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O conjunto das cerâmicas de Mértola revela-se importante para o estudo das cerâmicas
campanienses em Portugal não só pelo seu número, mas também pelas produções e formas
representadas.

Elas conferem, de momento, um estatuto particular a Mértola, no âmbito da compreen-
são da importação destes materiais, e necessariamente da chegada de um novo contingente
cultural e populacional. Em termos gerais, podemos relacionar esta cidade com Castro Marim,
pelo número total de fragmentos, embora ali pertençam maioritariamente ao círculo da B
(Arruda, 1988). 

Como pensamos ter demonstrado, Mértola mostrou-se aberta ao Mediterrâneo, pelo
menos desde o Bronze Final. A sua extraordinária localização, com uma implantação topo-
gráfica segura, suficientemente afastada do mar, mas com fácil acesso até ele, assim como um
território rico em termos minerais, permitiu-lhe o acesso aos produtos e à cultura mediterrâ-
nicos, atestado desde cedo pelos brincos de Santana de Cambas e pelas cerâmicas áticas da
Alcáçova e da Casa do Pardal.

Neste sentido, reforçamos a importância da navegabilidade do Guadiana até Mértola,
como elemento essencial para a compreensão desta cidade e do seu território durante a anti-
guidade, como aliás nos parece depreender-se da leitura dos autores antigos (Corografia, 3, 7).
Deste modo, e como atrás referimos, afigura-se-nos perfeitamente plausível a chegada destes
produtos directamente até Mértola, embora necessariamente em ligação com o porto de Cas-
tro Marim, enquanto porto avançado ou intermédio. Mértola terá desempenhado então um
importante papel na distribuição das importações campanienses no sudoeste peninsular,
como aliás se defendeu já no âmbito das cerâmicas áticas (Arruda, 1997a, p. 146) e, posteri-
ormente, da sigillata de Andújar (Sillières, 1990, p. 765).

Este esquema de acesso ao interior poderá corresponder aliás à estratégia de ocupação
romana do actual território português. Se relacionarmos a distribuição das cerâmicas cam-
panienses com a das ânforas da classe 2 e 3, apercebemo-nos da importância que tiveram
os estuários dos grandes rios para a penetração das produções itálicas, e obviamente dos con-
tigentes populacionais a elas associados. Em cada um deles assistimos a uma relação entre
sítios costeiros e outros mais interiores. No caso do Guadiana, Castro Marim e Mértola, no
Sado, Setúbal e Alcácer do Sal, no Tejo, Lisboa, Chões de Alpompé e Santarém e no Mon-
dego, Maiorca (Santa Olaia), Conimbriga e Coimbra. Esta parece ser uma realidade já em
tempos pré-romanos, e que poderá ter sido seguida como estratégia de ocupação pelos
exércitos romanos.

Tomando como exemplo o caso de Mértola, é em ligação com Castro Marim que se pro-
cessam as importações de cerâmica ática dirigidas às suas elites, entre os séculos V e IV. 
A relação com o mar parece atenuar-se entre finais do século IV e inícios do II, tomando
como certo o vazio indiciado na Alcáçova. As importações de cerâmica de verniz negro pode-
rão ter sido retomadas nos inícios do século II, como parecem sugerir alguns vasos da Alcá-
çova, mas a importação maciça de cerâmicas campanienses data da segunda metade do
século II a.C.

As cerâmicas campanienses agora apresentadas, conjugadas com as ânforas de Além-Rio
(Fabião, 1987, 1989, p. 86-91) e da fortificação de Mata-Filhos, vêm comprovar a importância,
já anteriormente presumida, da cidade como porta de entrada, assim como uma base de ope-
rações no contexto das guerras lusitanas (Fabião, 1987, p. 147; Alarcão, 1990, p. 346).

Mértola parece ter feito parte do mercado das campanienses do círculo das A, estando as
B quase restringidas a formas não produzidas pela A (F. 2320 e 7540/50). A partir dos inícios
século I, as importações destas cerâmicas começam a decair, estando as campanienses B pra-
ticamente ausentes da Casa do Pardal e muito reduzidas na Alcáçova. Um exemplar com ves-



tígios de reutilização por intermédio de gatos de ferro pode, como já foi sugerido num outro
caso (Fabião, 1998, p. 317), testemunhar dificuldades na importação. No entanto, ao contrá-
rio do evidenciado em Mesas de Castelinho, a B não parece surgir em força.

O que terá acontecido? Mértola não parece ter tido capacidade de mudar de fornecedor.
Será este um facto real, ou criado pela parcialidade que a natureza dos objectos em estudo con-
fere às nossas suposições? 

As respostas a estas e outras questões, relacionadas com o início da romanização de
Mértola e com a sua ocupação pré-romana, só poderão ser encontradas através da escava-
ção arqueológica. Se na Alcáçova os materiais anteriores ao século III parecem surgir todos
em deposição secundária — prova disso será um fragmento de campaniense que se encon-
tra gravado com o que aparenta ser o término de uma haste tipo cruz de Malta, ou um outro,
sem referência, que foi afeiçoado e transformado numa peça circular para jogar —, devido
à construção do criptopórtico, o mesmo não se poderá dizer dos quintais situados a norte
deste local. A presença nesta zona, hoje em grande parte desocupada, de cortes de 9,5
metros de altura, de cerâmicas áticas e campanienses, em tão grande número, e, pelo
menos no caso das campanienses, em tão bom estado de conservação, torna-a fundamen-
tal para o estudo da ocupação de Mértola anterior ao século III d.C. A ideia já aventada de
que aqui se situariam fornos cerâmicos deverá ser descartada. Podemos contudo pensar que
se tratem de entulhos gerados pela construção do criptopórtico. No entanto, acreditamos
estar perante uma zona de ocupação da cidade que não foi perturbada pelas obras do século
III, preservando-se aí aquilo que entretanto desapareceu na zona da Alcáçova, e nas restantes
zonas, onde a ocupação foi mais intensa.

O que podemos afirmar é que a romanização de Mértola não se nos afigura como um
momento de ruptura. Apesar das convulsões que gerou, ela é mais um momento da relação
estrutural desta cidade com as civilizações mediterrânicas. Essa relação não começou neste
momento, e também não terminou com ele, tendo perdurado até à Reconquista. A cerâmica
de verniz negro prova esta relação, dirigida para o mediterrâneo oriental durante os séculos
V e IV e, a partir do II, para o mediterrâneo ocidental. 

A terminar, pensando na primitiva função tanto das campanienses de Mértola, como
das ânforas republicanas de Além-Rio e de Mata-Filhos, deixamos aqui a sugestão de que
os mirtilenses foram conquistados pelo estômago. Tal como nós hoje somos conquistados
por eles.
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