nos oferecem maior grau de segurança, com os recen-
temente publicados para o complexo industrial de Tróia, poderemos extrair algumas ilações.

QUADRO 1
Quadro comparativo das capacidade produtiva e densidade de ocupação do espaço, entre o
Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros e os principais complexos industriais, conhe-
cidos no Ocidente mediterrânico.

Unidades Industriais Estado de Conservação Área Capacidade Densidade de Ocupação

BCP – 1 Incompleto 49 m2 23 m3 0.46

BCP – 2 Incompleto 72 m2 44 m3 0.61

BCP – 3 Completo 90 m2 75 m3 0.83

BCP – 4 Completo 96 m2 70 m3 0.72

BCP – 5 Incompleto 30 m2 23 m3 0.76

BCP – 6 Incompleto 44 m2 26 m3 0.45

BCP – 7 Incompleto 28 m2 27 m3 0.96

BCP/Totais 409 m2 288 m3 0.70

Tróia – I A Completo 245 m2 168 m3 0.68

Tróia – IB/II Completo 315 m2 223 m3 0.70

Tróia – IC Completo 176 m2 157 m3 0.89

Tróia – III Completo 120 m2 103 m3 0.85

Tróia/Totais 856 m2 651 m3 0.76

Pessegueiro – D 14 Completo 67 m2 36 m3 0.53

Pessegueiro – P 16 Completo 119 m2 41,5 m3 0.35

Pessegueiro/Totais 186 m2 77,5 m3 0.41

Creiro Incompleto 61 m2 35 m3 0.57

Cotta Completo 475 m2 258 m3 0.54

Lixus/Totais 3200 m2 1013 m3 0.31

Belo – 1 Completo 169 m2 20 m3 0.12

Belo – 2 Completo 130 m2 45 m3 0.34

Belo – 3 Completo 104 m2 35 m3 0.33

Belo – 4 Completo 70 m2 40 m3 0.57

Belo – 5 Completo 91 m2 35 m3 0.38

Belo/Totais 564 m2 175 m3 0.31
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As unidades industriais identificadas nesta intervenção arqueológica em Olisipo, são,
nitidamente, menos extensas que em Tróia. No entanto, a densidade de ocupação do
espaço (capacidade/área ocupada), considerando-se apenas as zonas de tanques e pátios,
são idênticas15.

Assim, temos os espaços intensamente ocupados, mas mais compartimentados em
Olisipo que em Tróia, denunciando talvez uma diferente estrutura de propriedade e/ou
exploração das unidades industriais (Étienne e Mayet, 1997, p. 205). Semelhante a Olisipo,
em extensão, seriam as áreas industriais da Ilha do Pessegueiro, Belo e Lixus, onde igual-
mente se observa a presença de numerosas pequenas unidades, agrupadas em complexo
(Ponsich, 1988, p. 133), embora estes complexos apresentem uma densidade de ocupação
do espaço inferior. Este tipo de estrutura sugere alguma espontaneidade de construção e
crescimento dos complexos industriais, expressando-se no carácter algo anárquico da
organização do espaço. Cotta e Tahadart teriam características mais semelhantes a Tróia
(essencialmente, na primeira fase), com espaços industriais maiores e bem distribuídos,
devido, eventualmente, a um planeamento prévio. Unidades industriais planeadas, tanto
em espaço urbano — Belo — como em complexos especializados — Cotta — traduzem-
se em espaços menos densamente ocupados.

Ponderando estes elementos comparativos, podemos concluir que, em Olisipo e Tróia,
a densidade de ocupação do espaço é consideravelmente superior às restantes unidades.

De salientar, contudo, que a densidade de ocupação do espaço industrial, tendo como
referência a capacidade, é também influenciada pelo tipo de produção de cada unidade,
pois presença de tanques de dimensões reduzidas, normalmente associados ao fabrico de
molhos de peixe, fará diminuir este indicador, devido à fraca cubicagem destes dispositi-
vos. De qualquer forma, consideramos ser este um elemento importante na definição das
características das unidades industriais. 

5. Estratigrafia e Catálogo
Jacinta Bugalhão e Armando Sabrosa

A estratigrafia deste complexo industrial, aqui apresentada refere-se às camadas que
se consideraram ser mais “construtivas” no que diz respeito à compreensão dos fenómenos
de abandono e destruição destas estruturas. De facto, considerou-se que a intervenção
arqueológica que esta estação sofreu, pelo facto de se ter optado muito cedo pela valoriza-
ção e musealização das estruturas de cronologia romana, não permitia uma abordagem
aprofundada dos contextos estratigráficos ligados à construção destas unidades industriais,
nem tão pouco das alterações e remodelações que, necessária e comprovadamente, sofre-
ram, ao longo dos seus cinco séculos de laboração. Não se pretende afirmar com isto que o
estudo destes contextos não seja possível e desejável, apenas que se revelou mais produtivo
e lógico, no estádio em que o estudo da estação se encontra, analisar primeiramente a
estratigrafia de abandono.

Assim, apresentar-se-ão os enchimentos dos tanques que constituem as várias uni-
dades industriais, bem como, as camadas que assentam directamente sobre os pátios das
mesmas. Como já foi anteriormente referido, o entulhamento dos tanques é especialmente
importante, pois a própria forma destas estruturas (normalmente, mais profundas que
extensas) proporciona boas condições de preservação estratigráfica. As depressões preen-
chem-se rapidamente com sedimentos de origem natural ou humana, enquanto que reme-
ximentos ou intrusões funcionam normalmente ao nível da superfície. Desta forma, a pro-
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babilidade de se conservarem níveis estratigráficos selados é maior do que noutro tipo de
contextos. Por outro lado, a probabilidade de que os sedimentos encontrados no preen-
chimento destas estruturas, se referirem a momentos muito próximos cronologicamente
do momento de abandono, é igualmente elevada. Em pleno funcionamento, estes tanques
e pátios teriam de estar completamente limpos de sedimentos, devido à sua própria fun-
cionalidade. Da mesma forma, após a paragem de laboração, a formação de camadas de
preenchimento do fundo dos tanques seria igualmente rápida e, como já referimos pro-
tegida. Se a estes fenómenos se juntar um estrato claro de derrube dos telhados das uni-
dades fabris, teremos um conjunto estratigráfico de ilustração do abandono praticamente
infalível.

Concluindo, serão alvo de atenção as camadas estratigráficas que reunam as condi-
ções acima apresentadas: presença clara de derrube e inviolabilidade das camadas. Onde
estas condições se verifiquem apresentaremos dois tipos de materiais arqueológicos: a terra
sigillatta e o material anfórico (de ambos, apenas as peças tipologicamente classificáveis)16.
A escolha destes materiais deve-se ao facto de estes nos fornecerem cronologias bastante
seguras. Os materiais serão apresentados em catálogo em que se privilegia os elementos
descritivos e informações que permitam aferições cronológicas, ficando o estudo apro-
fundado dos conjuntos adiado para um estudo específico.

Serão excluídas deste quadro estratigráfico as camadas de preenchimento de tan-
ques e pátios onde tenham ocorrido fenómenos pós-deposicionais que perturbem o qua-
dro estratigráfico (por exemplo: intromissões de períodos posteriores ou presença de ali-
cerces de estruturas e edifícios mais recentes). Como medida cautelar, excluir-se-ão igual-
mente os conjuntos estratigráficos onde não seja clara a presença de derrube de telhado,
ou seja, onde não seja segura a existência de estratos selados.

Por fim, verificou-se ainda, a ocorrência de situações estratigráficas que respeitavam
todos os critérios pré-definidos, mas onde não foi recolhida qualquer peça anfórica ou em
terra sigillata tipologicamente classificável. Destes conjuntos não teremos elementos cro-
nológicos próprios, apenas poderemos estabelecer factores de similitude com outros con-
textos próximos, se tal for aceitável, no plano da análise arqueológica.

5.1. Unidade 1

Esta unidade, por se tratar de todas as intervencionadas a que se encontra a uma cota
mais próxima da superfície actual, foi obviamente a que mais sofreu intromissões posteri-
ores, neste caso, mais especificamente de época islâmica. Sobre este conjunto instalou-se
a estrutura habitacional, construída nesse período, que em melhor estado de conservação
chegou aos nossos dias. Infelizmente, esse facto significou maior destruição das estruturas
e estratos tardo-romanos.
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TANQUE 1

Este tanque encontrava-se completamente preenchido por entulhos produzidos em
período islâmico, provavelmente relacionados com a construção referida acima, onde igual-
mente se recolheram materiais romanos remexidos. Este tanque, como já foi referido na
descrição da unidade 1, possuía diversos fundos que, tudo indica, foram destruídos por estas
mobilizações islâmicas.

Camada 24: Arenosa, cor negra, com muitos carvões; espólio cerâmico escasso.
Camada 25: Arenosa clara devido à abundância de argamassa e opus desfeito proveni-
ente da destruição dos vários fundos da cetária; espólio escasso.
Camada 26: Argilo-arenosa, cor negra, com muitos carvões e restos faunísticos; espó-
lio cerâmico abundante.
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FIG. 57 – Perfil estratigráfico Oeste, Tanque 1.
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TANQUE 2

O preenchimento deste tanque ilustra
bem a situação descrita. Parte do tanque con-
servou a estratigrafia do abandono — restos
de salga e derrube; a outra parte, foi alvo de
remeximento islâmico, mas desta vez, deli-
berado. Parte da estrutura do tanque, a este,
foi reutilizada, tendo sido construído um
pequeno murete paralelo, a fim de que este
espaço funcionasse com um pequeno recinto
bem delimitado. Quanto à sua funcionali-
dade, embora não com total segurança, jul-
gamos tratar-se de uma área de despejo ou
fossa doméstica.
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FIG. 58 – Perfil estratigráfico Sul, Tanque 2.

FIG. 59 – Estrutura islâmica de despejo, reaproveitando a
estrutura do Tanque 2.
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Estratigrafia islâmica:
Camada 17: Argilo-arenosa, cor castanho-escura; espólio cerâmico escasso.
Camada 17 A: Arenosa, cor castanha, com nódulos de argila amarela, cinza, pedras, res-
tos faunísticos e opus desagregado; espólio cerâmico escasso.
Camada 17 B: Arenosa, cor castanho-escuro; espólio cerâmico escasso.
Camada 17 C: Arenosa, cor castanho-escuro, com nódulos de argila; algum espólio
cerâmico.
Estratigrafia romana:
Camada 21: Argilosa, cor amarela, com areão e restos faunísticos; espólio cerâmico
abundante.
Camada 21 A: Arenosa, cor amarela sobre uma camada clara de derrube de telhado,
constituída por tegulae e imbrices.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 227
Classificação: Almagro 51c.
Dimensões: Ø fundo: 32 mm.
Descrição: Fragmento de fundo; pé pouco diferenciado, cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensão, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leitosos e
hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR
6/6.
Tratamento de superfície: Superfície alteradas de aspecto rugoso.

Camada 22: Restos de salga de peixe: sedimento argiloso de cor castanha com abun-
dantes escamas e espinhas.

TANQUE 3

Este tanque não foi alvo de qualquer escavação. Grande parte do seu interior estava pre-
enchido por um alicerce pombalino. No seu estremo Oeste, as suas paredes não se con-
servavam, apenas o fundo era visível. Esta destruição foi motivada pela construção recente
de uma pequena cave clandestina, anteriormente à intervenção arqueológica.
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FIG. 60 – Material anfórico recolhido no Tanque 2.



TANQUE 4

Este tanque foi violado, em período possivelmente islâmico, como bem o demons-
tra o seu fundo destruído. Não fora este episódio, este conjunto poderia ter fornecido ele-
mentos cronológicos importantes. Infelizmente não foi possível isolar as camadas não
violadas.

Camada 19: Argilosa, cor escura, muito compacta, com muitas pedras e telhas; espó-
lio cerâmico abundante.
Camada 20: Argilo-arenosa castanha; algum espólio cerâmico.
Camada 23: Argilo-arenosa, cor castanho-escuro, com muitas telhas, tijolos e pedras,
com vestígios de fogo; espólio cerâmico abundante.

TANQUES 5, 6 e 7

Destes três tanques não se conservaram quaisquer paredes, nem enchimento. O pavi-
mento da cave recente acima referida assentava directamente sobre os fundos dos tan-
ques. Não foi por isso possível qualquer acção de escavação.

TANQUE 29

Pequeno tanque de garum, ou compartimento de limpeza. A sua camada de enchi-
mento não forneceu qualquer pista, nem pela sua constituição, nem por espólio.

Camada 21: Argilo-arenosa, cor castanho-escuro; espólio cerâmico escasso.

Como se pode constatar, os elementos passíveis de datar ou caracterizar o abandono
deste conjunto são muito escassos, facto este motivado pelos profundos remeximentos
efectuados em período islâmico. Apenas um fragmento anfórico foi recolhido, indicando o
momento de abandono, durante a segunda fase de laboração da indústria (séculos III-V). 

Tendo a estratigrafia de abandono se conservado apenas em parte do tanque 2, é com
algumas reservas que se afirma que, neste caso, a ruína no conjunto ocorreu num curto
espaço de tempo, a seguir à paragem de laboração, pois a camada de derrube do telhado
assenta directamente sobre os restos de salga.

5.2. Unidade 2

Este conjunto, à semelhança do anterior, foi impactado pela cave de construção
recente (principalmente o tanque 8), não sendo contudo, as consequências tão profundas,
devido ao facto de se implantar a uma cota, consideravelmente, mais baixa que o anterior.
A este factor destrutivo juntaram-se os efeitos provocados pelos alicerces da reconstrução
pombalina.
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TANQUE 8

Apesar do impacto provocado pelas construções recentes foi possível identificar neste
tanque, uma camada de derrube clara e inviolada que selava os sedimentos inferiores, pos-
sibilitando um bom testemunho sobre o abandono desta unidade.

Camada 3: Areno-argilosa, cor cinzenta esverdeada, com nódulos de argamassa; espó-
lio abundante de cronologia moderna.

Camada 4: Arenosa, cor escura, com muitas telhas e lateres dispostos em derrube;
algum espólio cerâmico.
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FIG. 62 – Terra sigillata recolhida no Tanque 8.

FIG. 61 – Perfil estratigráfico Norte, Tanque 8.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 19
Tipo: Prato. 
Classificação: Terra sigillata clara D tipo Hayes 61 A.
Dimensões: Ø bordo: 330 mm • largura máxima: 348 mm • altura: 52 mm •
Ø base: 256 mm.
Descrição: Bordo introvertido, de secção triangular, parede curta, ligeiramente curva,
fundo plano; no fundo, caneluras concêntricas, duas das quais enquadrando o motivo
decorativo.
Decoração: Centro do fundo interno com decoração estampilhada com motivos 
florais.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Quase inexistente, cor de tijolo vivo (10 R 5/8), baço e com algumas bolhas. 
Cronologia: 350-420 d.C.
Observações: Exposta no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (Gaspar, NARC,
1995, p. 36).

N.0 de Inventário: BCP/Lx 16
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata sudgálica tipo Dragendorff 29.
Descrição: Fragmento de parede.
Decoração: Decoração moldada com motivos florais.
Pasta: Compacta e homogénea, cor de tijolo escuro (10 R 6/6).
Engobe: Vermelho escuro (10 R 4/6), espesso, homogéneo e com brilho. 
Cronologia: 2.a metade do século I d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 43
Classificação: Beltrán 72.
Dimensões: Ø fundo: 16 mm.
Descrição: Fundo e parte de pança de ânfora; pé cónico e oco, bojo fusiforme.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensão, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leito-
sos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída. 
Cor 7.5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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FIG. 63 – Material anfórico recolhido no Tanque 8.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 2015
Classificação: Africana II “Grande”.
Dimensões: Ø fundo: 47 mm.
Descrição: Fundo de ânfora; pé cónico e maciço.
Pasta: Pasta alaranjada, porosa, com presença de e.n.p. de pequenas dimensões, entre
os quais se destacam os quartzos e partículas roladas de calcário. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies roladas.
Observações: Produção africana.

TANQUE 9

Este tanque não foi alvo de escavação, pois encontrava-se na área de saguão do edifí-
cio pombalino, área esta que nunca chegou a ser intervencionada.

TANQUE 11

Neste caso, para além da destruição provocada pela construção da cave, verificou-se a
existência de um alicerce pombalino que atravessa o tanque. Apesar destes factores, pode-
ria ainda conservar-se algum testemunho significativo que foi em definitivo eliminado
pela realização de um poço de sondagem dos estudos geotécnicos efectuados previamente
à escavação e cujos resultados a despoletaram.

Entre os tanque 8 e 11, detectou-se uma zona de reaproveitamento da estrutura romana:
em período medieval (séculos XIII/XIV), a alvenaria dos tanques foi escavada, criando-
-se um espaço oblongo de limites irregulares. Este espaço deveria funcionar para despejo
de detritos domésticos, caracterizando-se o seu preenchimento pela presença de peças
cerâmicas quase completas e abundantes restos faunísticos.

TANQUE 32

Pequeno compartimento de limpeza, de forma circular. A sua camada de enchimento
não forneceu qualquer pista, uma vez que o espólio recolhido foi nulo.

Camada 58: Arenosa castanha com muitas pedras e nódulos de opus.

PÁTIO

Este troço de pátio apresentava vestígios claros de derrube do telhado e incêndio, na
camada que assentava directamente sobre o pavimento revestido a opus signinum. Neste
estrato foram recolhidas peças passíveis de classificação tipológica e cronológica (ânforas
características da segunda fase e sigillata clara tardia). No entanto, estas não são de utiliza-
ção segura pois a camada fornece também materiais de cronologia islâmica em grande quan-
tidade, o que não surpreende se tivermos em conta as cotas bastante próximas dos níveis
deste período a que este pátio se encontra. A área foi escavada em fases distintas, daí a dupli-
cação de referências.
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Comp. 6; Camada 17: Arenosa de cor castanha acinzentada com cerâmica de 
construção.
Comp. 7 NE; Camada 23: Arenosa castanha com grande quantidade de tegulae e 
lateres.

Neste conjunto, os elementos seguros também não são abundantes. Contudo, todos os
dados disponíveis (principalmente, os fornecidos pelo tanque 8) vão no sentido de consi-
derar como momento da paragem de laboração no final do século IV, início do século V d.C.,
ou seja, o final da segunda fase de laboração da indústria. As peças de cronologia romana,
recolhidas sobre o pátio desta unidade industrial, vêm aferir esta cronologia, aproximando-
-a, aliás, do seu limite superior, embora, como foi referido, não sejam completamente
seguras para caracterizar momentos próximos do abandono.

A camada de derrube de telhado do único tanque escavado — 8 — encontra-se próxima
altimetricamente do fundo do mesmo, o que poderá indicar uma ruína da estrutura da uni-
dade fabril próxima, no tempo, do seu abandono.

5.3. Unidade 3

Este conjunto é o melhor conservado, quer do ponto de vista estrutural, quer do ponto
de vista estratigráfico. Foi, igualmente, desta unidade que proveio o melhor e mais abun-
dante espólio de abandono do complexo. O conjunto não foi completamente escavado, pois
parte da sua área, que julgamos de planta quadrada, estende-se sob o saguão pombalino,
cujos alicerces perturbaram igualmente, os tanques e pátio escavados.

TANQUE 10

Esta estrutura encontrava-se, quase na totalidade, ocupada por um alicerce do saguão
pombalino, restando duas estreitas fatias a Este e a Oeste com sedimentos arqueológicos a
escavar. Por este facto, mesmo esses pequenos testemunhos tiveram uma escavação algo
complicada, pois apenas foram escavados após a demolição através de métodos mecânicos
(martelo pneumático) do alicerce. De qualquer modo, desta intervenção resultou que o
enchimento deste tanque não remetia com segurança para o momento do abandono da uni-
dade fabril, pois recolheram-se materiais de cronologias heterogéneas nas camadas mais
profundas do tanque.

TANQUE 12

Este tanque apresenta a estratigrafia modelo. Tem uma camada de restos de salga no
fundo; segue-se uma camada com muito espólio de formação imediatamente posterior à
paragem de laboração; duas camadas de sedimentos estéreis de formação natural e por fim,
o derrube do telhado da fábrica que sela o conjunto.

Camada 17: Arenosa, cor clara, com grande quantidade de telhas dispostas em derrube;
algum espólio cerâmico.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 278
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara C tipo Hayes 53 B.
Dimensões: Ø bordo: 200 mm • largura máxima: 204 mm • altura: 48 mm • 
Ø base: 60 mm.
Descrição: Bordo boleado, parede ligeiramente curva e fundo plano; no interior, dois
conjuntos de duas caneluras: uma na parede, abaixo do bordo e outro no fundo, enqua-
drando internamente o motivo decorativo.
Decoração: Fundo interno decorado com guiloché.
Pasta: Compacta, cor de tijolo claro (10 R 6/8).
Engobe: Cor de tijolo, fino (10 R 4/6), baço e estriado. 
Cronologia: 370-430 d.C.
Observações: Exposta no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (Gaspar, NARC,
1995, p. 36).

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3033
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata clara D, tipo Hayes 81.
Dimensões: Ø base: 48 mm.
Descrição: Fragmento de copa ligeiramente curva; fundo em anel curto; no fundo
interno, canelura circular.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 5/8), baço e estriado exteriormente. 
Cronologia: 360-440 d.C.
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FIG. 64 – Perfil estratigráfico norte, Tanque 12.
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FIG. 65 – Terra sigillata recolhida no Tanque 12.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3034
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara C/D - tipo Hayes 67.
Descrição: Fragmento de bordo em aba de secção trapezoidal, com canelura na face
superior e degrau ligeiro.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6.8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 6.8), fino, polido e baço. 
Cronologia: Final do século IV - 1.a metade do século V.
Observações: Delgado, Mayet e Alarcão, 1975, Pl. LXX, nn. 70-74.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 92
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 105 mm.
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando as duas asas; lábio subtriangular, colo
cónico, asas de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 2004
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 11 mm. 
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, asa de secção sub-
-rectangular.
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FIG. 66 – Material anfórico recolhido no Tanque 12, camada 17.



Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Superfície alisadas.
Observações: Produção bética.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 2006
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 120 mm. 
Descrição: Fragmento de bordo e colo de ânfora; lábio triangular, vertical interior-
mente, colo cilíndrico.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 10 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

Camada 18: Arenosa, cor escura; espólio cerâmico escasso.
Camada 20: Argilosa, cor clara; espólio muito abundante principalmente constituído
por cerâmica comum e anfórica em excelente estado de conservação (Amaro, Bugalhão
e Sabrosa, 1996, p. 206).

N.0 de Inventário: BCP/Lx 280
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara D tipo Hayes 91 B.
Dimensões: Ø bordo: 244 mm • largura máxima: 284 mm.
Descrição: Bordo boleado com rebordo em aba descaída, copa semi-esférica.
Decoração: Fundo interno decorado com guiloché. 
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 6/8) e polido. 
Cronologia: 370-530 d.C.
Observações: Exposta no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (Gaspar, NARC,
1995, p. 36).

N.0 de Inventário: BCP/Lx 1139
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata hispânica tardia, tipo Dragendorff 37.
Dimensões: Ø bordo: 144 mm • largura máxima: 152 mm • altura: 79 mm • Ø base: 60 mm.
Descrição: Bordo boleado extrovertido; copa troncocónica com ligeira carena na parte
inferior; duas caneluras no exterior: na base do bordo e a meio da copa; fundo em anel
quase inexistente e base plana.
Decoração: Parede exterior decorada com faixa de guiloché grosseiro em linha ligei-
ramente oblíquas.
Pasta: Semicompacta, cor de tijolo claro (2.5 YR 7/8).
Engobe: Muito deteriorado, quase inexistente, com cor de tijolo claro (2.5 YR 7/8). 
Cronologia: Séculos IV-V d.C.
Observações: Exposta no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (Gaspar, NARC,
1995, p. 36).
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 1140
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata clara C/D, tipo Hayes 67.
Dimensões: Ø bordo: 177 mm • largura máxima: 177 mm.
Descrição: Fragmento de bordo em aba com canelura, lábio de secção trapezoidal e
degrau; arranque de copa.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo, fino, polido e baço (2.5 YR 6/8).
Cronologia: Final do século IV, 1.a metade do século V d.C.
Observações: Delgado, Mayet e Alarcão, 1975, Pl. LXX, nn. 70-74.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 1145
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata clara D, tipo Hayes 73.
Dimensões: Ø bordo: 172 mm • largura máxima: 176 mm.
Descrição: Fragmento de bordo em aba com canelura, lábio de secção trapezoidal e 
presença de entalhes; copa curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 7/6).
Engobe: Muito deteriorado, cor de tijolo (2.5 YR 7/8), fino e baço. 
Cronologia: 420-475 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 1146
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata clara D tipo Hayes 73.
Dimensões: Ø bordo: 166 mm • largura máxima: 170 mm.
Descrição: Fragmento de bordo em aba de secção trapezoidal, com canelura; copa
ligeiramente curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo claro (2.5 YR 7/8).
Engobe: Cor de tijolo claro (2.5 YR 7/8), baço. 
Cronologia: 420-475 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 1147
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara C, tipo Hayes 50.
Dimensões: Ø bordo: 184 mm.
Descrição: Fragmento de bordo boleado, arranque de parede recta oblíqua com cane-
lura interna.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (10 R 5/8), fino, baço e estriado. 
Cronologia: 230/240 - 325 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 1148
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata clara D, tipo Hayes 73.
Dimensões: Ø bordo: 164 mm • largura máxima: 170 mm.
Descrição: Fragmento de bordo em aba com canelura superior, lábio de secção trape-
zoidal e presença de entalhes; copa ligeiramente curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8). 
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 6/8), fino e baço. 
Cronologia: 420-475 d.C.
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FIG. 67 – Material anfórico recolhido no Tanque 12, camada 20 (Almagro 51 c).
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FIG. 68 – Material anfórico recolhido no Tanque 12, camada 20 (Almagro 51 c).
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FIG. 69 – Material anfórico recolhido no Tanque 12, camada 20 (Almagro 51 c e Beltrán 72).
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FIG. 70 – Material anfórico recolhido no Tanque 12, camada 20 (Almagro 50).



N.0 de Inventário: BCP/Lx 271
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 46 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo fusiforme, terminando com um fundo pouco
diferenciado, pequeno e cilíndrico.
Pasta: Pasta branda de cor escura, porosa, pouco depurada e com abundantes e.n.p. de
média dimensão, compostos por quartzos hialinos e leitosos, partículas calcárias,
feldspatos e palhetas de mica branca. Cor 2.5 YR 5/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 272
Classificação: Dressel 1.
Dimensões: Ø fundo: 48 mm.
Descrição: Bico fundeiro, cónico e maciço.
Pasta: Pasta dura e compacta, com partículas de calcário de grande dimensão, quartzos
de pequena dimensão e feldspatos. Cor 2.5 Y 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alterada de aspecto rugoso.
Observações: Produção itálica.
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FIG. 71 – Material anfórico recolhido no Tanque 12, camada 20 (Lusitana 9).



N.0 de Inventário: BCP/Lx 354
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 127 mm.
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando apenas uma das asas; lábio de secção
subtriangular, asa de secção ovóide.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de pequena e
média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leitosos e hia-
linos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída. Cor 5 YR 5/6.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 355
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: largura máxima: 273 mm.
Descrição: Pança de ânfora; bojo fusiforme.
Pasta: Pasta de tonalidade alaranjada, dura e compacta, com numerosos e.n.p. de
pequena dimensão, destacando-se os quartzos hialinos muito rolados e em menor
número partículas calcárias e feldspatos. Característica desta pasta é a presença de par-
tículas de cerâmica de tom laranja vivo de pequena e média dimensão. Cor 5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 356
Classificação: Lusitana 9.
Dimensões: Ø bordo: 118 mm • Ø pança: 225 mm.
Descrição: Ânfora sem fundo; lábio arredondado, asas de secção sub-rectangular, bojo
fusiforme.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 5 YR 3/1.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Exposta no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 357 
Classificação: Almagro 51 C.
Dimensões: Ø bordo: 109 mm.
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando as duas asas; lábio triangular vertical
interiormente, colo cónico, asas de secção sub-rectangular. 
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 2.5 YR 6/6. 
Tratamento de superfície: Vestígios de engobe fino de cor beije.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 358
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 104 mm.
Descrição: Boca e parte de pança de ânfora, com vestígios de arranque de ambas as asas;
lábio triangular vertical interiormente, colo cónico, asa de secção sub-rectangular,
bojo fusiforme.
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Pasta: Pasta acastanhada, pasta branda, pouco compacta e pouco depurada com abun-
dantes e.n.p. de pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas bran-
cas, os quartzos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade partículas de
cerâmica moída. Cor 5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 359
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 89 mm. 
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando as duas asas; lábio sub-rectangular pen-
dente, colo cónico, asas de secção sub-rectangular, bojo fusiforme.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leito-
sos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída.
Cor 5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 360
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 117 mm.
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando uma das asas; lábio triangular vertical
interiormente, colo cónico, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta acastanhada branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leito-
sos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída.
Cor 7. 5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 361
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 136 mm.
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando uma das asas; lábio triangular vertical
interiormente, colo cilíndrico, asas de secção ovóide.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensão, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 10 YR 6/3.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 362
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 100 mm. 
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando as duas asas; lábio triangular vertical
interiormente, colo cónico, asas de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.



104
A INDÚSTRIA ROMANA DE TRANSFORMAÇÃO E CONSERVA DE PEIXE, EM OLISIPO: NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA RUA DOS CORREEIROS

FIG. 72 – Material anfórico recolhido no Tanque 12, camada 20 (Almagro 51 c).



N.0 de Inventário: BCP/Lx 363
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 107 mm. 
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando apenas uma das asas; lábio triangular
vertical interiormente, colo cónico, asas de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e
média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e
partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 364
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 110 mm.
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando as duas asas; lábio triangular vertical
exteriormente, colo cónico, asas de secção sub-rectangular, bojo fusiforme.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leito-
sos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade partículas de cerâmica moída.
Cor 5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 366
Classificação: Beltrán 72.
Dimensões: Ø bordo: 127 mm. 
Descrição: Boca e pança de ânfora, conservando ambas as asas; asa de secção subtri-
angular, bojo cónico alargando no sentido do fundo.
Pasta: Pasta branda e porosa, com e.n.p. de pequena e média dimensão, quartzos rola-
dos, micas brancas, feldspatos, partículas de cerâmica moída e elementos vegetais.
Cor 2.5 YR 5/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 367
Classificação: Lusitana 9.
Dimensões: Ø fundo: 66 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo cónico diferenciado de forma ogival, pé indi-
ferenciado em anel.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 368 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 44 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo fusiforme, pé pouco diferenciado, cilíndrico
e pequeno.
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Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e
média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e par-
tículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 369
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 39 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; pé pouco diferenciado, cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 370
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 101 mm • Ø pança: 351 mm.
Descrição: Ânfora que conserva a boca, pança e uma das asas; lábio triangular vertical
exteriormente, colo cónico, asas de secção sub-rectangular, bojo fusiforme.
Pasta: Pasta de tonalidade alaranjada, dura e compacta, com numerosos e.n.p. de
pequena dimensão, quartzos hialinos muito rolados, em menor número partículas cal-
cárias e feldspatos. Característica desta pasta é a presença de partículas de cerâmica de
tom laranja vivo de pequena e média dimensão. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.
Observações: Exposta no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 373
Classificação: Alargo 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 97 mm. 
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando ambas as asas; lábio triangular vertical
exteriormente, colo cónico, asas de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 374
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 99 mm.
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando apenas uma das asas; lábio triangular
vertical interiormente, colo cónico, asas de secção sub-rectangular, bojo fusiforme.
Pasta: Pasta dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimensões, sobretudo palhe-
tas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e feldspatos. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.
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FIG. 73 – Material anfórico recolhido no Tanque 12, camada 20.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 375
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 92 mm.
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando apenas uma das asas; lábio triangular
arredondado interiormente, colo cónico, asas de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 376
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 106 mm. 
Descrição: Fragmento de boca de ânfora, com vestígios do arranque de ambas as asas;
lábio triangular arredondado interiormente, colo cónico.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 7.5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 377
Classificação: Almagro 51c.
Dimensões: Ø bordo: 99 mm. 
Descrição: Fragmento de boca de ânfora; lábio sub- triangular, colo cónico.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 7.5 YR 7/2.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 378
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 105 mm.
Descrição: Boca de ânfora, conservando-se apenas uma das asas; lábio triangular arre-
dondado interiormente, colo cónico, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 384
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 27 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; pé cónico e maciço.
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Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 385 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 45 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo fusiforme, pé pouco diferenciado, cilíndrico
e pequeno.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 386
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 44 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo fusiforme, pé pouco diferenciado, cilíndrico
e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 387 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 40 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora; pé pouco diferenciado, cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 389
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 38 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo fusiforme, pé pouco diferenciado, cilíndrico
e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor externa 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 390 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 44 mm.
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Descrição: Fragmento de fundo; pé cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta acastanhada, pasta branda, pouco compacta e pouco depurada com abun-
dantes e.n.p. de pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas bran-
cas, os quartzos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas
de cerâmica moída. Cor 5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 391 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 34 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora; pé pouco diferenciado, cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 5 YR 6/1.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 392
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 31 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo fusiforme, pé pouco diferenciado, cilíndrico
e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2 YR 5/0.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor castanha acinzentada.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 393
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø fundo: 30 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora; pé cónico, com fundo em botão saliente, pre-
cedido por pequeno ressalto.
Pasta: Pasta acastanhada branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de pequena e
média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leitosos e hia-
linos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 394
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 31 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo fusiforme, pé cónico, diferenciado de forma
ogival.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 395
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 104 mm. 
Descrição: Fragmento de boca de ânfora; lábio triangular, colo cónico.
Pasta: Pasta branda de cor escura, porosa, pouco depurada e com abundantes e.n.p. de
média dimensão compostos por quartzos hialinos e leitosos, partículas calcárias, felds-
patos e palhetas de mica branca. Cor 2.5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 396
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 122 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular, colo cilíndrico.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensão, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leitosos
e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída. Cor 5
YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 397
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 114 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular, arredondado interior-
mente. 
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rola-
dos, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 398
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 124 mm.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, colo cilíndrico, asa de
secção ovóide.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados , feldspatos, partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 399
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 120 mm. 
Descrição: Fragmento de boca de ânfora com vestígios do arranque de uma asa; lábio
triangular arredondado interiormente.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de pequena e
média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leitosos e hia-
linos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída. Cor 5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 400
Classificação: Almagro 51 c.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, asa de secção sub-rec-
tangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rola-
dos, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 401 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 100 mm.
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando apenas uma das asas; lábio triangular,
arredondado interiormente, médio, colo cónico, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 402
Classificação: Lusitana 9.
Dimensões: Ø bordo: 144 mm.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio extrovertido, espessado exteri-
ormente, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leito-
sos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída.
Cor 7.5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 413
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 126 mm. 
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, asa de secção ovóide.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 10 YR 5/1.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 417
Classificação: Almagro 50.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, asa de secção ovóide.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena e
média dimensão, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leitosos e hia-
linos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída. Cor 5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 418
Classificação: Lusitana 9.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio extrovertido, ligeiramente espes-
sado exteriormente, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena e
média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leitosos e hia-
linos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída. Cor 5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 419
Classificação: Lusitana 9.
Dimensões: Ø bordo: 80 mm.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio extrovertido, ligeiramente espes-
sado exteriormente, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 420
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 100 mm • Ø pança: 271 mm.
Descrição: Ânfora sem fundo; lábio triangular arredondado interiormente, colo cónico,
asas de secção sub-rectangular, bojo fusiforme.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 5 YR 6/3.
Tratamento de superfície: As superfícies são alisadas.
Observações: Exposta no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 421
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 37 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo fusiforme, pé pouco diferenciado e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 5/0.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 422
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 132 mm • Ø pança: 216 mm.
Descrição: Ânfora sem fundo; lábio sub-triangular, asas de secção ovóide, bojo cilíndrico.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 10 YR 5/2.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Exposta no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 423
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 49 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo fusiforme, pé pouco diferenciado, cilíndrico
e pequeno.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 2017
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø fundo: 32 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo cilíndrico, pé cónico e oco.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor externa 2.5 YR 6/0.
Tratamento de superfície: Vestígios de engobe fino de cor castanha acinzentada.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 2018
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 140 mm.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, asa de secção ovóide.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leito-
sos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída.
Cor 5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

Camada 21: Restos de salga de peixe: sedimento argiloso de cor castanha com abun-
dantes escamas e espinhas.
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TANQUE 23 

Outro exemplo da estratigrafia modelo: abandono, período intermédio curto, derrube
do telhado.

Camada 25: Argilo-arenosa, de cor cinzento-esverdeada, com muitas telhas e algumas
ostras.

Camada 31/41: Arenosa de cor escura com algumas ostras; espólio cerâmico abundante
de época romana (principalmente peças em terra sigillata).

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3017
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata clara C/D, tipo Hayes 67.
Descrição: Fragmento de bordo em aba de secção trapezoidal, com canelura na face
superior e degrau ligeiro.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 6/8), baço, com algumas bolhas. 
Cronologia: Final do século IV, 1.a metade do século V d.C.
Observações: Delgado, Mayet e Alarcão, 1975, Pl. LXX, nn. 70-74.
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FIG. 74 – Terra sigillata recolhida no Tanque 23.
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FIG. 75 – Terra sigillata recolhida no Tanque 23.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3036
Tipo: Tigela. 
Classificação: Terra sigillata clara D tipo Hayes 67.
Dimensões: Ø bordo: 460 mm • largura máxima: 460 mm • altura: 66 mm • Ø base:
156 mm.
Descrição: Bordo em aba de secção trapezoidal, com degrau e caneluras na face supe-
rior; copa curta e curva e fundo plano com pé quase inexistente.
Decoração: Fundo com decoração estampilhada, com uma composição circular, à base
de palmetas e motivos concêntricos, enquadrados por dois conjuntos de duas caneluras.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 5/8). 
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 5/8), baço e polido. 
Cronologia: 360-470 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3037
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara D tipo Hayes 67.
Dimensões: Ø bordo: 364 mm • largura máxima: 368 mm • altura: 61mm • Ø base:
120 mm.
Descrição: Bordo em aba de secção trapezoidal, com degrau e caneluras na face supe-
rior; copa curta e curva e fundo plano.
Decoração: Fundo com decoração estampilhada, com uma composição circular, à base
de palmetas e crescentes, enquadrados por três conjuntos de duas caneluras.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 6/8), baço, polido e com algumas bolhas. 
Cronologia: 360-470 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3038
Tipo: Prato.
Classificação: Terra sigillata clara D tipo Hayes 61.
Dimensões: Ø bordo: 304 mm • largura máxima: 314 mm • altura: 48 mm • Ø base: 
190 mm.
Descrição: Bordo ligeiramente introvertido, de secção triangular, tendo na base externa
duas caneluras; copa curta e curva, fundo plano demarcado por uma canelura.
Decoração: Fundo com decoração estampilhada, com uma composição circular, à base
de palmetas e motivos concêntricos, enquadrada por diversas caneluras.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo vivo (10 R 5/8), baço e polido exteriormente. 
Cronologia: 325- 400/420 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3039
Tipo: Prato.
Classificação: Imitação de forma de Terra sigillata clara Hayes 61.
Dimensões: Ø bordo: 220 mm • largura máxima: 246 mm • altura: 46 mm • Ø base:
156 mm.
Descrição: Bordo introvertido, de secção triangular, tendo na base externa duas cane-
luras; copa curta, ligeiramente curva; fundo plano.
Decoração: Fundo com decoração estampilhada, com uma composição circular, à base
de palmetas, enquadrada por uma canelura.
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Pasta: Compacta, cor castanha alaranjada clara (5 YR 6/8).
Tratamento de superfície: Polido. 
Cronologia: Sécs. IV-V d.C.
Observações: Eventualmente, produção local.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3209
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata sudgálica, tipo Dragendorff 18.
Dimensões: Ø bordo: 186 mm • largura máxima: 187 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de pérola ligeiramente extrovertido; copa curva carenada.
Pasta: Cor tijolo escuro, compacta e homogénea (10 R 6/6).
Engobe: Um pouco deteriorado, vermelho escuro (10 R 4/6), estriado no exterior e com
brilho. 
Cronologia: 2.a metade do séc. I d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3210
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara D, tipo Hayes 67.
Dimensões: Ø bordo: 400 mm • largura máxima: 398 mm.
Descrição: Fragmento de bordo em aba de secção trapezoidal, com degrau e caneluras
na face superior; copa curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 5/8), baço, com algumas bolhas. 
Cronologia: 360-470 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3211
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara D, tipo Hayes 67.
Dimensões: Ø bordo: 162 mm • largura máxima: 165 mm.
Descrição: Fragmento de bordo em aba com canelura, lábio de secção trapezoidal e
degrau; arranque de copa curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 R 6/8), fino, polido e baço. 
Cronologia: 360-470 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3212
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata tardia regional.
Dimensões: Ø bordo: 174 mm • largura máxima: 176 mm • Ø base: 56 mm.
Descrição: Bordo boleado, extrovertido, de secção semicircular; copa aberta e ligeira-
mente curva; pé em anel curto.
Decoração: Traços incisos, lineares, descontínuos, oblíquos.
Pasta: Semi-compacta, cor de tijolo (10 R 6/8).
Engobe: Muito deteriorado, vermelho escuro (10 R 4/8), estriado e com brilho. 
Cronologia: Séc. IV-V d.C.
Observações: Delgado, Mayet e Alarcão, 1975, Pl. LXXXII, nn. 1-5.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 3214
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata clara C, tipo 73.
Dimensões: Ø bordo: 154 mm • largura máxima: 160 mm.
Descrição: Fragmento de bordo em aba com lábio de secção trapezoidal e canelura
interna.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 5/8).
Engobe: Cor de tijolo (10 R 5/8), fino e baço. 
Cronologia: 420-475 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3216
Tipo: Prato.
Classificação: Terra sigillata clara D tipo Hayes 61.
Dimensões: Ø bordo: 300 mm • largura máxima: 310 mm. 
Descrição: Fragmento de bordo introvertido de secção triangular; copa curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR6/8).
Engobe: Cor de tijolo vivo (10 R 5/8), baço. 
Cronologia: 325-400/420 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3217
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara A tipo Hayes 18.
Descrição: Fragmento de bordo boleado; arranque de copa ligeiramente curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 5/8).
Engobe: Cor de tijolo (10 R 5/8), aspecto de casca de laranja. 
Cronologia: Finais do século I - inícios do séc. II d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3218
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara D, tipo Hayes 67.
Descrição: Fragmento de bordo em aba com canelura superior.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 8/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 5/8), polido, com algumas bolhas. 
Cronologia: 360-470 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3040
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 135 mm.
Descrição: Boca de ânfora, com vestígios do arranque de ambas as asas; lábio triangular
vertical interiormente, colo cilíndrico, asa de secção ovóide.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 2.5 YR 6/3.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 3049 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 50 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora; pé indiferenciado pequeno e cilíndrico.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 5/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3050
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 23 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora, pouco diferenciado, cónico e pequeno.
Pasta: Pasta clara, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com e.n.p. de
pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados,
feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 7.5 YR 7/2.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.
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FIG. 76 – Material anfórico recolhido no Tanque 23.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3065
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 120 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora com vestígios de arranque de asa; lábio tri-
angular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3075 
Classificação: Lusitana 9.
Dimensões: Ø fundo: 84 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora; fundo indiferenciado em anel.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leitosos
e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída. 
Cor 2.5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3077
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 124 mm. 
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular, vertical interiormente. 
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leitosos
e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída. 
Cor 2.5 YR 5/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3078 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 40 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora; pé indiferenciado pequeno e cilíndrico.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 5/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.

N.0 de Inventário: 3085
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 40 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora, pouco diferenciado, cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 3094
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 30 mm.
Descrição: Fragmento de fundo ânfora, pouco diferenciado cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rola-
dos, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/1.
Tratamento de superfície: Engobe fino, cor castanha acinzentada.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3095
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 48 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora, cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 8/4.
Tratamento de superfície: Superfícies muito roladas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3096
Classificação: Almagro 50.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular, vertical interiormente.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leito-
sos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída.
Cor 2.5 YR 5/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3113
Classificação: Dressel 20.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora indiferenciado, com base convexa.
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 2.5 Y 8/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.
Observações: Produção bética.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3114
Classificação: Lusitana 9.
Dimensões: Ø bordo: 124 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora com vestígios de arranque de asa; lábio tri-
angular, extrovertido, ligeiramente espessado exteriormente.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rola-
dos, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 3116
Classificação: Lusitana 9.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; bordo extrovertido arredondado; asas
de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 5 YR 8/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3117
Classificação: Almagro 50.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora, lábio triangular, vertical interiormente.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rola-
dos, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3185
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 36 mm.
Descrição: Pança e fundo ânfora, bojo cónico, fundo pouco diferenciado, cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 5/1.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3186 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 40 mm.
Descrição: Pança e fundo de ânfora; bojo cónico, pé pouco diferenciado pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos, partículas
de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/8.
Tratamento de superfície: Superfícies são alisadas com polimento vertical.

TANQUE 24

Este é o caso mais evidente de reaproveitamento de uma cetária em período islâmico. Nesta
época, foi construído um sólido muro em pedra aparelhada, tijolo e argamassa, que diminuiu a
capacidade original do tanque, tendo este espaço sido utilizado para processamento de frutos. No
seu interior, foram recolhidos caroços e gramíneas de diversos frutos mas com larga preponde-
rância para o figo (Queiroz, 1999), notando-se pela quantidade de material e pelas marcas escu-
ras que estes frutos deixaram no revestimento branco do opus, que a utilização foi continuada.
De realçar o importante papel que as conservas de frutos (frescos ou secos) tinham na alimen-
tação andalusa (García, 1996, p. 228). Para além desta reutilização estrutural, em período
moderno (provavelmente século XVII), uma nova intromissão ocorreu, interrompendo a estra-
tigrafia de época islâmica e perfurando o fundo da cetária. 

123
A INDÚSTRIA ROMANA DE TRANSFORMAÇÃO E CONSERVA DE PEIXE EM OLISIPO



Neste contexto, os testemunhos estratigráficos romanos, datados do abandono ou não,
tinham desaparecido por completo, não havendo por isso, deste tanque qualquer elemento
cronológico, que date o final da sua laboração.

Camada 36: Argilosa de cor esverdeada; espólio cerâmico de cronologia islâmica.
Camada 37: Argilo-arenosa muito negra com características de entulho; espólio cerâ-
mico abundante de cronologia muito variada.
Camada 40: Argilosa com várias tonalidades, com abundantes restos de matéria orgâ-
nica (caroços, gramíneas, sementes pequenos ramos, etc); alguma cerâmica de cro-
nologia islâmica.
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FIG. 77 – Estrutura islâmica de processamento de frutos, reaproveitando a estrutura do Tanque 24.

FIG. 78 – Opus do Tanque 24, escurecido devido ao seu reaproveitamento para processamento de frutos, em época islâmica.



TANQUE 31

Este tanque desactivado não foi objecto de escavação pois o espaço útil entre as estru-
turas não o permitia. Não foi, assim, recolhido qualquer dado acerca do seu momento de
desactivação.

PÁTIO

Este pátio, aquele com maior extensão de área escavada, sofreu algumas perturbações
posteriores, nomeadamente de período medieval (séculos XIII/XIV), quando foi escavada
no seu pavimento uma área de despejo de entulhos domésticos, semelhante à caracterizada
no Conjunto 2, e pré-pombalino, através de dois poços. Contudo, forneceu igualmente, con-
juntos estratigráficos seguros: derrubes e camadas sob derrubes. Mais uma vez, a variedade
de referências está relacionada com os diversos momentos de escavação. As quatro cama-
das descritas e que foram escavadas em fases distintas da intervenção, parecem constituir
um único estrato arqueológico

3 SO; Entre-muros; Camada 9: Argilosa, cor castanho-amarelada; espólio cerâmico
abundante. Assenta directamente sobre o pavimento em opus do pátio e não tem intru-
sões posteriores.
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FIG. 79 – Material anfórico recolhido no Pátio da Unidade 3.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3102 
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø fundo: 50 mm.
Descrição: Fundo de ânfora; pé cónico, oco, com fundo em botão saliente, precedido
por pequeno ressalto.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3144
Classificação: Almagro 51 c.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, vertical exterior-
mente, asa de secção ovóide.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rola-
dos, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3146
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 112 mm.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, vertical interior-
mente, colo cónico, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3153
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 112 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular vertical interiormente.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rola-
dos, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/8.
Tratamento de superfície: Vestígios de engobe fino de cor beije.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3154 
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 140 mm.
Descrição: Fragmento de bordo; lábio sub-triangular, colo cilíndrico.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 5 YR 7/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 3156
Classificação: Almagro 51 c.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, asa de secção sub-rec-
tangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rola-
dos, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alteradas de aspecto rugoso e escamado.

3 SO; Comp. 2; Camada 10: Argilo-arenosa, cor castanho-amarelada com telhas e tijo-
leiras; espólio cerâmico abundante.
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FIG. 80 – Terra sigillata recolhida no Pátio da Unidade 3.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 539
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata clara D tipo Hayes 92. 
Dimensões: Ø bordo: 320 mm • largura máxima: 386 mm • Ø base: 128 mm
Descrição: Bordo boleado com rebordo em aba descaída com canelura; copa semi-
-esférica.
Decoração: Fundo interno decorado com guiloché. 
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 5/8), polido e baço. 
Cronologia: 1.a metade do século V d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 545
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara D, tipo Hayes 67. 
Dimensões: Ø bordo: 364 m • largura máxima: 366 mm.
Descrição: Fragmento de bordo em aba de secção trapezoidal, com degrau e canelura
superior; copa de parede recta.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5. YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 5/8), baço. 
Cronologia: 360-470 d.C. 

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3195
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata itálica, tipo Goudineau 40.
Dimensões: Ø bordo: 132 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de pérola recto; colo curto e recto.
Pasta: Compacta, homogénea, beije rosada (2.5 YR 6/8).
Engobe: Vermelho escuro (2.5 YR 4/6), espesso, homogéneo e com brilho. 
Cronologia: Inícios do séc. I d. C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 2010
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 114 mm. 
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular espessado exteriormente,
asa de secção ovóide. 
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Produção bética.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 2011
Classificação: Lusitana 9.
Dimensões: Ø bordo: 86 mm. 
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio extrovertido arredondado, asa
de secção sub-rectangular.



Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leito-
sos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída.
Cor 5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3163
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 90 mm.
Descrição: Boca de ânfora; lábio triangular arredondado interiormente, colo cónico.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com, abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.

3 Oeste; Escadas; Camada 22: Argilo-arenosa, cor castanho-amarelada, com muitas telhas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3026
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara C, tipo Hayes 50 B.
Descrição: Fragmento de bordo.
Pasta: Compacta, cor de tijolo escuro (10 R 6/8).
Engobe: Cor de tijolo escuro (10 R 5/8), fino. 
Cronologia: Finais do séc. IV - inícios do séc. V d.C.
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FIG. 81 – Datações das peças em terra sigillata, da Unidade 3.



Dos quatro tanques escavados neste conjunto, dois forneceram elementos claros
quanto à cronologia de abandono: inícios do século V (de salientar as peças tipo Hayes 73,
cuja produção se inicia apenas no início do século V, presente em quatro exemplares17). 
Os elementos fornecidos pela estratigrafia do pátio vão no mesmo sentido (BCP/Lx 539).
Não será audácia inferir a mesma cronologia para a totalidade do conjunto uma vez que os
elementos disponíveis, para além de homogéneos, são bastante abundantes.

Este conjunto sugere a interessante particularidade de ter acontecido um entulha-
mento deliberado dos tanques. De facto, o espólio proveniente dos tanques 12 e 23, pela sua
quantidade, qualidade, variedade (cerâmica comum, cerâmica anfórica, terra sigillata, vidro,
peças em metal, etc) e estado de conservação (uma elevada proporção de peças completas
ou quase), não poderia ter origem no natural arrastamento de materiais dispersos, nem pelo
abandono ocasional de uma ou outra peça. Por outro lado, a própria natureza do espólio
sugere uma acção deliberada. Por exemplo, não é natural a presença num contexto indus-
trial, de peças em terra sigillata em tão grande quantidade (os materiais cerâmicos caracte-
rísticos destes estabelecimentos são: as ânforas de transporte de preparados piscícolas e a
louça comum utilizada no processamento industrial desses produtos). Esta loiça doméstica
de qualidade poderá ter origem, hipoteticamente, na domus contígua ao complexo industrial
(Étienne, Makaroun e Mayet, 1994, p. 162). Tal ocorrência poderá ser justificada se consi-
derarmos a hipótese da ocupação da estrutura habitacional ter persistido ao abandono da
área fabril. As cetárias da unidade três, já desactivada e de situação contígua à casa, pode-
riam ter funcionado como fossas de despejo de detritos domésticos (louça e restantes uten-
sílios, cerâmicos ou não, e restos de alimentação). Poder-se-á, assim, explicar o entulha-
mento ligeiramente mais tardio, dos tanques 12 e 23.

O material cerâmico associado ao abandono desta unidade industrial apresenta extraor-
dinárias semelhanças com a camada de enchimento do forno 2 da olaria do Porto dos
Cacos, em Alcochete (Raposo, Sabrosa e Duarte, 1995, p. 333): no material anfórico, pre-
dominância do tipo Almagro 51C, sobre Almagro 50, com a presença mais esporádica de
Lusitana 9; nas peças em terra sigillata, os exemplares predominantes são as formas 67, 61
e 73 de Hayes. Esta semelhança, para além de aproximar os dois locais, no que diz respeito
aos contactos e circuitos comerciais, permite levantar a hipótese dos complexos industriais
de produção oleira e de produtos piscícolas terem vivido colapsos muito aproximados no
tempo, demonstrando bem a sua profunda interligação.

Após estes acontecimento, algum tempo terá decorrido até à ruína da cobertura da uni-
dade 3, pois no interior dos tanques, estratigraficamente bem conservados, verificou-se a
presença de outros estratos anteriores ao derrube. 
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FIG. 82 – Distribuição tipológica das peças terra sigillata, da Unidade 3.
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5.4. Unidade 4

Esta unidade, embora muito impactada pelos alicerces pombalinos, foi aquela em que
a área escavada se encontra mais próxima da total, por isso os dados recolhidos revestem-
-se de especial segurança. Para além disso, as construções medievais e modernas (séculos
XV-XVII) assentaram os seus alicerces a cotas muito profundas, remexendo frequentemente
as camadas romanas.

TANQUE 13

As paredes deste tanque foram integradas na sua quase totalidade nos alicerces pom-
balinos servindo de embasamento de pilares dos mesmos edifícios. Preservou-se, contudo,
uma estratigrafia segura do momento do abandono, no fundo do tanque.

Camada 13/20: Argilosa com muitos carvões, cor castanho-escura com abundante
cerâmica de construção e pedra.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3084
Classificação: Dressel 14
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; triangular, espessado exteriormente.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, pouco depurada e com e.n.p. de
pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados,
feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

Camada 14/21: Restos de salga de peixe: sedimento argiloso de cor castanha com
abundantes escamas e espinhas.
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FIG. 83 – Perfil estratigráfico Norte, Tanque 13.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 3168 
Classificação: Africana II “Grande”.
Dimensões: Ø bordo: 140 mm.
Descrição: Boca e colo de ânfora, conservando-se apenas uma das asas; lábio sub-rec-
tangular extrovertido, colo cónico, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta acinzentada, porosa, com presença de e.n.p. de pequenas dimensões,
entre os quais se destacam os quartzos e partículas roladas de calcário. Cor 10 R 7/6.
Tratamento de superfície: Engobe externo espesso de cor beije.
Observações: Produção africana.

TANQUE 18

As perturbações pós-deposicionais sofridas por este tanque são em tudo semelhantes
ao tanque 13, semelhança que se estende à sua estratigrafia.

Camada 15/20: Argilosa, cor castanho-escura, com carvões, restos faunísticos e muito
material de construção.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3014
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata clara C/D, tipo Hayes 67.
Dimensões: Ø bordo: 150 mm • largura máxima: 152 mm.
Descrição: Fragmento de bordo em aba com canelura, lábio de secção trapezoidal e
degrau; arranque de copa.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 5/8), fino, polido e baço. 
Cronologia: Final do século IV, 1.a metade do século V d.C.
Observações: Delgado, Mayet e Alarcão, 1975, Pl. LXX, nn. 70-74.
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FIG. 84 – Material anfórico recolhido no Tanque 13.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3015
Tipo: Prato.
Classificação: Terra sigillata clara D.
Descrição: Fragmento de fundo plano.
Decoração: Fundo interno com decoração estampilhada, com palmetas, enquadrada
com duas caneluras concêntricas.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 5/8), baço.
Cronologia: Séculos IV-V d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3190
Tipo: Prato.
Classificação: Terra sigillata clara D, tipo Hayes 61.
Descrição: Fragmento de bordo introvertido, de secção triangular; copa curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo vivo (10 R 5/8), polido, baço e estriado no exterior. 
Cronologia: 325-400/420 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3074 
Classificação: Almagro 51 c.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular arredondado, colo cónico.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rola-
dos, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.

Camada 21: Arenosa clara com muito opus desfeito.
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FIG. 85 – Terra sigillata recolhida no Tanque 18.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3047 
Classificação: Almagro 50.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular espessado exteriormente.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, pouco compacta, pouco depurada, porosa com e.n.p.
de média dimensão entre os quais se destacam os quartzos, micas e feldspatos e
alguma cerâmica moída. Cor 2.5 YR 8/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3083
Classificação: Africana II “Grande”.
Dimensões: Ø fundo: 30 mm.
Descrição: Fundo de ânfora, cilíndrico e maciço.
Pasta: Pasta alaranjada, porosa, com presença de e.n.p. de pequenas dimensões, entre
os quais se destacam os quartzos e partículas roladas de calcário. Cor 2.5 YR 8/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Produção africana.

Camada 22: Restos de salga de peixe: sedimento argiloso de cor castanha com abun-
dantes escamas e espinhas; alguns materiais de construção misturados.

TANQUE 19
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FIG. 86 – Material anfórico recolhido no Tanque 18.

FIG. 87 – Perfil estratigráfico Sul, Tanque 19.
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A destruição causada pela reconstrução pombalina foi neste caso, menos profunda. Por
outro lado, verificou-se mais uma reutilização islâmica das estruturas industriais romanas. No
canto NE do tanque foi construído um pequeno murete, em pedra, ligeiramente arredondado,
formando um pequeno compartimento quadrangular. Esta construção tinha a particularidade
de não assentar directamente sobre o fundo da cetária, mas sim sobre a camada de restos de
salga de peixe que se conservavam no seu fundo, não sendo por isso, um espaço estanque. Sobre
a sua funcionalidade pouco se poderá avançar, excepto que tratando-se de uma estruturas
abaixo do nível de superfície, poder-se-ia tratar de uma estrutura de despejo ou fossa doméstica.

Se excluirmos a zona de remeximento causado pela construção e utilização desta estrutura,
a estratigrafia de abandono do tanque mantém-se bem conservada: derrube e restos de salga.

Camada 87: Areno-argilosa, cor castanho-clara, com grande quantidade de materiais
de construção.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3196
Tipo: Prato.
Classificação: Terra sigillata clara A/C, tipo Hayes 48.
Dimensões: Ø bordo: 136 mm • largura máxima: 150 mm.
Descrição: Fragmento de bordo em aba.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (10 R 5/8), fino, baço e estriado. 
Cronologia: 220-270 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3197
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara A, tipo Hayes 18.
Dimensões: Ø bordo: 192 mm • largura máxima: 196 mm.
Descrição: Fragmento de bordo.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 5/8).
Engobe: Cor de tijolo (10 R 5/8), aspecto de casca de laranja. 
Cronologia: Finais do séc. I - inícios do séc. II d.C.
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FIG. 88 – Terra sigillata recolhida no Tanque 19.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3198
Tipo: Tigela. 
Classificação: Terra sigillata clara A, tipo Hayes 18.
Dimensões: Ø bordo: 184 mm.
Descrição: Fragmento de bordo boleado, ligeiramente introvertido.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 5/8).
Engobe: Cor de tijolo (10 R 5/8), granuloso, com pouco brilho. 
Cronologia: Finais do século I - inícios do século II d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3199
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara A, tipo Hayes 32/58.
Descrição: Pequeno fragmento de bordo com canelura superior.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 5/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 5/8), polido. 
Cronologia: Final do século III - início do século IV.

Camada 96: Restos de salga: sedimento argiloso de cor castanha com abundantes
escamas e espinhas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 1495
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø boca: 100 mm • Ø pança: 374 mm • Ø fundo: 54 mm • altura total: 
770 mm.
Descrição: Ânfora completa; bordo triangular, colo cónico, bojo fusiforme, pé pouco
diferenciado, cilíndrico e pequeno, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos
rolados, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Exposta no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3062 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 53 mm.
Descrição: Fragmento de fundo, pé pouco diferenciado, cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 5/6.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.

Camada 97: Restos de salga sob compartimento islâmico.
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FIG. 89 – Material anfórico recolhido no Tanque 19.

FIG. 90 – Material anfórico recolhido no Tanque 19.



TANQUE 25

Este tanque estava quase totalmente preenchido pelo alicerce de um pilar pombalino,
cuja destruição se fez sentir ao nível da estrutura do tanque e também no seu enchimento
estratigráfico. Em parte do tanque conservavam-se, contudo, os estratos característicos.

Camada 152: Areno-argilosa, cor castanho-clara, com algumas telhas e tijolos; espólio
escasso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3079 
Classificação: Almagro 51 c.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular arredondado exteri-
ormente.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Engobe espesso de cor beije.

Camada 157: Areno-argilosa clara.
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FIG. 92 – Material anfórico recolhido no Tanque 25.

FIG. 91– Perfil estratigráfico Norte, Tanques 25 e 26.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 3016
Tipo: Prato. 
Classificação: Terra sigillata clara D, tipo Hayes 61.
Descrição: Fragmento de bordo introvertido, de secção triangular, parede curta, ligei-
ramente curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (10 R 5/8), baço.
Cronologia: 325-400/420 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3139
Classificação: Beltrán IIB. 
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio extrovertido.
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/2.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Produção bética.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3181 
Classificação: Beltrán 72.
Dimensões: Ø bordo: 134 mm.
Descrição: Boca e pança de ânfora, conservando-se ambas as asas; lábio triangular ver-
tical interiormente, colo inexistente, asa de secção sub-rectangular. Apresenta um gra-
fito na parte superior da pança, cujo motivo se assemelha a uma espiga.
Pasta: Pasta acastanhada branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leito-
sos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída.
Cor 2.5 YR 5/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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FIG. 93 – Terra sigillata recolhida no Tanque 25.



TANQUE 26

Situação semelhante ao tanque anterior.

Camada 151: Areno-argilosa, cor castanha, com muita telha e nódulos de argamassa.
Camada 158: Areno-argilosa, cor esverdeada.

TANQUE 27

Este pequeno tanque, de planta oval, encontrava-se, estruturalmente, intacto. Contra-
riamente, o seu preenchimento é bastante incaracterístico.

Camada 147: Arenosa, cor castanho-escura.

PÁTIO

Esta área de pátio conservou, em parte da sua área, a estratigrafia do abandono, embora
apresente igualmente, zonas de remeximento devido aos factores já descritos anterior-
mente. O canto SE do pátio encontrava-se bastante alterado, tendo desaparecido o seu pavi-
mento em opus signinum. Mais uma vez, as várias referências, que de seguida são apresen-
tadas, referem-se a realidades estratigráficas semelhantes.

2 NO; Comp. 1; G13/H13; Camada 18: Argilo-arenosa, cor negra, com carvões.
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FIG. 94 – Perfil estratigráfico Este, Pátio da Unidade 4.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 3118 
Classificação: Almagro 51 c.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular e asa de secção sub-
rectangular.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de
pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quart-
zos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica
moída. Cor 5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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FIG. 95 – Material anfórico recolhido no Pátio da Unidade 4.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3119 
Classificação: Almagro 51 c.
Descrição: Fragmento de bordo com vestígios de arranque de asa; lábio triangular, asa
de secção ovóide.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa, pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rola-
dos, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

2 SO; Área 15; Camada 141: Areno-argilosa de cor clara devido à grande quantidade de
argamassa desfeita que a integrava; espólio abundante. De referir a recolha de mate-
riais de construção provenientes da domus e termas: tesselas, estuque pintado etc.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3067 
Classificação: Lusitana 9.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio extrovertido ligeiramente espes-
sado exteriormente, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 5 YR 5/1.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3125
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 140 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora, com vestígios do arranque de uma asa; lábio
triangular espessado exteriormente, colo cilíndrico.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3126
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø : 116 mm.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, asa de secção ovóide.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos, partículas
de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3127
Classificação: Almagro 50.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular, vertical exteriormente.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 5/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 3128
Classificação: Lusitana 9.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora com vestígios de arranque de asa; lábio tri-
angular, extrovertido, ligeiramente espessado exteriormente.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rola-
dos, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3129 
Classificação: Dressel 14.
Dimensões: Ø fundo: 36 mm.
Descrição: Bico fundeiro de ânfora, cónico e maciço.
Pasta: Pasta acastanhada, pasta branda, pouco compacta e pouco depurada com abun-
dantes e.n.p. de pequena e média dimensões, entre os quais se destacam as micas bran-
cas, os quartzos leitosos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas
de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 5/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3147
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 124 mm. 
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular, vertical interiormente, 
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leito-
sos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída.
Cor 2.5 YR 5/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3148
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 142 mm.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio sub-rectangular, em fita, asa de
secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3149 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 42 mm.
Descrição: Fundo de ânfora; pé pouco diferenciado, cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/8.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 3150 
Classificação: Dressel 20. 
Dimensões: Ø bordo: 150 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular em aresta.
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 2.5.YR 8/2.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Produção bética.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3151
Classificação: Dressel 20.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular de aresta.
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 7.5 YR 8/4.
Tratamento de superfície: Engobe espesso, de cor beije.
Observações: Produção bética.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3152
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 130 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3182 
Classificação: Almagro 51 c.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, vertical interior-
mente.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 5/6.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3183
Classificação: Almagro 50.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora, com vestígios de arranque de asa; lábio tri-
angular espessado exteriormente, asa de secção ovóide.
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 7.5 YR 8/4.
Tratamento de superfície: Engobe externo, espesso de cor beije.
Observações: Produção bética.
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Esta unidade apresenta características muito homogéneas, tanto do ponto de vista
estratigráfico, como cronológico, embora a pouca quantidade de materiais recolhidos
dificulte um pouco a análise arqueológica do momento do abandono da estrutura. Terá
funcionado durante a 2.a fase de laboração desta indústria e terá sido abandonada entre o
final do séc. IV e o início do séc. V. A presença de dois exemplares de ânforas de trans-
porte de preparados de peixe durante a 1.a fase — Dressel 14 — poder-se-á explicar pelo
facto da unidade fabril se encontrar bastante impactada por construções posteriores,
estando as suas estruturas bastante destruídas, e podendo essas peças estar integradas nas
suas alvenarias. 

A ruína da cobertura do conjunto não se deve ter distanciado muito no tempo, da para-
gem de laboração. Os derrubes assentam sobre os restos da conserva de peixe ou, na ausên-
cia destes, muito perto do fundo das cetárias. No extremo Norte do conjunto, parecem notar-
-se vestígios de um incêndio contemporâneo da ruína da fábrica.

O único elemento a destacar é a reutilização de parte do tanque 19, em época islâmica,
eventualmente, para fins de despejo ou fossa doméstica.

5.5. Unidade 5

Deste conjunto apenas foi escavada uma pequena área, não havendo forma de calcu-
lar a sua extensão real, uma vez que, as suas estruturas se estendem para além do limite
Norte da área intervencionada. No entanto, pela pequena amostra que pudemos observar,
trata-se de um conjunto estruturalmente muito bem conservado. O facto de estas unidades,
mais a oeste, ou seja, mais próximas da margem do esteiro do Tejo, se encontrarem suces-
sivamente construídas em plataformas mais baixas, como já foi referido, contribui bastante
para a melhor preservação dos testemunhos, pois são menores as possibilidades de reme-
ximentos posteriores. 

TANQUE 16

Estruturalmente, quase intacto. Quanto à estratigrafia de abandono, embora sem
remeximentos, revelou-se bastante pobre.

Camada 49: Arenosa, cor castanha com muitos imbrices e tegulae, com vestígios de fogo;
espólio cerâmico nulo.

TANQUE 20

Não foi objecto de qualquer acção de escavação pois encontrava-se no limite na área
escavada.

PÁTIO

Parte do pátio conservava o derrube da cobertura da unidade fabril.
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Camada 57: Argilosa, cor castanho-escuro, com muitos carvões, cerâmica de constru-
ção e pedras; espólio cerâmico escasso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3201
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata sudgálica tipo Dragendorff 27.
Descrição: Fragmento de bordo de pérola com canelura na base externa; copa curva.
Pasta: Cor tijolo escuro (10 R 6/6), compacta e homogénea. 
Engobe: Muito deteriorado, vermelho escuro (10 R 4/6), com brilho. 
Cronologia: 2.a metade do século I.

Camada 58: Semelhante à 57, com nódulos de argila esverdeada.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3032
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara C tipo Hayes 50.
Descrição: Fragmento de bordo boleado, arranque de parede recta oblíqua com cane-
lura interna.
Pasta: Compacta, cor de tijolo escuro (10 R 6/8).
Engobe: Cor de tijolo escuro (10 R 4/6), fino, baço e estriado. 
Cronologia: 230/240-325 d.C.
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FIG. 97 – Material anfórico recolhido no Pátio da Unidade 5.

FIG. 96 – Terra sigillata recolhida no Pátio da Unidade 5.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3123 
Classificação: Lusitana 9.
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio extrovertido ligeiramente espes-
sado, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/8.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor castanha acinzentada.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3138 
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 112 mm.
Descrição: Boca de ânfora com vestígios de arranque de ambas as asas, lábio triangu-
lar vertical interiormente, colo cónico.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Vestígios de engobe castanho acinzentado.

Pelos dados disponíveis pode-se conjecturar que o derrube dos telhados, não se dis-
tanciou no tempo, do momento em que a unidade deixou de laborar e que esta ruína foi
acompanhada de um incêndio. Quanto à datação desse momento, apenas dispomos dos
elementos recolhidos no pátio, que, embora não tão fiáveis como os do enchimento do
tanque, indicam um abandono durante a segunda fase de laboração da indústria con-
serveira.

5.6. Unidade 6

Este conjunto sofreu fortes perturbações estruturais, motivadas pelos alicerces pom-
balinos, mas igualmente pelas fundações da Lisboa pré-pombalina de raiz quinhentista,
nomeadamente, uma habitação e um poço. Quanto à estratigrafia, os estragos foram
menores, tendo todos os tanques preservado testemunhos seguros da época do seu aban-
dono.

TANQUE 17

Este tanque, bastante impactado pelas estruturas pombalinas — alicerces e poço —,
registou igualmente, mais uma perturbação de período islâmico. Trata-se de uma fossa,
aparentemente, não reutilizando a estrutura da cetária, apenas se desenvolvendo no seu
interior, onde foi recolhido abundante espólio cerâmico e faunístico, tendo por isso carac-
terísticas de local de despejo doméstico continuado. Esta intromissão não afectou, no
entanto, profundamente, a estratigrafia romana, em virtude da cota extremamente baixa
a que se encontra o fundo deste tanque.
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Camada 7: Argilosa, cor castanho-escura; espólio abundante - fossa islâmica.
Camada 8: Arenosa escura; espólio remexido romano e islâmico.
Camada 11: Arenosa clara; espólio romano.
Camada 12: Argilosa, cor castanha, com material de construção e pedras; espólio abun-
dante, principalmente anfórico.
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FIG. 98 – Terra sigillata recolhida no Tanque 17.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 877
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara A, tipo Hayes 14.
Descrição: Fragmento de bordo boleado; copa vertical ligeiramente curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 5/8).
Engobe: Cor de tijolo (10 R 5/8), granuloso, com pouco brilho. 
Cronologia: 160-200 (+) d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 878
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata hispânica, tipo Dragendorff 15/17.
Dimensões: Ø bordo: 204 mm • largura máxima: 205 mm.
Descrição: Fragmento de bordo boleado, canelura na base externa.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/6).
Engobe: Vermelho escuro (2.5 YR 4/8), polido, estriado e com brilho. 
Cronologia: Final do século II d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 879
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara A, tipo Hayes 32/58.
Descrição: Fragmento de bordo em aba ligeiramente descaída, com canelura superior;
copa curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 5/8). 
Engobe: Cor de tijolo (10 R 5/8), baço. 
Cronologia: Final do século III - início do século IV.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 880
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara C/D, tipo afim à Hayes 27.
Dimensões: Ø base: 104 mm.
Descrição: Fragmento de copa com carena na base; conjunto duas caneluras no fundo
interno; fundo em anel.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 5/8), fino, com pouco brilho. 
Cronologia: 160-220 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 976
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara A, tipo Hayes 32/58.
Descrição: Fragmento de bordo em aba horizontal com canelura superior; copa curva
ligeiramente carenada, com canelura interna ao nível da carena.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 5/8).
Engobe: Cor de tijolo (10 R 5/8), granuloso, com pouco brilho. 
Cronologia: Final do século III - início do século IV d.C.

149
A INDÚSTRIA ROMANA DE TRANSFORMAÇÃO E CONSERVA DE PEIXE EM OLISIPO



N.0 de Inventário: BCP/Lx 977
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara A, tipo Hayes 14.
Dimensões: Ø bordo: 242 mm.
Descrição: Fragmento de bordo boleado, ligeiramente introvertido; arranque de copa
curva.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 5/8).
Engobe: Cor de tijolo (10 R 5/8), granuloso, com pouco brilho. 
Cronologia: 160-200 (+) d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 902
Classificação: Dressel 20.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora, lábio triangular de aresta.
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 7.5 YR 5/0.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Produção bética.
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FIG. 99 – Material anfórico recolhido no Tanque 17.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 903
Classificação: Lusitana 3.
Dimensões: Ø bordo: 96 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora, com vestígios de arranque de asa; lábio em
fita, triangular, vertical exteriormente.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, pouco depurada, porosa e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca. Existem
igualmente quartzos rolados e feldspatos. Cor 2.5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 958
Classificação: Lusitana 3.
Dimensões: Ø fundo: 66 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora, indiferenciado em anel.
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada com abundantes e.n.p. de pequena
e média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leito-
sos e hialinos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída.
Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 959
Classificação: Lusitana 3.
Dimensões: Ø bordo: 83 mm. 
Descrição: Fragmento de fundo muito curto em anel, com omphalus central.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 6/8
Tratamento de superfície: Engobe fino castanho acinzentado.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 960
Classificação: Dressel 20.
Dimensões: Ø bordo: 142 mm. 
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular de aresta.
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Produção bética.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 961
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 118 mm. 
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular espessado exteriormente.
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Produção bética.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 1187
Classificação: Almagro 50.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular espessado exteriormente.
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 5 Y 8/1.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Produção bética.

Camada 13: Argilosa castanha; espólio abundante.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3191
Tipo: Taça.
Classificação: Terra sigillata clara A, tipo Hayes 16.
Dimensões: Ø bordo: 138 mm • largura máxima: 138 mm.
Descrição: Fragmento de bordo boleado, ligeiramente introvertido; arranque de copa
ligeiramente curva. 
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 6/8).
Engobe: Cor de tijolo escuro (10 R 5/8), aspecto de casca de laranja. 
Cronologia: Início do século III d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3192
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata sudgálica, tipo Dragendorff 15/17.
Descrição: Fragmento de bordo boleado.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (10 R 6/6).
Engobe: Muito deteriorado, vermelho escuro (10 R 4/6) e polido. 
Cronologia: Final do século II d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 817
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 116 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora, com vestígios do arranque de duas asas;
lábio sub-triangular, colo cónico.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor beije.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 935
Classificação: Almagro 50.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular espessado exteriormente, asa
de secção ovóide.
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 5 YR 7/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Produção bética.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 937
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 122 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio triangular espessado exteriormente, asa
de secção ovóide.
Pasta: Pasta de tom rosado, compacta, depurada, com textura arenosa e e.n.p. de
pequena dimensão, incluindo micas brancas, quartzos leitosos rolados, feldspatos,
partículas calcárias e alguma cerâmica moída. Cor 5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Produção bética.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 938
Classificação: Lusitana 3.
Dimensões: Ø bordo: 112 mm. 
Descrição: Fragmento de bordo e asa de ânfora; lábio triangular, vertical exterior-
mente, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Peça analisada no âmbito do protocolo IPA/ITN, para caracterização de
cerâmicas arqueológicas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 942
Classificação: Almagro 50.
Dimensões: Ø bordo: 40 mm. 
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora; cónico, diferenciado de forma ogival.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 943
Classificação: Lusitana 3.
Dimensões: Ø bordo: 103 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio em fita de secção sub-rectangular, apre-
sentando dois sulcos paralelos ao bordo.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Peça analisada no âmbito do protocolo IPA/ITN, para caracterização de
cerâmicas arqueológicas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 945
Classificação: Lusitana 3.
Dimensões: Ø fundo: 74 mm. 
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora, indiferenciado em anel.
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Pasta: Pasta de tom acastanhado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas
dimensões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados
e feldspatos. Cor 2.5 YR 5/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

TANQUE 21

Tanque bem conservado estrutural e estratigraficamente.

Camada 16: Argilosa castanho-escura, com carvões e abundante cerâmica de constru-
ção e grandes pedras.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3055
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 38 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora, pouco diferenciado, cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos, partículas
de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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FIG. 100 – Perfil estratigráfico Este, Tanque 21.
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N.0 de Inventário: BCP/Lx 3179
Classificação: Lusitana 9.
Dimensões: Ø bordo: 126 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora com vestígios de arranque de asa; lábio
extrovertido ligeiramente espessado, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos, partículas
de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/1.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3180
Classificação: Almagro 50.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora, com vestígios de arranque de asa; lábio tri-
angular espessado exteriormente.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 5 YR 7/6.
Tratamento de superfície: Superfícies roladas.

Camada 17: Argilosa castanha espólio escasso.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3187
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 100 mm.
Descrição: Boca e colo de ânfora conservando ambas as asas; lábio triangular vertical
interiormente, asa de secção sub-rectangular.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos, partículas
de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
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FIG. 101 – Material anfórico recolhido no Tanque 21.



TANQUE 22

Tanque destruído pelo alicerce pombalino a oeste. O seu canto SE sofreu uma des-
montagem em período islâmico, tendo a sua estrutura sido utilizada como substrato, para
a construção de um pequeno compartimento, de características semelhantes às anterior-
mente descritas, provavelmente utilizado para despejo ou fossa doméstica. Nenhum destes
acidentes prejudicou a estratigrafia de abandono da cetária.

Camada 20: Argilosa, cor castanho-escura, com abundante cerâmica de construção e
pedras.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3089
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões:Ø fundo: 52 mm.
Descrição: Fundo pouco diferenciado, cilíndrico e pequeno com depressão central.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 10 R 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

Camada 21: Restos de salga de peixe: sedimento argiloso de cor castanha com abun-
dantes escamas e espinhas.
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FIG. 102 – Estrutura islâmica de fossa ou despejo, reaprovei-
tando a estrutura do tanque 22.

FIG. 103 – Terra sigillata recolhida no tanque 22.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3194
Tipo: Prato.
Classificação: Terra sigillata clara D tipo Hayes 60.
Descrição: : Fragmento de bordo em aba horizontal com canelura.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5. YR 5/8), polido com algumas bolhas. 
Cronologia: Final do século IV d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3092
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 42 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora, pequeno e cilíndrico.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas verticalmente.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3167
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø bordo: 114 mm.
Descrição: Boca de ânfora com vestígios de arranque de ambas as asas; lábio triangu-
lar, arredondado exteriormente, colo cónico, apresentando um sulco horizontal na
sua parte superior.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/8.
Tratamento de superfície: Engobe espesso de cor beije.
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FIG. 104 – Material anfórico recolhido no Tanque 22.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3169
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 30 mm.
Descrição: Fragmento de pança e fundo indiferenciado de ânfora.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequena e média
dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos rolados, feldspatos e partícu-
las de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Engobe fino de cor castanha acinzentada.

TANQUE 28

Este pequeno tanque ou compartimento de limpeza encontrava-se bastante destruído
por um alicerce pombalino. O seu enchimento é heterogéneo.

Camada 19: argilo-arenosa, com nódulos de opus desfeito; espólio escasso.
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FIG. 105 – Perfil estratigráfico Este, Tanque 28.
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TANQUE 30

Tanque do qual apenas é visível uma das faces, desconhecendo-se a cota de topo e con-
servando-se o fundo. Este foi o único tanque notoriamente desactivado, em que se pode
observar a estratigrafia. Contudo esta não era muito elucidativa, existindo apenas uma
camada que preenchia todo o espaço que restava do tanque.

Camada 14: Arenosa, cor escura, com muitas pedras e opus desfeito.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3202
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata sudgálica, tipo Dragendorf 33.
Descrição: Fragmento de bordo boleado e recto, formando copa ligeiramente aberta e
carenada; canelura interna marcando a carena.
Pasta: Compacta e homogénea, cor de tijolo escuro (10 R 6/6).
Engobe: Vermelho escuro (10 R 4/6), espesso, homogéneo e com pouco brilho. 
Cronologia: 2.a metade do século I d.C. 

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3203
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata sudgálica, tipo Ritterling 12.
Descrição: Fragmento de bordo curto e rebordo em aba.
Pasta: Compacta e homogénea, cor de tijolo (2.5 YR 5/8).
Engobe: Vermelho escuro (2.5 YR 4/8), espesso, homogéneo e com brilho; estriado no
exterior. 
Cronologia: 2.a metade do século I d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3204
Tipo: Taça.
Classificação: sigillata sudgálica, tipo Dragendorf 27.
Descrição: Fragmento de bordo de pérola; copa curva.
Pasta: Compacta e homogénea, cor de tijolo (10 R 6/6).
Engobe: Vermelho escuro (10 R 4/6), espesso, homogéneo e com brilho; deteriorado
no exterior. 
Cronologia: 2.a metade do século I d.C.
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FIG. 106 – Terra sigillata recolhida no tanque 30.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3058
Classificação: Dressel 14.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio arredondado com espessamento
externo (forte) e interno (ligeiro).
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 6/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3059
Classificação: Dressel 14.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio arredondado com espessamento
externo (forte) e interno (ligeiro).
Pasta: Pasta acastanhada, branda e pouco depurada, com abundantes e.n.p. de pequena e
média dimensões, entre os quais se destacam as micas brancas, os quartzos leitosos e hia-
linos, os feldspatos e em menor quantidade, partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 6/4.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

PÁTIO

O pátio desta unidade industrial encontrava-se completamente destruído e, embora res-
tassem vestígios claros da desagregação do pavimento em opus (Camada 17), não foi possí-
vel recolher qualquer dado seguro, quanto ao momento de abandono do conjunto.

Este conjunto apresenta um quadro cronológico de desactivação heterogéneo. O tanque
30 terá sido, deliberadamente, desactivado num momento muito inicial de laboração, ainda
durante a primeira fase. As datações para as peças em terra sigillata são bastante coerentes e
remetem-nos para o final do séc. I, início do II, elementos estes corroborados pelos achados
anfóricos. Este tanque foi substituído pelo 22, construído a uma cota mais profunda.

O tanque 17 terá sido deliberadamente desactivado durante o século III, (o mais tardar,
no início do séc IV) devido a acções de remodelação da unidade fabril, tendo talvez o seu
espaço funcionado, a partir daí, como zona de passagem para oeste. 

Os tanques 21 e 22 laboraram até ao final da segunda fase, ou seja, até ao final do século
IV, início do século V. A ruína da estrutura da fábrica, que subsistiu até esta fase final, foi
quase contemporânea da desactivação, talvez acompanhada de incêndio.

160
A INDÚSTRIA ROMANA DE TRANSFORMAÇÃO E CONSERVA DE PEIXE, EM OLISIPO: NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA RUA DOS CORREEIROS

FIG. 107 – Material anfórico recolhido no Tanque 30.



5.7. Unidade 7

Este último conjunto foi escassamente intervencionado, uma vez que se encontra
junto ao limite da área de escavação. As suas estruturas encontravam-se profundamente con-
dicionadas pela reconstrução pombalina. Os dados estratigráficos recolhidos foram nulos.

TANQUE 14

Deste tanque apenas conhecemos os topos. Todo o seu interior se encontra preenchido
por um alicerce pombalino, ainda “activo” e, por essa razão, de desmontagem impossível.

TANQUE 15

Este tanque estende-se para lá da área escavada, sob o alicerce pombalino. As suas pare-
des sofreram igualmente o impacto de construções medievais e modernas, que se lhes
sobrepuseram directamente. Finalmente, aqui foi efectuado outro dos poços de sondagens
geotécnicas, realizadas imediatamente antes da intervenção arqueológica e que desentu-
lharam por completo a cetária. Desta forma, realizaram-se apenas limpezas de estruturas,
não restando condições para recolha de melhores dados estratigráficos. Numa destas lim-
pezas, da parede Este que aparentava certa descontinuidade, foi identificada uma sepultura
que reutilizava a estrutura do tanque.
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FIG. 108 – Sepultura tardo-romana, reaproveitando a estrutura do tanque 15.



A presença de sepulturas tardo-romanas que reaproveitam as estruturas industriais
desactivadas, não é inédita (Ponsich, 1988, p. 161). Por vezes verifica-se a implantação de
espaços religioso-funerários sobre áreas anteriormente fabris (como no caso de Tróia - Éti-
enne, Makaroun e Mayet, 1994, p. 78). Este caso parece-nos diverso: trata-se de um enter-
ramento isolado e esporádico, em época incerta (entre o tardo-romano e a urbanização islâ-
mica da baixa da cidade), quando este espaço se encontrava desocupado, desfuncionalizado
e desurbanizado, mas não completamente entulhado (a sepultura localiza-se dentro da
cetária).

Não foi recolhido qualquer elemento cronológico, no que concerne ao momento de
desactivação deste conjunto industrial e sua ruína.

5.7.1. Sepultura tardo-romana do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros. 
Descrição antropológica 
Cidália Duarte18

Descrição do contexto funerário
O esqueleto humano que se encontra preservado no espaço museológico da Rua dos

Correeiros data de um período mais tardio do que a necrópole romana escavada, tendo sido
inumado no local provavelmente entre os séculos séc. V e IX.

Na altura da elaboração do projecto de musealização do espaço arqueológico, optou-se
por manter o esqueleto no local, em parte devido ao facto de este estar parcialmente trun-
cado por uma estrutura construída posteriormente ao enterramento do indivíduo, estrutura
que intersectou o esqueleto ao nível da metade distal dos membros inferiores (cf. Fig. 109).
Assim, e dada a impossibilidade de remover o muro que se lhe sobrepunha, optou-se por
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FIG. 109 – Representação do esqueleto in situ, truncado pelo muro posterior à inumação.



se manter as ossadas no local, como testemunho do aproveitamento da área como necró-
pole, após a decadência da sua utilização económica no periodo romano imperial. 

O indivíduo havia sido inumado paralelamente ao muro da fábrica, encostado à parede
da cetária e coberto por uma laje de calcário (colocada sobre a cabeça e encostada à parede
do tanque, agora destruída) e rodeada por imbrices.

A inumação do corpo foi efectuada em decúbito dorsal (deitado sobre as costas), com
a face voltada para sul, as mãos estendidas, colocadas sobre a zona pélvica, braços laterais
ao tronco, antebraços ligeiramente flectidos, seguindo o ângulo necessário para que as
mãos pousassem sobre o ventre. 

Os membros inferiores encontravam-se em extensão e paralelos. Contudo, durante os
trabalhos de implantação das micro-estacas de suporte do edifício (no processo de recupe-
ração e remodelação do imóvel) o fémur direito foi afectado, tendo sido parcialmente esma-
gado. O mesmo sucedeu com as mãos, que se encontram um pouco danificadas. 

A caixa toráxica encontra-se bem conservada, mostrando o normal abatimento das
costelas, consequência da decomposição dos órgãos e tecidos musculares.

Osteobiografia
Poucos dados podem ser retirados a partir da análise deste esqueleto, não só porque se

encontra ainda in situ mas também porque não mostra quaisquer sinais que mereçam
atenção particular na análise osteológica.

As suas características gráceis escondem a sua razoavelmente segura identificação
como elemento do sexo masculino. Com efeito, a apófise mastoideia, a forma do queixo
(mentum), e a largura do corpo do sacro (± 57 mm) em comparação com a ala do mesmo osso
(± 23 cm), justifica a sua identificação como um esqueleto masculino. Contudo, os restan-
tes indicadores cranianos e pélvicos observáveis não são diagnósticos.

Trata-se de um indivíduo adulto, sem quaisquer sinais reminicentes de ossificação de
epífises. A presença da formação de osteofitos nas vértebras lombares 2, 3 e 4, e na vérte-
bra dorsal 10, são degenerações artríticas que devem estar mais relacionadas com o processo
de envelhecimento do que com qualquer lesão traumática ou metabólica.

Não é possível avançar com dados mais específicos sobre a idade do indivíduo. 
A recessão alveolar, contudo, é coerente com uma idade adulta avançada (correspondendo,
certamente, ao escalão etário de 30-40 anos). 

Representatividade do esqueleto
O esqueleto encontra-se maioritariamente representado estando, no entanto, os mem-

bros inferiores ocultados pelo muro construído sobre a deposição funerária. Embora algu-
mas zonas tenham sido minimamente afectadas pelos trabalho de colocação das micro-esta-
cas, as diversas zonas do esqueleto estão representadas:

Crânio occipital (completo)
temporal esquerdo (somente a apófise mastoideia)
temporal direito (porção posterior)
parietal esquerdo (completo)
parietal direito (porção posterior presente)
maxilar superior (fragmento anterior)
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Dentição primeiro molar superior direito
primeiro premolar superior direito
segundo premolar superior direito
canino superior esquerdo
primeiro premolar superior esquerdo
primeiro molar inferior direito
segundo molar inferior direito
segundo premolar inferior direito
primeiro premolar inferior direito
canino inferior direito
incisivo central inferior direito
incisivo lateral inferior direito

A metade esquerda do maxilar inferior está ocultada pela posição do crânio (descaído
sobre o lado esquerdo).
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FIG. 110 – Preservação relativa dos diversos elementos anatómicos.



Membros superiores clavícula esquerda
clavícula direita
omoplata direita (muito fragmentada)
omoplata esquerda (muito fragmentada)
úmero esquerdo (completo, excepto tubérculo maior)
úmero direito ausente
rádio direito (metade distal somente)
rádio esquerdo (completo)
cúbito esquerdo (aparentemente completo)
cúbito direito ausente

Mão direita 3 metacarpianos
5 falanges proximais
2 falanges intermédias

Mão esquerda 4 metacarpianos
3 falanges proximais
1 falange distal
capitato
lunato
escafóide

Membros inferiores ilíaco direito (zona púbica esmagada, parcialmente coberta 
por sedimentos)
ilíaco esquerdo (aparentemente completo, parcialmente 
coberto por sedimentos).
fémur direito (fracturado no trocanter menor, diáfise esma-
gada por construção).
fémur esquerdo (aparentemente completo)
rótula direita (completa)
rótula esquerda (completa)

Costelas costelas #1, direita e esquerda (direita tem ligamento costo
-clavicular acentuado)
costelas #2, direita e esquerda
extremidades anteriores das costelas ausentes, excepto #1 e #2.

Coluna vertebral zona cervical não visível
zona dorsal (T7 a T12 visíveis)
zona lombar (L1 a L5; L5 quebrada na metade anterior)
sacro (aparentemente completo, parcialmente coberto)

Dados osteométricos fémur: diâmetro da cabeça: 44 mm
fémur: diâmetro transversal a meio da diáfise: 25 mm
úmero: diâmetro transversal a meio da diáfise: 18 mm
sacro: largura do corpo: 57 mm
sacro: largura da ala direita: 23 cm
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5.8. A estrutura habitacional

Como foi referido, a análise crono-estratigráfica das estruturas anexas à área industrial,
não se enquadram no âmbito deste trabalho. No entanto, como a relação entre os dois con-
textos é evidente, será aqui analisado o estrato que se encontra sobre o pavimento do peris-
tilo que, hipoteticamente, estabelecia a ligação entre as áreas habitacional e industrial.

Camadas 14/15: Argilo-arenosa, cor castanha, com cerâmica de construção; algum
espólio cerâmico.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3188
Tipo: Tigela.
Classificação: Terra sigillata clara D, tipo Hayes 67.
Descrição: Fragmento de bordo em aba de secção oval e degrau ligeiro.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 5/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 5/8), polido e baço. 
Cronologia: 360-470 d.C.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3189
Tipo: Classificação: Terra sigillata clara A/C, tipo Hayes 48.
Descrição: Fragmento de bordo em aba horizontal com canelura superior.
Pasta: Compacta, cor de tijolo (2.5 YR 6/8).
Engobe: Cor de tijolo (2.5 YR 6/8), com pouco lustro. 
Cronologia: 220-270 d.C.
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FIG. 111 – Terra sigillata recolhida na estrutura habitacional.

FIG. 112 – Material anfórico recolhido na estrutura habitacional.



N.0 de Inventário: BCP/Lx 3066
Classificação: Africana Grande.
Dimensões: Ø bordo: 140 mm.
Descrição: Fragmento de bordo de ânfora; lábio sub-rectangular em fita.
Pasta: Pasta beije alaranjada, porosa, com presença de e.n.p. de pequenas dimensões,
entre os quais se destacam os quartzos e partículas roladas de calcário. Cor 5 YR 6/6.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.
Observações: Produção africana.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3105
Classificação: Almagro 50. 
Dimensões: Ø bordo: 130 mm.
Descrição: Fragmento de bordo e colo de ânfora; lábio triangular (em aba descaída),
colo cilíndrico.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta, porosa e pouco depurada e com
e.n.p. de pequena e média dimensão, sobretudo palhetas de mica branca, quartzos
rolados, feldspatos e partículas de cerâmica moída. Cor 2.5 YR 7/8.
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

N.0 de Inventário: BCP/Lx 3111
Classificação: Almagro 51 c.
Dimensões: Ø fundo: 56 mm.
Descrição: Fragmento de fundo de ânfora, pouco diferenciado, cilíndrico e pequeno.
Pasta: Pasta de tom alaranjado, dura, muito compacta e com e.n.p. de pequenas dimen-
sões, sobretudo palhetas de mica branca. Existem igualmente quartzos rolados e felds-
patos. Cor 2.5 YR 7/4
Tratamento de superfície: Superfícies alisadas.

Esta área habitacional, bastante revolvida pelas ocupações posteriores, parece ter sido
abandonada contemporaneamente ao complexo industrial, ao qual se encontrava intima-
mente ligada, ou seja, na fase de colapso da indústria produtora de preparados piscícolas -
final do século IV, inícios do século V. No entanto, este contexto, no seu conjunto, pode reve-
lar informações mais profícuas se melhor analisado, futuramente.

5.9. Conclusão

Concluindo, observa-se que na maioria dos casos o abandono das estruturas fabris se
situa no final da segunda fase de laboração da indústria de conserva e transformação de
peixe — unidades 2, 4 e 6, sem grande margem de dúvida, e provavelmente, unidades 1 e
5 — sendo que a unidade 3, apresentando um entulhamento de cronologia ligeiramente
mais tardia, deverá ter vivido o momento da ruptura de laboração em momento idêntico às
restantes (meados do século V). Este pequeno hiato cronológico poderá explicar-se pela uti-
lização daquela unidade fabril como área de despejo nos momentos imediatamente subse-
quentes ao seu abandono como estrutura industrial. As duas excepções cronológicas, ambas
localizadas na unidade 6, constituirão episódios da evolução estrutural do complexo indus-
trial ao longo dos seus cinco séculos de laboração.
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Estes elementos, contudo, deverão ser considerados como amostragem, uma vez que,
como pode ser observado pelo quadro seguinte, apenas em 37% dos tanques foi possível
recolher elementos de aferição cronológica.

QUADRO 2
Características estratigráficas dos enchimentos dos tanques.

Tanques Identificados Tanques Escavados Estratigrafia Selada Com cronologia

1 S N N

2 S S S

3 N

4 S N N

5 N

6 N

7 N

8 S S S

9 N

10 S N N

11 N

12 S S S

13 S S S

14 N

15 N

16 S S N

17 S S S

18 S S S

19 S S S

20 N

21 S S S

22 S S S

23 S S S

24 S N N

25 S S S

26 S S N

27 S S N

28 S N N

29 S S N

30 S S S

31 N

32 S N N

A incidência de laboração de grande parte destas estruturas industriais na segunda fase
caracterizada para o conjunto de complexos deste género no Ocidente mediterrânico, é ilus-
trada pelos tipos anfóricos identificados. A preponderância numérica dos tipos anfóricos
destinados ao armazenamento e transporte de produtos piscícolas é lógica e frequente
neste género de estruturas industriais.
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Grande parte dos exemplares anfóricos recolhidos apresentam características formais
e petrográficas coincidentes com os fabricos das olarias conhecidas no estuário do Tejo,
nemeadamente, aquelas que laboraram durante o Baixo Império (Porto dos Cacos e Quinta
do Rouxinol). Dados preliminares fornecidos pelo ITN no âmbito do projecto OREST, no
qual foi realizado um primeiro conjunto de doze análises, indicam uma identificação quí-
mica preferencial com os fabricos da Quinta do Rouxinol.

Em relação às peças em terra sigillata recolhidas nos níveis de abandono estudados,
também se revestem de uma razoável homogeneidade. É notória a prevalência dos fabricos
africanos, principalmente representados nos tipos produzidos no Norte da Tunísia, no
final do século IV e início do V. Por um lado, surgem tipos igualmente frequentes nos sítios
da Lusitânia de ocupação coeva; por outro lado, verifica-se também alguma identidade com
os conjuntos recolhidos nas olarias do estuário do Tejo. Este tipo de loiça de mesa consti-
tuía, à semelhança dos preparados piscícolas, uma produção para distribuição alargada no
Império, dependendo igualmente, do transporte marítimo (Atlante ..., 1981, p. 11). As rela-
ções comerciais entre o Mediterrâneo e o extremo ocidental do Império ficam claramente
atestadas com a presença, relativamente abundante, deste tipo de materiais, nos contextos
de abandono do complexo industrial do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros.

6. Considerações finais

6.1. Fenómenos estratigráficos característicos do abandono

Como ficou patente, foram identificados neste complexo industrial, diversos fenóme-
nos característicos da estratigrafia de abandono, neste tipo de estruturas. A sua presença e
frequência merecem algumas considerações.

A presença de restos de conserva de peixe no fundo dos tanques não é de estranhar:
pode ser interpretada como residual, atendendo à pouca espessura das camadas conserva-
das e ao facto da maioria dos tanques com estratigrafia selada não conservarem este tipo de
resíduo (em 16 tanques onde é visível o derrube dos telhados da fábrica, apenas 6 conser-
vavam restos de salga junto ao fundo). Este tipo de camadas, justifica-se quando o abandono
da área fabril é premeditado, permitindo a recolha de grande parte da produção ainda
remanescente, nos tanques. Nos casos em que esta camada é muito espessa - por exemplo
um dos tanques de Tróia apresenta uma camada de 45 cm com restos de conserva de peixe
(Étienne, Makaroun e Mayet, 1994, p. 39), pode-se especular sobre a necessidade de um
abandono repentino e atribulado das instalações fabris.

O entulhamento que consideramos não ocasional de dois dos tanques da unidade 3,
poderá estar relacionado com a persistência, no tempo, da ocupação da área habitacional,
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posteriormente ao abandono da industrial, explicando-se assim, a presença de materiais
ligeiramente mais tardios.

A ruína das instalações industriais, expressa estratigraficamente pelo derrube dos telha-
dos pode ter uma origem natural ou humana. Quando este estrato aparece a uma cota razoa-
velmente superior em relação ao fundo do tanque e dele separado por estratos de entulhamento
naturais ou humanos esporádicos; assim como, camadas de derrube espessas e com muitas
pedras, podem referir-se a uma ruína gradual, natural, separada do momento do abandono por
tempo variável. Quando assente sobre o fundo do tanque, ou sobre os restos de salga, por vezes
acompanhada de vestígios de incêndio, indicia a destruição deliberada das instalações fabris. 

Na maioria dos casos, aparentemente, a ruína das estruturas fabris — telhados, pila-
res, etc. — não se distanciou muito, no tempo, do final da laboração, pois os estratos de der-
rube assentam sobre o fundo dos tanques ou sobre os restos de salga que aí remanesceram.
Só na unidade 3, parece ter decorrido um período mais alargado, precisamente onde se iden-
tificaram estratos que poderão indicar a utilização dos tanques como local de despejo de
resíduos domésticos vários. No conjunto das unidades, a deposição das telhas, em posição
de derrube é clara. 

6.2. Reutilizações das estruturas e sobrevivências dos processos produtivos

Verificam-se vários tipos de reutilizações das estruturas fabris em períodos, neste
caso, muito posteriores à sua laboração. O primeiro não tem um relacionamento directo com
as estruturas, não passando de um fenómeno estratigráfico normal. Trata-se das fossas que,
em período islâmico (uma) e medieval (duas), foram escavadas no subsolo, entrando, casu-
almente, no perímetro interno das cetárias romanas.

É, igualmente, usual as estruturas romanas serem utilizadas como embasamento onde
os alicerces de estruturas mais recentes se apoiam, chegando a verificar-se sobreposições de
estruturas desde a época romana até ao período pré-pombalino. As construções romanas,
pela sua qualidade e robustez cumpriam decerto, com especial eficácia esta função.

De natureza diferente são as estruturas islâmicas, em número de três, também esca-
vadas abaixo da superfície, mas que usam as estruturas romanas, utilizando as paredes, ou
escavando na alvenaria dos tanques e pátios, construindo depois pequenos muretes, deli-
mitando o espaço à dimensão desejada. Estas três reutilizações são organizadas e obedecem
a um padrão, dentro da área escavada. Como já foi referido, considerou-se que este tipo de
construções teriam, eventualmente, funções de despejo: fossas dómésticas (ligadas a latri-
nas, por exemplo (Macias, 1996, p. 95), ou simples fossas de despejo de detritos no exte-
rior das habitações. A falta de revestimento das estruturas corrobora esta interpretação.

Destaque, neste capítulo das reutilizações, têm o tanque 24, reutilizado em época islâ-
mica para o processamento (conservação, secagem, armazenamento ?) de frutos e o tan-
que 15, com uma reutilização de carácter funerário.

Como ficou claro, nenhuma das reutilizações referidas para as estruturas industriais
romanas se relacionam com a sobrevivência de processos produtivos de preparados piscíco-
las, em épocas posteriores à romana. No entanto, são vários os autores que chamam a aten-
ção para o facto de no século V, não ter existido nenhuma ruptura nesse processo (Jardin,
1961, p. 74; Fabião, 1996a, p. 339 e ss.), tendo estes produtos continuado a ser procurados
e consumidos, logo fabricados, ao longo do tempo, até à Idade Média. Existem unidades
industriais, com cronologias tardias, que corroboram esta ideia de continuidade (Ponsich,
1988, p. 103, 129, 145, 187, 190, 191, 197, 198, 200, 208; refere exemplos de unidades indus-
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triais que laboram posteriormente ao séc. V, normalmente até ao séc. VI) mas não na Lusi-
tânia. Até agora, não surgiu, neste âmbito geográfico, nenhum complexo industrial deste tipo
que laborasse, comprovadamente, para além do século V. Tal não significa que não se pro-
duzissem conservas e preparados de peixe, mas tão somente, que não se produziam indus-
trialmente. No nosso território, em período de dominação islâmica é aceite uma continuidade
da tradição romana, no que diz respeito aos hábitos alimentares, em especial das classes mais
populares (Macias, 1996, p. 133), traduzindo-se no consumo frequente de peixe salgado
(García, 1996, p. 227). Os complexos industriais, porém, só fazem sentido para uma pro-
dução em larga escala, com grande procura de mercados diversificados e condições propícias
à produção massiva, que terão cessado a partir do início do século V (Fabião, 1993c, p. 263).
Em período islâmico, a conservação de alimentos realizava-se por processos essencialmente
domésticos (Macias, 1996, p. 106), destinando-se ao consumo familiar.

6.3. Vias possíveis de investigação 

A abordagem deste tema, será efectuada em três planos distintos. Primeiramente, as
vias possíveis de investigação que concernem a esta estação arqueológica, em concreto, e ao
conhecimento dos seus contextos romanos. Em segundo lugar, as questões que dizem res-
peito ao conhecimento da cidade romana de Olisipo, tanto em relação ao seu urbanismo,
como à apreciação da sua importância como centro produtor e distribuidor de conservas e
molhos piscícolas. Finalmente, o plano do conhecimento da actividade industrial de trans-
formação e conserva de peixe, no panorama imperial romano.

Este trabalho limitou-se a descrever e interpretar um complexo industrial, no seu
momento final de laboração, os estratos arqueológicos referentes ao abandono das estruturas
industriais e alguns aspectos das reutilizações dos mesmos, em períodos posteriores. Para um
conhecimento mais abrangente do conjunto dos vestígios romanos, será necessário abordar,
com igual pormenor, as restantes realidades estruturais e estratigráficas que o compõem.

De crucial importância reveste-se o estrato de assentamento da fábrica, cujo estudo,
tanto no que diz respeito à necrópole, como aos restantes contextos estratigráficos, ainda
decorre. Daqui poderão resultar elementos que permitam datar, com maior segurança, a
construção das várias unidades fabris e caracterizar o tipo de ocupação que esta zona mar-
ginal da cidade teria, previamente ao estabelecimento do complexo industrial.

Por outro lado, todas as estruturas anexas ao complexo, que foram igualmente descri-
tas neste estudo — armazéns, poço, habitação, termas, peristilos, etc. —, carecem, também,
de análise estratigráfica cuidada, pois só dessa forma, se poderá concluir, mais fundamen-
tadamente, acerca da sua funcionalidade e cronologia. Aliás, as considerações que foram fei-
tas nesta dissertação sobre estes contextos, basearam-se, principalmente, na leitura da
planta das estruturas e em algumas impressões retidas durante a escavação, necessitando,
por isso, de fundamentação.

Outro contexto de grande valia, não só para o compreensão deste local arqueológico,
como para o urbanismo de Olisipo, é o relacionado com a via, aqui identificada. Os estratos
arqueológicos depositados sobre esta estrutura, embora bastante revolvidos, devido à cota bas-
tante elevada a que esta se encontra (a pouco mais de um metro da superfície actual), poderão
fornecer elementos relativos à longevidade de utilização desta artéria, que poderá, hipotetica-
mente, exceder o período romano. Por outro lado, as camadas estratigráficas conservadas sob
a via, para além de poderem datar, com bastante rigor, a construção da própria estrutura, lan-
çam informações de natureza cronológica e funcional, sobre a zona baixa e portuária da cidade.
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Revestir-se-iam de especial interesse, a interpretação dos contextos estratigráficos
intermédios às ocupações romana e islâmica. Embora não tenha sido identificado nenhum
testemunho inequívoco de ocupação, subsistem vestígios desta obscura época, devendo por
isso ser estudados.

Num plano distinto, situam-se os necessários estudos de materiais exumados nos con-
textos em análise. As referências que aqui foram feitas em relação ao material anfórico e às
peças em terra sigillata, para além de se resumirem apenas a estratos muito específicos, são de
natureza muito esquemática. O estudo aprofundado destes conjuntos assim como, dos vidros,
metais, cerâmica comum, cerâmica de construção, etc, poderão trazer à luz dados importan-
tes relacionados com os circuitos comerciais longos de importação de produtos de outros pon-
tos do Império e com a rede regional de produção agrícola, artesanal/cerâmica etc. Este ponto
é de salientar, principalmente porque, desta intervenção, resultou um impressionante espólio,
em quantidade e qualidade, do qual as cerca de setenta peças, deste período, expostas no
Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (1995), são uma pequena amostra. De especial
valor, patrimonial e científico, reveste-se o conjunto de “cerâmica comum industrial”, que
poderá esclarecer acerca dos procedimentos produtivos praticados nestes estabelecimentos.

Há ainda a referir as análises faunísticas que urge concretizar e divulgar, das nume-
rosas amostras retirados dos fundos de cetária, onde se conservaram, até aos nossos dias,
restos do produto final aí produzido. A importância destes elementos é de tal forma óbvia,
que não existe necessidade de adiantar mais sobre este ponto. 

Por fim, de natureza semelhante, serão as análises dos restos faunísticos em geral,
recolhidos nos contextos estratigráficos aqui estudados e nos restantes.

Esta listagem de abordagens em falta, não sendo exaustiva, contém os elementos
essenciais para a compreensão da realidade arqueológica romana deste sítio.

Já no âmbito do segundo plano de abordagem proposto, relativo ao conhecimento de
Olisipo, para além de algumas questões já referidas e que naturalmente se entrecruzam (rela-
tivamente à via romana, por exemplo), importava conhecer a amplitude total e localização
da área industrial/urbana de Olisipo. Infelizmente, como se sabe, não se tem praticado, em
Lisboa, arqueologia planeada, sendo as intervenções, numerosas nos tempos mais recen-
tes, de emergência ou de acompanhamento de obras/valorização de monumentos. Assim,
escava-se mais o que se pode, do que o que se deve ou deseja. Este ponto, para já em aberto,
poderá ter profícuos desenvolvimentos futuros, com a identificação de novas unidades
industriais em Lisboa e na sua área de influência (por exemplo, situadas em locais propí-
cios do estuário do Tejo, como sejam esteiros ou braços de rio).

No que diz respeito à importância de Olisipo como centro produtor e distribuidor, seria
necessário, o que até aqui ainda não se conseguiu, distinguir as produções anfóricas do estu-
ário do Tejo das restantes lusitanas, ou seja, do estuário do Sado e costa algarvia. O projecto
de investigação OREST tem objectivos específicos nesta área e privilegia uma abordagem
regional, esperando-se que os seus resultados se venham a revelar marcantes nesta área da
investigação. Tal feito permitirá delimitar mercados, distintos ou coincidentes, e caracteri-
zar valorativamente centros de produção, tanto a nível de mercados regionais, como no
plano de macro-mercado, leia-se, Império.

Por fim, no que diz respeito ao panorama geral do conhecimento da indústria de
transformação e conserva de peixe romana, vários desafios se colocam aos investigadores
que a esta área se dedicam.

Em primeiro lugar a caracterização dos centros/regiões produtoras, à semelhança do
que aqui se tentou fazer para o estuário do Tejo. Mais importante que estudar monografi-
camente um sítio arqueológico, é o conhecimento de conjuntos de sítios (unidades indus-
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triais, olarias industriais, locais de extracção de sal, locais de consumo, etc, nos seus aspec-
tos cronológicos e de capacidade produtiva) e da sua teia de relações. Só a abordagem de con-
junto poderá ser elucidativa para a caracterização das diversas regiões de produção.

Em segundo lugar, a distinção de mercados e valoração de centros de produção. 
No fundo, quem produzia, quanto, para onde, de que forma? O recurso ao material anfó-
rico, em escavações arqueológicas comuns ou em intervenções subaquáticas (naufrágios),
continuará a ser o meio privilegiado na definição dos locais de consumo e das rotas segui-
das. Importa igualmente explorar, o que alguns investigadores já têm feito, as interligações
entre os vários centros produtores, por exemplo, a Lusitânia e a Bética (Fabião, 1996a, 
p. 334; Mantas, 1990, p. 170; Alarcão, 1990, p. 433).

De inegável interesse seria, também, caracterizar o maior número possível de exemplos
de centros produtores marginais, da sua importância no abastecimento local e regional e
como veículo de romanização, em áreas por vezes, muito pouco adequadas a esta actividade.

Por fim, de todos os aspectos já referidos, resultaria uma melhor compreensão do real
papel da produção e comercialização de produtos piscícolas, à escala da economia imperial,
contrapondo-se a outros produtos de circulação generalizada, como sejam, os produtos agrí-
colas de grande consumo (azeite, vinho, cereais) e as cerâmicas de comercialização alargada.

Finalmente, interessa referir, que um dos grandes impedimentos ao melhor conheci-
mento desta realidade passada, é o facto de grande parte dos sítios com ela relacionados
terem sido intervencionados arqueologicamente, no passado, não resultando desses traba-
lhos, elementos que à luz das metodologias hoje praticadas, são essenciais. Neste sentido,
resta o desgosto ou a congratulação (não fossem os riscos de destruição tão fortes) pelo facto
de um dos locais, indubitavelmente, mais importantes (pela dimensão, riqueza e estado de
conservação) para a compreensão desta actividade — Tróia de Setúbal — permanecer por
escavar, estudar, proteger e valorizar.

6.4. Conclusão 

A indústria romana de transformação e conserva de peixe é uma actividade económica,
de âmbito cronológico e geográfico relativamente bem caracterizado, que se reveste de
características de produção intensivas, destinando-se a um horizonte de consumo muito
mais alargado que o de fabrico. Esta indústria alimentar labora, grosso modo, entre os sécu-
los I e V da nossa Era, vivendo uma fase de restruturação, de limites cronológicos e ampli-
tude variáveis, entre o final do século II e o século III. As regiões produtoras situam-se no
Ocidente Mediterrânico, considerado abrangentemente — região marginal ao estreito de
Gibraltar —, sem exclusão de exemplos pontuais, fora destes limites, deliberadamente
imprecisos, para abarcarem as possíveis novidades que o avanço do conhecimento arqueo-
lógico traduza, em tempos futuros. Tanto no que diz respeito às actividades correlaciona-
das com esta, que a antecedem e procedem no tempo, como a exemplos dentro do âmbito
cronológico proposto, mas fora do horizonte geográfico caracterizado como óptimo ao
desenvolvimento da actividade, tratam-se de realidades diversas na sua natureza, peso na
economia geral, processos produtivos, mercado, etc. 

A transformação e conserva de peixe, em período pré-romano, reveste-se de caracte-
rísticas mais artesanais, de produção mais reduzida e consumo elitista. Ou seja, trata-se de
uma actividade pré-industrial que lançará as bases da futura indústria romana de produtos
piscícolas. Os núcleos produtores romanos situados fora do limite geográfico do Ocidente
mediterrânico não se revestem do mesmo vigor produtivo, por carecerem de condições 
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óptimas de funcionamento (por exemplo, climatéricas), provimento de matérias-primas
essenciais (peixe e sal, em grandes quantidades) e de mercado (vias comerciais — maríti-
mas, fluviais e terrestres — para escoamento de produtos excedentários).

O carácter estereotipado das instalações industriais, principalmente as enquadradas
nos limites geográficos e cronológicos acima referidos, constitui a sua principal caracte-
rística, tanto no que diz respeito às estruturas industriais propriamente ditas, como à loca-
lização, correlação com outras actividades económicas (pescas, extracção de sal, produção
oleira, etc.) e mercado. Esta similitude estende-se igualmente, tanto quanto foi possível
entender pelos dados bibliográficos recolhidos, às realidades arqueológica-estratigráficas
identificadas, nos diversos locais, nomeadamente, no que concerne à estratigrafia de aban-
dono e eventuais reutilizações estruturais.

Os produtos piscícolas que, na sua grande variedade, eram produzidos nestas instala-
ções tinham peso determinante na alimentação romana e foram um veículo importante de
aculturação e aproximação para as comunidades indígenas dominadas pelo Império
romano, generalizando-se o seu consumo tanto a nível geográfico, como a nível social. A
conserva a longo prazo, o alto teor de sal, a diversidade de produções e a versatilidade de apli-
cações (para além da alimentar), foram factores que contribuíram para grande abrangência
de consumo das produções.

Quanto aos centros produtores situados em território da Lusitânia, tem-se vindo a deli-
near um quadro diverso de unidades com características distintas, principalmente no que
diz respeito à dimensão (unidades ou complexos), densidade de ocupação do espaço, tipo
de produção (exclusiva ou subsidiária), capacidade produtiva (dirigida para mercados locais,
regionais ou de longo curso) e localização (urbana, área de influência urbana, rural). Estas
distinções materializam-se numa tipificação de unidades fabris em: industrial/urbana,
industrial/especializada, rural/subsidiária. 

A associação desta actividade com a produção oleira industrial, confirma-se pela cartografia
dos sítios, detectando-se a existência de conjuntos. A extracção de sal completaria o cenário,
embora, para já, não se conheçam locais onde se praticasse esta actividade, em período romano.

Em relação ao centro produtor do estuário do Tejo, este trabalho, na sequência de
outros e, principalmente, da identificação crescente e recente de numeroso locais arqueo-
lógicos afins e correlacionados (olarias industriais), vem-lhe confirmar a importância, assim
como à região de influência de Olisipo, não só no campo da produção, como da redistribu-
ição e exportação, sendo os produtos piscícolas o principal factor de dinamização económica
da região. Esta conclusão advém, fundamentalmente, da interpretação de conjunto, dos
vários sítios conhecidos e das suas características de onde ressalta o carácter eminentemente
industrial e intensivo das actividades. Neste sentido, a intervenção arqueológica que deu ori-
gem a esta dissertação foi determinante, pois, devido ao carácter demasiadamente pontual
das intervenções anteriores em unidades industriais do estuário, restariam dúvidas em rela-
ção à preponderância do papel de Olisipo no quadro geral desta actividade. Neste sentido,
verificou-se a confirmação arqueológica da importância que a história e outras disciplinas
(epigrafia, por exemplo) já tinham concedido ao núcleo urbano Olisiponense.

A escavação em área permitiu caracterizar a organização em complexo e a densidade
de ocupação de espaço industrial, que rodeava a cidade, na sua zona baixa e portuária, con-
tribuindo para o conhecimento e caracterização funcional do seu urbanismo. De ressaltar,
a importância da identificação de uma via de ligação centro da cidade/zona industrial, que
cumpria, simultaneamente, funções de acesso e saída do núcleo urbano.

Finalmente, no que respeita ao complexo industrial do Núcleo Arqueológico da Rua dos
Correeiros, integra-se perfeitamente nas características descritas para a indústria em geral:
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localização geográfica, situação topográfica-urbanística e estruturas fabris. Também em rela-
ção à cronologia de laboração, se verifica uma integração nos modelos propostos para a gene-
ralidade dos sítios arqueológicos análogos: este complexo terá funcionado entre os século I e
meados V d.C. De referir, que estes elementos são apenas conclusivos no que respeita ao
momento final. Quanto ao faseamento e crise, embora não se tenham detectado sinais evi-
dentes desta última, constatam-se vários episódios de remodelação na área intervencionada,
localizados cronologicamente no século III, cuja interpretação pode, ou não, estar relacionada
com a recuperação de um momento de abrandamento de produção ou alteração das condi-
ções produtivas. Estas situações referem-se a restruturações na área industrial, nomeada-
mente, a substituição de armazéns, por uma estrutura habitacional dotada de termas e a alte-
rações nos limites e acessos entre as várias unidades fabris. A interpretação destes aconteci-
mentos não é fácil. No entanto, o facto de terem paralelos noutros locais, poderá levar a rela-
cioná-los com modificações na estrutura da propriedade e/ou exploração das unidades.

A densidade de ocupação da área industrial e a capacidade produtiva das unidades
fabris aproximam este complexo das explorações industriais, urbanas ou especializadas,
conhecidas, mais importantes do Ocidente mediterrânico: Tróia, Belo, Lixus e Cotta.

Os elementos estratigráficos de abandono conservados no fundo dos tanques e sobre
os pátios (restos de produto final, materiais arqueológicos ligados ao processamento fabril,
derrube de telhados e estrutura) foram identificados, in situ, em cerca de 40% das situações
possíveis, permitindo, para além da aferição cronológica do momento do abandono, a aná-
lise arqueológica dos contextos, tentando reconstituir as situações que o envolveram. Espe-
cialmente interessantes, neste aspecto, são os dois exemplos, na mesma unidade, de entu-
lhamento de tanques com grande quantidade de material cerâmico (relacionado ou não com
a actividade fabril), intacto ou quase, sugerindo, eventualmente, uma utilização da área
industrial após a sua desactivação, como zona de despejo.

Foram caracterizadas algumas situações de reutilização das estruturas industriais,
mas sempre com funcionalidades muito distintas das originais (necrópole e utilização das
estruturas como área de despejo): não se verificam aqui sobrevivências de processos pro-
dutivos de molhos ou conservas de peixe, posteriormente ao século V. 

Olisipo era uma verdadeira cidade marítima, girando a sua intensa vida económica, em
torno da produção e comercialização de molhos de peixe e conserva de peixe em salmoura.
O mar era a via de escoamento dos excedentes desta produção para mercados longínquos:
Roma, contingentes militares e restantes áreas do Império, onde estes produtos não se fabri-
cavam, mas consumiam. Olisipo abastecia, da mesma forma, o mercado da Lusitânia inte-
rior e o Norte da Península, utilizando vias marítimas e terrestres.

A estabilidade política e militar e a manutenção de esquemas fixos de transacção
comercial eram essenciais para o funcionamento da actividade em moldes industriais. 
Os constantes episódios militares no limes, que progressivamente se estendem à quase tota-
lidade do território, assim como, as profundas convulsões político-sociais no “coração” do
próprio Império, não só determinaram o fim do mundo antigo, como estrutura política e
económica, como impossibilitaram o prosseguimento desta actividade económica. A dimen-
são das unidades e complexos industriais urbanos e especializados, com uma produção for-
temente excedentária e destinada à exportação e comércio regional, não comportava osci-
lações profundas no mercado ou dificuldades no sistema de transporte: deixariam 
de ser rentáveis. Por isso, a indústria romana de transformação e conserva de peixe, em 
Olisipo, à semelhança das restantes, viveu a sua crise definitiva com o fim do Império
Romano do Ocidente. Quanto aos produtos piscícolas, continuaram a ser produzidos,
domesticamente e consumidos em muito menor escala.
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NOTAS

1 Carta Militar do Exército, 1: 25 000, folha n.0 431; coordenadas geográficas: Latitude: 38o42’40” Norte e Longitude: 9o8’8” Oeste
2 Apoio disponibilizado pela empresa de fiscalização PL e pela empresa empreiteira da obra, Teixeira Duarte.
3 Participaram na intervenção arqueológica Armando Sabrosa, José Luís Monteiro, Antónia Gonzalez, Moisés Campos, Ana Paula

Nunes, Maria José Sequeira, Natalina Guerreiro, Ângela Carneiro, Emanuel Carvalho, Teresa Botinas, António José Cruz, Rita Matos

e Vanda Pinheiro; em regime de voluntariado, Ana Vale, João Marques, Susana Bailarim e Renata Mendes de Almeida.
4 O Sr. Joaquim Moreira, cuja colaboração e dedicação permanente, durante os trabalhos de escavação, agradecemos.
5 Interpretação da responsabilidade de Jorge Custódio.
6 Este contexto estrutural e a sua produção encontra-se em processo de estudo no âmbito do projecto “A produção Oleira Islâmica de

Lisboa”, da responsabilidade de Jacinta Bugalhão e Deolinda Folgado, aprovado pelo Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, em

1999.
7 A caracterização tecnológica do forno é da responsabilidade de Deolinda Folgado.
8 Este contexto encontra-se neste momento em estudo pelo CIPA, no âmbito do projecto de investigação em Paleobotânica “Vestígios

alimentares na Lisboa Islâmica” da responsabilidade de Jacinta Bugalhão.
9 Os restos faunísticos encontram-se me estudo pelo CIPA, no âmbito do projecto de investigação em Arqueozoologia “A alimentação

de origem animal, em Lisboa, em época de ocupação islâmica”, da responsabilidade de Jacinta Bugalhão.
10 As ânforas romanas recolhidas neste sítio arqueológico estão a ser estudadas no âmbito do projecto “Olaria Romana do Estuário do

Tejo: centros de produção e consumo (Porto dos Cacos, Quinta do Rouxinol e Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros)” , promovido

pelo Centro de Arqueologia de Almada, da responsabilidade de Jorge Raposo, Carlos Fabião, Amilcar Guerra, Jacinta Bugalhão,

Armando Sabrosa, Ana Luisa Duarte, aprovado pelo Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, em 1999.
11 As variações neste quadro cronológico são ligeiras. Ponsich e Tarradell colocam o momento de arranque da indústria, no Ocidente

Mediterrânico, entre a segunda metade do séc. I a.C. e a primeira metade do séc. I d.C.. Em relação às unidades situadas no territó-

rio da Lusitânia este momento é unanimemente colocado no primeiro século da nossa Era (Fabião e Guerra, 1993, p. 1004; Étienne,

Makaroun e Mayet, 1994, p. 39; Silva, Soares e Soares, 1985, p. 156). Apenas para o complexo industrial da Ilha do Pessegueiro é suge-

rida uma data de arranque no séc. II d.C., no que parece ser uma excepção à regra (Silva e Soares, 1993, p. 101).
12 A precisão do momento cronológico da crise apresenta oscilações consideráveis. Embora o final do séc. II/início do séc. III seja o perí -

odo mais frequentemente referido (Ponsich, 1988, p. 129, 192; Étienne, Makaroun e Mayet, 1994, p. 39; Étienne e Mayet, 1994, p.

205; Fabião, 1996a, p. 334), aparece frequentemente referido o séc. III, ou mesmo o final deste século como momento de ruptura nas

unidades industriais (Ponsich e Tarradell, 1965, p. 116; Silva e Soares, 1993, p. 101), ou ainda no séc. IV (Silva, Soares e Soares, 1985,

p. 156). No que diz respeito aos complexos do Norte de África, os locais em que aparecem datações da crise mais tardia normalmente

coincidem com locais que não laboraram na segunda fase, não se passando o mesmo nos dois exemplos lusitanos: Ilha do Pessegueiro

e Travessa do Frei Gaspar.
13 Os tanque de planta quadrada e rectangular são os mais correntes, sendo os circulares, normalmente pequenos e atribuídos à pro-

dução de molhos; em Belo, identificaram-se tanques de forma tronco-cónica e cilíndrica de grandes dimensões, talvez destinados à

transformação de peixes de grande porte (Ponsich, 1988, p. 197-198).
14 A numeração dos tanques escavados na primeira campanha (tanques 1 a 17) foi efectuada no final desta e por isso segue a ordem lógica

da sua localização. Durante as três campanhas seguintes, as cetárias foram sendo numeradas à medida que foram identificadas, o que

resultou numa sequência algo aleatória).
15 De salientar que, para as áreas industriais de Lixus, Cotta e Belo, não podemos ter completa segurança nos critério utilizados na medi-

ção de áreas industriais, pois estes dados foram obtidos em segunda mão (Étienne, Makaroun e Mayet, 1994; Ponsich, 1988). 
16 Bibliografia geral de apoio ao catálogo: Alarcão e Mayet, 1990; Beltrán, 1978; Delgado, Mayet e Alarcão, 1975; Diogo, 1987a, 1996;

Fabião, 1993a, 1996b; Fabião e Carvalho, 1990; Hayes, 1972; Hofmann, 1986; Mayet, 1990; Mayet, Schmitt e Silva, 1996; Nolen, 1994;

Oswald e Pryce, 1966; Peacock e Williams; Raposo e Duarte, 1999.
17 Esta cronologia é sugerida por Hayes (1972); no entanto, estudos mais recentes (Atlante..., 1981, p. 72), apontam a possibilidade de

esta forma poder surgir em contextos do final do século IV, datação que aproximaria este tipo dos restantes recolhidos no mesmo con-

junto.
18 CIPA, Centro de Investigação em Paleoecologia Humana e Arqueociências.
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