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FIG. 212 – Cantil encontrado in loco .

FIG. 213 – Corte evidenciando sucessão estratigráfica da camada 1 à camada 3.

CORTE Q75/Q88 E Q76/Q89



Recuperámos um pote ou balsamário, quase completo (Q51/C3-1), com corpo glo-
bular, bordo alto e vertical, com lábio de secção semicircular e assente em base, destaca-
da, plana. A superfície exterior apresenta decoração formada por várias caneluras, hori-
zontais.

Quatro fragmentos pertenceram a talhas (0,17%), dois daqueles a bordos (0,08%) e os
restantes a paredes. Um dos bordos (Q7/C3-3) é espessado e extrovertido, com lábio bífido,
de perfil sub-rectangular. A superfície exterior apresenta três incisões, paralelas e horizon-
tais, uma sob o bordo e duas outras a meio da parede.

Seis fragmentos (0,25%) fizeram parte de tampas contendo porção do bordo.
Identificaram-se dois fragmentos de lucernas (0,08%). Um (Q60/ C3-1) conserva o

reservatório, o bico, a extremidade inferior da asa e o início do gargalo, enquanto o outro
contém, apenas, o bico.

3.3.3.3.2.6. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores vermelhas (vermelha, 
cor-de-laranja ou cinzenta)

Identificámos fragmentos pertencentes a taças, púcaros, jarros ou jarras, alguidares,
frigideiras, panelas, cântaros, potes, tampas, fogareiros e a vasilha indeterminada.

Os fragmentos de taças somaram 38 (1,58%), todos de pequenas dimensões contendo
em 33 (1,37%) porção do bordo, alto e com lábio de secção semicircular. Dois exemplares
pertenceram a paredes (0,08%) e três correspondem a fundos, que assentam em pé ane-
lar. Um deles (Q56/C3-1) mostra, na superfície interior, decoração de cor branca, constitu-
ída por semicírculo digitado. A superfície exterior apresenta três linhas incisas, uma na
ligação entre o pé e o corpo e, as duas outras, sobre a parede do corpo. Outro fragmento
(Q74/C3-1) oferece, no interior, motivo pintado de cor branca, semelhante ao exemplar
antes referido. 

Os fragmentos de púcaros são 30 (1,25%). Destes, onze (0,46%) contêm porção do
bordo, tendo em oito decoração pintada de cor branca, sendo em seis sobre aguada de cor
castanha escura a negra. Dispomos de exemplar quase completo (Q39/C3-1) e que mostra
corpo globular algo achatado, bordo alto inclinado para o interior, com lábio de secção semi-
circular. Duas asas, opostas e de secção oval, têm a extremidade superior fixada sob o bordo
e a inferior no volume mesial do corpo. Assenta em base plana. A superfície exterior ofere-
ce decoração pintada, de cor branca, constituída por dois grupos de três linhas, horizontais,
um junto à extremidade superior da asa e o outro junto à inferior. Apresenta outra linha
entre o gargalo e o corpo e sob esta, no início do corpo, mostra linhas oblíquas. 12 fragmen-
tos (0,50%) pertencem a asas e os restantes, sete (0,29%) a paredes, todos com decoração
pintada de cor branca.

Os jarros ou jarras totalizaram 175 fragmentos (7,29%). 36 (1,50%) contêm porção do
bordo, tendo 13 decoração pintada, de cor branca, sendo em dois sobre aguada de cor negra.
87 fragmentos (3,62%) fizeram parte de paredes, tendo catorze pintura de cor branca. 44
fragmentos (1,83%) correspondem a asas e oito a fundos (0,33%).

Os alguidares encontram-se representados por 23 fragmentos (0,96%). 13 (0,54%)
mostram porção do bordo, tendo dois deles (0,08%) decoração pintada, de cor branca, na
superfície interior, e três exibem, aquele mesmo lado brunido. Seis fragmentos pertenceram
a paredes (0,25%) e seis a fundos (0,25%), com a superfície interior brunida.

Os fragmentos de frigideiras somaram 13 (0,54%). Destes, sete contêm porção do bordo
(0,29%), dois (0,08%) mostram parte da parede, com a extremidade inferior da asa, e os res-
tantes quatro (0,17%) pertenceram a fundos.
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1294 fragmentos pertenceram a panelas (53,92%). 52 (2,17%) daqueles pertenceram a
bordos, tendo um sido fabricado ao torno lento. 18 oferecem aguada de cor negra e pintu-
ra de cor branca. Apenas um exemplar se encontra completo (C3-1). Mostra corpo globular,
bordo espessado exteriormente, com lábio de perfil subtriangular e em bisel. Assenta em
fundo algo convexo e tem duas asas, opostas e de secção oval, com a extremidade superior
fixada ao bordo e a inferior no início do corpo. Oferece decoração constituída por linha,
incisa, no início do corpo. 1182 fragmentos (49,25%) contêm porção da parede, tendo ses-
senta e sete decoração pintada de cor branca, na superfície exterior, sendo em 52 (2,16%)
sobre aguada de cor negra. 27 fragmentos pertenceram a asas (1,13%) e 33 a fundos (1,37%),
sendo dois deles em pastilha.

Os fragmentos de cântaros somaram 220 (9,16%). Daqueles, dois contêm porção do
bordo (0,08%), tendo um deles (Q83/C3-1) parte do gargalo e do início do corpo. O bordo
é alto, com lábio de secção semicircular e mostrando rebordo. A superfície exterior oferece
decoração incisa e pintada. Esta é constituída por seis linhas, irregulares e horizontais, dis-
postas duas junto ao rebordo, três no gargalo e outra entre este e o início do corpo. Mostra,
também, no corpo, várias linhas, irregulares, formando ondulado. Sob o rebordo, apresen-
ta cinco linhas incisas.

Dispomos de cântaro quase completo (Q84/C3-1). Apresenta corpo de forma ovóide
alongada, bordo alto, espessado e demarcado exteriormente por duas incisões, com lábio
de secção semicircular. O gargalo é destacado e assenta em fundo algo convexo. Mostra
duas asas, opostas, sobreelevadas com secção plano-convexa, tendo a extremidade superi-
or fixada ao gargalo e a inferior a meio do corpo. À superfície exterior foi aplicada agua-
da, de cor castanha escura, quase negra. Oferece, ainda, decoração pintada, de cor branca,
constituída por linha que preenche o bordo. No gargalo exibe três linhas, horizontais, e,
no início do bojo, vê-se cartela delimitada por seis linhas, três de cada lado, preenchida
por motivo ondulado, com três cabos, separados por seis séries de finos traços irregula-
res, com dez elementos. 180 dos fragmentos (7,49%) mostram porção da parede, tendo
em 31 decoração pintada, de cor branca. Esta foi dada, em 26 exemplares, sobre aguada de
cor castanha escura a negra. 26 fragmentos pertenceram a asas (1,08%) tendo duas agua-
da de cor castanha escura e pintura de cor branca. Doze fragmentos fizeram parte de fun-
dos (0,5%).

Os fragmentos de potes somaram 27 (1,13%). Deste, um (0,04%) pertenceu a bordo,
outro a fundo (0,04%), em pastilha, e os restantes são porções de paredes que apresentam
decoração pintada de cor branca.

Dez fragmentos fizeram parte de tampas (0,42%). Um daqueles integrou variante
com fecho hermético e os outros mostram parte do bordo e porção da pega, em botão ou
de forma troncocónica (Q48/C3-1). Todos os exemplares exibem decoração pintada, de cor
branca, sendo em um deles sobre aguada de cor castanha escura.

Seis fragmentos são porções de paredes de fogareiros (0,25%), com decoração pintada
de cor branca. Dois deles contêm parte da fornalha e o início das paredes, assentando em
fundo plano. Um (Q8/C3-1) apresenta no assador orifício, aberto antes da peça ter sido
cozida. Outros dois (Q84/C3-3; Q84/C3-2) oferecem a entrada na fornalha, de forma sub-
triangular, contornada de cor branca.

Um fragmento de bacia (0,04%), contendo porção do bordo e da parede, mostra bordo
introvertido e algo espessado no exterior, com lábio de secção sub-rectangular, aplanado
superiormente (Q132/C3-1).
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3.3.4. Unidade de escavação 1 (Qs 1, 2, 5, 11)
Trata-se da sondagem realizada sob pavimento de terra batida, argamassada com areia e

cal, pertencente a ocupação correspondente à camada 2, do jardim do Complexo de Banhos.
Entre os quadrados 2 e 11, a cerca de 2,17 abaixo do ponto 0, pusémos à vista esqueleto

humano insepulto. Este jazia, em decubitus ventral, com a cabeça voltada para norte, com o
braço direito estendido ao longo do corpo e o esquerdo, sobreerguido e flectido, quase for-
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FIG. 214 – Esqueleto humano insepulto, correspondendo à conquista de Silves em 1189 (C3).



mando ângulo recto. Possuía, apenas, a perna do lado direito e parte do fémur pertencente
ao membro oposto (Fig. 214). Encontrava-se em muito mau estado de conservação devido 
ao facto de, sobre ele e a cerca de 0,50 m, se ter construído, após 1191, o pavimento antes
referido. Jazia envolto por derrubes de edificações, à mistura com terras queimadas, telhas,
fragmentos de armas e cerâmicas várias, Ali exumámos, outros fragmentos de ossos huma-
nos, dispersos por diferentes quadrados, pertencentes a diversos indivíduos insepultos
(Gomes, Cunha e Antunes, 1994, p. 204-206).

O estudo anatomopatológico do espólio osteológico referido foi realizado pelos Profes-
sores Doutores Armando Santinho Cunha e Miguel Telles Antunes, tendo-se verificado cor-
responder a adulto jovem, de idade superior a 21 anos e inferior a 30 anos, do sexo mascu-
lino e, possivelmente, de raça eurocaucasiana. Tinha 1,68 m de estatura, verificada através
do levantamento in situ. Observou-se, ainda, que o membro inferior esquerdo terá sido
amputado em vida, dada a remodulação óssea da parte conservada do fémur. 

3.3.4.1. O espólio
Neste local exumámos três fragmentos de pontas de flecha ou de virotes de besta (Q1/C3-

3; Q5/C3-15; Q11/C3-5); de ferro, fragmento de ponta de faca ou de punhal (Q11/C3-6), fra-
gmento de ferradura (Q11/C3-7) e, ainda, cunha de forma sub-rectangular (Q5/C3-16).
Recolhemos, no mesmo material, três pregos de dimensão média, tendo um deles 0,025 m de
diâmetro na cabeça, assim como fragmento de placa rectangular e parte de gancho. Também
descobrimos três fragmentos de paredes de frasco de vidro, de cor verde, e 2286 fragmentos
de cerâmica, que permitiram a identificação dos grupos mencionados no quadro IV.

QUADRO IV
Cerâmicas da camada 3, unidade de escavação 1.

Pastas e sup Claras Claras Vermelhas Clara Claras Vermelhas TOTAIS
esmalt. esmalt vidradas manchas

Tipos/Classes Formas branco verde vidradas
Loiça de mesa taças 12 11 45 – 8 25 101

0,53% 0,48% 1,97% – 0,35% 1,09% 4,42%

púcaros – – – – – 50 50
– – – – – 2,19% 2,19%

jarros/jarras – 2 8 – 272 96 378
– 0,09% 0,35% – 11,89% 4,20% 16,53%

bule – – – 1 – – 1
– – – 0,04% – – 0,04%

Loiça de cozinha alguidares – – – – – 10 10
– – – – – 0,44% 0,44%

almofariz – – – – 1 1 2
– – – – 0,045% 0,045% 0,09%

frigideiras – – – – – 16 16
– – – – – 0,71% 0,71%

panelas – – 66 – – 1413 1479
– – 2,89% – – 61,82% 64,71%

Loiça de cântaros – – – – 51 179 230
armazenamento – – – – 2,23% 7,83% 10,06%

pote – – – – – 1 1
– – – – – 0,04% 0,04%

tampas 1 – 1 – – 7 9
0,045% – 0,045% – – 0,30% 0,39%

Contentores lucernas – – 2 – 2 1 5
de fogo – – 0,09% – 0,09% 0,04% 0,22%

lamparina 1 – – – – – 1
0,04% – – – – – 0,04%

fogareiro – – – – – 1 1
– – – – – 004% 0,04%

Cerâmica alcatruz – – – – 1 – 1
industrial – – – – 0,04% – 0,04%

manilha – – – – – 1 1
– – – – – 0,04% 0,04%

TOTAL 14 13 122 1 335 1801 2286
0,61% 0,57% 5,34% 0,04% 14,65% 78,78% 100%
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3.3.4.1.1. Cerâmicas - pastas e tratamento das superfícies
1) Catorze fragmentos (0,61%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino
e, alguns, de grão médio.
O núcleo das paredes é de cor branca, rosada ou bege clara (10YR 8/3; 7.5 YR 6/4; 5YR
7/4) e as superfícies apresentam esmalte, aderente mas sem brilho, de cor branca.

2) Treze fragmentos (0,57%) apresentam pastas muito homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino.
O núcleo das paredes é de cor branca, rosada ou bege (5Y 8/2; 10YR 8/3; 5YR 7/4; 5YR
8/4; 5YR 8/3; 7.5YR 8/2) e uma ou ambas superfícies oferecem esmalte, aderente mas
sem brilho, de cor verde.

3) 122 fragmentos (5,34%) foram produzidos com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, micáceos, quartzosos e calcários, de grão fino e, alguns
de grão médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, cor-de-rosa, de cor vermelha ou cinzenta escura
(2.5YR 5/8; 2.5YR 5/6; 10R 5/6; 10YR 4/1; 5YR 7/4). Uma ou ambas superfícies apre-
sentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha ou de cor castanha algo esver-
deada.

4) Um fragmento (0,04%) foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, con-
tendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo.
Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor branca amarelada (5Y 8/2),
apresentando aquelas manchas de vidrado.
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5) 335 fragmentos (14,65%) mostram pastas homogéneas e compactas, contendo ele-
mentos não plásticos, quartzosos, micáceos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão
fino e, alguns, de grão médio.
O núcleo das paredes é de cor branca, rosada, rosada algo amarelada, bege ou cinzenta
clara (10YR 8/2; 10YR 8/3; 10YR 6/1; 5YR 8/4; 5YR 8/3; 5YR 7/4; 5YR 6/1; 7.5YR 7/4;
7.5YR 6/4; 5Y 8/2). As superfícies apresentam cor semelhante à do núcleo, de tom algo
mais escuro ou aguada de tom mais claro.

6) 1801 fragmentos (78,78%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, micáceos, quartzosos e calcários, de grão fino, assim
como, alguns, de grão médio a grosseiro.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha, castanha ou cinzenta (2.5YR 5/8;
2.5YR 4/8; 2.5YR 4/4; 2.5YR 4/0; 2.5YR 4/6; 2.5YR 3/0; 10R 5/6; 10R 5/8; 10R 4/6) e as
superfícies exibem cor algo mais escura ou aguada.

3.3.4.1.2.Formas e decorações
3.3.4.1.2.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca
Recolhemos fragmentos pertencentes a taças, a uma tampa e a lamparina.
Os fragmentos de taças são doze (0,53%). Destes, quatro (0,17%) pertenceram a bordos,

com lábio de secção semicircular. Os restantes exemplares contêm porção da parede, sendo
um deles de taça carenada.

Um fragmento de lamparina contém porção da base (0,04%).
Um fragmento de tampa, com fecho hermético, mostra porção do bordo e do fecho (0,045%).
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3.3.4.1.2.2. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor verde
Identificámos fragmentos de taças e de jarros ou jarras.
Os fragmentos de taças somaram onze (0,48%). Destes, três (0,13%) mostram porção

do bordo, tendo um lábio de secção semicircular Nos restantes os lábios são espessados no
exterior, mas de secção semicircular. Sete exemplares (0,31%) pertenceram a paredes e um
(0,04%) apresenta porção do fundo, que é plano.

Dois fragmentos fizeram parte das paredes de jarros ou de jarras, oferecendo, apenas,
a superfície exterior esmaltada (0,09%).

3.3.4.1.2.3. Cerâmicas, com pastas de cor vermelha, vidradas
Recolhemos fragmentos, de pequenas dimensões, pertencentes a taças, jarros ou jarras,

panelas, a uma tampa de fecho hermético e a lucernas.
As taças encontram-se representadas por 45 fragmentos (1,97%). Destes, treze (0,57%)

contêm porção do bordo, tendo dois lábios de secção semicircular. Um fragmento mostra
bordo inclinado interiormente e os restantes pertenceram a taças hemisféricas, com bordos
extrovertidos e demarcados, na superfície exterior, por incisão. Um dos exemplares apre-
senta a extremidade superior da asa e sobre o bordo observam-se manchas, espaçadas, de
cor castanha escura. 29 fragmentos pertenceram a paredes (1,27%), em três dos casos de
taças com carena acusada e em igual número oferecendo decoração de cor castanha escu-
ra. Três fragmentos correspondem a fundos (0,13%) sendo um plano e os restantes con-
tendo porção do pé, alto e em anel.

Os fragmentos de jarros ou jarras são oito (0,35%). Destes, um (0,04%) mostra porção
do gargalo, dois de paredes (0,08%), tendo um deles o arranque da extremidade inferior de
uma asa, quatro são asas (0,18%), uma delas com pega em botão, e um contém porção do
fundo, em pastilha (0,04%).

Os fragmentos de panelas totalizaram 66 (2,89%). Um deles (0,04%) mostra porção
do bordo, baixo e com lábio de secção semicircular. 58 dos exemplares (2,54%) pertenceram
a paredes que apresentam, apenas, a superfície interior vidrada, oferecendo cinco deles deco-
ração canelada na superfície exterior. Sete fragmentos correspondem a fundos planos
(0,31%).

Dois fragmentos fizeram parte de lucernas (0,09%), contendo um porção do bordo e o
outro do fundo.

Um fragmento de tampa de fecho hermético (0,045%), contém parte da parede.

3.3.4.1.2.4. Cerâmica de pasta e superfícies de cores claras, com manchas de vidrado
Identificámos, apenas, três fragmentos pertencentes a um bule (Q1/C3-1). Mostrava bordo

extrovertido, com lábio espessado, de secção semicircular ou algo biselada no exterior. O bico,
colocado sob o bordo, tem forma bitroncocónica. A superfície externa encontra-se decorada
com manchas, escorridas, de vidrado de cor verde escura, espessas e pouco aderentes.

3.3.4.1.2.5. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (branca, rosada, bege 
ou cinzenta clara)
Reconhecemos fragmentos de taças, jarros ou jarras, de um almofariz, de cântaros, de

lucernas e de alcatruz.
Os fragmentos de taças são oito (0,35%), seis dos quais (0,26%) mostram porção do

bordo, tendo um deles decoração pintada, de cor vermelha. Um dos bordos (Q5/C3-13) é
espessado exteriormente e apresenta lábio de secção semicircular e a superfície superior
plana. A superfície exterior oferece decoração pintada, cor-de-laranja, de que se reconhece,
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apenas, traço arqueado. Dois exemplares (0,08%) pertenceram a fundos planos, tendo um
deles decoração pintada, de cor negra, na superfície interior enquanto outro (Q5/C3-6) ofe-
rece restos de decoração pintada, cor-de-laranja, formada por reticulado, limitado por linha
subcircular que demarcaria o fundo.

Os fragmentos pertencentes a jarros ou a jarras somaram 272 (11,89%). Destes, treze
(0,57%) contêm porção do bordo, três deles oferecendo decoração pintada, de cor vermelha,
em cinco (0,22%) de cor negra e nos restantes cor-de-laranja. Um dos bordos (Q5/C3-5)
apresenta lábio com secção semicircular, algo biselada no interior. A superfície externa mos-
tra duas linhas, uma sobre o bordo e outra, escorrida, disposta na vertical, pintadas a cor-de-
laranja. 241 fragmentos pertenceram a paredes (10,53%), tendo 24 pintura, de cor vermelha
e 35 de cor negra. Um destes últimos (Q11/C3-3) apresenta a decoração inserida em cartela,
delimitada por linhas horizontais, observando-se cinco linhas obliquas, em série, adossadas
a uma vertical que, por sua vez, está separada, por vários pontos, de linha vertical ondulada.
Três fragmentos pertenceram a asas, tendo dois deles decoração pintada, de cor vermelha.
Quinze fragmentos (0,65%) fizeram parte de fundos, oferecendo um deles o início da pare-
de com pintura de cor vermelha.

Um fragmento de almofariz (Q5/C3-2), contém porção do bordo, espessado e com lábio
em bisel (0,045%).

Os fragmentos de cântaros totalizaram 51 (2,23%). Um (0,04%) mostra porção do
bordo, quarenta e sete (2,05%) são restos de paredes, tendo três deles (0,13%) decoração pin-
tada, na superfície exterior, sendo em cinco de cor castanha escura e em treze de cor negra.
Um dos fragmentos de parede (Q5/C3-11) oferece decoração, de cor castanha, formada por
motivo semicircular, executado com bateria de pincéis. Três exemplares (0,045%) pertence-
ram a asas.

Dois fragmentos (0,09%) fizeram parte de lucernas, conservando um (0,045%) porção
do bordo e outro do reservatório.

Um fragmento de alcatruz (0,04%) corresponde a porção do fundo (Q11/C3-4).

3.3.4.1.2.6. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (vermelha, 
cor-de-laranja, castanha, ou cinzenta)
Identificámos fragmentos de taças, púcaros, jarros ou jarras, alguidares, frigideiras,

panelas, cântaros, potes, tampas, de uma lucerna, de fogareiro e de manilha.
25 fragmentos pertenceram a taças (1,09%). 23 daqueles (1,00%) contêm pequena por-

ção do bordo, tendo em sete decoração pintada, de cor branca, e sendo em dois sobre aguada
de cor castanha escura a negra. Um dos bordos (Q5/C3-3) é ligeiramente introvertido e tem o
lábio plano. A superfície exterior, muito bem alisada, foi pintada, tal como o lábio, de cor bran-
ca. Esta peça foi fabricada o torno lento. Um dos fragmentos (0,04%) pertence a parede e
outro mostra porção do fundo.

Os fragmentos de púcaros somaram 50 (2,19%). Destes, cinco mostram porção do bordo
(0,22%), tendo um (Q1/C3-2) lábio com secção semicircular, biselado no interior. 
A superfície exterior mostra decoração pintada, de cor branca, oferecendo reticulado, inserido
em cartela, formada por duas linhas horizontais. Cinco fragmentos (0,22%) pertenceram a
paredes, quinze são asas (0,65%) e os restantes 25 fizeram parte de fundos, planos (1,09%).

Os jarros ou jarras encontram-se representados por 96 fragmentos (4,20%). 25
(1,09%) apresentam porção de bordo, tendo 16 decoração pintada, de cor branca, sendo em
dois sobre aguada de cor negra. Um dos bordos é ligeiramente inclinado para o interior
(Q5/C3-1) e apresenta lábio com secção semicircular, algo biselado. Oferece duas asas,
opostas e verticais, com secção oval, que arrancam a meia altura do gargalo. A superfície
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exterior encontra-se decorada com três linhas pintadas, de cor branca, dispostas na hori-
zontal, sobre o bordo, a meio do gargalo e na ligação entre este e o corpo. Outro fragmen-
to (Q5/C3-8) mostra lábio com secção semicircular e o arranque de uma asa, de secção
oval. A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor branca sobre aguada, consti-
tuída por duas linhas, uma sobre o bordo e outra, arqueada, junto ao arranque da asa. 
20 fragmentos (0,87%) são porções de paredes, tendo doze decoração pintada de cor bran-
ca. 42 fragmentos (1,84%) correpondem a asas, 31 dos quais mostra decoração pintada, de
cor branca, sendo em três (0,13%) sobre aguada de cor castanha escura. Uma das asas
(Q5/C3-7) apresenta secção sub-oval e mamilo. Nove fragmentos (0,30%) fizeram parte de
fundos, planos.

Atribuiram-se dez fragmentos a alguidares (0,44%). Seis (0,26%) contêm porção do
bordo, tendo dois a superfície interior brunida e sendo um (Q5/C3-4) fabricado a torno lento.
Este mostra bordo extrovertido e lábio de secção semicircular. Dois exemplares (0,09%) são
partes de paredes e igual número contêm porção do fundo.

Um fragmento (0,045%) de almofariz corresponde a porção da parede.
Os fragmentos de frigideiras somaram dezasseis (0,71%). Nove daqueles (0,40%) são

bordos, dois (0,09%) de paredes e cinco (0,22%) apresentam parte do fundo, tendo um a
superfície interior brunida.

As panelas encontram-se representadas por 1413 fragmentos (61,82%). 67 (2,93%)
daqueles pertenceram a bordos, tendo dezassete decoração pintada de cor branca e sendo
em treze sobre aguada de cor castanha escura a negra. 1273 fragmentos (55,69%) contêm
porção de parede, tendo 67 decoração pintada, de cor branca, 46 das quais sobre aguada de
cor castanha escura a negra. 39 fragmentos (1,71%) contêm porções de asas, tendo cinco
decoração pintada de cor branca. 34 fragmentos (1,49%) pertenceram a fundos, ligeira-
mente convexos, exibindo um deles (Q5/C3-12), além de aguada de cor negra, decoração
pintada, de cor branca, constituída por duas linhas, dispostas obliquamente.

Os fragmentos de cântaros totalizaram 179 (7,83%). Dois deles (0,09%) contêm por-
ção do bordo, sendo em um (Q5/C3-14) extrovertido, com a superfície superior do lábio
plana. A superfície exterior mostra, sob o bordo, ressalto. Sobre a parte superior do bordo
foi executada decoração pintada, de cor branca, constituída por pequenos traços dispostos
radialmente. 146 exemplares (6,38%) contêm porção de paredes, tendo quinze decoração
pintada, de cor branca, em dez sobre aguada de cor negra. Um deles (Q5/C3-9) apresen-
ta ornamentação constituída por três linhas, paralelas, pintadas de cor branca, com bate-
ria de pincéis. Treze (0,57%) fragmentos contêm porções de asas e dezoito de fundos
(0,79%).

Um fragmento (0,04%) de pote (Q5/C3-10), corresponde a porção do bordo, espessado
e extrovertido, com lábio de secção semicircular. Sobre o bordo mostra linha, pintada, de cor
negra.

Sete fragmentos (0,30%) pertenceram a tampas, contendo cinco porção do bordo, um
dos quais com fecho hermético. Os restantes correspondem a paredes.

Um fragmento de lucerna (0,04%) oferece porção da parede.
Um fragmento de fogareiro (0,04%), contém porção da parede.
Fragmento (0,04%) de manilha, com forma cilíndrica, mostra porção do bordo e da

parede (Q1/C3-1).
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3.3.5. Unidade de escavação 2 (Qs104, 106, 108, 110).
3.3.5.1. Localização e espólio
Trata-se de sondagem realizada sob o compartimento 2 do Complexo de Banhos, iden-

tificado na camada 2, tendo em vista a sua consolidação e restauro. 
Verificámos que ali se encontravam abundantes fragmentos de cerâmica e, nomeada-

mente, peças completas, à mistura com outro espólio, formando bolsa conservada graças a ter
sido selada pela edificação ou reconstrução do Complexo de Banhos, após a reconquista da alcá-
çova em 1191. Este conjunto de materiais foi utilizado, pelo menos na sua maioria, até 1189.

O acervo recuperado é constituído por doze placas, rectangulares, de osso, decoradas e
possivelmente pertencentes a arqueta (Q109/C3-1), um elemento de fuso (Q109/C3-2) de
cobre/bronze, fragmentos de cascas de ovos (Q104/C2) e 634 fragmentos de cerâmicas, cujo
estudo estatístico em relação às pastas, formas e motivos decorativos, permitiu a identifica-
ção dos grupos, ou classes, mencionados no quadro V.

QUADRO V
Cerâmicas da camada 3, unidade de escavação 2.

Pastas e sup Claras Claras Claras Vermelhas Claras Vermelhas TOTAIS
esmalt. esmalt. esmalt. vidradas

Tipos/Classes Formas branco azul verde
Loiça de mesa taças 52 1 8 30 4 7 102

8,16% 0,16% 1,25% 4,70% 0,63% 1,10% 16%

púcaros – 2 – – 2 – 4
– 0,30% – – 0,30% – 0,60%

jarros/jarras – – 4 5 71 27 107
– – 0,63% 0,79% 11,21% 4,26% 16,90%

bule – – – – 1 – 1
– – – – 0,16% – 0,16%

tampas – – 6 – 4 19 29
– – 0,95% – 0,63% 3,01% 4,60%

Loiça de cozinha alguidares – – – – – 5 5
– – – – – 0,80% 0,80%

panelas – – – 2 – 48 50
– – – 0,30% – 7,60% 7,90%

Loiça de cântaros – – – – 3 13 16
armazenamento – – – – 0,50% 2,00% 2,50%

talhas – – – – – 1 1
– – – – – 0,16% 0,16%

Contentores lamparinas – – – 12 – – 12
de fogo – – – 1,90% – – 1,90%

fogareiros – – – – – 5 5
– – – – – 0,80% 0,80%

Actividade boneca – – – – – 1 1
lúdica – – – – – 0,16% 0,16%

Cerâmica manilha – – – – 1 – 1
industrial – – – – 0,16% – 0,16%

n/ identificadas vasilhas – – – – – 300 300
– – – – – 47,30% 47,30%

TOTAL 52 3 18 49 86 426 634
8,16% 0,46% 2,80% 7,70% 13,59% 67,19% 100%

3.3.5.1.1. Cerâmicas- pastas e tratamentos das superfícies
1) 52 fragmentos (8,16%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino.
O núcleo das paredes é de cor rosada ou rosada acinzentada (5YR 7/4; 5YR 8/3; 7.5YR
7/2; 7.5YR 7/4; 7.5YR 8/4) e as superfícies apresentam esmalte, aderente mas já sem
brilho, de cor branca.

2) Três fragmentos (0,46%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos, calcários e nódulos de
barro cozido, de grão fino.
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O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 8/4; 2.5YR 6/8) e as superfícies mostram
esmalte, aderente e com algum brilho, de cor branca com decoração de cor azul ou verde.

3) 18 fragmentos (2,80%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão
fino. O núcleo das paredes é de cor branca ou rosada (5YR 7/4; 5YR 8/3; 10YR 8/2;
2.5Y 8/2). Uma ou ambas superfícies apresentam esmalte, aderente e com brilho, de
cor verde.

4) 49 fragmentos (7,70%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e calcá-
rios, de grão fino a médio e, alguns, de grão grosseiro.
O núcleo das paredes é de cor rosada, vermelha ou cor-de-laranja (2.5YR 5/8; 2.5YR 5/6;
10R 4/8; 10R 5/8; 10R 6/6). Uma ou ambas superfícies apresentam vidrado, aderente
e brilhante, de cor castanha melada, tendo em alguns exemplares manchas de cor esver-
deada.

5) 86 fragmentos (13,59%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, quatzosos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns,
de grão médio.
O núcleo das paredes é de cor branca, rosada ou acinzentada (5YR 7/4; 5YR 8/3; 7.5YR
8/4; 10YR 8/2; 10YR 8/1) e as superfícies apresentam cor semelhante à do núcleo ou
aguada de cor branca.

6) 426 fragmentos (67,19%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, quartzosos e calcários, de grão
médio e, alguns, de grão grosseiro.
O núcleo das paredes é de cor vermelha ou cor-de-laranja (2.5YR 4/8; 2.5YR 5/8; 10R
4/8; 10R 4/6; 10R 4/4) e as superfícies oferecem cor semelhante à do núcleo.

3.3.5.1.2. Formas e decorações
3.3.5.1.2.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca
Recolhemos 52 fragmentos de taças (8,16%), das quais dois exemplares (0,31%)

mostram perfil completo (Q108/C3-3; Q110/C3-8), tendo ambas bordo alto, com lábio de
secção semicircular e pé anelar. Vinte e um fragmentos (3,30%) apresentam porção do
bordo, sendo em quatro exemplares espessado no exterior, com lábio algo biselado,
(0,62%). Os restantes oferecem lábio com secção semicircular. Vinte e três fragmentos
(3,61%) pertenceram a paredes e cinco a fundos (0,94%), contendo porção do pé em anel.

3.3.5.1.2.2. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca 
e decoradas de cor verde ou negra
Recolhemos fragmentos de taça e de púcaros.
Um fragmento de taça (Q110/C3-3) contém perfil completo, mostra bordo alto, com

lábio de secção semicircular e assenta em pé anelar. A superfície interior apresenta motivo
estelar, de cor verde, constituído por oito raios dispostos a partir do centro.

Os fragmentos de púcaros são dois (0,30%). Um mostra perfil completo (Q110/C3-6),
corpo globular e bordo, demarcado por incisão no exterior, com lábio de secção semicircular.
Dispõe de asa, de secção oval e elemento subtriangular, com a extremidade superior fixada
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ao bordo e a inferior a meio do corpo. Do lado oposto à asa oferece linhas, escorridas, de cor
verde e decoração pintada de cor negra, de manganês, constituída por linhas, dispostas na
vertical, a partir do bordo.

3.3.5.1.2.3. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor verde
Dispomos de fragmentos de taças, jarros ou jarras e de tampas com fecho hermético.
Oito fragmentos pertenceram a taças (1,25%). Um mostra perfil completo (Q110/C3-7),

dois (0,31%) apresentam porção do bordo, com lábio de secção semicircular, e cinco (0,78%)
pertenceram a paredes.

Os fragmentos de jarros ou jarras são quatro (0,63%), correspondendo, apenas, a asas.
As tampas de fecho hermético encontram-se representadas por seis fragmentos

(0,95%). Destes, quatro pertenceram a paredes (0,63%) e dois a pegas com forma tronco-
cónica.

3.3.5.1.2.4. Cerâmicas, com pastas de cores vermelhas, vidradas
Identificámos fragmentos de taças, de jarros ou jarras, de panelas e lamparinas.
30 fragmentos pertenceram a taças (4,70%). Destes, nove contêm parte de bordos

(1,41%), correspondendo a dois (0,31%) exemplares carenados, sendo extrovertidos e em
bisel. Um dos fragmentos mostra, na superfície interior, linha escorrida, de cor castanha
escura de manganês. Dois fragmentos fizeram parte de taças com carena acusada, encon-
trando-se uma completa (Q108/C3-1). Mostra bordo, espessado no exterior e demarcado por
incisão, com lábio de secção semicircular. Tem carena demarcada por duas linhas incisas e
assenta em pé, alto e anelar. Outro exemplar (Q110/C3-12), dispõe de parte do bordo, da
parede e do pé. O bordo é espessado no exterior e tem lábio com secção semicircular.
Assenta, de igual modo, em pé alto e anelar. As superfícies oferecem decoração constituída
por manchas e linhas escorridas, sobre o bordo e na superfície exterior, de cor verde sobre o
vidrado de cor castanha melada. Cinco fragmentos (0,80%) pertenceram a bordos, introver-
tidos com lábio de secção semicircular ou de secção sub-rectangular. Um exemplar mostra
perfil quase completo (Q110/C3-4) e outro contém cerca de metade (Q108/C3-2). Oferecem
ambos dupla carena e decoração constituída por cordões, verticais. Dois fragmentos (0,31%)
fizeram parte das paredes de taças do tipo antes referido. Seis fragmentos (0,94%) corres-
pondem a fundos e doze a paredes (1,88%) e fundo com pé em anel (1,88%).

Reconhecemos cinco fragmentos de jarros ou jarras (0,79%). Um contém porção do
bordo, outro do gargalo, um corresponde a asa e o quarto a parte de fundo.

Dois fragmentos pertenceram a panelas (0,30%), tendo um deles perfil completo
(Q110/C3-5). Apresenta corpo globular, bordo baixo e demarcado por duas incisões no exte-
rior, com lábio de secção sub-rectangular. Teria duas asas opostas, de que subsiste uma, de
secção oval, com a extremidade superior fixada sob o bordo e a inferior a meio do corpo. 
A superfície exterior mostra pingos e linhas escorridas de vidrado e, ainda, quase a meio do
corpo, linhas incisas, formando canelado.

Os fragmentos de lamparinas somam doze (1,90%). Dois mostram porção do bordo,
(0,31%), quatro (0,63%) contêm parte do reservatório, dois da coluna de suporte (0,31%), um
de asa (0,16%) e três de bases (0,47%).

3.3.5.1.2.5. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (branca, rosada 
ou acinzentada)
Dispomos de fragmentos de pequenas dimensões, pertencentes a taças, púcaros, jarros

ou jarras, bules, cântaros, tampas e a manilha.

366
SILVES (XELB) – UMA CIDADE DO GHARB AL-ANDALUS: A ALCÁÇOVA



As taças encontram-se representadas por quatro fragmentos (0,63%). Um mostra por-
ção do bordo (0,16%), com lábio de secção semicircular. Os restantes contêm parte do fundo,
de forma plana.

Dois fragmentos pertenceram a púcaros (0,30%), contendo porção das paredes.
Os fragmentos de jarros ou jarras totalizaram 71 (11,21%). Destes, sete (11,05%) mos-

tram porção do bordo, 49 pertenceram a paredes (7,73%), tendo três deles (0,42%) decora-
ção pintada, de cor vermelha, e igual número de cor negra. Oito fragmentos (1,26%) fizeram
parte de asas, mostrando quatro (0,63%) decoração pintada, de cor vermelha. Sete fragmen-
tos contêm porções de fundos, tendo quatro (0,63%) parte do pé, em anel, e sendo os res-
tantes planos.

Um fragmento corresponde a porção do bordo de bule (0,16%).
Quatro fragmentos correspondem a tampas (0,63%), conservando todos eles porção do

bordo.
Os fragmentos de cântaros são três (0,50%). Um fez parte de bordo, outro de asa e o

terceiro apresenta parte do fundo.
Um fragmento corresponde a parede de manilha (0,16%).

3.3.5.1.2.6. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (vermelha, 
vermelha escura e cor-de-laranja)
Recolhemos fragmentos de taças, jarros ou jarras, alguidares, panelas, cântaros, talhas,

tampas, fogareiros e de boneca.
Os fragmentos de taças somaram sete (1,10%). Destes, três (0,47%) contêm porção do

bordo, com lábio de secção semicircular. Um outro (Q110/C3-9) apresenta bordo, aplanado supe-
riormente, com lábio de perfil sub-rectangular. Mostra, sob o bordo, dois elementos de preen-
são, opostos e demarcados por dedadas. A superfície exterior oferece decoração canelada. Dois
exemplares pertenceram a paredes (0,31%) e um a fundo (0,16%), com o pé, alto e em anel.

Totalizaram 27 os fragmentos de jarros ou jarras (4,26%). Destes um (0,16%) mostra
porção do bordo do corpo e assenta em fundo plano (Q106, 110/C3-1). O bordo é alto, com
lábio algo biselado, teria duas asas, opostas, de secção sub-oval tendo a extremidade superi-
or fixada ao gargalo e a inferior ao início do corpo. Oferece decoração pintada de cor branca,
constituída por duas cartelas, uma no gargalo, delimitada por duas linhas horizontais, pre-
enchida por grupos de linhas, verticais, que intercalam com ponteado ou pseudo-asterisco.
Outra cartela, no início do corpo, é delimitada por cinco linhas horizontais. No seu interior
foram pintados motivos fitomórficos estilizados. Sobre esta ornamentação mostra, ainda,
cordão marcado por incisões dispostas em série. Dois exemplares (0,31%) pertenceram a
bordos, dez a paredes (1,57%), tendo dois deles (0,31%) decoração pintada, de cor branca, e
catorze fizeram parte de asas (2,21%).

Os alguidares contam com cinco fragmentos (0,80%). Destes, três (0,48%) mostram
porção do bordo, tendo um deles (0,16%) aguada de cor castanha escura e pintura de cor
branca. Dois exemplares (0,32%) pertenceram a paredes, mostrando a superfície interior
brunida.

48 fragmentos fizeram parte de panelas (7,60%). Uma deles apresenta perfil completo
(0,16%) (Q110/C3-10), oferece corpo globular e assentava em fundo ligeiramente convexo.
Apresenta bordo baixo, demarcado por incisão no exterior, com lábio de secção sub-rectan-
gular. Teria duas asas, opostas, de que pervive uma de secção oval com a extremidade supe-
rior assente sob o bordo e a inferior na zona mesial do corpo. A superfície exterior mostra
decoração canelada, quase a meio do corpo e, ainda, pintura, de cor branca, constituída por
três dedadas, igual número de pontos, dispostos na horizontal e, também, por linhas a cheio
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sobre a asa e o bordo. Cinco exemplares (0,70%) mostram parte do bordo, 31 de paredes
(4,91%), um parte de asa (0,16%) e dez de fundos (1,60%).

Os fragmentos de cântaros são treze (2,00%). Destes, um apresenta parte do bordo, nove
de paredes (1,38%), tendo três deles decoração pintada, de cor branca, sendo em um sobre
aguada de cor castanha avermelha. Também recolhemos uma asa (0,16%) e dois fragmentos
de fundos (0,31%).

Registou-se, apenas, um fragmento de talha, contendo porção da parede (0,16%).
Dezanove fragmentos pertenceram a tampas (3,01%). Uma encontra-se quase completa

(Q110/C3-2), mostrando bordo com lábio algo biselado e pega em botão. A superfície exterior
mostra, pintadas de cor branca, quatro cartelas, dispostas em cruz a partir da pega, tendo no
interior motivo espinhado e encontrando-se separadas por quatro pseudo-asteriscos. Quinze
fragmentos (2,37%) conservam porção do bordo e os restantes pertenceram a pegas, com botão.

Recolhemos cinco fragmentos de fogareiros (0,80%), mostrando um deles perfil com-
pleto (Q110/C3-11), com bordo introvertido, algo aplanado superiormente, demarcado por
incisão no exterior. O lábio apresenta secção sub-rectangular e teria duas asas, opostas, sob
o bordo de que subsistem os negativos de uma e a extremidade inferior de outra. Assentava
em fundo plano. A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor branca, constituída
por cinco linhas sob o bordo, assim como por dois grupos de linhas, daquela mesma cor, na
boca. Outro fragmento (Q104/C3-1) mostra bordo bífido, aplanado superiormente e com
lábio de secção sub-rectangular. A asa, de secção oval, foi fixada na zona mesial do corpo,
onde mostra caneluras dispostas em série.

Descobrimos boneca (Q110/C3-13), de que se conserva o tronco, a cabeça, o braço
esquerdo e o arranque das pernas. Representa figura feminina, modelada manualmente, a
que a ausência de seios conduz a pensarmos tratar-se de jovem ou corresponder a preceitos
morais e religiosos. Também o sexo não se encontra figurado.

Trezentos fragmentos (47,30%) pertenceram a vasilhas, mas não permitiram identifi-
cação formal.

3.3.6. Unidade de escavação 3 (Q37)
3.3.6.1. Localização
Trata-se de sondagem realizada sob o pavimento do compartimento 6 do Complexo de

Banhos que integrava a camada 2.
Reconhecemos estrutura, com fossa rectangular, medindo 0,82 m de comprimento por

0,15 m de largura que corresponde a latrina, delimitada a nascente por parede e a poente
pelas instalações sanitárias do Complexo de Banhos da camada 2 (Fig. 215).

Neste sector não foram, por ora, exumados materiais arqueológicos.

3.3.7. Integração cultural
As limitações em espaço das áreas investigadas, quase impossibilitaram a detecção de

estruturas com extensão capaz de permitirem determinar a sua funcionalidade.
Verificámos, todavia, a existência do logradouro junto à muralha, como a presença desta.

Por outro lado, o compartimento observado foi depois reutilizado, embora o vão de ingresso
tivesse mudado de sítio. Por fim, a unidade de escavação 3 evidenciou instalação sanitária,
desactivada aquando da ocupação da alcáçova correspondente à camada 2, momento em que
também se construiu ou reconstruiu e alterou, profundamente, o Complexo de Banhos e sob o
qual identificámos locus contendo importante material arqueológico (unidade de escavação 2).

Apesar do estado fragmentário das estruturas detectadas a definição estratigráfica cor-
respondente à camada 3 é bem evidente e esclarecedora em termos materiais e culturais.
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FIG. 215 – Pormenor de instalações sanitárias da camada 3.



3.3.7.1. Espólios
3.3.7.1.1. Osso 
O conjunto de doze placas de osso que, dada as suas pequenas dimensões, espessura e

decoração pintada, seriam utilizadas para revestir arqueta de madeira, evidenciando gosto
muito divulgado no al-Andalus a partir, pelo menos, dos finais do século XI. Também a deco-
ração pintada, de cor negra de manganês, que se detecta em outras placas do mesmo tipo,
encontra-se presente em Palma de Maiorca, durante o século XII, ou em exemplar, consi-
derado mais tardio (século XIII), recuperado em Moura (Pérez Higuera, 1994, p. 28; Macias,
1994, p. 295-298; Rosselló-Bordoy, 1978, p. 51).

Verifica-se em peças afins, ao longo da permanência islâmica na Península Ibérica, a
diminuição da matéria ebúrnea utilizada ou a sua substituição por osso, acompanhada pela
simplificação da decoração. A peça de Silves poderia ter sido realizada em oficina peninsular,
embora a Sicília seja considerada como um dos principais centros produtores, no século XII,
de mobiliário, sobretudo de marfim e onde terão sido executados os exemplares de Palma de
Maiorca, com cronologia idêntica ao de Silves, e que talvez tenham servido de protótipos às
produções peninsulares de osso (Pérez Higuera, 1994, p. 29; Rosselló-Bordoy, 1978, p. 51).

3.3.7.1.2. Metal
A lamparina metálica, de bronze, diferencia-se dos restantes exemplares conhecidos no

nosso território por apresentar forma aberta, dois bicos curtos, elemento central para sus-
pensão e assentar em pé, alto, destacado e anelar. Pode corresponder a modelo importado
ou de influência iraquiana, região onde lamparinas similares são, também, consideradas
pouco vulgares, e foram produzidas durante o Período Abássida, entre os séculos X e XI.
Conhecem-se exemplares, do mesmo tipo, recuperados em escavações arqueológicas em
Kish, a sul de Bagdade (Gamito, 1998, p. 166, n.0 191; Kemnitz, 1998, p. 167, n.0  193; Macias,
1996, p. 91, figs 3, 35; Ward, 1993, p. 54, 56, fig. 37).

A lingueta, de cobre/bronze (Q121/C3-3), pertencente a cinto encontra paralelos em
representações da iconografia cristã, onde surgem guerreiros com tais adereços, decorados
por elementos metálicos e rematados por linguetas na extremidade oposta à fivela (Soler del
Campo, 1993, p. 217, 225, 226, 227).

3.3.7.1.3. Cerâmica
3.3.7.1.3.1. Cerâmicas esmaltadas
Recuperámos, nesta camada, espólio diversificado que inclui fragmentos de formas já

por nós analisadas em relação à camada precedente (C2). Identificaram-se raros fragmentos
de taças carenadas, esmaltadas de cor verde, que apresentam elaborada decoração incisa
(Q88/C3-2; Q88/C3-3). Estas poderiam corresponder ao início da divulgação de novas for-
mas e técnicas decorativas que tiveram maior expressão em período ulterior (C2).

Exumámos exemplares executados a molde, como um fragmento de jarro (Q86/C3-1),
identificando-se a mesma técnica na superfície exterior de talha (Q72/C3-1), onde intercala
com motivo estampilhado, distinguindo-se das talhas que exumámos na camada ulterior
onde não observámos, por ora, a associação destes dois tipos de decoração. Jarros que utili-
zam decoração a molde sobre superfícies, esmaltadas ou decoradas, com reflexo metálico
têm sido encontrados em Mértola e em Jerez de la Frontera, normalmente atribuídos, por
critérios formais e artísticos, aos finais do século XII ou aos inícios do século XIII (Gabal-
don, 1986, p. 347-349, ests 3, 4; Gómez, 1997, p. 148, 149). Não esqueçamos que muito
embora o fragmento de Silves apresente reduzida dimensão foi recuperado em nível arqueo-
lógico anterior a 1189.
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Encontrámos taça esmaltada de cor branca, com decoração de cor verde (Q110/C3-3),
contendo no fundo motivo estelar de oito pontas, constituindo o testemunho mais recuado,
com tal ornamento, procedente deste arqueossítio.

Entre o espólio presente nesta camada, devemos assinalar púcaro (Q110/C3-6), formal-
mente idêntico a exemplar encontrado em Mértola e considerado como sendo do século XII
(Torres, 1987, n.0 51).

3.3.7.1.3.2. Cerâmicas vidradas
Conjunto de taças, com carena acusada (Q108/C3-1; Q110/C3-12) e de outras com dupla

carena e decoração constituída por cordões verticais, na superfície exterior (Q110/C3-4; Q108/C3-
2), oferecem as superfícies vidradas. Trata-se de formas atribuídas, normalmente, às comunida-
des magrebinas e, em particular, almoadas, que, conforme verificámos, terão utilizado, em Silves,
formas e decorações semelhantes em data anterior a 1189, como após a reconquista de 1191.

3.3.7.1.3.3. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras
Entre o espólio recuperado identificámos fragmento de cantil (Q76/C3-1), modelo que

seria comum no al-Andalus e que se assemelha a exemplar de Almería, considerado como
da segunda metade do século XII (Cara Barrionuevo, 1990, p. 258, fig. 53).

Alguns dos fragmentos que exumámos apresentam pingos de vidrado espesso, sobre super-
fícies claras. Esta decoração foi apenas reconhecida na camada 3, recordando as manchas e os
escorridos, em vidro de várias cores, sobre fundos esmaltados, do Egipto e da Mesopotâmia. Tal
técnica foi ali iniciada no século X, desenvolvendo-se, em particular, no século XI e prolongando-
-se pela centúria seguinte. Encontramos algumas destas produções no Museu Benaki de Atenas
e em Mértola. Em Silves, ela foi, de igual modo, aplicada sobre bule que, devido às suas reduzi-
das dimensões, pensamos tratar-se de brinquedo (Philon, 1980, p. 38, 51, 61; Torres, 1987, n.0 73).

A cântaro ou ânfora poderia ter pertencido fragmento de asa torsa (Q80/C3-1) cuja
forma remonta, no Irão, aos inícios do islamismo, conforme exemplar, esmaltado de cor
verde, em exposição no Museu do Louvre (n.0 inv. MAO 05391).

Também recuperámos rara representação antropomórfica feminina, que considerámos
como brinquedo (Q110/C3-13).

A figura feminina de Silves tem, apenas, possível paralelo na Península Ibérica em
exemplar encontrado avulso na lixeira da Calle Real I de Almería (Sánchez, 1993, p. 225).
Todavia, esta corresponde a figuração mais tosca que a de Silves, representando mulher, sen-
tada com criança ao colo, de que se conserva o corpo, a cabeça e o arranque dos membros,
assim como a cabeça da criança. As feições desta figura foram marcadas através de dedadas,
observando-se a modelação manual.

Como aquela não dispõe de cronologia, pensamos poder considerá-la contemporânea
do exemplar de Silves, isto é dos finais do século XII.

A figuração de Silves diferencia-se da concepção das figuras antropomórficas presentes
no denominado “Vaso de Tavira”, exumado na travessa da Fonte, naquela cidade, mas des-
tituído de contexto arqueológico claro. Trata-se, muito possivelmente e conforme defendeu
Mário Varela Gomes, de vaso de abluções onde se representaram guerreiros preparando-se
para a guerra santa, sendo proposta a sua datação no século IX, dado os paralelos técnicos e
decorativos, mas, igualmente, devido ao panorama político-militar então vivido, provocado
por renovada ameaça cristã (Gomes, 1998a, p. 19, 20). O modelado das figuras ali presentes
é sintético, tendo sido valorizado com aplicação de pintura. No entanto, pareceu-nos perti-
nente referir aquela peça, visto ser a única com representações antropomórficas existentes
no actual território português, embora com finalidade bem distinta da agora tratada.
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Conhecem-se outras representações femininas, provenientes de contextos islâmicos,
designadamente no Próximo Oriente, que guardam os museus do Louvre e de Berlim, atri-
buídas aos séculos XII-XIII (Salm, 1995, p. 81-96). São peças bem distintas da boneca algar-
via, não só por apresentarem relevo apenas no anverso, como por serem executadas com
molde, onde ser observa maior realismo das faces, penteados e toucados. Encontram-se ves-
tidas e, algumas, estão mesmo calçadas. A cronologia atribuída advém de paralelos com
exemplares exumados nas escavações arqueológicas de Susa, em contextos datados entre os
séculos XI e XIII.

As figurações mais antigas de Susa mostram a representação do vestuário e as mais
recentes são mais simples. Entre elas importa assinalar imagem feminina, menos elabora-
da que as restantes, encontrando-se sentada, com as pernas cruzadas, evidenciando o peito
e um colar. É possível que esta peça, procedente de nível atribuído aos séculos XII-XIII, esti-
vesse associada a uma criança, tal como acontece na representação de Almería ou em outras
do Louvre e do Museu de Berlim (Rosen-Ayalon, 1974, p. 111-113, 118).

3.3.8. Datações absolutas
Dispomos, para este nível, de sete datações radiocarbónicas. Uma delas, realizada a partir

de fragmento de osso de esqueleto humano insepulto (Q11/C3), ofereceu 940±45 B.P. (OXA-
5634) e, uma vez calibrada a 2 sigma, mostrou intervalo situado entre 1013-1219 cal. D.C.

As restantes datações foram obtidas a partir de carvões e apresentaram os seguintes
resultados: 1190±35 B.P. (ICEN-875); 1070±35 B.P. (ICEN-876); 910±50 B.P. (ICEN-1183);
870±45 B.P. (ICEN-1186); 960±40 B.P. (ICEN-1187); 850±40 B.P. (ICEN-1189).

Aquelas datas, uma vez calibradas a 2 sigma, mostraram intervalos situados entre 926-941
D.C. (ICEN-875); 891-1019 D.C. (ICEN-876); 1019-1251 D.C. (ICEN-1183); 1036-1278 D.C.
(ICEN-1186); 1010-1181 D.C. (ICEN-1187); 1050-1087; 1120-1140 e 1155-1280 D.C. (ICEN-1189).

Assim, além das duas primeiras datações evidenciarem cronologias do século X e XI,
as restantes enquadram-se em torno aos séculos XII-XIII conforme era esperado, confir-
mando-se, assim, a atribuição cultural conferida a partir do espólio arqueológico.

3.3.9 Catálogo dos materiais
3.3.9.1. Espólio geral 
3.3.9.1.1. Vidros

Q8/C3-2- CONTA
Foi fabricada com vidro transparente de cor branca, encontrando-se decorada com
pequenas manchas, de cor azul de cobalto. A perfuração longitudinal é cilíndrica. Mede
0,012 m de comprimento e 0,010 m de maior diâmetro.

Q45/C3-3-FRASCO
Fragmento contendo porção do gargalo e do início do corpo. Foi fabricado com vidro,
opaco, de cor castanha. Mede 0,040 m de diâmetro no gargalo e a espessura média das
paredes é de 0,001 m.

Q34/C3-1- VASILHA
Fragmento contendo porção da parede. Foi fabricada com vidro, opaco, de cor cinzen-
ta. A superfície exterior oferece decoração realizada a molde e constituída por banda,
pseudoepigrafada, em relevo. A espessura média das paredes é de 0,002 m.
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Q49/C3-1-FRAGMENTO DE ASA
Corresponde à extremidade inferior. Oferece cordão, decorado por caneluras. Mede
0,010 m de maior diâmetro.

3.3.9.1.2. Metais

Q84/C3-4-LUCERNA
De bronze. Apresenta reservatório de forma hemisférica achatada, com dois bicos e, do
lado oposto, o arranque da pega. Ao centro mostra elemento cilíndrico para suspensão
e assenta em pé, alto e cilíndrico, com a extremidade extrovertida. Mede 0,092 m de
maior comprimento no reservatório, 0,050 m de altura e tem 0,055 m de diâmetro médio
no pé.

Q77/C3-2- PONTA DE FLECHA OU DE VIROTE DE BESTA
De ferro. A extremidade distal, incompleta, oferece secção subquadrangular e o alvado
é circular. Mede 0,086 m de comprimento e 0,018 m de espessura máxima.

Q77/C3-3-PONTA DE FLECHA OU DE VIROTE DE BESTA
De ferro. A extremidade distal oferece secção losangular e o alvado é circular. Mede
0,068 m de comprimento e 0,014 m de espessura máxima.

Q121/C3-1-PONTA DE FLECHA INCENDIÁRIA
De ferro. Fragmento, oferecendo secção quadrangular. Mede 0,090 m de compri-
mento e 0,012 m de espessura máxima.

Q82/C3-1- PONTA DE FLECHA, OU DE VIROTE DE BESTA, PEDUNCULADA
De ferro. Fragmento contendo a extremidade distal, com secção losangular. Mede
0,044 m de comprimento e 0,020 m de espessura máxima.

Q124/C3-1-PONTA DE FLECHA PEDUNCULADA
De ferro. A extremidade distal com contorno lanceolado, oferece secção rectangular e
alvado quadrangular. Mede 0,066 m de comprimento e 0,024 m de espessura máxima.

Q121/C3-3-LINGUETA
De cobre/bronze. Possivelmente de cinto. Apresenta forma sub-rectangular e decora-
ção constituída por espirais, dispostas em série, rematadas por elementos fitomórficos.
Mede 0,080 m de comprimento, 0,018 m de maior largura e 0,001 m de espessura.

Q71/C3-1-FRAGMENTO DE ARGOLA COM ESPIGÃO
De ferro. Oferece secção quadrangular e o início do espigão.Mede 0,036 m de diâme-
tro e 0,010 m de espessura.

Q80/C3-2-ARGOLA COM ESPIGÃO
De ferro. Mede 0,040 m de diâmetro e 0,026 m de altura.

Q163/C3-1-GUIZO
De cobre/bronze. Apresenta forma esférica e o arranque do anel para ser dependurado.
Mede 0,020 m de diâmetro.
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Q122/C3-1- PREGO
De ferro. Fragmento contendo a cabeça e parte do corpo. A cabeça oferece forma circu-
lar. Mede 0,072 m de comprimento e 0,032 m de diâmetro na cabeça.

Q122/C3-2-PREGO
De ferro. Mostrava cabeça circular e corpo com secção quadrangular. Mede 0,170 de
comprimento e 0,032 m de diâmetro na cabeça.

Q52/C3-1-FIVELA CIRCULAR, COM LINGUETA PARA FIXAÇÃO E AGULHA
De cobre/bronze. Mede 0,022 m de diâmetro, 0,056 m de comprimento total e 0,002 m
de espessura.

Q83/C3-2- CHAVE
De ferro. Mostra secção sub-rectangular. Mede 0,052 m de comprimento e 0,004 m de
espessura máxima.

Q66/C3-1-CHAVE
De ferro. Mostra secção subquadrangular. Mede 0,062 m de comprimento e 0,010 m
de espessura máxima.

Q109/C3-2-FUSO
De cobre/bronze. Porção contendo a extremidade distal, com secção circular. Mede
0,056 m de altura e 0,003 m de diâmetro máximo.

Q41/C3-1-PONTA DE FLECHA
De ferro. A extremidade distal oferece secção rectangular e o alvado é circular. Mede
0,094 m de comprimento e 0,012 m de diâmetro máximo.

Q9/C3-1-PONTA DE FLECHA
De ferro. A extremidade distal oferece secção quadrangular e o alvado teria secção cir-
cular. Encontra-se encurvada. Mede 0,112 m de comprimento e 0,014 m de espessura
máxima.

Q51/C3-5-PONTA DE FLECHA
De ferro. A extremidade distal oferece secção quadrangular e o alvado mostra secção circu-
lar. Mede 0,088 m de comprimento e 0,012 m de espessura máxima.

Q51/C3-6-PONTA DE FLECHA
De ferro. A extremidade distal oferece secção quadrangular e o alvado seria circular.
Mede 0,074 m de comprimento e 0,010 m de espessura máxima.

Q45/C3-1-PONTA DE FLECHA
De ferro. A extremidade distal apresenta secção quadrangular e o alvado é circular.
Mede 0,088 m de comprimento e 0,012 m de diâmetro máximo.

Q51/C3-3-PONTA DE FLECHA OU DE VIROTE DE BESTA
De ferro. A extremidade distal oferece secção subquadrangular e o alvado é circular.
Mede 0,080 m de comprimento e 0,016 m de espessura máxima.
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FIG. 216 – Desenho e fotografia de lucerna metálica (C3).

Q84/C3-4



Q51/C3-4-PONTA DE FLECHA OU DE VIROTE DE BESTA
De ferro. A extremidade distal oferece secção quadrangular e o alvado é circular. Mede
0,084 m de comprimento e 0,012 m de espessura máxima.

Q77/C3-1-PONTA DE FLECHA OU DE VIROTE DE BESTA
De ferro. A extremidade distal oferece secção subquadrangular e o alvado é circular.
Mede 0,074 m de comprimento e 0,018 m de espessura máxima.

Q77/C3-7-PONTA DE FLECHA
De ferro. Oferece secção rectangular. Mede 0,070 m de comprimento e 0,010 m de
espessura máxima.

Q77/C3-4-PEQUENA ARGOLA
De cobre/bronze. É possível que tenha pertencido a cota de malha. Mede 0,010 m de
diâmetro.

Q77/C3-5-ARGOLA
De ferro. Mede 0,012 m de diâmetro e 0, 014 m de altura.

Q46/C3-1-ARGOLA DUPLA
De ferro. É possível que tenha pertencido a arreio. Mede 0,048 m de comprimento,
0,020 m de largura e 0,004 m de espessura.

Q66/C3-2-PONTA DE FACA OU DE ESPADA
De ferro. Fragmento contendo porção do volume distal, com secção rectangular. Mede
0,122 m de comprimento, 0,030 m de largura máxima.

Q77/C3-8-PONTA DE FACA OU DE ESPADA
De ferro. Fragmento contendo porção do volume mesial, com secção rectangular. Mede
0,066 m de comprimento e 0,030 m de largura máxima.

Q77/C3-9-PONTA DE FACA OU DE ESPADA
De ferro. Fragmento contendo porção do volume mesial, com secção rectangular. Mede
0,080 m de comprimento e 0,032 m de largura máxima.

Q77/C3-6-PLACA RECTANGULAR
De cobre/bronze, com forma rectangular. Mede 0,048 m de comprimento e 0,020 m de
largura máxima e 0,001 m de espessura.

Q45/C3-2-FERRADURA
De ferro. Falta-lhe as estremidades de ambas hastes. Mede 0,080 m de altura, 0,100 m
de largura máxima e 0,008 m de espessura.

Q77/C3-10-FERRADURA
De ferro. Fragmento correspondendo a cerca de metade da peça, com secção rectan-
gular. Mede 0,118 m de altura e 0,024 m de espessura máxima.
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FIG. 217 – Artefactos metálicos e de vidro (C3).
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FIG. 218 – Objectos de ferro ou de cobre/bronze (C3).
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Q16/C3-2-FERRADURA
De ferro. Fragmento, correspondendo a cerca de metade da peça, com secção rectangular e
três orifícios para fixação. Mede 0,057 m de comprimento 0,032 m de espessura máxima.

3.3.9.1.3. Cerâmicas
3.3.9.1.3.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca

Q76/C3-1-TAÇA CARENADA
Quase completa. Oferece corpo de forma hemisférica achatada e assenta em pé, alto e
anelar. Mostra bordo vertical, ligeiramente espessado e demarcado por linha incisa,
com lábio de secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e com-
pacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de
cor branca (2.5Y 8/2) e ambas superfícies apresentam esmalte daquela mesma cor,
encontrando-se o da interior aderente e sem brilho e o da exterior com manchas de cor
bege clara. Oferece, sob o bordo, pingos, de esmalte, dispostos em série. Mede 0,192 m
de diâmetro no bordo, 0,069 m de diâmetro no pé, 0,052 m de altura e a espessura
média das paredes é de 0,004 m.

Q88/C3-1-GARRAFA
Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do bordo. O gargalo é cilíndrico e o
bordo, ligeiramente extrovertido, mostra lábio com secção semicircular. Foi fabricada
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micá-
ceos e nódulos de barro cozido, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR
6/4) e ambas superfícies apresentam esmalte, aderente mas sem brilho, de cor branca.
Oferece, sob o bordo, duas linhas, incisas, pouco profundas. Media 0,046 m de diâme-
tro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,002 m.

Q136/C3-1-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Este seria plano. Foi fabricada com
pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finís-
simo. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e as superfícies mostram esmal-
te, pouco aderente e sem brilho, de cor branca, algo amarelada. A superfície interior
oferece decoração, pintada, de cor castanha esverdeada, escura, constituída por parte de
banda epigrafada. A espessura média das paredes é de 0,004 m.

3.3.9.1.3.2. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor verde

Q88/C3-2-TAÇA CARENADA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo ligeiramente
inclinado para o interior, espessado e demarcado por incisão, com lábio de secção sub-
rectangular e a parte superior aplanada. Foi fabricada com pasta homogénea e com-
pacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, calcários e nódulos de barro
cozido, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor rosada
(5YR 8/4) e as superfícies apresentam esmalte, aderente e com algum brilho, de cor
verde, sendo na interior de tom algo mais claro que na exterior. Esta oferece decora-
ção incisa, representando possível teoria de palmetas estilizadas, constituída por
caneluras oblíquas e verticais, ladeadas por ponteados. Media 0,254 m de diâmetro no
bordo e a espessura média das paredes é de 0,007 m.
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FIG. 219 – Cerâmicas esmaltadas de cor branca e de cor verde (C3).
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Q88/C3-3-TAÇA CARENADA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo ligeiramente
inclinado para o interior, espessado e demarcado por incisão, com lábio de secção sub-
-rectangular, mas com a parte superior plana. Foi fabricada com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, de grão fino. O
núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e as superfícies apresentam esmalte, ade-
rente e brilhante, de cor verde, sendo na superfície interior de tom mais claro que na
exterior. Esta oferece decoração, incisa, de carácter fitomórfico. Media 0,280 m de diâ-
metro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,006 m. 

Q136/C3-2-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo demarcado,
por incisão e lábio de secção semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea e com-
pacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, de grão. O núcleo das
paredes é de cor cinzenta clara (5Y 6/1) e as superfícies mostram esmalte, aderente e
brilhante, de cor verde escura, com manchas sob o bordo e linhas escorridas nas pare-
des, de tom mais escuro, algo acastanhado. Media 0,240 m de diâmetro no bordo e a
espessura média das paredes é de 0,006 m.

Q86/C3-1-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta muito homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, de grão finís-
simo a fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 8/4) e a superfície interior apre-
senta esmalte, pouco aderente e com algum brilho, de cor branca. A superfície exterior
mostra esmalte, aderente e brilhante, de cor verde, sendo decorada a molde, com moti-
vos fitomórficos, possivelmente palmetas. A espessura média da parede é de 0,005 m.

Q72/C3- 1-TALHA
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricada com pasta homogénea e com-
pacta, contendo abundantes elementos não plásticos, quartzosos, calcários e nódulos de barro
cozido, de grão médio e, alguns, grosseiros. O núcleo das paredes é de cor rosada (7.5YR 7/4)
e as superfícies oferecem tom algo mais avermelhado (5YR 7/6). A superfície exterior apre-
senta esmalte, aderente e brilhante, de cor verde, exibindo decoração estampilhada, constitu-
ída por duas bandas separadas por incisão larga. A banda superior mostra matriz com ele-
mento fitomórfico ou pseudo-epigráfico e a inferior matriz com oito pétalas, inserida em
estrela com igual número de pontas. A espessura média nas paredes é de 0,025 m.

3.3.9.1.3.3. Cerâmica com pasta de cor clara e decoração de corda seca parcial

Q7/C3-1-LUCERNA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e ao arranque da asa. Foi fabricada com
pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e
micáceos, de grão fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor ama-
rela clara (5Y 7/3). A superfície exterior apresenta dois tipos de técnicas decorativas: a
pintura e o vidrado. Primeiramente foram pintadas linhas formando triângulos, ladea-
das por ponteado de cor verde clara, amarelada, sendo, depois, o seu interior em parte,
preenchido, com vidrado, espesso e escorrido, de cor verde escura (técnica da corda seca
parcial). O diâmetro do corpo é de 0,074 m e a largura da asa atinge 0,020 m. 
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3.3.9.1.3.4. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (branca, rosada 
ou cinzenta)

Q30/3-1-ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Este mostra forma tronco-
cónica. O bordo, espessado e demarcado por incisão no exterior, tem lábio de secção
semicircular. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo abundantes
elementos não plásticos, quartzosos, micáceos, calcários e nódulos de barro cozido, de
grão fino a médio e, alguns, de grão grosseiro. O núcleo das paredes é de cor cinzenta
clara (10YR 7/2) e as superfícies oferecem cor rosada (5YR 7/4). A superfície interior
encontra-se bem brunida e mostra aguada de cor clara. Esta peça foi fabricada ao torno
lento e apresenta vestígios de ter estado próxima do fogo. Media 0,390 m de diâmetro
no bordo e a espessura média das paredes é de 0,008 m.

382
SILVES (XELB) – UMA CIDADE DO GHARB AL-ANDALUS: A ALCÁÇOVA

FIG. 220 – Cerâmicas com pastas de cores claras. Lucerna com decoração de corda seca parcial (C3).
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Q62/C3-2-ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Este mostrava forma tronco-
cónica. O bordo, extrovertido e algo aplanado superiormente, tem lábio de secção semi-
circular. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plás-
ticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos, nódulos de barro cozido e calcári-
os, de grão médio e, alguns, grosseiros. O núcleo das paredes é de cor cinzenta rosada
(5YR 7/1) e as superfícies são de cor rosada (2.5YR 6/6), apresentando aguada daquela
mesmo cor, mas de tom distinto (7.5YR 7/4). Media de 0,360 m de diâmetro no bordo
e a espessura média das paredes é de 0,010 m.

Q51/C3-2-ALGUIDAR
Fragmento contendo porção do bordo e do corpo. Este mostrava forma troncocónica. 
O bordo, espessado exteriormente, tem lábio biselado. Foi fabricado com pasta homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim
como quartzosos e calcários, de grão médio e, alguns, grosseiros. O núcleo das paredes
é de cor rosada (5YR 7/4) e as superfícies apresentam aguada de cor algo mais clara
(7.5YR 7/4). A superfície interior foi brunida. Media 0,424 m de diâmetro no bordo e a
espessura média das paredes é de 0,008 m.

Q16/C3-1-ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Este mostrava forma tronco-
cónica. Oferece bordo espessado e demarcado por canelura no exterior, com lábio de sec-
ção semicircular. Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo ele-
mentos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns, médios. 
O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e as superfícies apresentam aguada de
cor rosada amarelada (5YR 7/6), sendo a interior brunida. Sobre o bordo exibe marca de
cordão. Media 0,644 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,024 m.

Q51/C3-1-POTE/BALSAMÁRIO
Quase completo. Mostra corpo globular, bordo alto e vertical, com lábio de secção semi-
circular. Assenta em fundo destacado mas plano. A pasta é muito homogénea e com-
pacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e quartzosos, de grão fino e, alguns,
de grão médio. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor branca (10YR
8/2). A superfície exterior oferece decoração, formada por várias caneluras paralelas.
Estas iniciam-se a 0,010 m do bordo e terminam a igual distância do fundo. Mede 0,066
m de diâmetro máximo (no corpo), 0,008 m de diâmetro no bordo, 0,074 m de altura,
0,034 m de diâmetro no fundo a espessura média das paredes é de 0,003 m. Esta peça
integrava pavimento, pertencente a espaço habitacional, de época ulterior (C2).

Q164/C3-1-CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao início do gargalo. Este era cilíndri-
co e o bordo, alto, tinha lábio com secção semicircular e rebordo em aba. Foi fabricado
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, cal-
cários e feldspáticos, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor branca (2.5Y 8/2) e
ambas superfícies mostram cor algo mais escura que a do núcleo. Oferece duas linhas
incisas, horizontais, na parede exterior do gargalo. Media 0,096 m de diâmetro no
bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.
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Q60/C3-1-LUCERNA
Fragmento a que falta, apenas, parte do gargalo e da asa. Foi fabricada com pasta muito
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e
nódulos de barro cozido, de grão finíssimo a fino. O núcleo das paredes é de cor branca
(2.5Y 8/2) e as superfícies apresentam cor semelhante à do núcleo. O bico mostra manchas,
de cor cinzenta escura a negra, devido à utilização. Mede 0,134 m de comprimento e
0,058 m de diâmetro no corpo. Foi encontrada sob uma das lajes do passeador do com-
partimento 5 do Complexo de Banhos (camada 2).
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FIG. 221 – Cerâmicas com pastas de cores claras ou esmaltadas de cor verde (C3).
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Q80/C3-1-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção da asa e à parede. A asa é torsa e tem secção cir-
cular. Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não
plásticos, quartzosos e micáceos, de grão finíssimo a fino. Tanto o núcleo como as
superfícies das paredes apresentam cor branca (10YR 8/2). Mede 0,0230 m de diâme-
tro na asa e a espessura média das paredes é de 0,003 m.

Q7/C3-3-TALHA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do gargalo. Mostra bordo, espessado
e extrovertido, com lábio bífido, de perfil sub-rectangular. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e nódulos de
barro cozido, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor
rosada (5YR 7/4) e ambas superfícies apresentam aguada de cor branca. A superfície
exterior mostra três incisões, horizontais, uma sob o bordo e duas outras a meio da
parede. Media 0,370 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,007 m.

Q76/C3-1-CANTIL
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com gargalo e duas asas. O corpo ofe-
recia forma cilíndrica e o bordo é espessado exteriormente, com lábio algo biselado.
Duas asas opostas, ligeiramente sobrelevadas, têm perfil semicircular e secção oval. As
extremidades superiores encontram-se fixadas perto do bordo e as inferiores no início
do corpo. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não
plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e nódulos de barro cozido, de
grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor bege clara (7.5YR 6/4) e ambas super-
fícies apresentam aguada de cor algo mais clara que a do núcleo. A superfície exterior
oferece duas linhas, incisas, com 0,002 m de espessura, a toda a volta do corpo e, parte
de espiral, pouco profunda, a partir do centro de cada um dos lados. Media 0,224 m de
diâmetro no corpo, 0,250 m de altura 0,080 m de diâmetro no bordo e a espessura
média das paredes é de 0,006 m.

3.3.9.1.3.5. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (cor-de-laranja, 
vermelha, castanha ou cinzenta)

Q83/C3-1- CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção do gargalo, com bordo e o início do corpo.
Mostra gargalo troncocónico bordo alto, com lábio de secção semicircular e rebordo.
Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das
paredes é de cor vermelha (10R 5/6) e as superfícies mostram tom semelhante ao do
núcleo. A superfície exterior oferece decoração incisa e pintada. Esta é constituída por
seis linhas, irregulares mas horizontais, duas junto ao rebordo, três no gargalo e outra
entre este e o início do corpo. Observa-se, ainda, no corpo, várias linhas, irregulares,
constituindo ondulado. Sob o rebordo, apresenta cinco linhas incisas, formando cane-
lado. Media 0,124 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,004 m.
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FIG. 222 – Cerâmicas com pasta de cor clara ou de cor vermelha (C3).
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Q84/C3-1-CÂNTARO
Quase completo. Mostra corpo de forma ovóide alongada, bordo alto e espessado,
demarcado exteriormente por duas incisões, com lábio de secção semicircular. Assenta
em fundo algo convexo e apresenta duas asas opostas, sobrelevadas, com secção plano-
convexa, tendo a extremidade superior fixada à base do gargalo e a inferior a meio do
corpo. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plás-
ticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e nódulos de barro cozido, de grão
médio, e, alguns, de grão grosseiro. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/8)
e a superfície interior apresenta cor algo mais escura que a do núcleo. A superfície exte-
rior mostra aguada, de cor castanha escura, quase negra (10R 4/1) e decoração pintada,
de cor branca. Esta é constituída por linha que quase preenche o bordo, três linhas,
horizontais sobre o gargalo e, no início do colo, observa-se cartela delimitada por seis
linhas, três de cada lado, preenchida por motivo ondulado, com três cabos, separados
por seis séries de finos traços, irregulares, com dez elementos. Sob aquela decoração
observam-se conjuntos de três arcos de círculo, pintados de cor branca. Mede 0,090 m
de diâmetro no bordo, 0,370 m de altura, 0,100 m de diâmetro na base e a espessura
média das paredes é de 0,009 m.

Q48/C3-1-TAMPA
Fragmento correspondendo a porção da pega, com corpo de forma troncocónica. Foi
fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micá-
ceos, de grão fino, assim como quatzosos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão
fino a médio. O núcleo das paredes é de cor castanha avermelhada (5YR 4/3) e as super-
fícies são cor-de-laranja (2.5YR 5/8). Mede 0,052 m de diâmetro na base, 0,034 m de
diâmetro na pega e a espessura média das paredes é de 0,008 m. 

Q74/C3-1-TAÇA COM CARENA ACUSADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do fundo. Este assenta em pé em anel.
Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos e calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é
cor-de-laranja (2.5YR 5/8) e ambas superfícies mostram aguada de cor vermelha (10R
5/6). A superfície interior foi brunida e oferece decoração pintada, de cor branca, cons-
tituída por mancha no interior do fundo. Media 0,063 m de diâmetro no pé e a espes-
sura média das paredes é de 0,004 m. Ambas superfícies mostram concreções devidas,
possivelmente, às condições de jazida.

Q56/C3-1-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo, assente em pé anelar. Foi fabricada com
pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e calcári-
os, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R
5/8) e as superfícies apresentam cor algo mais escura que aquela. A superfície interior
oferece, no fundo, decoração pintada, de cor branca, constituída por semicírculo digita-
do. A superfície exterior mostra, ainda, três linhas incisas; uma na ligação entre o pé e
o corpo e, duas outras, sobre o corpo. Media 0,114 m de diâmetro no pé e a espessura
média das paredes é de 0,005 m.
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FIG. 223 – Cântaro com pasta de cor vermelha (C3).
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Q39/C3-1-PÚCARO
Quase completo, faltando-lhe, apenas, fragmentos do bordo e do corpo. Mostra e corpo
globular achatado, gargalo alto, com bordo, algo inclinado para o interior, e lábio de sec-
ção semicircular. Apresenta duas asas, opostas, de perfil semicircular e secção oval, com
a extremidade superior fixada sob o bordo e a inferior na zona mesial do corpo. Assenta
em fundo plano. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos
não plásticos, micáceos e calcários, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor vermelha
(10R 4/8) e as superfícies mostram tom algo mais escuro que o da cor daquele. A super-
fície exterior oferece canelura, entre o gargalo e o corpo, e decoração pintada, de cor bran-
ca, constituída por dois grupos de três linhas, horizontais, um sobre o bordo e outro a
meio do corpo. Uma outra linha , de cor branca, foi pintada na ligação do gargalo com o
corpo. Sob esta, no início do corpo, apresenta, ainda, pequenas linhas dispostas obliqua-
mente. Sobre o bordo observam-se, também, duas linhas verticais daquela mesma cor,
tal como sobre as asas. Mede 0,112 m de diâmetro no bordo, 0,144 m de altura, 0,072 m
de diâmetro na base e a espessura média das paredes é de 0,006 m.

C3-1-PANELA
Completa. Mostra corpo com forma globular achatada, bordo espessado exteriormente,
com lábio de perfil subtriangular e em bisel. Assenta em fundo algo convexo. Tem duas
asas, opostas e de secção oval, muito estreitos ou em fita, com a extremidade superior fixa-
da ao bordo e a inferior na parte mais larga do corpo. Foi fabricada com pasta homogénea
e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e nódulos de barro
cozido, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/6) e a super-
fície interior mostra tom algo mais escuro que o da cor daquele. À superfície exterior foi
dada aguada, também de cor algo mais escura que a do núcleo, mostrando manchas de
cor cinzenta escura a negra, devidas a utilização ao fogo. Oferece linha, incisa, no início
do corpo, com 0,002 m de largura. Mede 0,120 m de diâmetro no bordo, 0,186 m de altu-
ra, 0,086 m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,006 m.
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FIG. 224 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C3).
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Q132/C3-1-BACIA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo introvertido e
algo espessado no exterior, com lábio de secção sub-rectangular, aplanado superiormen-
te. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo abundantes elementos não
plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio, assim
como nódulos de arenito vermelho, de grão grosseiro. O núcleo das paredes é de cor cin-
zenta (2.5YR 5/0) e as superfícies são de cor vermelha (2.5YR 5/6), mostrando aguada de
tom algo mais claro. Media 0,914 m de diâmetro no bordo e a espessura média das pare-
des é de 0,024 m. Esta peça apresenta abundantes concreções e restos de massa de cal,
tendo sido encontrada incorporada em muro de época ulterior (C 2).
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FIG. 225 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C3).
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Q8/C3-1-FOGAREIRO
Fragmento correspondendo a porção da fornalha e ao início do corpo do assador.
Assentava em fundo plano. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo
elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das
paredes é de cor vermelha (10R 4/8) e as superfícies apresentam cor algo mais escura
que a daquele, tal como manchas de cor negra. Na parede da fornalha foi aberto, antes
da peça ser cozida, orifício com 0,017 m de diâmetro e na parede entre a fornalha e o
assador notam-se, ainda, dois outros orifícios com a mesma dimensão do anterior-
mente referido. Media 0,132 m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes
é de 0,006 m.
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FIG. 226 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C3).
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Q84/C3-3- FOGAREIRO
Fragmento correspondendo a toda a fornalha e ao início das paredes do assador.
Assenta em fundo plano. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo
elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e calcários, de
grão médio e, alguns, de grão grosseiro. O núcleo das paredes é de cor castanha acin-
zentada (10R 4/1) e as superfícies são de cor vermelha (10R 5/8). A boca da fornalha,
com forma subtriangular, encontra-se contornada por linha de cor branca. Mede
0,140 m de diâmetro no fundo e a espessura média nas paredes é de 0,010 m.

Q84/C3-2-FOGAREIRO
Fragmento correspondendo a toda a fornalha e a porção do assador. Assenta em fundo
plano. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo abundantes elemen-
tos não plásticos, quartzosos, micáceos e nódulos de barro cozido, de grão fino a médio.
O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 4/8) e as superfícies mostram tom algo
mais escuro que aquele, assim como manchas de cor negra. A boca da fornalha, com
forma subtriangular, encontra-se contornada por linha de cor branca. Na superfície
exterior, observam-se manchas naquela mesma cor. Mede 0,120 m de diâmetro no
fundo e a espessura média nas paredes é de 0,008 m.

3.3.9.2. Unidades de escavação
3.3.9.2.1. Unidade 1 (Qs 1, 2, 5, 11)
3.3.9.2.1.1. Metais 

Q1/C3-3-PONTA DE FLECHA OU DE VIROTE DE BESTA
De ferro. A extremidade distal, incompleta, oferece secção losangular e o alvado é cir-
cular. Mede 0,082 m de comprimento e 0,021 m de espessura máxima.

Q5/C3-15-PONTA DE FLECHA
De ferro. A extremidade distal oferece secção quadrangular e o alvado é circular. Mede
0,096 m de comprimento e 0,014 m de espessura máxima. 

Q11/C3-5-PONTA DE FLECHA
De ferro. Fragmento contendo a extremidade distal, com secção circular. Mede 0,058 m
de comprimento e 0,010 m de diâmetro máximo.

Q11/C3-6-PONTA DE FACA OU DE PUNHAL
De ferro. Fragmento, contendo porção do volume distal, com secção rectangular. Mede
0,072 m de comprimento e 0,028 m de largura máxima.

Q5/C3-16-CUNHA
De ferro. Fragmento contendo os volumes proximal e mesial. O volume proximal mos-
tra esmagamento provocado por forte percussão. Mede 0,082 m de altura, 0,064 m de
largura e 0,018 m de espessura máxima.

Q11/C3-7-FERRADURA
De ferro. Fragmento correspondendo a cerca de metade da peça, com secção rectangular.
Mede 0,120 m de comprimento e 0,008 m de espessura máxima.
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3.3.9.2.1.2. Cerâmicas
3.3.9.2.1.2.1. Cerâmica com pasta e superfície de cor clara, decorada com manchas 
de vidrado

Q1/C3-1-BULE
Três fragmentos, da mesma peça, correspondendo a porção do bordo e a bico. O bordo é
extrovertido e o lábio, espessado, apresenta secção semicircular, algo biselada no exterior.
O bico, de forma bitroncocónica, mede 0,025 m de diâmetro e encontrava-se 0,020 m abai-
xo do bordo. Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos,
não plásticos, de grão finíssimo. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor
branca amarelada (5Y 8/2). A superfície externa encontra-se decorada, sob o bordo, com
manchas, escorridas, de vidrado, de cor verde escura, espessas e pouco aderentes. Media
0,170 m de diâmetro do bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m. 

3.3.9.2.1.2.2. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (cinzenta ou bege)

Q5/C3-2-ALMOFARIZ
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado e oferece lábio com sec-
ção triangular, em bisel. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo ele-
mentos, não plásticos, muito finos. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4). As
superfícies apresentam cor mais clara que aquele. Media 0,116 m de diâmetro no bordo
e a espessura média das paredes é de 0,018 m. 
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FIG. 227 – Artefactos de ferro (C3/U1).

Q11/C3-5 Q1/C3-3 Q5/C3-15

Q11/C3-6

Q5/C3-16 Q11/C3-7



Q5/C3-5- JARRA (?)
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este apresenta lábio com secção semi-
circular, algo biselada no interior. Foi fabricada com pasta bem depurada, muito homo-
génea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. Tanto o
núcleo das paredes como as superfícies são de cor rosada (7.5YR 8/4). A superfície
externa apresenta pintadas, a cor-de-laranja, duas linhas: uma sobre o bordo, com
0,008 m de largura, e outra, escorrida, disposta na vertical. Media 0,077 m de diâme-
tro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m. 
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FIG. 228 – Cerâmicas com pastas de cores claras (C3/U1).
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Q5/C3-13-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado exteriormente, apre-
sentando lábio com secção semicircular e a superfície superior plana. Foi fabricada com
pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos
e calcários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor rosada (10R 6/8) e as
superfícies mostram aguada de cor mais clara que aquela. A superfície exterior encon-
tra-se decorada com pintura, cor-de-laranja, de que se reconhece, apenas, traço arquea-
do com 0,002 m de largura. Media 0, 176 m de diâmetro no bordo e a espessura média
das paredes é de 0,004 m. 

Q5/C3-6-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Este é plano. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo abundantes elementos não plásticos, quartzosos e
micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara (5YR 7/1)
e as superfícies apresentam cor bege amarelada (5YR 7/6) a cinzenta, um pouco mais
clara que a do núcleo. A superfície interior mostra restos de decoração, geométrica, pin-
tada a cor-de-laranja, formada por reticulado, limitado por linha subcircular com 0,010
m de largura, que demarcaria o fundo da peça. Media 0,088 m de diâmetro no fundo
e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

Q11/C3-3-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta muito homo-
génea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. Tanto o
núcleo como as superfícies das paredes são de cor rosada (7.5YR 8/4). A superfície exte-
rior apresenta decoração pintada, possivelmente inserida em cartela, delimitada por
linhas com 0,005 m de largura, de cor negra. Reconhecem-se, ainda, cinco linhas dis-
postas obliquamente, e em série, adossadas a uma outra, vertical, que, por sua vez, está
separada, por vários pontos, de linha vertical ondulada. A espessura média das paredes
é de 0,004 m.

Q5/C3-11-CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta homogénea e
compacta, contendo abundantes elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e cal-
cários, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor acinzentada (10YR 7/1) e as superfí-
cies oferecem cor bege clara (10YR 7/4), ou cor um pouco mais clara que a do núcleo.
A superfície exterior mostra decoração pintada, de cor castanha escura, formada por
motivo, semicircular, executado com bateria de pincéis. A espessura média das paredes
é de 0,004 m. 

Q11/C3-4-ALCATRUZ
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Foi fabricado com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino a
médio. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor bege clara (10YR
7/4). Media 0,037 m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de
0,006 m. 
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3.3.9.2.1.2.3 Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (vermelha, 
cor-de-laranja, cinzenta ou castanha)

Q5/C3-3-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é ligeiramente introvertido e mos-
tra lábio plano. Foi fabricada com pasta pouco homogénea e compacta, contendo abun-
dantes elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão médio. O núcleo e a
superfície interior das paredes são de cor vermelha (10R 5/6). A superfície exterior,
muito bem alisada, foi pintada, tal como o lábio, de cor branca. Esta peça foi fabricada
ao torno lento. Media 0,235 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes
é de 0,007 m. 
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FIG. 229 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C3/U1).
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Q5/C3-7-JARRA
Fragmento correspondendo a porção da asa. Esta apresenta secção sub-oval e mamilo,
na parte mais elevada. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo ele-
mentos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das pare-
des é cor-de-laranja (2.5YR5/8) e as superfícies mostram cor um pouco mais escura que
aquela. Media 0,019 m de maior diâmetro na secção da asa.

Q1/C3-2-PÚCARO
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é vertical e apresenta lábio, com
secção semicircular, ligeiramente biselado no interior. Foi fabricado com pasta homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão
fino. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR6/8). As superfícies apresentam cor
um pouco mais clara que aquela. A superfície exterior mostra decoração pintada, de cor
branca, oferecendo reticulado. Este mede 0,010 m de altura, encontrando-se inserido
em cartela delimitada por duas linhas horizontais, com 0,005 m de largura, situando-
-se a superior sobre o lábio e a inferior 0,002 m abaixo daquela. Media 0,076 m de diâ-
metro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m. 

Q5/C3-1-JARRA
Fragmento, correspondendo a porção do bordo e a parte de duas asas. O bordo encon-
tra-se ligeiramente inclinado, para o interior, e o lábio apresenta secção semicircular
algo biselado. As duas asas, opostas, arrancam a meia altura do gargalo e oferecem sec-
ção oval. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plás-
ticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor vermelha
(10R5/8), As superfícies são da mesma cor do núcleo e a exterior está decorada por três
linhas horizontais pintadas, com 0,007 m de largura, de cor branca. Uma encontra-se
sobre o bordo, outra a meio do gargalo e a terceira na ligação entre este e o corpo. Media
0,085 m de diâmetro e a espessura média das paredes é de 0,002 m. 

Q5/C3-8-JARRA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao arranque de asa. O bordo apresen-
ta lábio com secção semicircular e a asa mostra secção oval. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de
grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha acastanhada escura
(10R4/2), A superfície interior é da mesma cor do núcleo. À superfície exterior foi apli-
cada aguada, de cor negra, sobre a qual foram pintadas, de cor branca, duas linhas: uma
sobre o bordo, com 0,026 m de largura, e outra, arqueada, junto ao arranque da asa.
Media 0,132 m de diâmetro e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

Q5/C3-14-CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é vertical, espessado e extrovertido,
com a superfície superior plana e lábio de secção semicircular. Foi fabricado com pasta
muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos de grão finíssimo. 
O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 6/8) e as superfícies apresentam cor mais
clara que aquela. A superfície exterior mostra, cerca de 0,010 m abaixo do bordo, um
ressalto que a demarca. Sobre a parte superior do bordo foi executada decoração pinta-
da, de cor branca, formada por pequenos traços dispostos radialmente, com 0,006 m
de comprimento, espaçados, cerca de 0,012 m, e dispostos em série. Media 0,125 m de
diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.
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Q5/C3-10-POTE OU PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado e extrovertido e tem o
lábio com secção semicircular. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino a médio.
O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R5/8). As superfícies apresentam aguada de
cor cinzenta escura. Mostra, sobre o bordo, linha pintada de cor negra. Media 0,135 m
de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes têm 0,003 m.
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FIG. 230 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C3/U1).
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Q5/C3-9-CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta pouco homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão
fino a grosseiro. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (10R4/1) e as paredes são de cor
vermelha (10R4/6). As superfícies apresentam aguada de cor negra. A superfície exterior
encontra-se decorada com três linhas, paralelas, pintadas, de cor branca, com bateria de
pincéis. A espessura média nas paredes é de 0,004 m.

Q5/C3-12-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com parte das paredes e do fundo. Este é
ligeiramente convexo. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elemen-
tos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino e, alguns, de grão grosseiro. O núcleo
das paredes é de cor cinzenta (10R5/1) e as paredes são de cor vermelha (10R5/6). As super-
fícies apresentam aguada de cor negra. A superfície exterior mostra duas linhas paralelas,
pintadas de cor branca, dispostas obliquamente, com 0,005 m de largura, separadas cerca
de 0,004 m. Media 0,118 m de diâmetro e a espessura média das paredes é de 0,006 m.

Q5/C3-4-ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção da parede do corpo e do bordo. Tinha forma
hemisférica achatada e o bordo era espessado, com lábio de secção semicircular. Foi
fabricado com pasta pouco homogénea e pouco compacta, contendo abundantes ele-
mentos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão médio a grosseiro. O núcleo das
paredes é de cor avermelhada (5YR6/4). A superfície interna mostra a mesma cor do
núcleo. A externa, muito bem alisada, apresenta aguada, de cor rosada clara, quase
branca. Foi fabricado ao torno lento. Media 0,370 m de diâmetro no bordo e a espes-
sura média das paredes é de 0,011 m. 

Q1/C3-1-MANILHA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Mostra forma cilíndrica. O
bordo é afilado e tem lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea
e compacta, contendo abundantes elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, quartzo-
sos e calcários de grão médio e, alguns, grosseiros. O núcleo das paredes é de cor cinzen-
ta (2.5YR5/0) e as superfícies são de cor vermelha (2.5YR5/6), mostrando aguada de cor
semelhante à do núcleo. Media 0,07o m de diâmetro no bordo e a espessura média das
paredes é de 0,005 m. 

3.3.9.2.2. Unidade 2 (Qs 104, 106 e 108-110)
3.3.9.2.2.1. Osso e metal

Q109/C3-1-A-PLACA 
De osso, oferece forma rectangular e, no anverso, decoração, pintada de cor negra de
manganês, constituída por arco ultrapassado, ao centro, ladeado por duas linhas verti-
cais. Mede 0,054 m de comprimento, 0,018 m de largura e 0,002 m de espessura.

Q 109/C3-1-B-PLACA
De osso, oferece forma rectangular e, no anverso, decoração, pintada de cor negra de
manganês, com motivo imperceptível. Mede 0,044 m de comprimento, 0,018 m de lar-
gura e 0,002 m de espessura.
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Q 109/C3-1-C-FRAGMENTO DE PLACA
De osso, apresenta forma sub-rectangular e, no anverso, pequena mancha pintada de cor
negra de manganês. Mede 0,030 m de comprimento, 0,016 m de largura e 0,001 m 
de espessura.

Q 109/C3-1-D-FRAGMENTO DE PLACA
De osso, mostra forma sub-rectangular e não apresenta decoração. Mede 0,030 m de
comprimento, 0,016 m de largura e 0,002 m de espessura.

Q 109/C3-1-E-FRAGMENTO DE PLACA
De osso, oferece forma sub-rectangular e, no anverso, decoração pintada, de cor negra
de manganês, com motivo imperceptível. Mede 0,038 m de comprimento, 0,010 m de
largura e 0,001 m de espessura.

Q 109/C3-1-F-FRAGMENTO DE PLACA
De osso, apresenta forma sub-rectangular, não se encontrando decorada. Mede 0,052 m
de comprimento, 0,010 m de largura e 0,001 m de espessura.
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FIG. 231 – Espólio de osso e de metal (C3/U2).
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Q 109/C3-1-G-FRAGMENTO DE PLACA
De osso, mostra forma sub-rectangular, com ligeira curvatura central, oferecendo, no
anverso, decoração, pintada de cor negra de manganês, representando parte de, possí-
vel, motivo arquitectónico e, em uma das extremidades, linha vertical. Mede 0,058 m
de comprimento, 0,018 m de largura e 0,002 m de espessura.

Q 109/C3-1-H- FRAGMENTO DE PLACA
De osso, oferece forma sub-rectangular e, no anverso, restos de decoração com, possí-
vel, motivo geométrico. Mede 0,068 m de comprimento, 0,016 m de largura e 0,002
m de espessura.

Q 109/C3-1-I-FRAGMENTO DE PLACA
De osso, oferece forma sub-rectangular e, no anverso, restos de decoração, pintada de
cor negra de manganês, constituída por parte de duas linhas. Mede 0,060 m de com-
primento, 0,010 m de largura e 0,002 m de espessura.

Q 109/C3-1-J-FRAGMENTO DE PLACA
De osso, oferece forma sub-rectangular e decoração pintada, de cor negra de manga-
nês, com motivo imperceptível. Mede 0,058 m de comprimento, 0,010 m de largura
e 0,001 m de espessura.

Q 109/C3-1-L-FRAGMENTO DE PLACA
De osso, apresenta forma sub-rectangular, reconhecendo-se, centralmente, reentrância
para encaixar, possível, fechadura. Oferece mancha pintada, de cor negra de manganês.
Mede 0,048 m de comprimento, 0,010 m de largura e 0,001 m de espessura.

Q 109/C3-1-M-FRAGMENTO DE PLACA
De osso, oferece forma sub-rectangular e decoração pintada, de cor negra de manga-
nês, com motivo imperceptível. Mede 0,044 m de comprimento, 0,010 m de largura e
0,001 m de espessura. 

Q 109/C3-2-FRAGMENTO DE FUSO DE ROCA
De cobre/bronze, contendo parte da extremidade distal. Mede 0,056 m de compri-
mento e 0,002 m de diâmetro máximo. 

3.3.9.2.2.2. Cerâmicas 
3.3.9.2.2.2.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca

Q108/C3-3-TAÇA HEMISFÉRICA
Quase completa. Mostra bordo, alto, com lábio de secção semicircular e assenta em
pé anelar. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elemen-
tos não plásticos, quartzosos, micáceos e nódulos de barro cozido, de grão fino. 
O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR7/4). As superfícies apresentam esmalte,
aderente mas sem brilho, de cor branca. Mede 0,222 m de diâmetro no bordo, 0,067
m de altura, 0,084 m de diâmetro no fundo, e a espessura média das paredes é de
0,004 m.
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Q110/C3-8-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com parte do bordo e do fundo. Mostra
bordo com lábio de secção semicircular e assenta em pé alto e anelar. Foi fabricada com
pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos,
micáceos e calcários, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR6/4). As
superfícies apresentam esmalte, aderente e brilhante, de cor branca. Media 0,220 m de
diâmetro no bordo, 0,066 m de altura 0,078 m de diâmetro no pé, e a espessura média
das paredes é de 0,005 m. Ambas superfícies apresentam concreções, devido às condi-
ções de jazida.
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FIG. 232 – Cerâmica esmaltada de cor branca e exemplar com decoração de cor verde (C3/U2).
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3.3.9.2.2.2.2. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca 
e decoração de cor verde

Q110/C3-3-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com parte do bordo e todo o fundo.
Mostra bordo, com lábio de secção semicircular, e assenta em pé, alto e anelar. Foi fabri-
cada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos, micáceos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino. O núcleo das
paredes é de cor rosada (5YR8/4). As superfícies apresentam esmalte, aderente e com
algum brilho, de cor branca. A superfície interior oferece motivo estelar, pintado de
cor verde, com oito raios, equidistantes entre si, dispostos a partir do centro. Mede
0,226 m de diâmetro no bordo, 0,064 m de altura, 0,076 m de diâmetro no pé e a
espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q110/C3-6-PÚCARO
Quase completo, faltando-lhe, apenas, porção da parede. Oferece corpo globular e
assenta em pé, alto e anelar. Mostra bordo, demarcado por incisão no exterior, com
lábio de secção semicircular. Apresenta asa com perfil circular e secção oval, com-
pletada por elemento subtriangular na parte superior. A extremidade superior da asa
encontra-se fixada ao bordo e a inferior a meio do corpo. Foi fabricado com pasta
muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micá-
ceos, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (2.5YR6/8). As superfícies
apresentam esmalte, aderente mas já sem brilho, de cor branca. Do lado oposto à asa
exibe restos de linhas, escorridas, em tons de verde. Mostra, ainda, incisão larga, que
demarca o fundo. Media 0,090 m de diâmetro no bordo, 0,103 m de altura 0,056 m
de diâmetro no pé, e a espessura média das paredes é de 0,005 m. Conserva concre-
ções, em ambas superfícies, devidas às condições de jazida.

3.3.9.2.2.2.3. Cerâmica, com pasta de cor clara, esmaltada de cor verde

Q110/C3-7-TAÇA HEMISFÉRICA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com parte do bordo e todo o fundo. Tem
bordo vertical, com lábio de secção semicircular. Assenta em pé alto e anelar. Foi fabri-
cada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos, micáceos e nódulos de barro cozido, de grão finíssimo a fino. O núcleo das
paredes é de cor branca (2.5Y8/2). As superfícies apresentam esmalte aderente e bri-
lhante, de cor verde água tendo, sobre o bordo, tonalidade mais escura. Media 0,172 m
de diâmetro no bordo, 0,069 m de altura 0,074 m de diâmetro no pé e a espessura
média das paredes é de 0,004 m. Ambas superfícies mostram algumas concreções,
devido às condições de jazida.

3.3.9.2.2.2.4 Cerâmicas, com pastas de cor vermelha, vidradas

Q110/C3-5-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com parte do bordo, do fundo e uma
asa. Apresentava corpo globular, algo achatado, e assentava em fundo convexo.
Mostra bordo, vertical e demarcado por duas incisões no exterior, com lábio de secção
semicircular. Teria duas asas, opostas, de perfil semicircular e secção oval, com a
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FIG. 233 – Cerâmicas esmaltadas e exemplar vidrado (C3/U2).

Q110/C3-6

Q110/C3-7

Q110/C3-5



extremidade superior fixada sob o bordo e a inferior a meio do corpo. Foi fabricada
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos,
micáceos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino e, alguns, de grão médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície interior e o bordo mos-
tram vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada. A superfície exterior ofe-
rece cor algo mais escura que a do núcleo e pingos, escorridos, de vidrado e, a meio,
canelura com cerca de 0,060 m de largura. Media 0,100 m de diâmetro no bordo,
0,070 m de diâmetro no fundo, 0,166 m de altura e a espessura média das paredes é
de 0,004 m.

Q108/C3-1-TAÇA COM CARENA ACUSADA
Quase completa. Mostra corpo de forma bitroncocónica, bordo sub-vertical, espes-
sado no exterior e demarcado por incisão, com lábio de secção semicircular. A care-
na encontra-se demarcada por duas linhas incisas, uma de cada lado. Assenta em pé
alto e anelar, com pequeno rebordo no exterior. Foi fabricada com pasta homogénea
e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, calcários e quartzosos, de
grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R5/6).
As superfícies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada.
Media 0,188 m de diâmetro no bordo, 0,061 m de altura 0,067 m de diâmetro no pé
e a espessura média das paredes é de 0,006 m. Ambas superfícies encontram-se
com concreções, visto esta peça ter sido recuperada em muro de taipa pertencente à
camada 2.

Q110/C3-12-TAÇA COM CARENA ACUSADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com parte do bordo e do pé. Mostra
forma bitroncocónica, bordo vertical algo espessado no exterior, com lábio de secção
semicircular. Assenta em pé alto e anelar. Foi fabricada com pasta homogénea e com-
pacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, tal como calcários e
feldspáticos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R4/6).
As superfícies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada, com
manchas sobre o bordo e linhas, escorridas, até à carena, de cor verde. Media 0,386 m
de diâmetro no bordo, 0,145 m de altura, 0,112 m de diâmetro no pé e a espessura
média das paredes é de 0,009 m.

Q110/C3-4- TAÇA COM DUPLA CARENA E CORDÕES
Quase completa. Falta-lhe, apenas, pequena porção da parede. Mostra forma tronco-
cónica, com carena sob o bordo e outra demarcando o fundo. O bordo, introvertido,
tem lábio de secção semicircular. Assenta em fundo algo convexo. Foi fabricada com
pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, calcários
e quartzosos, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor ver-
melha (10R5/6). As superfícies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor cas-
tanha melada. A superfície exterior possui decoração constituída por cordões, em rele-
vo, dispostos entre as duas carenas. Oferece, ainda, duas linhas incisas, sobre a care-
na superior. Media 0,238 m de diâmetro no bordo, 0,074 m de altura, 0,182 m de diâ-
metro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,007 m.
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Q108/C3-2-TAÇA COM DUPLA CARENA E CORDÕES
Fragmento correspondendo a cerca de metade da peça. Mostra corpo com forma
bitroncocónica, provido de carena sobre o bordo e outra demarcando o fundo. O bordo
é vertical e tem lábio com secção semicircular. O fundo é convexo. Foi fabricada com
pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáce-
os e calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor ver-
melha (10R5/8). As superfícies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor cas-
tanha melada. A superfície exterior oferece decoração constituída por cordões verti-
cais, espaçados entre 0,010 m e 0,025 m, dispostos entre as duas carenas. Media
0,320 m de diâmetro no bordo, 0,094 m de altura, 0,272 m de diâmetro no fundo e a
espessura média das paredes é de 0,006 m.
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FIG. 234 – Cerâmicas vidradas (C3/U2).
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3.3.9.2.2.2.5 Cerâmicas, com pastas e superfícies de cores vermelhas (vermelha, 
cor-de-laranja ou cinzenta)

(Q110/C3-13)-FIGURAÇÃO COROPLÁSTICA, ANTROPOMÓRFICA E FEMININA
Conserva-se o tronco, a cabeça, assente em pescoço curto, mas largo, o braço esquerdo
e o arranque das pernas. A cabeça, globular, apresenta a face com os olhos ligeiramen-
te oblíquos, realizados através de duas incisões não muito profundas. O nariz é pouco
saliente e encontra-se no seguimento da testa. A boca, fechada, foi figurada por incisão
ligeira. O corpo mostra a volumetria dos ombros e das ancas, demarcadas pela cintura,
oferecendo o único atributo capaz da diagnose sexual. O braço esquerdo está estendido,
ao lado do corpo, terminando na mão, aberta mas sem a marcação dos dedos. Os mem-
bros inferiores, amputados abaixo das coxas, encontram-se algo afastados. O corpo con-
tém finas incisões, verticais e horizontais, irregulares, que poderão representar peça de
vestuário cingida, embora seja possível ter sido coberto por vestimenta de tecido.
Conforme referimos, representa figura feminina, modelada manualmente, a que a
ausência dos seios conduz a pensarmos tratar-se de jovem ou corresponder a preceitos
morais e religiosos. Também o sexo não se encontra figurado. A cerâmica com que foi
produzida corresponde a pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não
plásticos, de grão finíssimo a fino. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R5/6) e
as superfícies, alisadas, oferecem aguada de tom algo mais escuro que o da cor daque-
le, notando-se manchas de cor castanha escura, devidas tanto às condições de cozedu-
ra como de jazida. Mede 0,079 m de altura máxima e 0,030 m de largura nas ancas.

Q110/C3-9- TAÇA
Fragmento correspondendo a parte do corpo e a quase todo o bordo. Mostrava forma
hemisférica, com o fundo a tender para cónico, com o bordo introvertido, aplanado supe-
riormente, e lábio de secção semicircular. Apresenta dois elementos de preensão, opos-
tos, sob o bordo, decorados com dedadas. Foi fabricada com pasta muito homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão
fino. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R4/8) e as superfícies apresentam tom
algo mais escuro que aquela. A superfície exterior oferece decoração canelada, em faixa
com cerca de 0,035 m de largura, que se desenvolve sob o bordo. Media 0,112 m de diâ-
metro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q106, 110/C3-1-JARRA
Fragmento correspondendo a porção do bordo, do corpo, do fundo e à extremidade
superior de uma asa. Apresentava corpo globular achatado e assentaria em fundo plano.
Mostra gargalo, sub-vertical, com lábio algo biselado. Teria duas asas, opostas, de per-
fil semicircular e secção sub-oval, com incisão central tendo a extremidade superior
fixada ao gargalo e a inferior ao início do corpo. Foi fabricada com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, quartzosos e calcários, de grão
fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). As
superfícies têm cor semelhante à do núcleo. A superfície exterior oferece decoração
incisa e pintada, de cor branca, constituída por duas cartelas. Uma delas, no gargalo, é
delimitada por duas linhas e preenchida por grupos de linhas, verticais, que intercalam
com ponteado ou pseudo-asterisco. A segunda cartela, no início do corpo, foi delimita-
da por cinco linhas, sendo duas na parte superior e as restantes no lado oposto. No inte-
rior foram pintados motivos fitomórficos estilizados. Sobre esta ornamentação mostra,

407
A ALCÁÇOVA



408
SILVES (XELB) – UMA CIDADE DO GHARB AL-ANDALUS: A ALCÁÇOVA

FIG. 235 – Aspecto de espólio encontrado sob tina do Complexo de Banhos (RX /96- 1) (C3/U2).

FIG. 236 – Figura feminina de cerâmica (Q110/C3-13) (C3/U2).

Q110/C3-13



ainda, cordão, marcado por incisões dispostas em série. Media 0,120 m de diâmetro no
bordo, 0,145 m de diâmetro máximo no corpo, 0,096 m de altura, 0,070 m de diâmetro
no fundo e a espessura média das paredes é de 0,003 m. 

Q110/C3-2-TAMPA
Quase completa. Faltando-lhe, apenas, parte do bordo. Oferecia forma troncocónica,
com lábio algo biselado. Mostra pega em botão. Foi fabricada com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, quartzosos e calcários, de grão
fino e, alguns, de grão médio. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são cor-
de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor branca,
constituída por quatro cartelas sub-rectangulares, dispostas em cruz, a partir da pega,
preenchidas por motivo espinhado, apresentando, entre elas, quatro elementos com
forma de  V e pseudo-asteriscos. Media 0,156 m de diâmetro no bordo, 0,038 m de
altura e a espessura média das paredes é de 0,003 m. 
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FIG. 237 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C3/U2).

Q110/C3-9

Q106, 110/C3-1

Q110/C3-10

Q110/C3-2



Q110/C3-10-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo, do corpo, a uma asa e ao início do
fundo. Mostrava corpo globular com carena alta, bordo baixo e vertical, demarcado por
incisão no exterior, com a parte superior aplanada e lábio de secção semicircular. Teria
duas asas, opostas, com perfil semicircular e secção oval, tendo a extremidade superi-
or sob o bordo e a inferior na zona mesial do corpo. O fundo era convexo. Foi fabrica-
da com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de
grão fino, tal como calcários e quartzosos de grão médio e, alguns, grosseiros. 
O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR4/8) e as superfícies apresentam tonali-
dade algo mais escura. A superfície exterior oferece dois tipos de decoração, uma pin-
tada e outra incisa. Esta é constituída por várias linhas dispostas em série, no corpo da
peça, tendo cerca de 0,063 m de altura. A pintura, de cor branca, foi realizada sobre a
asa, o bordo e entre este e as linhas incisas referidas, sendo formada por grupos de
três dedadas, dispostas na horizontal, e três séries de pontos, organizados do mesmo
modo. Media 0,102 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,005 m.

Q104/C3-1-FOGAREIRO
Fragmento correspondendo a porção do assador com parede e duas asas opostas.
Mostrava forma hemisférica e bordo, bífido, aplanado superiormente, com lábio de sec-
ção sub-rectangular. As asas, com secção oval, foram fixadas na zona mesial do corpo.
Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
micáceos, de grão fino, assim como calcários e quartzosos de grão fino a médio e, alguns,
grosseiros. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (2.5YR 4/0) e as superfícies são de
cor vermelha (10R 4/6). A superfície exterior mostra aguada de cor semelhante à do
núcleo e séries de caneluras. Sobre o lábio, foram pintados grupos de linhas, de cor
branca, dispostas espaçadamente. Media 0,300 m de diâmetro no bordo e a espessura
média das paredes é de 0,050 m. 

Q110/C3-11-FOGAREIRO
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com parte do assador e da fornalha.
Mostra assador de forma hemisférica, fornalha cilíndrica e bordo introvertido, apla-
nado superiormente e demarcado por incisão no exterior. O lábio tem secção sub-rec-
tangular. Teria duas asas, opostas, sob o bordo de que subsistem os negativos de uma
e a extremidade inferior da outra, assim como o negativo da extremidade superior.
Assentaria em fundo plano. A boca da fornalha é de forma trapezóidal. Foi fabricado
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e cal-
cários, de grão fino, assim como quartzosos, de grão fino a grosseiro. Tanto o núcleo
como as superfícies das paredes são de cor vermelha (10R 4/8). A superfície interior
apresenta manchas acinzentadas a negras, provocadas pelo uso, observando-se restos
de elemento de suporte. A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor bran-
ca, constituída por cinco linhas sob o bordo, assim como por dois grupos de linhas,
daquela mesma cor, situados em torno da boca da fornalha. Ali também se observa
parte de semicírculo, daquela mesma cor. Media 0,256 m de diâmetro no bordo,
0,195 m de altura, 0,124 m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é
de 0,008 m.
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Q42/C3-1-TELHA
Fragmento contendo parte do bordo de uma das extremidades. Apresenta secção semi-
circular e observa-se, na superfície superior, a melhor alisada, impressões longitudinais
de dedos, assim como três linhas, também digitadas, transversais, que demarcam o
bordo. A espessura média das paredes é de 0,012 m.

Q45/C3-4-TELHA
Fragmento contendo parte do bordo de uma das extremidades. Apresenta secção semi-
circular, a superfície superior alisada e algumas impressões de dedadas, junto a um dos
cantos. A espessura média das paredes é de 0,010 m.

Q80/C3-3-TELHA
Fragmento contendo parte do bordo de uma das extremidades. Apresenta secção semi-
circular e a superfície superior bem alisada. A espessura média das paredes é de 0,012 m.
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FIG. 238 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C3/U2).
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3.4. Camada 4 (Primeiro Reino Taifa de Silves)

Foi identificada nos quadrados 1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 34, 38, 57, 61, 66, 68, 69, 71, 98 e 99.
Nos quadrados 43, 45, 46, 63, 64, 67, 72, 80 e 124 esta camada foi explorada superficial-
mente e não entregou qualquer espólio. 

É formada por terras, muito compactas, de cor castanha escura (7.5YR 4/4), com forte
componente argilosa e que embalam estruturas e materiais arqueológicos.

Nos quadrados 6,8,34,38,57 e 61, existia compartimento com planta de forma rectan-
gular, medindo 5,14 m por 2,50 m e que reaproveitava espaço pré-existente (C5). A ele per-
tence muro, construído com blocos de arenito vermelho, assente sobre estrutura de época
anterior (C5) nos quadrados 8,34 e 57. Outros sectores de muros, que delimitariam este com-
partimento, foram reaproveitados, em épocas ulteriores e encontram-se a cotas distintas.
Correspondem às estruturas referidas restos de pavimento de cal e areia.

Nos quadrados 1,4,5,66 e 71, foi posto à vista muro, com 8,90 m de comprimento e
0,60 m de largura máxima. Apresentava três fiadas de blocos, irregulares, de arenito ver-
melho, sendo o interior preenchido com pedras, de pequenas dimensões, ligadas com massa
de terra, areia e cal. Esta estrutura encontra-se sob muro pertencente às camadas 2 e 3, que,
em parte, a sobrepõem. 

Detectaram-se três compartimentos adossados ao lado nascente do muro antes menci-
onado, construídos com blocos de arenito vermelho, de tamanhos irregulares, argamassados
com terra e cal. Tais compartimentos medem 2,00 m de largura, mostrando o situado no
lado sul, planta trapezoidal, dado que um dos topos é triangular, e vão para entrada (Qs 71 e
99), voltado para nascente, com 1,20 m de largura. 

Um segundo compartimento media, apenas, 2,00 m por 1,20 m e o terceiro, em forma
de L, não apresentava a parede do topo nascente, medindo o lado conservado 4,00 m de
comprimento. 
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FIG. 239 – Fragmentos de telhas (C3).
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FIG. 240 – Planta da camada 4.
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FIG. 241 – Aspecto da sobreposição de estruturas pertencentes às camadas 2, 3 e 4.

FIG. 242 – Aspecto das estruturas da camada 4.



Junto às estruturas referidas foram encontrados, em especial no quadrado 3, fragmen-
tos de estuque, com as superfícies bem alisadas, de cor vermelha vinhosa, escura (10R 3/6),
e um outro com decoração, de carácter fitomórfico, pintada nas cores vermelha e cinzenta.
Reconheceu-se junto a parede, restos de pavimentos, em massa de areia e cal (Figs. 240-
-242).

3.4.1. Espólio
Realizámos o estudo dos materiais encontrados nesta camada como um todo, dado não

serem muito numerosos e não terem sido recuperados claramente in situ.
Ali exumámos dois pregos de ferro, sem cabeça, uma conta de vidro, de cor negra

(Q38/C4-2), galonada, e com espiral de cor branca, fragmentos pertencentes a paredes de
frascos ou de taças, também de vidro, tendo um deles (Q10/C4-3) decoração, em relevo,
formando semicírculo preenchido por incisões. Dois fragmentos de vidro mostram cor
amarela translúcida, quatro cor cinzenta e oito cor esverdeada, aparentando um deles
(Q10/C4-4) ornamentação, em relevo, de carácter, fitomórfico. Recuperámos, de igual
modo, o fragmento de estuque (Q38/C4-3) antes mencionado e espólio osteológico, per-
tencente a ovino-caprinos. Recolhemos, ainda, 2497 fragmentos de cerâmica, cujo estudo
em relação às pastas, formas e motivos decorativos, permitiu identificar os grupos, ou
classes, mencionados no quadro VI.

QUADRO VI
Cerâmicas da camada 4.

Pastas e sup Claras Cl. esm. br. Claras Claras Vermelhas TOTAIS
esmalt. dec. verde. vermelhas

Tipos/Classes Formas branco castanho vidradas
Loiça de mesa taças 14 1 42 1 12 70

0,56% 0,04% 1,68% 0,04% 0,49% 2,81%

púcaros – – – 6 78 84
– – – 0,24% 3,12% 3,36%

jarros/jarras 3 – 1 200 146 350
0,12% – 0,04% 8,02% 5,84% 14,02%

Loiça de cozinha alguidares – – – – 6 6
– – – – 0,24 0,24%

frigideiras – – – – 69 69
– – – – 2,77% 2,77%

panelas – – 3 – 1599 1602
– – 0,12% – 64,03% 64,15%

Loiça de cântaros – – – 27 273 300
armazenamento – – – 1,08% 10,93% 12,01%

potes – 1 – – 1 2
– 0,04% – – 0,04% 0,08%

talhas – – – 5 3 8
– – – 0,20% 0,12% 0,32

tampas – – – – 6 6
– – – – 0,24% 0,24%

TOTAL 17 2 46 239 2193 2497
0,68% 0,08% 1,84% 9,58% 87,82% 100%

3.4.1.1. Cerâmicas- pastas e tratamento das superfícies
1) Dezassete fragmentos (0,68%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e
compactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e nódulos de barro
cozido, de grão fino.
O núcleo das paredes é de cor rosada, castanha ou castanha clara (7.5YR 8/4; 7.5YR 5/2;
7.5YR 6/4; 5YR 7/4; 5YR 8/4; 5YR 8/3). As superfícies apresentam esmalte, aderente
mas pouco brilhante, de cor branca.
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2) Dois fragmentos (0,08%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino.
O núcleo das paredes é de cor rosada ou castanha clara (7.5YR 7/4; 7.5YR 6/4). As super-
fícies apresentam esmalte, aderente e com algum brilho, de cor verde.

3) 46 fragmentos (1,84%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino e,
alguns, de grão médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha, rosada ou bege clara (2.5YR 5/8;
2.5YR 6/6; 2.5YR 4/6; 2.5YR 5/4; 10R 5/8; 2.5YR 4/8; 2.5YR 5/6; 10YR 8/3; 5YR 6/4;
5YR 7/4). As superfícies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha
(melada) podendo, em certos casos, mostrarem manchas de cor algo esverdeada.

4) 239 fragmentos (9,58%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos, calcários
e nódulos de barro cozido, de grão médio e, alguns, grosseiros.
O núcleo das paredes é de cor branca, rosada, bege ou cinzenta clara (10YR 8/2; 5YR
8/4; 5YR 8/3; 5YR 7/2; 5YR 7/3; 5YR 7/4; 10YR 7/1; 10YR 8/3; 10YR 7/3; 10YR 8/4; 5YR
6/1; 7.5YR 6/0). As superfícies mostram cor semelhante à do núcleo ou aguada de tom
mais claro. No caso do núcleo ser de cor cinzenta as superfícies são de cor rosada.

5) 2193 fragmentos (87,82%) foram produzidos com pastas homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos, cal-
cários e nódulos de barro cozido, de grão médio e, alguns, grosseiros.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha, vermelha acastanhada e cinzen-
ta (2.5YR 5/8; 2.5YR 4/4; 2.5YR 3/0; 2.5YR 4/0; 2.5YR 6/0; 2.5YR 5/0; 2.5YR 5/6; 10R
5/6; 10R 5/4; 2.5YR 3/4). As superfícies apresentam, em geral, cor semelhante à do
núcleo, embora quando este é de cor cinzenta aquelas sejam cor-de-laranja ou vermelhas.

3.4.1.2. Formas e decorações
3.4.1.2.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca
Recolhemos fragmentos de taças e de jarros ou jarras.
São catorze os fragmentos de taças (0,56%). Destes, somente um exemplar mostra

porção do bordo (0,04%), alto, com lábio de secção semicircular (Q34/C4-2). Na superfície
interior, sob o bordo, oferece incisão pouco profunda. Contámos onze fragmentos perten-
centes a paredes (0,44%) e dois a fundos (0,08%), que assentam em pé, baixo e anelar
(Q10/C4-2), tendo um deles (Q38/C4-1), na superfície exterior, carena, baixa e acentuada
por incisão.

Os fragmentos de jarros ou jarras somaram três (0,12%), contendo porção de paredes
que apresentam, apenas, a superfície exterior esmaltada e tendo a interior cor semelhante à
do núcleo.

3.4.1.2.2. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca 
e decoradas nas cores verde e negra (policromas)
Dispomos, apenas, de fragmentos pertencentes a uma taça e a um pote.
O fragmento de taça (0,04%) contém porção do fundo, com forma plana (Q57/C4-1).

Oferece, na superfície interior, decoração de carácter fitomórfico, representando palmeta
contornada a negro e, em parte, preenchida por cor verde água.
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O fragmento do pote (0,04%), corresponde a porção do gargalo e do bordo e apresen-
ta, na superfície exterior, decoração constituída por seis linhas. Três delas, de pequenas
dimensões, são paralelas e horizontais, encontram-se sob o bordo e as restantes foram dis-
postas na vertical, sobre o gargalo (Q34/C4-1).

3.4.1.2.3. Cerâmicas, com pastas de cores claras e vermelhas, vidradas
Recolhemos fragmentos de taças, de jarros ou jarras e de panelas.
Os fragmentos de taças são 42 (1,68%). Onze daqueles (0,48%) contêm porção do

bordo, sendo em três extrovertido. Um deles (Q3/C4-5) mostra lábio de secção semicircular
e a superfície interior exibe duas linhas arqueadas, de cor castanha escura, quase concêntri-
cas, junto ao bordo. Dois exemplares mostram bordo oblíquo, com lábio de secção semicir-
cular, tendo outro (Q35/C4-1) decoração formada por manchas, irregulares, de cor castanha
escura sobre o bordo. Os restantes exemplares apresentam lábio com secção semicircular.
Vinte e cinco fragmentos correspondem a porções de paredes (1,00%), mostrando dois res-
tos de decoração, escorrida, de cor castanha escura. Contaram-se cinco pedaços de fundos
(0,20%), sendo dois planos, e tendo um (Q4/C4-1), na superfície interior, decoração de cor
castanha escura, constituída por, possível, palmeta. Os restantes contêm porção do pé, baixo
e em anel. Todos oferecem decoração, de cor castanha escura, constituída em um deles
(Q3/C4-1) pela representação de possível bolbo de lótus. Um outro (Q34/C4-3) mostra semi-
círculo, que eventualmente poderia integrar motivo semelhante ao anterior, e o último exibe,
apenas, dois pingos na cor referida (Q5/C4-1).

Um fragmento de parede de vasilha (0,04%), tanto pode ter pertencido a jarro como
a jarra.

As panelas encontram-se representadas por três fragmentos (0,12%) contendo porção
de paredes, apresentando vidrado na superfície interior e tendo a exterior tom algo mais
escuro que o da cor do núcleo.

3.4.1.2.4. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (branca, rosada, 
bege ou cinzenta clara).
Identificámos fragmento de taça e outros de púcaros, de jarros ou jarras e de cântaros.
Um pequeno fragmento (0,04%), contendo porção do bordo, pertenceu a taça, com res-

tos de decoração, pintada, de cor vermelha.
Os fragmentos de púcaros totalizaram seis (0,24%), contendo porção da parede. Um

exemplar (0,04%) apresenta o arranque da extremidade inferior da asa e restos de decoração,
pintada, cor-de-laranja. Um outro (Q3/C4-8), oferece decoração pintada, de cor negra, consti-
tuída por reticulado, executado com traços finos e delimitado por duas linhas paralelas.

Os jarros ou jarras encontram-se representados por 200 fragmentos (8,02%). Dezoito
daqueles (0,72%) contêm porção do bordo, tendo quatro (0,16%) decoração pintada, cor-de-
laranja, e, igual número, de cor castanha escura. Dois (0,08%) outros mostram aguada, em
ambas superfícies, de cor cinzenta clara e pintura de cor negra. Um dos bordos (Q3/C4-12) é
extrovertido e oferece linha oblíqua pintada, cor-de-laranja, que se prolonga pela superfície inte-
rior. Um pequeno fragmento (0,04%) de gargalo apresenta decoração pintada, na superfície
exterior, de cor negra. 165 dos exemplares (6,61%) correspondem a porções de paredes, mos-
trando doze decoração, pintada, de cor vermelha (0,48%), e quinze de cor castanha escura a
negra (0,60%), tendo um deles aguada (0,04%), em ambas superfícies, de cor cinzenta clara.
Um destes (Q3/C4-4), oferece decoração, de cor castanha, constituída por motivo oval rodeado
por ponteado. Este encontra-se sob linha, horizontal, daquela mesma cor. Sete (0,29%) asas
exibem pintura, de cor negra, e nove fragmentos pertenceram a fundos planos (0,36%).
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Os fragmentos de cântaros somaram 27 (1,08%). Um deles contém porção do gargalo
(0,04%). Vinte e um fragmentos (0,84%) pertenceram a paredes, tendo dois decoração pin-
tada, de cor vermelha, (0,08%) e três de cor negra (0,12%). Um (Q3/C4-2) mostra motivo
constituído por duas linhas verticais, assim como dois elementos fitomórficos, de forma
sub-triangular, dispostos na horizontal. Cinco fragmentos contêm partes de asas (0,20%),
tendo três (0,12%) restos de pintura de cor negra.

Cinco fragmentos fizeram parte de paredes de grandes vasilhas (0,20%), provavel-
mente, de talhas.

3.4.1.2.5. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (cor-de-laranja, 
vermelha ou cinzenta).
Dispomos de fragmentos de taças, púcaros, jarros ou jarras, alguidares, frigideiras,

panelas, tampas, cântaros, talhas e de um pote.
Os fragmentos de taças são doze (0,49%). Destes, nove contêm porção de bordo

(0,37%), dois dos quais (0,08%) oferecem aguada de cor castanha escura e pintura de cor
branca. Um dos bordos é extrovertido e tem a superfície superior plana (Q3/C4-7) e mostra
linha incisa na superfície exterior. Dois outros exemplares apresentam bordo introvertido,
tendo um deles (Q3/C4-3) lábio biselado, quase vertical no interior, e o outro (Q10/C4-1)
lábio com secção semicircular, algo biselado no interior. O segundo exemplar mencionado
oferece decoração pintada, de cor branca, constituída por linha sobre o bordo e outra dis-
posta, na oblíqua, sobre a superfície exterior. Três fragmentos correspondem a fundos pla-
nos (0,12%). Um deles (Q3/C4-6) apresenta a superfície interior bem brunida e decoração
pintada, de cor branca, constituída por três linhas oblíquas que poderiam pertencer a moti-
vo estrelar. 

Os fragmentos de púcaros somaram 78 (3,12%). Destes, 20 exemplares (0,80%) con-
têm pequena porção do bordo, tendo um deles a extremidade superior da asa (0,04%), e
doze apresentam decoração pintada, de cor branca (0,48%), sendo em dois sobre aguada de
cor negra (0,08%). Recolheu-se fragmento de gargalo (0,04%) e 36 (1,44%) são porções de
paredes, tendo 29 (1,16%) decoração pintada, de cor branca, sendo em sete (0,28%) sobre
aguada de cor negra. Uma das superfícies (Q3/C4-11), da mesma cor do núcleo, oferece deco-
ração pintada, de cor branca, constituída por pequenos traços, oblíquos e dispostos em série,
entre duas linhas horizontais. Outro (Q3/C4-10) fragmento mostra, na mesma cor, linha
horizontal da qual partem linhas verticais, rodeadas, em um dos lados, por traços oblíquos
e paralelos. Identificaram-se vinte porções de asas (0,80%), tendo sete (0,28%) decoração
pintada, de cor branca, e uma de fundo (0,40%).
Os jarros ou jarras estão representados através de 146 fragmentos (5,84%). Destes, vinte e
oito (1,12%) contêm porção do bordo, quinze (0,60%) dos quais mostram decoração pinta-
da, de cor branca, e sendo em oito deles (0,32%) sobre aguada de cor cinzenta escura. 83
fragmentos (3,32%) são porções de paredes, 31 dos quais (1,24%) mostram decoração pinta-
da, de cor branca. 24 correspondem a partes de asas (0,96%), mostrando onze (0,44%)
restos de decoração pintada, de cor branca, sendo em seis (0,24%) sobre aguada de cor
cinzenta escura. Onze fragmentos pertenceram a fundos (0,44%).

Seis fragmentos fizeram parte de alguidares (0,24%). Cinco daqueles contêm parte do
bordo (0,20%), extrovertidos, tendo um (Q1/C4-1) a zona superior do lábio quase plana e
mostrando a superfície interior bem brunida. Dois fragmentos (0,08%) oferecem a superfí-
cie interior brunida e decoração pintada, de cor branca, e um corresponde a fundo plano
(0,04%). Dois exemplares recolhidos (Q34/C4) apresentam concreções, sugerindo terem
estado incorporados em construção e, por isso, não foram contabilizados.
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Os fragmentos de frigideiras totalizaram 69 (2,77%). Destes, 30 (1,20%) mostram por-
ção do bordo, com lábio de secção semicircular. 23 fragmentos (0,92%) são partes de paredes,
tendo três (0,12%) decoração pintada, de cor branca. Em dois (0,08%) a superfície interior
encontra-se brunida. Dezasseis exemplares correspondem a fundos planos (0,65%) tendo um
(0,04%) decoração pintada, de cor branca, e igual número oferece o interior brunido.

As panelas são as peças melhor representadas tendo-se contado 1599 fragmentos
(64,03%). Destes, 53 (2,12%) pertenceram a bordos, apresentando dois (0,08%) deles agua-
da de cor negra e pintura de cor branca. Um (Q1/C4-2) mostra bordo subvertical, ligeira-
mente espessado, e tem o lábio de secção semicircular, algo aplanada, sendo biselado no
interior. Dispõe de asa, vertical e sobrelevada, com secção oval e ligeiro cordão, tendo a extre-
midade superior fixada sobre o bordo e a inferior na zona mesial do corpo. Apresenta, a
meio do corpo, três linhas incisas. 145 dos exemplares (56,27%) são porções de paredes, dos
quais 72 fragmentos (2,88%) oferecem decoração pintada, de cor branca, sendo em treze
(0,52%) sobre aguada de cor negra. 50 fragmentos contêm porções de asas (2,00%), mos-
trando treze (0,52%) pintura, de cor branca, sendo em cinco (0,20%) sobre aguada de cor
negra. 91 fragmentos correspondem a sectores de fundos (3,64%).

Seis fragmentos pertenceram a tampas de panelas, ou testos (0,24%), contendo três
deles (0,12%) porção do bordo e os restantes pega em botão.

Os fragmentos de cântaros totalizaram 273 (10,93%). Destes, quinze (0,60%) apresen-
tam parte do bordo, exibindo doze (0,48%) decoração pintada, de cor branca, sendo em oito
(0,32%) sobre aguada de cor cinzenta escura a negra. Um dos bordos (Q3/C4-14) é extro-
vertido, com lábio biselado, e a superfície exterior encontra-se completamente pintada de cor
branca. Dois exemplares conservam parte do gargalo (0,08%) e 205 fragmentos (8,21%) per-
tenceram a paredes, onde 38 exemplares (1,52%) mostram decoração pintada, de cor branca,
sendo em vinte (0,80%) sobre aguada de cor cinzenta escura a negra. 36 correspondem a
sectores de asas (1,44%), onze dos quais mostram decoração pintada de cor branca (0,44%),
sendo em quatro (0,16%) aplicada sobre aguada de cor cinzenta escura. Quinze fragmentos
fizeram parte de fundos (0,60%)

Os fragmentos de talhas somaram três (0,12%), contendo um deles (0,04%) porção do
bordo (Q1/C4-3). Este é espessado, ligeiramente extrovertido, com lábio de secção semicir-
cular. Os restantes exemplares pertenceram a paredes.

Um fragmento, contendo porção do bordo, fez parte de pote (0,04%). 

3.4.2. Paralelos e cronologia
3.4.2.1. Vidros
Os dois fragmentos de vidro que recuperámos, com decoração produzida a molde,

encontram paralelos em peças provenientes do Próximo Oriente, com cronologias que vari-
am entre os séculos VIII e X (Bernus-Taylor, 1994, p. 14; Holod, 1992, p. 45, fig. 4). A deco-
ração presente nos exemplares de Silves poderia indicar a mesma origem.

3.4.2.2. Cerâmicas
Verifica-se, nesta camada, a presença de fragmentos com as superfícies, apenas, esmal-

tadas, de cor branca e, em particular, a utilização, embora escassa, de decoração pintada, em
tons de verde e de castanho escuro a negro, de manganês, com antecedentes na camada 5.
No entanto, os fragmentos de taças contendo porção do pé, baixo e anelar, mostrando as
superfícies esmaltadas de cor branca, são congéneres de peças, oferecendo decoração afim,
nas cores verde e castanha, atribuídas aos séculos X-XI de Saragoça (Viledes Castillo, 1986,
p. 135, 136).
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Uma das taças (Q3/C4-1) mostra pé baixo, anelar e, no interior, decoração de cor casta-
nha escura, com a representação de bolbo de lótus. Este motivo encontra paralelos em
Medinat-az-Zahra, tendo sido aplicado em exemplares semelhantes atribuídos aos séculos X
e XI (Retuerce e Zozaya, 1986, p. 108, fig. 2).

As mais antigas representações de bolbos do mesmo tipo remontam ao século IX e pro-
vêm do Iraque, onde foram utilizados para decorar taças esmaltadas, de cor branca, que empre-
gam a técnica do reflexo metálico. Todavia, em Nishapur e em Fustat, motivos similares figu-
ram em taças com cronologias que oscilam entre os séculos X e XI (Wilkinson, 1973, p. 138).

Bem perto de Silves, no Cerro da Vila, em Vilamoura (Loulé), foram recolhidas taças
vidradas com decorações semelhantes à de Silves, tendo sido datadas, embora não estrati-
grafadas, nos séculos X e XI (Matos, 1983, p. 383, fig. 2).

O fragmento de panela (Q1/C4-2) que apresenta duas asas, sobrelevadas e opostas,
ligando o bordo ao corpo, encontra similitudes em exemplares recolhidos na Qal´ at´ Abd-al-
Salém (Alcalá de Henares), atribuídos ao século X (Zozaya, 1983, p. 512, 513).

3.4.3. Datação absoluta
Obtivemos através de análise pelo radiocarbono, para amostra de carvão, datação para

esta camada. A data disponível, 960±70 (ICEN-1184), uma vez calibrada, a 2 sigma, mostrou
cronologia situada entre 972-1230. Esta abrange espectro demasiado amplo, mas no qual se
situa a atribuição cultural que conferimos aos materiais arqueológicos que integravam a
mesma camada.

3.4.4. Catálogo – Camada 4
3.4.4.1. Vidros

Q38/C4-2-CONTA GALONADA
Foi fabricada com pasta de vidro, opaca, de cor negra. Oferece decoração constituída por fina
linha, em espiral, de cor branca. Mede 0,018 m de maior diâmetro e 0,012 m de altura.

Q10/C4-3-FRASCO
Fragmento contendo porção da parede. Foi fabricado com vidro, algo opaco, de cor cin-
zenta irisada. Oferece decoração, em relevo, formando semicírculo preenchido por
incisões. A espessura média da parede é de 0,001 m.

Q10/C4-4-FRASCO
Fragmento contendo porção da parede. Foi fabricado com vidro, translúcido, de cor
verde clara. Oferece decoração, em relevo, de carácter fitomórfico. A espessura média
da parede é de 0,001 m.

3.4.4.2. Cerâmicas
3.4.4.2.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca

Q34/C4-2-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento contendo porção do corpo e do bordo. Mostra bordo inclinado, com lábio de
secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo ele-
mentos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4)
e ambas superfícies apresentam esmalte, aderente na interior e pouco aderente na exteri-
or, quase sem brilho. Na superfície interior oferece incisão, pouco profunda, sob o bordo.
Media 0,256 m de diâmetro no bordo e a espessura médias das paredes é de 0,006 m.
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FIG. 243 – Cerâmicas esmaltadas e vidradas (C4).
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Q10/C4-2-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo, com pé baixo e em anel. Foi fabricada com
pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e
nódulos de barro cozido, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha ama-
relada (5YR 7/6) e as superfícies apresentam esmalte, muito aderente e brilhante, de cor
branca. Media 0,082 m de diâmetro no pé e a espessura média das paredes é de 0,006 m. 

Q38/C4-1-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo, com pé baixo e em anel. Foi fabricada
com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão
finíssimo. O núcleo das paredes é de cor rosada (7.5YR 7/4) e as superfícies apresen-
tam esmalte, aderente mas sem brilho, de cor branca. Na superfície exterior observa-se
carena baixa. Media 0,100 m de diâmetro no pé e a espessura média das paredes é de
0,004 m.

3.4.4.2.2. Cerâmicas com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca, com 
decoração de cor verde e negra (policromas)

Q57/C4-1-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo, com forma plana. Foi fabricada com
pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finís-
simo. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 8/4) e ambas superfícies mostram
esmalte, aderente mas sem brilho, de cor branca. A superfície interior oferece decora-
ção de carácter fitomórfico representando, possivelmente, palmetas, contornadas de cor
negra e, em parte, preenchidas por cor verde água. A espessura média das paredes é de
0,004 m.

Q34/C4-1-POTE
Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do bordo. O gargalo é troncocónico e
o bordo extrovertido, com lábio de secção semicircular. Foi fabricado com pasta muito
homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo
das paredes é de cor bege clara (10YR 8/4). A superfície interior mostra vidrado, pouco
aderente mas algo brilhante, de cor verde. A superfície exterior apresenta esmalte, ade-
rente mas sem brilho, de cor creme, assim como decoração de cor negra, constituída por
seis linhas, encontrando-se três delas, de pequenas dimensões e horizontais, sob o bordo
e as restantes, dispostas, na vertical, sobre o gargalo. Media 0,068 m de diâmetro no
bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.

3.4.4.2.3. Cerâmicas, com pastas de cor vermelha, vidradas

Q35/C4-1-TAÇA CARENADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Mostra bordo oblíquo, com
lábio de secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta,
contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor
rosada, algo amarelada (5YR 6/6) e ambas superfícies mostram vidrado, aderente e bri-
lhante, de cor castanha melada. Apresenta, sobre o bordo, três manchas, pequenas e
irregulares, de cor castanha escura. Media 0,164 m de diâmetro no bordo e a espessu-
ra média das paredes é de 0,005 m.
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FIG. 244 – Cerâmicas vidradas e com pastas de cores claras (C4).

Q3/C4-5

Q34/C4-3

Q3/C4-12

Q3/C4-4

Q3/C4-2

Q3/C4-8

Q3/C4-3

Q3/C4-1 - TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Este oferece pé, baixo e em anel. Foi
fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quar-
tzosos e micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R
4/6) e as superfícies mostram vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha clara
(melada). A superfície interior apresenta, no fundo, restos de motivo fitomórfico, esti-
lizado, possivelmente bolbo de flor de lótus, de cor castanha escura, com 0,059 m de
altura e 0,030 m de largura. Media 0,055 m de diâmetro no pé e a espessura média das
paredes é de 0,005 m.
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Q4/C4-1-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo, com forma plana. Foi fabricada com
pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e
micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e ambas
superfícies mostram vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada. A superfície
interior oferece decoração, de cor castanha escura, constituída por possível palmeta. 
A espessura média das paredes é de 0,006 m.

Q5/C4-1-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Este oferece pé, baixo e em anel, muito
estreito. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos, não plás-
ticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor vermelha
(2.5YR 5/6) e as superfícies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha
(melada). Na superfície interior observam-se em tom mais escuro, dois pingos irregula-
res. Media 0,034 m de diâmetro no pé e a espessura média das paredes é de 0,004 m. 

Q3/C4-5-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é extrovertido e apresenta lábio
com secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, con-
tendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor rosa-
da (10R 6/6) e as superfícies mostram vidrado, aderente e com algum brilho, de cor
castanha amarelada. A superfície interior apresenta pintadas, de cor castanha escura,
duas linhas arqueadas, quase concêntricas, junto ao bordo, talvez pertencentes a repre-
sentação de bolbo. Media 0,225 m de diâmetro e a espessura média das paredes é de
0,006 m. 

Q34/C4-3-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do pé, baixo e em anel. Foi fabricada com pasta
muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, de
grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/6) e ambas superfícies
mostram vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada. A superfície interior ofe-
rece decoração, de cor castanha escura, constituída por sector de semicírculo com linha
central, que pode pertencer a representação de bolbo de lótus semelhante ao da peça
Q3/C4-1. Media 0,088 m de diâmetro no pé e a espessura média das paredes é 0,004 m.

3.4.4.2.4. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (rosada, bege 
ou cinzenta)

Q3/C4-12-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é ligeiramente estrangulado, extro-
vertido e apresenta lábio com secção semicircular. Foi fabricado com pasta muito
homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. Tanto o
núcleo como as superfícies das paredes são cor-de-rosa, algo amarelada (5YR 7/6).
A superfície interior mostra, pintada a cor-de-laranja, linha escorrida, oblíqua, com
0,010 m de largura. Sobre o bordo oferece outra linha pintada da mesma cor. Media
0,124 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m. 



Q3/C4-8-PÚCARO
Fragmento, correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta homogénea
e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino.
O núcleo das paredes é de cor cinzenta (10R 6/1), as superfícies apresentam cor rosa-
da (10R 6/6) e aguada de cor quase branca. A superfície exterior está decorada com
reticulado, pintado de cor negra, algo irregular, medindo 0,015 m de largura e deli-
mitado por duas linhas paralelas. A cerca de 0,006 m abaixo encontra-se outra linha,
pintada da mesma cor, com 0,010 m de largura. A espessura média das paredes é de
0,004 m. 

Q3/C4-2-CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta muito homo-
génea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das
paredes é cor-de-rosa (5YR 7/4). A superfície exterior apresenta aguada, de cor branca,
sobre a qual foi pintada decoração de cor negra. Do motivo representado restam parte
de duas linhas verticais, com 0,010 m de largura, separadas cerca de 0,002 m, assim
como dois elementos fitomórficos, de forma sub-triangular, dispostos na horizontal. 
A espessura média das paredes é de 0,005 m. 

Q3/C4-4-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta muito homo-
génea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. Tanto o
núcleo como as superfícies das paredes são de cor rosada (5YR 7/4). A superfície exte-
rior encontra-se decorada com motivo, pintado, de cor castanha, oferecendo forma ova-
lada e sendo rodeado por ponteado. Este situava-se sob linha, horizontal, daquela
mesma cor. A espessura média das paredes é de 0,005 m.

3.4.4.2.5. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (vermelha ou castanha)

Q3/C4-3-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é oblíquo, espessado e intro-
vertido, apresentando lábio biselado, quase vertical no interior. Foi fabricada com
pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micá-
ceos, de grão fino. Tanto o núcleo como a superfície das paredes são de cor verme-
lha (10R 5/8). Apresenta decoração pintada, de cor branca, constituída por linha
sobre o bordo e traço, com 0,006 m de largura, disposto, obliquamente, na super-
fície exterior. Media 0,225 m de diâmetro no bordo e a espessura média das pare-
des é de 0,004 m. 

Q3/C4-7-TAÇA HEMISFÉRICA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é extrovertido, com a
superfície superior plana e tem lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de
grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor castanha avermelhada (2.5YR 5/4) e
as superfícies são de cor negra, devido à variação do ambiente de cozedura. A superfí-
cie exterior mostra linha horizontal, incisa, 0,035 m abaixo do bordo. Media 0,160 m
de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,006 m. 
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Q10/C4-1-TAÇA HEMISFÉRICA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é ligeiramente espessa-
do e introvertido, apresentando lábio com secção semicircular, algo biselado no interior.
Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos e micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor acinzentada
(5YR 7/2) e as superfícies são de cor rosada (5YR 7/4). Media 0,120 m de diâmetro no bordo
e a espessura média das paredes é de 0,006 m. 
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FIG. 245 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C4).
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FIG. 246 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha. Artefactos de vidro e fragmento de estuque (C4).
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Q3/C4-9-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este apresenta lábio com secção semi-
circular. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plás-
ticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R
5/8) e a superfície interior apresenta cor mais escura que aquela. À superfície exterior
foi dada aguada, de cor negra, sobre a qual mostra, pintada de cor branca, linha hori-
zontal, 0,004 m abaixo do bordo, com 0,005 m de largura, assim como restos de duas
outras, ligeiramente onduladas, dispostas na vertical. Media 0,160 m de diâmetro no
bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m. 

Q3/C4-13- TAÇA HEMISFÉRICA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é ligeiramente espessado e intro-
vertido, apresentando lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão
fino a médio. O núcleo das paredes é de cor bege (10YR7/3) e as superfícies são de
cor vermelha (10R5/8), sendo a interior muito bem brunida e a exterior apenas afa-
gada. Media 0,190 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,006 m. 

Q3/C4-6-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Este é plano. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de
grão fino a médio. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor vermelha
(10R 5/8). A superfície exterior mostra manchas de cor negra e a interior, bem bruni-
da, oferece decoração pintada, de cor branca, formada por três linhas oblíquas, com lar-
guras que variam entre 0,004 m e 0,008 m, e que, possivelmente, pertenceriam a
motivo estrelar ou radial. Media 0,160 m de diâmetro no fundo e a espessura média das
paredes é de 0,006 m.

Q1/C4-1-ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. O corpo teria forma tronco-
cónica e o bordo é extrovertido, apresentando a face superior quase plana e com lábio
de secção semicircular. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo ele-
mentos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo das paredes é de
cor vermelha (l0R 5/8). As superfícies apresentam manchas de cor negra devidas, pos-
sivelmente, à mudança do ambiente de cozedura, de oxidante a redutor. A superfície
interior foi brunida e a exterior encontra-se ligeiramente afagada, notando-se as cane-
luras deixadas, pelos dedos do oleiro, durante a montagem ao torno. Media 0,250 m de
diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,008 m. 

Q3/C4-10-PÚCARO
Dois fragmentos correspondendo a porção do gargalo. Foi fabricado com pasta homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários,
de grão fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor vermelha (10R
5/8). A superfície exterior encontra-se decorada com pinturas, de cor branca. Observa-
se uma linha horizontal, com 0,003 m de largura máxima, da qual partem outras ver-
ticais, com 0,001 m de largura, separadas 0,008 m e que oferecem, num dos lados,
pequenos traços oblíquos e paralelos. A espessura média das paredes é de 0,004 m.



Q3/C4-11-PÚCARO
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino.
Tanto o núcleo como a superfície das paredes são de cor vermelha (10R5/8). A super-
fície exterior mostra decoração, de cor branca, formada por pequenos traços oblíquos,
dispostos em série, entre duas linhas horizontais da mesma cor, com 0,010 m de lar-
gura. Sob este elemento, a 0,004 m, encontramos outra linha, de cor branca, com
0,006 m de largura. A espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q3/C4-14-CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do bordo. O gargalo era troncocóni-
co e o bordo espessado e extrovertido, com lábio de secção triangular ou em bisel. Foi
fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quar-
tzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor castanha acinzentada
(5YR 4/2). A superfície interior é de cor negra e a exterior encontra-se pintada de cor
branca. Media 0,134 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,004 m. 

Q1/C4-2-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e a uma asa. O corpo apre-
sentava forma ovóide e o bordo é subvertical, ligeiramente espessado, com lábio de
secção semicircular, sendo algo biselado no interior. A asa, sobrelevada em relação ao
bordo, apresenta perfil semicircular e secção oval, com ligeiro cordão relevado. A sua
extremidade superior encontra-se fixada ao bordo e a inferior ao início do corpo. Foi
fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quar-
tzosos e micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara
(5YR 7/2) e as superfícies mostram cor rosada (5YR 7/4), assim como aguada de cor
um pouco mais clara que a do núcleo. Na superfície exterior, junto à extremidade infe-
rior da asa e 0,040 m abaixo do bordo, observam-se três linhas, incisas, formando
canelado. Media 0,130 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,004 m. 

Q1/C4-3-TALHA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado, ligeiramente extro-
vertido, e oferece lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea e
compacta, contendo abundantes elementos não plásticos, micáceos e quartzosos, de
grão fino e, alguns, de grão grosseiro. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (10R5/1)
e as paredes apresentam cor vermelha (10R5/8) ou cinzenta. Media 0,368 m de diâ-
metro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,020 m. 

3.4.4.3. Estuque

Q38/C4-3-ESTUQUE
Pequeno fragmento, decorado com motivos fitomórficos, contornados de cor cinzenta
e alguns preenchidos por cor vermelha, de tom vinhoso. Reconhecem-se restos de pos-
síveis flores de lótus. Mede 0,048 m de comprimento, 0,041 m de largura e a espessu-
ra média é de 0,020 m.
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3.5. Camada 5 (Período Califal)

Foi identificada, apenas, em parte de um compartimento nos quadrados 4, 6, 7, 8, 34,
38, 57 e 61, tal como em sondagens realizadas no interior de espaços habitacionais. Foi,
ainda, insuficientemente reconhecida nos quadrados 1, 3, 5, 9, 10, 16 e 51. É constituída por
terras compactas, de cor castanha (5YR 5/4), contendo carvões e abundantes fragmentos de
telhas, que envolvem algumas estruturas e materiais arqueológicos. 

O compartimento identificado media 6,30 m de comprimento por 3,26 m de largura e
dele conhecemos parte das três paredes que o delimitavam, a norte, nascente e poente. É pos-
sível que a parede situada no lado sul se encontre sob estrutura existente nos quadrados 4 e 7. 

As paredes referidas foram edificadas com blocos bem aparelhados, de arenito verme-
lho, dispostos obliquamente. Esta técnica construtiva foi, no Castelo de Silves, registada
somente nesta edificação, diferenciando-se bem das empregues em épocas ulteriores.

Em conexão com o compartimento descrito, encontra-se pavimento, constituído por
massa compacta de areia e cal, situado a 3,07 abaixo do nosso ponto 0.

Poderia pertencer a um segundo compartimento o espaço existente nos quadrados 3, 4,
5, 9, 10 e 16, do qual subsiste muro, nos quadrados 4 e 9, actualmente com 4,00 m de com-
primento. Foi construído com blocos de arenito vermelho, de tamanho irregular, ligados por
forte massa de areia e cal, encontrando-se rebocado o paramento voltado a sul. Sobre ele
assenta soleira de porta de época ulterior. Deve ser posto em conexão com o muro mencio-
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FIG. 247 – Planta das estruturas da camada 5.



nado um pavimento, formado por lajes, com várias dimensões, de arenito vermelho e calcá-
rio, coberto com massa de areia e cal. Entre os quadrados 5 e 10 este pavimento oferece
pequeno degrau, com 0,15 m de altura. 

O pavimento referido sobrepõe muro pertencente à ocupação anterior deste local (C6).
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FIG. 248 – Cortes da camada 5.

FIG. 249 – Cortes com evolução estratigráfica, alcançando a camada 5.

CORTE
Q9 – Q10

QUADRADOS 63/45/67/15

CORTE 
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Q4 – Q7



3.5.1. Artefactos
Dado que o material exumado não é muito numeroso e, somente, uma das peças

(Q38/C5-2) foi recuperada in situ, o mesmo foi estudado em conjunto.
Do espólio recuperado faz parte importante fragmento de placa rectangular, de marfim,

(Q3/C5). Oferece, em ambas superfícies, decoração insculturada, delimitada por fina moldu-
ra, demarcada por incisão. Uma das faces exibe representação de ave de rapina, possivelmente
uma águia, de asas entreabertas, com o corpo e as patas voltadas para a esquerda do observa-
dor e a cabeça virada para o lado oposto, com o bico sobrepondo a asa esquerda. A cabeça, de
forma subcircular e de grandes dimensões, oferece olho oval, assim como bico curvo e forte.
O corpo, as asas e a cauda, mostram figuração esquemática das penas, nomeadamente das
rémiges. No meio das asas e no início da cauda, nota-se decoração constituída por pequenos
traços incisos, verticais, delimitados por linhas horizontais. As patas assentam na moldura
que delimita a composição. Sobre a asa direita observa-se motivo vegetalista e junto à sua
extremidade encontra-se um orifício, medindo 0,002 m de diâmetro. Sob a mesma asa detec-
ta-se o que parece representar o pé, ou o caule, do elemento fitomórfico referido. 

A face oposta foi decorada com representação de corça, insculpida entre elementos vege-
talistas. Aquela apresenta o corpo e a cabeça de perfil, as pernas em perspectiva, caminhando
para o lado esquerdo do observador, assentando as patas, com os cascos apenas assinalados,
sobre a estreita moldura que enquadra a composição. As pernas direitas do quadrúpede mos-
tram-se ligeiramente flectidas e avançadas, a perna dianteira esquerda está, ainda, avançada e a
traseira, do mesmo lado, encontra-se flectida e atrasada, sugerindo marcha lenta. Possui cabeça
comprida e volumosa, levantada, com olho de forma amendoada, narina, boca, com a qual segu-
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FIG. 250 – Planta e cortes do compartimento reconhecido na camada 5.

CORTE Q4 – Q6 – Q38 – Q61

CORTE  Q7 – Q8 – Q34 – Q57



ra um ramo, e duas orelhas, a direita voltada para diante, tocando a moldura, e a oposta para
trás. O pescoço, não muito longo, traça delicada curvatura e o corpo, representado ligeiramente
na oblíqua, imprime à figura tanto a sensação de perspectiva como de movimento. A cauda,
curta como é comum aos cervídeos, está destacada do corpo. A pelagem foi representada atra-
vés de finíssimas incisões paralelas, que se observam sobretudo sobre os contornos do corpo e
do pescoço. As características anatómicas observadas, como o pescoço curto e a ausência de
armação, conduzem a classificarmos a representação descrita como corça ou veado jovem.

O ramo que o animal suporta, na boca, subdivide-se, logo abaixo do focinho, devendo o
segmento, interrompido pela fractura que amputou a placa, ligar-se a bolbo reticulado, com a
extremidade voltada para baixo, e de que se conserva ainda parte. A segunda ramificação passa
sob o pescoço do quadrúpede para, em seguida, desenvolver-se em ramos, com folhagem
múltipla, que preenchem o espaço deixado livre sobre o seu dorso e caírem, envolvendo os
quartos traseiros, até alcançarem a extremidade da perna mais recuada. Entre as pernas pos-
teriores descobre-se parte de outro elemento fitomórfico.

Julgamos que os restos de bolbo representado constituíram o elemento central da deco-
ração da placa, quando completa, podendo-se, portanto, concluir que o fragmento agora dado
a conhecer corresponde, aproximadamente, a cerca de metade do seu tamanho original. 

Exumámos um cossoiro de osso (Q57/C5-1), com forma troncocónica, oferecendo, na
zona mesial, decoração constituída por duas linhas incisas que delimitam cartela preenchida
com semicírculos, com ponto central, dispostos em série. 

Recuperámos dois fragmentos de vidro, pertencendo um a parede de frasco, com cor cas-
tanha e, ainda, porção de possível pulseira (Q61/C5-1), de cor verde acastanhada.

A cerâmica constitui o espólio mais numeroso, somando 1703 fragmentos, embora, em
certos casos, se encontrem muito fracturados. O seu estudo em relação às pastas, formas e
motivos decorativos, permitiu reconhecer os grupos, ou classes, mencionados no quadro VII.

QUADRO VII
Cerâmicas da camada 5.

Pastas e sup Claras Claras Cl. esm. Claras Claras Claras Vermelhas TOTAIS
esmalt. refle. br. dec. esmalt vidradas

Tipos/Classes Formas branco metáli. ve. cast. verde

Loiça de mesa taças 12 2 15 – 16 8 25 78
0,70% 0,10% 0,88% – 0,94% 0,48% 1,47% 4,47%

púcaros – – – – – 73 60 133
– – – – – 4,30% 3,52% 7,82%

jarros/jarras – – – 3 – 84 96 183
– – – 0,17% – 4,97% 5,64% 10,78%

garrafa – – – – – 1 – 1
– – – – – 0,05% – 0,05%

Loiça de cozinha alguidares – – – – – 1 3 4
– – – – – 0,05% 0,18% 0,23%

frigideiras – – – – – – 10 10
– – – – – – 0,59% 0,59%

panelas – – – – 15 – 995 1010
– – – – 0,89% – 58,44% 59,33%

tampas – – – – 1 – 3 4
– – – – 0,05% – 0,18% 0,23%

Loiça de cântaros – – – – – 41 171 212
armazenamento – – – – – 2,40% 10,04% 12,44%

potes – – – – – 2 – 2
– – – – – 0,10% – 0,10%

talhas – – – – – – 2 2
– – – – – – 0,10% 0,10%

Contentor lucernas – – – – – 1 2 3
de fogo – – – – – 0,05% 0,11% 0,16%

n/ identificadas vasilhas – – – – – – 61 61
– – – – – – 3,59% 3,59%

TOTAL 12 2 15 3 32 211 1428 1703
0,70% 0,10% 0,88% 0,17% 1,88% 12,40% 83,87% 100%
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3.5.1.1. Cerâmicas - pastas e tratamento das superfícies 
1) Doze fragmentos (0,70%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos, calcários e nódulos de
barro cozido, de grão fino.
O núcleo das paredes é de cor rosada, rosada acastanhada ou bege clara (5YR 8/4; 5YR
6/3; 7.5YR 7/4; 10YR 7/3). As superfícies apresentam esmalte, aderente e pouco bri-
lhante, de cor branca.

2) Dois fragmentos (0,10%) foram fabricados com pasta muito homogénea e compac-
ta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor
bege amarelada (10YR 8/4) e as superfícies apresentam esmalte, aderente e brilhante,
de cor branca, com decoração de cor dourada, utilizando a técnica do reflexo metálico.

3) Quinze fragmentos (0,88%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão finíssimo a
fino.
O núcleo das paredes é de cor rosada ou cinzenta clara (7.5YR 8/4; 7.5YR 7/2; 5Y 7/2)
e as superfícies oferecem esmalte, aderente e pouco brilhante, de cor branca, por vezes
algo esverdeada.

4) Três fragmentos (0,17%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, de grão finíssimo a
fino.
O núcleo das paredes é de cor branca ou bege rosada (2.5Y 8/2; 5YR 6/4) e as super-
fícies mostram esmalte, aderente mas sem brilho, de cor verde.

5) 32 fragmentos (1,88%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como calcários e quartzo-
sos, de grão médio e, alguns, grosseiros.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha acastanhada, rosada, bege rosa-
do ou branca (2.5YR 5/4; 2.5YR 5/8; 10YR 8/2; 5YR 6/3; 5YR7/4). Uma ou ambas super-
fícies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada.

6) 211 fragmentos (12,40%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como calcários e
quartzosos, de grão fino a médio e, alguns, grosseiros.
O núcleo das paredes é de cor branca, rosada, castanha clara ou cinzenta clara (5YR 6/1;
5YR 7/1; 5YR 8/3; 5YR 7/3; 5YR 7/4; 10YR 8/2; 10YR 8/4; 7.5YR 8/4; 7.5YR 5/2; 
2.5Y 8/2; 5Y 8/2; 10YR 6/2). As superfícies oferecem cor semelhante à do núcleo ou
aguada mais clara. Quando o núcleo é de cor cinzenta as paredes são rosadas.

7) 1428 fragmentos (83,87%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzíticos e
calcários, de grão médio e, alguns, grosseiros.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha, castanha ou cinzenta (2.5YR
5/8; 10R 5/6; 10R 5/8; 2.5YR 4/0; 2.5YR 5/6; 5YR 5/1; 2.5YR 4/8; 2.5YR 3/0; 2.5YR 4/6;
2.5YR 4/2; 2.5YR 5/0). As paredes apresentam cor semelhante à do núcleo e, no caso
deste ser de cor cinzenta, são cor-de-laranja ou vermelhas.
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3.5.1.2. Formas e decorações
3.5.1.2.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca
Identificámos somente fragmentos de taças. Possuímos três pequenos pedaços con-

tendo porção do bordo (0,18%), com lábio de secção semicircular. Oito exemplares perten-
ceram a paredes (0,47%) e um mostra parte do pé (0,05%), baixo e em anel.

3.5.1.2.2. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca e 
com decoração de reflexo metálico (dourado ou negro)
Descobrimos dois fragmentos de taças, esmaltadas e com decoração de reflexo metáli-

co, um contendo porção do bordo (Q1/C5-1) e o outro (Q10/C5-2) com parte do fundo e do
pé. Um deles (Q1/C5-1) apresenta as superfícies com esmalte, de muito boa qualidade, ade-
rente e brilhante, de cor branca, decoradas, em ambos lados, com pintura de tom dourado.
A superfície interna oferece parte de inscrição, em caracteres cúficos, inserida em cartela,
delimitada por duas linhas paralelas. Uma daquelas linhas contorna o lábio da peça.
Observa-se, ainda, restos de motivo que, possivelmente, integraria ornamentação floral ins-
crita em grande círculo, também paralelo ao bordo da taça. A superfície externa mostra dois
segmentos de círculos, concêntricos, dourados.

O outro fragmento (Q10/C5-2) possui porção da carena, do fundo e do pé, baixo, em
anel. A superfície interna apresenta esmalte de cor negra, bem fixado e com brilho metáli-
co. A superfície externa não foi esmaltada e oferece tom ligeiramente mais escuro que o da
cor da pasta.

3.5.1.2.3. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca, 
com decoração de cor verde, castanha escura ou negra (policromas)
Dispomos, apenas, de fragmentos de taças, tendo quatro deles porção do bordo, sendo

um (Q38/C5-1) espessado e demarcado por incisão, no exterior, com lábio de secção semi-
circular. Os restantes (Q10/C5-4; Q3/C5-8; Q34/C5-1) oferecem bordo, extrovertido e demar-
cado por incisão, com lábio de secção semicircular. Nas superfícies interiores, observa-se
decoração constituída por pingos ou semicírculos, pintados sobre o bordo, de cor castanha a
negra de manganês (Q3/C5-8; Q10/C5-4). Também se registaram bandas concêntricas, pre-
enchidas por ponteado, naquela mesma cor e mostrando, ainda, manchas de cor verde água
(Q10/C5-3; Q38/C5-1). No interior do único fragmento de fundo encontrado foi pintada qua-
drícula, irregular, delimitada de cor negra, onde intercalam quadrados preenchidos de cor
verde água com outros em reserva (Q15/C5-3). Motivo mais elaborado é o formado por duas
bandas, rectangulares, pintadas de cor verde e delimitadas por linhas, escorridas, de cor
negra. No interior do fundo de um dos exemplares reconhece-se restos de faixa pseudoepi-
grafada (Q34/C5-1). Exumámos fragmento de taça, contendo porção da parede e uma asa
(Q3/C5-9), que oferece, na zona mesial, duas linhas incisas.

3.5.1.2.4. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor verde
Recolhemos três fragmentos de paredes de jarros ou de jarras (0,17%), mostrando um

deles (0,05%) o arranque da extremidade inferior da asa.

3.5.1.2.5. Cerâmicas, com pastas de cores claras, vidradas 
Identificámos fragmentos de taças, panelas e de tampa.
Os fragmentos de taças somam dezasseis (0,94%). Destes, dispomos de cinco, muito

pequenos (0,29%), contendo porção do bordo, sendo um deles algo extrovertido e com lábio
de secção semicircular (Q10/C5-1). Os restantes oferecem, também, lábios com secção semi-
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circular. Onze exemplares pertenceram a paredes (0,65%) mostrando, apenas um (0,05%),
decoração na superfície interior, de cor castanha escura, constituída por linha, irregular,
escorrida.

As panelas encontram-se representadas por quinze fragmentos (0,89%), treze dos
quais (0,79%) mostram porção da parede, sendo vidrada somente na superfície exterior.
Dois fragmentos são porções de asas (0,10%). 

Um fragmento corresponde a tampa (0,05%).

3.5.1.2.6. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (branca, rosada, 
castanha clara ou cinzenta clara)
Recuperámos fragmentos de taças, púcaros, jarros ou jarras, de garrafa, alguidar, potes,

cântaros e de lucerna.
Os fragmentos de taças são oito (0,48%). Destes, cinco exemplares (0,30%) contêm

porção do bordo, algo espessado no interior, tendo um deles (0,05%) restos de decoração,
pintada, de cor vermelha. Três pertenceram a fundos planos (0,18%), oferecendo dois
(0,12%) decoração, pintada, de cor vermelha.

73 fragmentos pertenceram a púcaros (4,30%). Destes, dez fizeram parte de bordos
(0,59%), tendo quatro decoração, pintada, de cor vermelha e, igual número, de cor negra. 54
fragmentos são porções de paredes (3,18%), tendo quinze exemplares decoração pintada, de
cor vermelha (0,88%), e nove (0,53%) de cor negra. Quatro fragmentos são partes de asas
(0,23%), tendo dois deles (0,11%) aguada de cor cinzenta clara e decoração, pintada, de cor
negra. Cinco fragmentos pertenceram a fundos (0,30%).

Os fragmentos de jarros ou jarras totalizaram 84 (4,97%). Três fizeram parte de bordos
(0,18%), tendo um deles aguada de cor cinzenta clara e decoração, pintada, de cor negra. Um
dos bordos (Q3/C5-6) é espessado e biselado no exterior, onde também está demarcado por
canelura. A secção do lábio é semicircular. A superfície externa encontra-se decorada por duas
linhas, incisas, paralelas ao bordo. Um dos fragmentos (Q3/C5-4), mostra bordo espessado e
extrovertido, com lábio biselado no exterior, oferecendo secção semicircular. 79 fragmentos
(4,67%) são porções de paredes, que em três exemplares (0,17%) conservam decoração
pintada, cor-de-laranja, e em oito de cor negra (0,47%). Um dos exemplares (Q3/C5-2) mos-
tra, na superfície externa, aguada, de cor branca, sobre a qual foi pintada, a cor-de-laranja, retí-
cula inscrita em cartela. Um fragmento fez parte de asa (0,06%) e outro apresenta porção do
fundo. 

Um fragmento de garrafa (Q3/C5-3) contém porção do bordo, espessado e vertical,
demarcado no exterior. O lábio, afilado, tem secção semicircular. As superfícies apresentam
aguada, de cor branca, e, na exterior, sob o lábio, oferece linha pintada cor-de-laranja.

Um fragmento contém porção do bordo, extrovertido, de alguidar (0,05%).
Dois fragmentos, contendo porção do bordo, pertenceram a potes. Um daqueles

(Q10/C5-6) mostra bordo ligeiramente espessado e demarcado no exterior. O lábio apresen-
ta secção semicircular. O outro (Q9/C5-2) exibe bordo ligeiramente espessado no interior,
com lábio aplanado superiormente.

Os fragmentos de cântaros totalizaram 41 (2,40%). Destes, apenas um exemplar con-
tém porção do bordo (0,06%).Trinta e sete fizeram parte de paredes (2,17%), mostrando
cinco (0,29%) restos de decoração pintada, de cor negra, e quinze (0,88%) apresentam, na
superfície exterior, linhas incisas, formando canelado. Dois fragmentos pertenceram a asas
(0,11%), tendo um deles restos de decoração pintada, de cor vermelha, e outro de cor negra.
Um pedaço fez parte de fundo (0,06%).

Um fragmento de lucerna (0,05%) revela porção da parede.
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3.5.1.2.7. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (cor-de-laranja, 
vermelha, castanha ou cinzenta)
Recolhemos fragmentos de taças, púcaros, jarros ou jarras, alguidares, frigideiras,

panelas, cântaros, lucernas, talhas e de tampas.
Os fragmentos de taças somaram 25 (1,47%). Dezoito correspondem a pequenas por-

ções de bordos (1,06%), tendo três (0,17%) decoração, pintada, de cor branca. Sete exempla-
res (0,41%) apresentam porção do fundo, com forma plana, tendo um deles (0,05%) deco-
ração, pintada, de cor branca.

Os púcaros encontram-se representados por 60 fragmentos (3,52%). Destes, dezoito per-
tenceram a bordos (1,06%), tendo treze (0,76%) restos de decoração, pintada, de cor branca,
sendo em dois (0,11%) constituída por reticulado e em três (0,17%) a pintura foi executada sobre
aguada de cor negra. 29 fragmentos (1,70%) são partes de paredes, que em 21 exemplares
(1,23%) mostram decoração pintada, de cor branca, sendo em dois (0,11%) sobre aguada de cor
cinzenta escura. Nove fragmentos correspondem a porções de asas (0,53%), tendo uma (0,05%)
pintura, de cor branca, e quatro pertenceram a fundos planos (0,23%).

Os fragmentos de jarros ou jarras totalizam 96 (5,64%). 17 exemplares (1,00%) contêm
parte do bordo, sendo um deles (Q9/C5-3) espessado exteriormente e algo extrovertido. 
O lábio, de secção semicircular, é algo aplanado superiormente, mostrando seis fragmentos
(0,35%) decoração pintada, de cor branca. 48 pertenceram a paredes (2,82%) tendo doze
(0,70%) decoração pintada, de cor branca, sendo em três (0,17%) sobre aguada de cor negra.
Um destes fragmentos (Q9/C5-1) mostra motivo reticulado, delimitado por duas linhas,
horizontais, da mesma cor. Sob aquela decoração oferece linha paralela àquelas. 28 fragmentos
são asas (1,64%), tendo quatro (0,23%) pintura de cor branca e sendo em um (0,11%) sobre
aguada de cor negra. Três fizeram parte de fundos (0,18%). 

Três fragmentos de alguidares (0,18%) contêm porção do bordo, sendo um (Q9/C5-4)
espessado e extrovertido, com lábio de secção semicircular.

Dez fragmentos pertenceram a frigideiras (0,59%), dois dos quais (0,11%) com porção
do bordo e lábio de secção semicircular. Três correspondem a partes de paredes (0,18%) e
cinco (0,30%) a sectores de fundos, planos, tendo um deles a superfície interior brunida.

995 fragmentos fizeram parte de panelas (58,44%). 68 daqueles (4,01%) conservam
parte do bordo, tendo quatro (0,23%) decoração pintada, de cor branca, sendo em um
(0,05%) sobre aguada de cor negra. Dois dos bordos (Q3/C5-7; Q3/C5-1) são verticais, com
lábio de secção semicircular e têm colo estrangulado. Um exemplar (Q3/C5-1) mostra deco-
ração pintada, de cor branca, constituída por linha sobre o bordo, outra sobre o colo e uma
terceira, em forma de arco de círculo, na superfície exterior do corpo. A ornamentação de
outro fragmento foi aplicada sobre aguada e apresenta linha pintada, de cor branca, sobre o
bordo, outra no colo e, uma terceira, em arco de círculo, no corpo. 858 fragmentos (50,39%)
pertenceram a paredes, que em 70 exemplares (4,11%) apresentam restos de decoração pin-
tada de cor branca, sendo em 27 (1,58%) sobre aguada de cor cinzenta escura a negra. 33
fragmentos contêm porções de asas (1,93%) e trinta e seis (2,11%) mostram sectores de
fundo, conservando todos vestígios de utilização ao fogo.

Os fragmentos de cântaros somaram 171 (10,04%). Destes, nove exemplares (0,53%)
contêm porção do bordo, tendo oito (0,47%) decoração pintada, de cor branca, sendo em
quatro (0,23%) sobre aguada de cor cinzenta escura a negra. Um dos bordos (Q3/C5-5) é
espessado e extrovertido, sendo demarcado, exteriormente, por incisão. O lábio mostra sec-
ção semicircular com a superfície superior aplanada. A superfície exterior oferece três linhas
paralelas pintadas, com bateria de pincéis, de cor branca. Dois fragmentos (0,11%) de gar-
galos apresentam, também, pintura de cor branca. 140 dos exemplares (8,22%) correspon-
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dem a porções de paredes, apresentando 32 (1,87%) pintura de cor branca, sendo em treze
(0,75%) sobre aguada de cor negra. Dezasseis fragmentos são pedaços de asas (0,94%), tendo
duas (0,11%) aguada de cor negra e pintura de cor branca. Quatro fragmentos fizeram parte de
fundos (0,24%).

Dois fragmentos pertenceram a lucernas (0,11%), contendo ambos porção do bico e ofe-
recendo um deles aguada, de cor negra, e restos de decoração, pintada, de cor branca.

Encontraram-se restos de duas talhas (0,11%). Uma, quase completa, foi recuperada in situ
contendo porção do corpo, do bordo e o fundo (Q38/C5-2). Mostra corpo de forma ovóide alon-
gada, bordo extrovertido, com lábio de secção semicircular algo biselado e assenta em fundo
plano. A superfície exterior oferece, no início do corpo, decoração executada “a pente”, consti-
tuída por linha em ziguezague a que se adossaram semicírculos concêntricos. Trata-se de pos-
sível representação do cordão da felicidade. O outro fragmento mostra porção da parede.

Três fragmentos fizeram parte de tampas (0,18%), contendo dois (0,12%) porção do
bordo e um (0,06%) da pega, em botão.

61 fragmentos (3,59%) correspondem a porções de paredes de vasilhas que, dada a
reduzida dimensão, impediram a identificação formal.

3.5.2. Integração cultural
3.5.2.1. Placa de marfim
Desconhecemos qual o tipo de objecto que integraria a placa do Castelo de Silves.

Todavia, a sua função claramente decorativa e a própria utilização de matéria-prima sum-
ptuária, indicam luxuosa peça compósita, sugerindo-nos a a informação disponível tratar-se
de pequeno cofre ou outro móvel de dimensões reduzidas.

A esmerada decoração que o fragmento oferece, em ambos lados, indica ter feito parte
de estrutura onde aquelas superfícies estivessem devidamente visíveis e valorizadas. De
facto, dadas as dimensões e forma, poderia pertencer tanto à tampa de uma caixa ou cofre,
como a elemento de cadeira ou da porta de pequeno armário. Teria, provavelmente, função
semelhante a placa, também de marfim, e de forma sub-rectangular, mostrando as duas
superfícies decoradas com representações de figuras humanas, de que o Museu do Louvre
guarda fragmento. Esta foi atribuída às produções iranianas ou iraquianas, do século XII
(Migeon, 1927, p. 339, fig. 147).

O fragmento de placa insculturada de Silves encontrava-se, conforme referimos, inte-
grado em contexto correspondendo ao abandono das estruturas califais, de finais do século X.
Julgamos ser a primeira peça deste tipo descoberta em nível arqueológico, fazendo parte de
complexa sucessão estratigráfica.

Com cronologia idêntica à mencionada conhecemos, em Portugal, outra peça inscultu-
rada; o belíssimo cofre, pertencente ao Tesouro da Sé de Braga (Almeida, 1986, p. 72, 87, 88;
Gómez-Moreno, 1951, p. 299, fig. 365; Lacerda, 1942, p. 172). Este, oferece corpo cilíndrico,
tampa hemisférica, com botão terminal, tal como iconografia muito rica, ordenada a partir de
teoria de arcos ultrapassados, onde se inscreveram elaboradas composições e participam figu-
ras humanas e de animais. Ali se detectam representações de aves e de cervídeos, por vezes
inscritas em cartelas circulares ou polilobuladas, que constituem bons paralelos para as figu-
rações da placa de Silves. De igual modo, todo o espaço foi preenchido com elementos vege-
talistas que incluem, como no exemplar algarvio, bolbos e folhagens múltiplas. Na base da
tampa do cofre referido, e que tem vindo a ser atribuído a oficina cordovesa, observa-se ins-
crição, em caracteres cúficos, que permitiu a sua datação entre 1004 e 1008.

São bastante acentuadas as similitudes temáticas e estilísticas encontradas na iconogra-
fia de ambas peças, nomeadamente no modo de representar tanto as aves como os quadrú-
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pedes, que no cofre de Braga mostram idêntico movimento contido e comportamento, assim
como pormenorização semelhante. O tema da ave de rapina está presente nas duas peças, tal
como o do cervídeo que segura, na boca, ramo. O preenchimento exaustivo dos espaços com
motivos fitomórficos acusam, também, soluções idênticas, face ao que se tem denominado
“horror ao vazio”, tal como a ocorrência de reportório comum aos dois marfins, onde se des-
tacam, como notámos, os bolbos e as complexas ramagens múltiplas, suportadas por caules
igualmente subdivididos, os aproximam. No entanto, observa-se no cofre de Braga a utiliza-
ção do trépano, aspecto que não se encontra na placa de Silves e que julgamos ser indicativo,
a par de maior profundidade dada à escultura e de maior minúcia nos pormenores e acaba-
mentos, não só de móvel com importância e requinte superiores, como possivelmente algo
mais tardio. Recordemos que a técnica do trépano é recorrente na ornamentação arquitectó-
nica, nomeadamente em capitéis muito elaborados, dos finais do Califado.

Tanto as representações de aves de rapina como as de cervídeos, embora com varian-
tes, constituem elementos decorativos recorrentes, isolados ou integrados em cenas de
carácter cinegético, de peças de marfim, madeira ou metal.

A figuração de águia que maiores semelhanças oferece com o exemplar de Silves,
encontra-se no centro da tampa da caixa de Leire, conservada na catedral de Pamplona, e
datada nos primeiros anos do século XI. Terá sido realizada em 1005, nas oficinas cordove-
sas, sob encomenda de Al-Mansour, e foi atribuída, por Gómez-Moreno, à escola de Halaf
(Gómez-Moreno, 1951, p. 299, fig. 364; Migeon, 1927, p. 352, fig. 254). A águia figurada
nesta caixa surge inserida em cartela circular, definida por entrelaçado, mostra a cabeça vira-
da para o lado esquerdo, com o bico junto da asa; do mesmo lado, e nos pés, segura, pelo
dorso, pequeno animal, possivelmente, um coelho ou lebre. Ambas asas estão abertas, em
V, como no exemplar de Silves e as penas foram, de igual modo, figuradas. Os espaços em
torno à cena referida apresentam motivos vegetalistas.

Os cervídeos, bem representados nos marfins produzidos no al-Andalus, oferecem mor-
fologia bem proporcionada, com pescoços e pernas esbeltas e, muitas vezes, armações, impri-
mindo ao conjunto graciosidade e elegância. Este mesmo espírito aparenta estar presente na
figura zoomórfica da placa de Silves, por certo mostrando, como referimos, uma corça ou veado
jovem, oferecendo semelhanças com as gazelas figuradas na caixa de Leire (Lévi-Provençal e
Torres Balbás, 1982, p. 738, figs 572, 574). Todavia, aqueles quadrúpedes participam em cenas
de carácter cinegético, sendo vítimas do ataque de leões, ladeados por motivos vegetalistas onde
se observam bolbos, com o corpo segmentado, tal como na peça de Silves. É interessante notar-
mos o uso do trépano no cofre de Leire, dada a proximidade estilística com a caixa da Sé de
Braga. Bolbos, integrando a “árvore da vida” encontram-se esculpidos na peça de Braga, como
na de Leire e em outra caixa, conservada na igreja paroquial de Fitero (Navarra) (Ferrandis,
1935, p. 37, 63, est. X). Este móvel foi decorado, apenas, com motivos fitomórficos delimitados
por moldura simples, aspecto que se verifica na pequena placa de Silves, e uma inscrição na
tampa indica ter sido executado em Medinat-az-Zahra, no ano de 966, sendo obra de Halaf. 
É sua contemporânea outra caixa, hoje no Museu das Artes Decorativas de Paris, que mostra,
também, somente decoração vegetalista, embora mais geometrizante, dado o movimento con-
ferido aos caules sugerirem cartelas, e demonstrando proveniência distinta.

Os paralelos detectados para o fragmento de placa insculturada em apreço, indicam que
esta pode ter sido produzida, numa oficina cordovesa, entre os anos 966 e 1008. Estas datas
correspondem, como indicámos, à elaboração das caixas de marfim de Fitero e de Braga.

A gramática decorativa utilizada na peça de Silves, circunscrita ao interior de uma mol-
dura simples e a ausência do trépano, conduzem-nos ao círculo das produções atribuídas à ofi-
cina cordovesa de Halaf, com cronologia em torno aos inícios do último quartel do século X.
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A temática observada na placa de Silves é, conforme indicámos, a da prática cinegética,
também detectada na decoração cerâmica do mesmo período e cara às élites muçulmanas,
dado substituir, em termos estratégicos e psicológicos, a actividade bélica, conferindo-lhes
estatuto e prestígio social.

3.5.2.2. Cerâmicas 
As cerâmicas atribuídas ao século X e que utilizam, como decoração, a técnica do refle-

xo metálico e faixas epigrafadas junto ao bordo, como vimos em um dos exemplares do
Castelo de Silves (Q15/C5-1), são escassas na Península. 

No entanto, a existência daquelas é conhecida nomeadamente em Medinat-az-Zahra
(Córdova), onde Lévi-Provençal e Torre Balbás as consideram como importações orientais
(Lévi-Provençal e Torres Balbás, 1982, p. 780). 

Embora nos fragmentos contendo bandas epigráficas, mencionados pelos autores cita-
dos, aquelas estejam rodeadas por motivos decorativos, semelhantes aos representados nas
peças por eles publicadas, são, de facto, substancialmente diferentes do exemplar de Silves.
Pensamos, que os fragmentos de Medinat-az-Zahra sustentam paralelos com produções das
oficinas de Samarra, onde as mais antigas pinturas, de reflexo metálico, mostram faixas epi-
grafadas, apresentando idênticos traços largos e de aspecto gestual.

A banda epigrafada da peça de Silves encontra estreitas similitudes em fragmento de
taça, hoje no Museu Benaki de Atenas, de proveniência egípcia, datada do século X, mas
decorada nas cores verde e negra, mostrando, igualmente, restos de inscrição sobre fundo
esmaltado de cor branca (Philon, 1980, p. 55, fig. 116, est. V).

As primeiras cerâmicas que utilizaram a técnica do reflexo metálico como efeito decorativo,
em ambas superfícies, estão datadas do início do século IX e provêm de Samarra, Fustat e do Norte
da Tunísia (Grabar, 1984, p. 208; Smith, 1985, p. 27; Wilkinson, 1973, p. 138). Segundo Gómez-
Moreno a produção peninsular de cerâmicas com decoração de reflexo metálico, e boa qualidade
de fabrico, só se deve ter iniciado nos finais do século X e distingue-se das restantes, particular-
mente por mostrar apenas ornamentação na superfície interior (Gómez-Moreno, 1951, p. 314). 

Como observámos, o exemplar de Silves apresenta pinturas nas duas superfícies o que ali-
ado, ainda, à sua alta qualidade de fabrico, conduz a classificá-lo como importado. Devido à ins-
crição, que conforme mencionámos é em caracteres cúficos e aos restantes atributos indicados,
podemos atribuí-lo às produções de Fustat, no Egipto, e à época da dinastia Fatimida.

Entre as produções daquelas oficinas devemos mencionar os, também, raros fragmen-
tos de taças decoradas com bandas epigrafadas de reflexo metálico, presentemente nos
Museus do Cairo e de Atenas, que se encontram marcadas com o nome de Muslim ibn al-
Dalhan, artista que as terá fabricado (Contadini, 1998, p. 79, 80, figs 27, 30). Este artífice
trabalhou, conforme consta das bandas epigrafadas nas peças, durante o reinado de al-
Hahim (996-1021) e poderia ter sido na sua oficina que se executou o fragmento da Silves.
Todavia, só a comparação de análises físico-químicas, tanto da peça de Silves como das exis-
tentes nos museus mencionados, poderão confirmar ou não esta hipótese.

A taça (Q10/C5-2), da qual possuímos porção do pé, com esmalte de cor negra, encon-
tra paralelos formais e decorativos em peça proveniente de Córdova e que guarda o Museu
Arqueológico daquela cidade, tal como em uma outra publicada por J. Zozaya, sendo ambas
datadas no século X (Lévi-Provençal e Torres Balbás, 1982, fig. 652; Zozaya, 1980, fig. 7C).

O fragmento de taça (Q10/C5-4) com as superfícies esmaltadas, de cor branca, e deco-
ração de cor negra, formada por semicírculos entrecruzados, sobre o bordo, é idêntica às pre-
cendentes de Cervera (Madrid), Valência e, especialmente, às produções de Medina Elvira.
As taças desta oficina, datadas no século X, podem apresentar o interior dos semicírculos,
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junto ao bordo, preenchido com manchas, normalmente em tons de verde (Bazzana, 1983,
fig. 27; Gómez-Moreno, 1951, p. 317; Retuerce e Zozaya, 1986, p. 104, fig. 21-5 e 7).

Na camada mais antiga do Castelo de Silves encontrámos dois fragmentos (Q3/C8-39;
Q3/C8-41) decorados com semicírculos pintados, de cor negra sobre o bordo, sendo prová-
vel que tais cerâmicas constituam os protótipos da ornamentação observada nas peças do
século X (Q10/C5-4), acima referidas.

Os fragmentos de taças esmaltadas policromas (Q38/C5-1; Q10/C5-3), com decoração
formada por bandas concêntricas, pintadas na cor verde e contornadas de cor negra, acom-
panhadas por ponteado desta mesma cor, têm analogias formais e decorativas com exemplar
recolhido na fortificação de Mesa de Setefilla (Sevilha), onde tal temática foi associada à
representação de um animal e atribuída ao século X. Integra o mesmo tipo de produção,
exemplar recuperado no Castelo Velho de Alcoutim, com idêntica atribuição cronológica e,
também, peça proveniente da escavação que efectuámos junto a torre albarrã da medina de
Silves (Silv. 2) (Catarino, 1999, p. 116, est. II 12; Fernandes e Carvalho, 1997, p. 330, fig. 
4-28; Kirchner i Granell, 1986, p. 151, fig. 4, est. 2). 

Encontramos ainda ornamentação em bandas, acompanhadas por ponteado, sobre o
bordo de jarro, decorado com a técnica da corda seca, proveniente de Maiorca e datado por
Rosselló-Bordoy como sendo do século X (Retuerce e Zozaya, 1986, p. 214, fig. 38-7;
Rosselló-Bordoy, 1978, fig. 64). Um fragmento de cerâmica de Calatalifa (Madrid), com a
mesma cronologia, mostra, de igual modo, faixas pintadas, embora sem o característico pon-
teado (Retuerce e Zozaya, 1986, p. 113, fig. 28-10).

Um possível modelo para o tema que temos vindo a mencionar, representado na taça
do Castelo de Silves, pode ser observado em exemplar (Q3/C8-38), proveniente da camada 8
(século VIII), do mesmo arqueossítio. Este mostra, em relação à peça do século X, melhor
qualidade de fabrico, que pode ser observada tanto na pasta como no esmalte e, até, na boa
fixação das tintas empregues.

O motivo decorativo com banda rectangular e faixa pseudoepigrafada (Q34/C5-1), por ora
incompleto, não tem paralelos directos no Al-Andalus. No entanto, existem, na Península
Ibérica, taças com decoração epigráfica, atribuídas ao século X, recolhidas em Medinat-az-Zahra
(Córdova), Valência, Sagunto e Gormaz (Bazzana, 1983, fig. 33; Pavón Maldonado, 1972, fig. 5;
Retuerce e Zozaya, 1986, p. 101, figs. 5-15). A utilização da epigrafia, na decoração vascular, pare-
ce ter proveniência exógena, pois no Oriente têm-se detectado peças esmaltadas, com decoração
policroma, onde se observa aquele tema. Em Tureng Tepe (Irão) exumaram-se alguns exempla-
res, no período VII C, datados no século IX (Boucharlat et alii, 1987, p. 153, fig. 30c, est. 151a).

É provável que as taças esmaltadas do Castelo de Silves, com decoração policroma,
encontradas em contexto do século X, sejam produções peninsulares, provenientes de um
ou mais centros andaluzes, seguindo modelos orientais ou, mesmo, reproduzindo, em
alguns casos, formas e decorações anteriores.

3.5.3. Datações absolutas
Dispomos, para este nível, de quatro datações radiocarbónicas, obtidas a partir de car-

vões que indicam as seguintes cronologias: 880±60 BP (ICEN-571); 1060±35 BP (ICEN-
877); 1160±35 BP (ICEN-672) e 900±45 BP (ICEN-1185).

Aquelas datas, uma vez calibradas a 2 sigma, mostraram intervalos situados, respecti-
vamente, entre 1020-1270 d.C. (ICEN-571); 893-1022 d.C. (ICEN-877) 779-971 d.C. (ICEN-
672) e 1025-1251 d.C. (ICEN-1185), ou seja estatisticamente situados no século X e confir-
mando a atribuição corrente das características cerâmicas policromas, como dos restantes
materiais que as acompanham, no Período Califal.
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3.5.4. Catálogo – Camada 5
3.5.4.1. Marfim e osso

Q57/C5-1-COSSOIRO
De osso. Mostra forma ovóide achatada. A superfície mesial encontra-se decorada por
teoria de círculos finamente gravados, com ponto central, dispostos na horizontal,
rodeados por duas linhas, também horizontais. A perfuração central é cilíndrica e tem
0,006 m de diâmetro. Mede 0,020 m de diâmetro máximo e 0,012 m de altura.
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FIG. 251 – Fragmento da placa de marfim, anverso e reverso.

FIG. 252 – Fragmento da placa de marfim (ampli. X1,5).

Q3/C5-1



Q3/C5-1-FRAGMENTO DE PLACA
De marfim, contendo uma das suas extremidades, com forma sub-rectangular, medin-
do 0,041 m de comprimento, 0,038 m de largura e 0,006 m de espessura máxima. 
O topo superior apresenta-se aplanado, sendo o inferior e o lateral biselados. Mostra
cor bege e pátina de cor castanha clara, assim como grande fractura diagonal a toda a
altura. Ambas superfícies oferecem ornamentação insculturada, delimitada por fina
moldura, demarcada por incisão. O espaço decorado mede 0,027 m de altura. Em
redor, sobre os bordos das duas faces, observam-se estreitas linhas incisas (bordo infe-
rior) ou pequenos entalhes verticais paralelos entre si (bordo superior). Estreita mol-
dura que enquadra a composição. As pernas direitas do quadrúpede mostram-se ligei-
ramente flectidas e avançadas, a perna dianteira esquerda está, ainda, avançada e a tra-
seira, do mesmo lado, encontra-se flectida e atrasada, sugerindo marcha lenta. Possui
cabeça comprida e volumosa, levantada, com olho de forma amendoada, narina, boca,
com a qual segura um ramo, e duas orelhas, a direita voltada para diante, tocando a
moldura da placa, e a oposta para trás. O pescoço, não muito longo, traça delicada cur-
vatura e o corpo, representado ligeiramente na oblíqua, imprime à figura tanto a sen-
sação de perspectiva como de movimento. A cauda, curta como é comum aos cervíde-
os, está destacada do corpo. A pelagem foi representada através de finíssimas incisõ-
es paralelas que se observam sobretudo sobre os contornos do corpo e do pescoço. As
características anatómicas observadas, como o pescoço curto e a ausência de armação,
conduzem-nos a classificar a representação descrita como uma corça ou veado jovem.
O ramo que o animal suporta, na boca, subdivide-se, logo abaixo do focinho, devendo
o segmento, interrompido pela fractura que amputou a placa, ligar-se a um bolbo reti-
culado, com a extremidade voltada para baixo, e de que se conserva ainda parte. 
A segunda ramificação passa para o pescoço do quadrúpede para, em seguida, desen-
volver-se em ramos, com folhagem múltipla, que preenchem o espaço deixado livre
sobre o seu dorso e caírem, envolvendo os quartos traseiros, até alcançarem a extre-
midade da perna mais recuada. Entre as duas pernas posteriores descobre-se parte de
um outro elemento fitomórfico. Julgamos que os restos de bolbo representados cons-
tituíram o elemento central da decoração da placa, quando completa, podendo-se, por-
tanto, concluir que o fragmento agora dado a conhecer corresponde, aproximada-
mente, a cerca de metade do seu tamanho original.

3.5.4.2. Vidro

Q61/C5-1-BRACELETE
Fragmento com secção sub-rectangular, em vidro de cor verde. Media 0,060 m de diâ-
metro e a sua secção tem 0,012 m por 0,002 m.

3.5.4.3. Cerâmicas
3.5.4.3.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca e 
com decoração de reflexo metálico

Q1/C5-1-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é ligeiramente extro-
vertido e oferece lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homo-
génea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das
paredes é de cor bege amarelada (10YR 8/4) e as superfícies apresentam esmalte de boa
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FIG. 253 – Cerâmicas esmaltadas, artefactos de osso e de vidro (C5).

Q57/C5-1

Q61/C5-1

Q1/C5-1

Q10/C5-2

Q10/C5-4

Q10/C5-3
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qualidade, aderente e brilhante, de cor branca, encontrando-se decoradas com pinturas,
de cor dourada, utilizando a técnica do reflexo metálico. A superfície interna oferece
parte de inscrição, em caracteres cúficos, inserida em cartela, com 0,013 m de altura,
delimitada por duas linhas paralelas com 0,005 m de largura máxima. Uma destas
linhas contorna o lábio da peça. Observam-se restos de motivo decorativo, igualmente
dourado e que formaria decoração floral integrada em grande círculo, também parale-
lo ao bordo. A superfície externa mostra dois segmentos de círculos concêntricos, dou-
rados. O reflexo metálico, de tom ouro, é aplicado sobre a peça já esmaltada e utiliza
uma mistura de sulfato de cobre, óxido de ferro, enxofre e prata. Media 0,227 m de diâ-
metro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q10/C5-2-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com carena baixa, e do fundo. Este,
apresenta pé baixo e em anel. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, conten-
do elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor bege
(10YR 7/3) e a superfície interna oferece esmalte, de cor negra, bem fixado e com bri-
lho metálico. A superfície externa não foi esmaltada e mostra tom ligeiramente mais
escuro que o da cor do núcleo. Media 0,165 m de diâmetro no pé e a espessura média
das paredes é de 0,006 m. 

3.5.4.3.2. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca, 
com decoração de cor verde e castanha escura ou negra (policroma)

Q10/C5-4-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é extrovertido, demarcado exte-
riormente por fina incisão, e mostra lábio de secção semicircular. Foi fabricada com
pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e
micáceos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara (7.5YR 7/2) e
as paredes são rosadas (7.5YR 8/4). As superfícies oferecem esmalte, aderente e pouco
brilhante, de cor branca, ligeiramente esverdeada. A superfície interior apresenta, junto
ao bordo, semicírculos entrecruzados, pintados de cor negra, com 0,025 m de diâmetro.
Media 0,196 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,006 m.

Q10/C5-3-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção da parede e ao início do fundo. Foi fabricada com
pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssi-
mo. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara (5Y 7/2) e as superfícies oferecem esmal-
te, aderente e pouco brilhante, de cor branca, ligeiramente esverdeada. A superfície inte-
rior mostra três linhas concêntricas, pintadas de cor negra, duas delas acompanhadas por
série de ponteados, da mesma cor. As duas primeiras linhas estão separadas 0,005 m e o
espaço que medeia entre a linha central e a mais interior é de 0,010 m. É possível que esta
peça fosse decorada, em volta do fundo, por círculos concêntricos de linhas contínuas
intercaladas com linhas ponteadas. A espessura média das paredes é de 0,004 m.

Q34/C5-1-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é extrovertido e tem lábio
de secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo
elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 8/3)



e as superfícies mostram esmalte, aderente mas sem brilho, de cor creme. A superfície inte-
rior oferece decoração constituída por cartela rectangular, delimitada por quatro linhas, pre-
enchida por motivos pseudoepigráficos. Esta decoração foi delineada na cor negra, sendo o
interior de cor verde água. Manchas das mesmas cores intercalam sobre o bordo. Media
0,260 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m
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FIG. 254 – Cerâmicas esmaltadas, com decoração policroma (C5). 

Q34/C5-1

Q38/C5-1
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FIG. 255 – Cerâmicas esmaltadas, com decoração policroma e exemplar vidrado (C5).

Q3/C5-8

Q3/C5-9

Q15/C5-1

Q10/C5-1



Q38/C5-1-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo.Este é ligeiramente espessa-
do e tem lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos de grão finíssimo. O núcleo das paredes é
de cor rosada (5YR 7/4) e as superfícies apresentam esmalte, aderente mas sem brilho, de
cor branca. A superfície interior oferece decoração constituída por quatro bandas circula-
res, delimitadas por linha, de cada lado, pintadas de cor negra e de cor verde água. O espa-
ço entre aquelas bandas foi preenchido com ponteado irregular, de cor negra. Sobre o
bordo, mostra, também, manchas espaçadas de cor verde água. Media 0,284 m de diâ-
metro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q3/C5-8-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Mostra bordo, extrovertido,
demarcado por incisão no exterior, com lábio de secção semicircular. Foi fabricada com
pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finís-
simo. O núcleo das paredes é de cor branca (2.5Y 8/2) e a superfície exterior mostra
vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha amarelada de antimónio. A superfície
interior oferece esmalte, aderente mas sem brilho, de cor branca. Esta apresenta deco-
ração, constituída por, possível, motivo estrelar, de cor verde, tendo sobre o bordo man-
chas, espaçadas, de cor castanha escura, assim como linha escorrida. Media 0,288 m
de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q3/C5-9-TAÇA CARENADA
Fragmento correspondendo a porção da parede e a uma asa-cega. Foi fabricada com
pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssi-
mo. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/3) e ambas superfícies mostram agua-
da de cor branca (2.5YR 8/2). A asa e parte da superfície exterior apresentam esmalte,
aderente e brilhante, de cor verde. Oferece, sobre o volume mesial e um pouco acima da
carena, duas linhas horizontais incisas. A espessura média das paredes é de 0,004 m.

Q15/C5-1-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Este é plano. Foi fabricada com pasta
muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O
núcleo das paredes é de cor bege rosada (5YR 6/4) e a superfície exterior mostra vidrado,
aderente e algo brilhante, de cor castanha amarelada. A superfície interior apresenta esmal-
te, bem fixado mas sem brilho, de cor branca ou creme. Esta oferece decoração, constituí-
da por quadriculado, delimitado por linhas de cor negra, onde intercalam quadrados pre-
enchidos a cor verde com outros em reserva. A espessura média das paredes é de 0,004 m.

3.5.4.3.3 Cerâmica, com pasta cor-de-laranja e superfícies vidradas

Q10/C5-1-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é extrovertido e apresenta lábio
com secção semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo
elementos, não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino. O núcleo das
paredes é cor-de-laranja (2.5YR 6/8) e as superfícies apresentam vidrado, muito ade-
rente e brilhante, de cor castanha clara amarelada (melada). Media 0,132 m de diâme-
tro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m. 

450
SILVES (XELB) – UMA CIDADE DO GHARB AL-ANDALUS: A ALCÁÇOVA



3.5.4.3.4. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (cinzenta ou bege)

Q3/C5-3-GARRAFA
Fragmento correspondendo a porção do gargalo, estrangulado, e do bordo. Este é espes-
sado e vertical, estando demarcado no exterior por ressalto. O lábio, bem individualiza-
do, mostra secção semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo das pare-
des é de cor bege amarelada (10YR 8/4) e as superfícies apresentam aguada de cor bran-
ca. Sobre a superfície exterior do bordo observa-se linha pintada, cor-de-laranja (2.5YR
5/8), com 0,005 m de largura. Media 0,076 m de diâmetro no bordo e a espessura
média das paredes é de 0,004 m. 

Q3/C5-4-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado e extrovertido. O lábio
é biselado no exterior e oferece, na parte superior, secção semicircular. Foi fabricada
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão muito
fino. Tanto o núcleo como a superfície das paredes são de cor branca amarelada (5Y
8/2). Media 0,107 m diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,006 m. 

451
A ALCÁÇOVA

Q3/C5-3

Q3/C5-4

Q10/C5-6

Q9/C5-2

Q3/C5-2

FIG. 256 –  Cerâmicas com pastas de cores claras (C5).



Q10/C5-6-POTE
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é ligeiramente espessado e demarca-
do, no exterior, por canelura. O lábio, mais fino, apresenta secção semicircular. Foi fabri-
cado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos,
micáceos e calcários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/6)
e as superfícies apresentam aguada de cor um pouco mais clara que aquela. A superfície
exterior encontra-se decorada com duas linhas pintadas, cor-de-laranja (2.5YR 4/8), uma
horizontal, com largura variável, sob o bordo, e outra sobre o corpo. Media 0,126 m de 
diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.
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FIG. 257 – Cerâmicas com pastas de cores claras e de cor vermelha (C5).
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Q9/C5-2-POTE
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é sub-vertical, ligeiramente espes-
sado no interior, e mostra lábio com a superfície superior quase plana. Foi fabricado
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão muito
fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor cinzenta clara (10YR
7/2). Sobre o bordo observa-se, pintada, linha de cor negra. Media 0,155 m de diâmetro
no bordo e a espessura média das paredes é de 0,006 m.

Q3/C5-2- JARRO OU JARRA
Fragmento, correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes
é de cor bege rosada (5YR 7/4) e a superfície interna é daquela mesma cor. A superfície
externa apresenta aguada, de cor branca, sobre a qual foi pintada, a cor-de-laranja
(2.5YR 5/8), retícula inscrita em cartela. Esta mede 0,010 m de altura e as linhas, hori-
zontais, que formam a cartela têm 0,006 m de largura. Cerca de 0,005 m abaixo, ofe-
rece outra linha, pintada na mesma cor, com 0,006 m de largura. A espessura média
das paredes é de 0,006 m. 

Q3/C5-6-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado e tem secção triangu-
lar, ou em bisel, encontrando-se demarcado, no exterior, por canelura larga. Foi fabri-
cado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos
e calcários, de grão fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor bege
rosada (5YR 7/4). A superfície externa foi decorada por duas linhas incisas, horizontais,
situadas 0,018 m abaixo do bordo e separadas cerca de 0,005 m. Media 0,097 m de diâ-
metro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

3.5.4.3.5. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (vermelha ou castanha)

Q9/C5-3-JARRO OU JARRA
Fragmento, correspondendo a porção do gargalo e do bordo. Este é espessado exterior-
mente e algo extrovertido. O lábio oferece secção semicircular, embora seja ligeira-
mente aplanado na parte superior. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta,
contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino e,
alguns, de grão grosseiro. O núcleo das paredes é de cor vermelha (2.5YR 5/6) e as
superfícies apresentam aguada de cor negra. Media 0,108 m de diâmetro no bordo e a
espessura média das paredes é de 0,004 m. 

Q9/C5-4-ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado e extrovertido. O lábio
oferece secção semicircular, sendo aplanado na parte superior. Foi fabricado com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e cal-
cários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (l0R 5/8) e as
superfícies apresentam tom ligeiramente mais escuro. Media 0,334 m de diâmetro no
bordo e a espessura média das paredes é de 0,008 m.
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FIG. 258 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C5).

Q10/C5-5-TAMPA
Fragmento contendo porção do corpo e do bordo. O corpo oferecia forma troncocónica
e o bordo tem secção semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta,
contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo das
paredes é de cor vermelha (10R 4/6) e as superfícies, bem alisadas, são da mesma cor.
A superfície exterior mostra, sobre o bordo, três linhas, paralelas, pintadas de cor bran-
ca, com 0,020 m de comprimento e 0,005 m de largura, separadas cerca de 0,003 m.
Media 0,110 m de diâmetro no bordo, 0,023 m de altura e a espessura média das pare-
des é de 0,005 m.

Q3/C5-7-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Tinha forma globular, colo
estrangulado e bordo sub-vertical, com lábio de secção semicircular. Na parte superior do
corpo oferece canelura com 0,004 m de largura. Foi fabricada com pasta homogénea e

Q3/C5-5

Q3/C5-7



compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão
fino. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície interior é da mesma
cor do núcleo e a exterior, muito bem afagada, apresenta aguada de cor castanha escura,
encontrando-se decorada com linhas, pintadas, de cor branca. Exibe linha, horizontal,
sobre o bordo, e outra no colo, ambas com 0,005 m de largura, e mostra, ainda, uma
outra, em arco de círculo, pintada da mesma cor, sobre o corpo, com 0,003 m de largura.
Media 0,105 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m. 

Q3/C5-1-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. O ferecia forma globular, o colo
estrangulado e bordo vertical, com lábio de secção semicircular. Na parte superior do corpo
mostra canelura com 0,004 m de largura. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta,
contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo das paredes
é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). As superfícies, muito bem afagadas, são da mesma cor do núcleo
e a exterior encontra-se decorada, com linhas pintadas, de cor branca; uma sobre o bordo e
outra sobre o colo da peça, com 0,004 m de largura. Apresenta, ainda, outra linha, também
pintada de cor branca, em forma de arco de círculo, sobre o corpo, medindo 0,004 m de lar-
gura. Media 0,105 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m. 

Q3/C5-5-CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do bordo. O gargalo era cilíndrico e
o bordo espessado e extrovertido, sendo demarcado, na superfície exterior, por incisão.
O lábio mostra secção semicircular com a superfície superior plana. Foi fabricado com
pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáce-
os, de grão fino a médio. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são cor-de-
laranja (2.5YR 5/8). Na superfície exterior, sobre o colo, encontram-se as extremidades
de três linhas paralelas, pintadas com bateria de pincéis, de cor branca. Medem 0,008
m de largura e estão separadas cerca de 0,003 m. Media 0,115 m de diâmetro no bordo
e a espessura média das paredes é de 0,006 m. 

Q9/C5-1-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção do corpo. Foi fabricado com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão
médio a grosseiro. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície inte-
rior é da mesma cor do núcleo e a exterior apresenta aguada, de cor negra, sobre a qual
foi pintado, de cor branca, motivo reticulado, com 0,017 m de largura, delimitado por
duas linhas horizontais da mesma cor. Sob esta decoração oferece outra linha, paralela
àquelas, a cerca de 0,001 m. As larguras das linhas referidas variam entre 0,003 m e
0,010 m. A espessura média das paredes é de 0,006 m. 

Q38/C5-2-TALHA 
Quase completa. Mostra corpo de forma ovóide alongada, gargalo cilíndrico, alto, bordo
extrovertido, com lábio de secção semicircular e assenta em fundo plano. Foi fabricada
com pasta homogénea e compacta, contendo abundantes elementos não plásticos, cal-
cáricos e micáceos, de grão fino, tal como quartzosos e nódulos de barro cozido de grão
médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/6) e as superfícies apresentam tom
mais claro, com manchas acinzentadas. Mostra restos de aguada, de cor bege clara (7.5YR
7/4), ainda visível em certas zonas. Oferece decoração executada “a pente” constituída por
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FIG. 259 – Aspecto de talha esmagada in situ (RXI/89-7).

FIG. 260 – Talha e sector da decoração da mesma (C5).

Q38/C5-2



semicírculos concêntricos, elaborados a partir de linha horizontal em ziguezague. Mede
0,360 m de diâmetro no bordo, 0,940 m de altura, 0,190 m de diâmetro no fundo e a
espessura média das paredes é de 0,020 m.

3.6. Camada 6 (Finais do Emirato Omíada – Inícios do Califado)

Foi identificada em sondagens realizadas nos quadrados 1, 3, 15 e 34. Este último ofe-
receu apenas um endocarpo de pêssego.

Trata-se de nível formado por terras muito compactas, de cor castanha avermelhada
escura (2.5YR 3/6 e 2.5YR 3/4)), contendo blocos, de pequenas dimensões, de arenito ver-
melho e escasso material arqueológico.

A este nível pertence parte de alicerce correspondendo, possivelmente, a canto de estru-
tura que existiria no quadrado 15. Mede 2,20 m de comprimento e 0,60 m de largura. Trata-se
de parte de estrutura construída com blocos, de arenito vermelho, bem aparelhados, com
dimensões variáveis, dispostos nas faces do muro, sendo o seu interior preenchido com pedras
miúdas e massa de terra, areia e cal. Apresentava, a sul, bancada rectangular, medindo 1,00 m
de comprimento e 0,48 m de largura, sobre a qual existiam cinzas, podendo corresponder a
zona da cozinha. Encontravam-se em conexão com esta estrutura restos de pavimento.

3.6.1. Espólio
Exumámos pequeno fragmento da parede de frasco de vidro, com cor castanha e, ainda,

266 fragmentos de cerâmicas, cujo estudo estatístico em relação às pastas, formas e moti-
vos e decorativos, permitiu identificar os grupos, ou classes, mencionados no quadro VIII.
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FIG. 261 – Planta da camada 6.



QUADRO VIII
Cerâmicas da camada 6.

Pastas e sup Cl. es. br. Claras Claras Vermelhas TOTAIS
dec. ve. cas. vidradas corda

Tipos/Classes Formas sec. par.
Loiça de mesa taças 8 1 1 3 13

3,01% 0,37% 0,37% 1,13% 4,88%
púcaros – – – 25 25

– – – 9,40% 9,40%
jarros/jarras – – 3 199 202

– – 1,13% 74,82% 75,95%
Loiça de cozinha alguidar – – – 1 1

– – – 0,37% 0,37%
frigideiras – – – 10 10

– – – 3,76% 3,76%
panelas – – – 4 4

– – – 1,51% 1,51%
Loiça de cântaros – – – 10 10
armazenamento – – – 3,76% 3,76%
contentor lucerna – – – 1 1
de fogo – – – 0,37% 0,37%

TOTAL 8 1 4 253 266
3,01% 0,37% 1,50% 95,12% 100%

3.6.1.1. Cerâmicas- pastas e tratamento das superfícies
1) Oito fragmentos (3,01%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. 
O núcleo das paredes é de cor rosada ou bege (5YR 8/3; 5YR 8/4; 5YR 7/4). A superfí-
cie interior apresenta esmalte, aderente e com algum brilho, de cor branca, oferecendo
decoração em tons de verde e na cor negra.

2) Um fragmento (0,37%) foi produzido com pasta homogénea e compacta, contendo
elementos, não plásticos, de grão finíssimo a fino. 
O núcleo das paredes é de cor bege clara (7.5YR 7/4) e as superfícies mostram vidrado,
aderente e brilhante, de cor castanha (melada), com manchas esverdeadas. 

3) Quatro fragmentos (1,50%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo a fino.
O núcleo das paredes é de cor branca, rosada ou amarela clara, algo acinzentada (5YR 8/3;
7.5YR 8/2; 10YR 8/2). As superfícies apresentam cor e decoração nas cores verde e negra. 

4) 253 fragmentos (95,12%) pertenceram a peças elaboradas com pastas homogéneas e
compactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino a médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha, vermelha acastanhada ou cin-
zenta (2.5YR 5/8; 2.5YR 8/8; 2.5YR 6/0; 5YR 5/3; 10R 5/8; 10R 5/1). As superfícies mos-
tram cor semelhante à do núcleo.

3.6.1.2. Formas e decorações
3.6.1.2.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca e 
com decoração nas cores verde e castanha (policroma)
Possuímos, apenas, fragmentos de taças. Um mostra bordo, com lábio de secção semi-

circular (Q3/C6-12), encontrando-se decorado, com mancha de cor verde água. Outro exem-
plar (0,37%), contendo porção do bordo, espessado e extrovertido, com lábio de secção semi-
circular (Q15/C6-1) apresenta, na superfície interior, motivos geométricos. Um fragmento,
contendo porção do fundo (Q15/C6-2), oferece, na superfície interior, restos de possível
motivo zoomórfico.
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3.6.1.2.2. Cerâmicas, com pasta de cor clara, vidrada
Reconhecemos somente fragmento de taça (Q3/C6-1), contendo porção do pé, baixo e

em anel. A superfície interior apresenta duas linhas, de cor castanha escura, quase negra;
sendo uma arqueada que, possivelmente, circundava o fundo da peça e outra, perpendicular
àquela, constituindo motivo decorativo radial ou estrelar. 

3.6.1.2.3. Cerâmicas com pastas de cores claras e decoração de corda seca parcial
Dispomos de fragmentos de taça e de jarro ou jarra.
Um (0,37%) fragmento de taça (Q3/C6-10) contém porção do fundo, com pé baixo e em

anel. A superfície interior oferece decoração de corda seca parcial, constituída por motivo geo-
métrico, delimitado de cor negra e preenchido por manchas de vidrado de cor verde escura.

Os fragmentos de jarros ou jarras são três (1,13%). Dois mostram porção do bordo,
tendo um lábio afilado, de secção semicircular (Q3/C6-2), e outro bordo ligeiramente
extrovertido, com lábio de secção semicircular (Q15/C6-3). O primeiro fragmento men-
cionado apresenta decoração, formada por quatro linhas horizontais delimitando carte-
la, na qual foi inscrito motivo ondulado com dois cabos (cordão da eternidade), de cor
castanha esverdeada. Ulteriormente, foi aplicado vidrado espesso, de cor verde escura,
constituído por larga linha modelada, limitada pelas anteriores. O outro exemplar revela
três linhas horizontais, de vidrado de cor verde, delimitadas por linhas pintadas, de cor
castanha escura a negra, que também cobrem duas linhas incisas. O último fragmento
corresponde a porção de parede (Q3/C6-11), onde se observa decoração de carácter geo-
métrico.

3.6.1.2.4. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores vermelhas (cor-de-laranja, 
vermelha ou castanha)
Foi possível identificar fragmentos de taças, púcaros, jarros ou jarras, de alguidar, de

frigideiras, panelas, cântaros e de uma lucerna.
Três fragmentos pertenceram a taças (1,13%). Dois mostram porção do bordo, sendo

um deles (Q3/C6-5) espessado no interior, com lábio de secção semicircular, algo biselado.
Oferece decoração constituída por pequenos traços, em série, de cor alaranjada escura. 
O outro fragmento de bordo (Q3/C6-6) é espessado e extrovertido, apresentando lábio com
secção semicircular, algo aplanado superiormente. O último fragmento (Q3/C6-9) contém
porção do fundo, com forma plana.

Os fragmentos de púcaros somaram 25 (9,40%). Destes, sete (2,64%) pertenceram a
bordos, tendo três decoração pintada (1,13%), de cor branca, sendo em um (0,37%) sobre
aguada de cor negra. Treze exemplares (4,89%) são porções de paredes, tendo onze (4,13%)
decoração pintada de cor branca. Três fragmentos (1,12%) fizeram parte de asas e dois de
fundos (0,75%).

Os jarros ou jarras encontram-se representados por 199 fragmentos (74,82%). Treze
daqueles são bordos (4,89%), tendo três (1,12%) pintura de cor branca. 175 exemplares
(65,80%) pertenceram a paredes, dos quais onze (4,13%) oferecem pintura de cor branca.
Cinco fragmentos (1,88%) são porções de asas e seis de fundos (2,25%).

Registou-se fragmento de fundo de alguidar (0,37%).
Dez fragmentos fizeram parte de frigideiras (3,76%). Seis daqueles (2,26%) são bordos

tendo um (0,37%) decoração pintada, de cor branca. Os quatro restantes correspondem a
paredes (1,50%).

Quatro fragmentos pertenceram a panelas (1,51%). Todos contêm porção do bordo
(Q3/C6-7; Q3/C6-3; Q3/C6-8), sendo espessado e extrovertido, com lábio de secção semicir-
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cular e, em um exemplar, aplanado superiormente. Somente um deles (Q3/C6-8) oferece
linha pintada, de cor negra, sobre o bordo.

Os fragmentos de cântaros são dez (3,76%). Um deles conserva porção do bordo
(0,37%) (Q3/C6-4), espessado no exterior e ligeiramente extrovertido, tendo a superfície
superior do lábio plana. Sete exemplares são porções de paredes (2,64%), tendo um (0,37%)
aguada de cor negra e pintura de cor branca. Dois fragmentos revelam partes de asas
(0,75%).

Um fragmento de lucerna mostra o bico (0,37%).

3.6.2. Paralelos e cronologia
O espólio apresentado inclui conjunto, pouco numeroso, de fragmentos que ofere-

cem decoração em tons de verde e de cor castanha escura a negra. Seriam, a nosso ver,
materiais importados, dado que a sua produção peninsular se terá iniciado no século X
(Gomes, 1991, p. 29, 31). Um dos exemplares mostra porção do fundo, com forma plana
(Q15/C6-2) e pode ter sido fabricado em Jiruft, o único centro produtor de cerâmicas, no
Mediterrâneo Oriental, onde são conhecidas peças com tal tipo de bases (Williamson,
1987, p. 19).

Pertencentes, possivelmente, ainda a produções orientais seriam os fragmentos de taça
e de jarros ou jarras, com decoração de corda seca parcial.

Aquela técnica foi utilizada na ornamentação de aguamanil proveniente do Cerro da
Vila (Vilamoura), encontrado desprovido de contexto arqueológico e atribuído ao século XI
(Matos, 1991, p. 435, 449). Esta cronologia é a normalmente aceite, na Península Ibérica,
para aquele tipo de decoração, devido, segundo certos autores, ao alegado fraco poder eco-
nómico que terão possuído os vários reinos taifas e, por isso, a terão utilizado em substitui-
ção da corda seca total, considerada mais dispendiosa e de difícil elaboração (Bazzana, 1983,
p. 119; Retuerce e Zozaya, 1986, p. 71; Rosselló-Bordoy, 1978, p. 117; 1980, p. 305; Zozaya,
1980, p. 281; 1981, p. 41, 43).

O argumento referido não nos parece muito convincente visto ser aquela época
conhecida pelo incremento dado às letras e às artes. Recordemos, a propósito, a tentativa
de vários pequenos reinos muçulmanos, do al-Andalus, de não só rivalizarem com o
esplendor do período anterior, mas ainda o facto de terem herdado as possibilidades, polí-
ticas e económicas, capazes de suportarem, mesmo que fugazmente, as suas indepen-
dências.

Em termos puramente técnicos, parece-nos ser mais natural a evolução da corda seca
parcial para a total, que o retrocesso de uma solução, apurada e bem elaborada, para outra
de inferior qualidade e valorização plástica.

Aliás, no Próximo Oriente a corda seca parcial tem antecedentes que remontam aos
séculos VII-VIII, nomeadamente em Susa, pelo que não é de estranhar que tal técnica orna-
mental tenha existido em camada da alcáçova de Silves, atribuída ao século IX. Será de con-
ferir idêntica cronologia à peça mencionada de Vilamoura, cuja forma parece derivar de reci-
pientes dos séculos VII-VIII (Gomes, 1988, p. 103, 104; Soustiel, 1985, p. 30). Em Almería
têm, de igual modo, vindo a ser datadas nos séculos IX-X, cerâmicas que utilizam a mesma
técnica decorativa (Dominguez Bédmar, Marinetto Sánchez, Flores Escobosa e Muñoz
Martín, 1993, p. 92).

Podemos concluir que esta camada poderá corresponder a ocupação dos finais do
século IX aos inícios da centúria seguinte.
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3.6.3. Catálogo – Camada 6 
3.6.1 Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca, com 
decoração na cor verde e negra (policromas).

Q3/C6-12-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Mostra bordo, inclinado,
com lábio de secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e com-
pacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de
cor rosada (5YR 8/3) e as superfícies mostram esmalte, aderente e com algum brilho,
de cor branca. A superfície interior oferece mancha, de cor verde água, sobre o bordo.
Media 0,208 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

Q15/C6-1-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é extrovertido e tem lábio com secção
semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos, não
plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 8/4). As super-
fícies mostram esmalte, aderente e com algum brilho, de cor branca, tendo tom algo
esverdeado na exterior. A superfície interior oferece decoração constituída por mancha
de cor verde sobre o bordo, delimitada por duas finas linhas de cor negra, apresentan-
do manchas ou linhas daquela mesma cor, no interior. Media 0,256 m de diâmetro no
bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.
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FIG. 262 – Cerâmicas esmaltadas, com decoração policroma (C6).
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Q15/C6-2-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Este oferece forma plana. Foi fabricada
com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, feldspáti-
cos e nódulos de barro cozido, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR
8/3) e a superfície exterior apresenta vidrado, aderente e brilhante, de cor verde clara, algo
amarelada, enquanto a interior mostra esmalte, aderente mas pouco brilhante, de cor
creme. Esta oferece decoração, possivelmente de carácter zoomórfico, em tons de verde e
de cor castanha escura a negra. Media 0,160 m de diâmetro no fundo e a espessura
média das paredes é de 0,005 m.

3.6.3.2. Cerâmicas, com pastas de cores claras, vidradas

Q3/C6-1-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Este, pouco acusado, oferece pé em anel. 
Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plás-
ticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor bege clara (7.5YR 7/4), com man-
chas de cor castanha acinzentada (7.5YR 6/2). As superfícies apresentam vidrado, ade-
rente e brilhante, de cor castanha (melada), com manchas esverdeadas. A superfície inte-
rior mostra duas linhas de cor castanha escura, quase negra; uma arqueada que, possi-
velmente, circundava o fundo e outra, perpendicular a esta, constituindo motivo decora-
tivo radial ou estrelar. Estas linhas têm 0,005 m de largura. Media 0,170 m de diâmetro
no pé e a espessura média das paredes é de 0,004 m. 

3.6.3.3. Cerâmica, com pastas de cores claras e decoração de corda seca parcial

Q3/C6-2-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do bordo. Este revela lábio afilado
com secção semicircular. O gargalo é alto, subcilíndrico, mostrando canelura a 0,041 m
abaixo do lábio. Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo ele-
mentos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor amarela clara,
acinzentada (5YR 8/3). A superfície exterior apresenta dois tipos de técnicas decorativas
que se complementarizam: a pintura e o vidrado. Primeiramente foram pintadas qua-
tro linhas horizontais que definem cartela, na qual foi inscrito motivo ondulado com
dois cabos (cordão da eternidade?), de cor castanha esverdeada. Posteriormente, foi
aplicado motivo vidrado, de cor verde escura, constituído por larga linha limitada pelas
anteriores. Esta técnica decorativa é comummente denominada de “corda seca parcial”.
Media 0,085 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.

Q15/C6-3-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do bordo. O gargalo era troncocóni-
co, o bordo ligeiramente extrovertido, demarcado por incisão e tinha lábio com secção
semicircular. Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo ele-
mentos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor branca, algo
rosada (7.5YR 8/2) e as superfícies mostram aguada de cor branca. A superfície exterior
oferece decoração, de corda seca parcial, constituída por três linhas, horizontais, de
vidrado espesso, com cor verde, delimitadas por linhas pintadas, de cor castanha escu-
ra a negra, sobre duas linhas incisas. Media 0,070 m de diâmetro no bordo e a espes-
sura média das paredes é de 0,003 m.
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Q3/C6-10-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo, com pé em anel. Foi fabricada com pasta
muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. 
O núcleo das paredes é de cor branca (10YR 8/2) e a superfície exterior mostra vidrado,
aderente e brilhante, de cor verde clara, algo amarelada. A superfície interior oferece cor
semelhante à do núcleo e decoração de corda seca parcial, constituída por motivo geo-
métrico, delimitado de cor negra e preenchido por manchas de vidrado, com cor verde
escura. Media 0,100 m de diâmetro no pé e a espessura média das paredes é de 0,005 m.
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FIG. 263 – Cerâmicas vidradas e de corda seca parcial (C6).
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Q3/C6-11-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta muito
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, de
grão fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor branca (10YR
8/2). A superfície exterior oferece decoração de corda seca parcial, constituída por
motivo, possivelmente de carácter geométrico, contornado de cor negra e preenchi-
do com vidrado, espesso, de cor verde escura. A espessura média das paredes é de
0,005 m.

3.6.3.4 Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (cor-de-laranja, 
vermelha ou castanha)

Q3/C6-5-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é espessado no interior
e apresenta lábio, com secção semicircular, algo biselado. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de
grão fino. O núcleo das paredes é cor-de-laranja clara (2.5YR 6/8). As superfícies, bem
alisadas, são da cor do núcleo. Apresenta, sobre o bordo, decoração constituída por
pequenos traços pintados em série, separados cerca de 0,006 m, de cor alaranjada escu-
ra (2.5YR 4/8). Media 0,156 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes
é de 0,004 m. 

Q3/C6-9-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Este é plano. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de
grão fino. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (2.5YR 6/0) e as superfícies são cor-
de-laranja (2.5YR 5/8). Media 0,070 m de diâmetro no fundo e espessura média das
paredes é de 0,005 m. 

Q3/C6-7-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado e extrovertido, ofere-
cendo lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta,
contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo das
paredes é de cor vermelha (l0R 5/8). As superfícies apresentam aguada, de cor casta-
nha e manchas de cor cinzenta. Media 0,100 m de diâmetro no bordo e a espessura
média das paredes é de 0,005 m. 

Q3/C6-4-CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado no exterior e ligeira-
mente extrovertido, oferecendo lábio de secção semicircular mas com a superfície
superior plana. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos
não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é cor-
de-laranja (2.5YR 6/8) e as superfícies apresentam aguada, de cor rosada, muito clara
(7.5YR 8/4). Media 0,110 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é
de 0,004 m. 
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FIG. 264 – Cerâmicas com pastas de cores claras e de cor vermelha (C6).
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Q3/C6-3-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado e extrovertido, ofere-
cendo lábio de secção semicircular, com a superfície superior algo aplanada. Foi fabri-
cada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos,
micáceos e calcários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R
5/8) e as superfícies apresentam cor um pouco mais clara que aquela. Media 0,130 m
de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m. 

Q3/C6-8-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é ligeiramente espessado e extro-
vertido, oferecendo lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta homogé-
nea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão
fino. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara (10R 5/1) e as superfícies são cor-de-
laranja (2.5YR 6/8). A superfície externa apresenta aguada de cor cinzenta escura. 
O bordo mostra, na parede exterior e sob o lábio, linha pintada, de cor negra, com
0,005 m de largura. Media 0,150 m de diâmetro no bordo e a espessura média das
paredes é de 0,004 m. 

Q3/C6-6-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é vertical, ligeiramente
espessado e oferece lábio com secção semicircular, algo aplanado na parte superior. Foi
fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo abundantes elementos não plás-
ticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de
cor bege clara (7.5YR 7/4) e as superfícies são cor-de-laranja (2.5YR 6/8), apresentando
aguada de cor acastanhada. Media 0,159 m de diâmetro no bordo e a espessura média
das paredes é de 0,006 m. 

3.7. Camada 7 

Foi reconhecida em sondagem efectuada nos quadrados 1 e 3.
Corresponde a nível constituído por terras coesas, de cor castanha escura (2.5YR 3/4),

com potência que variava entre 0,20 m e 0,40 m. Não ofereceu quaisquer materiais arqueo-
lógicos.

3.8. Camada 8 (Período Omíada)

Atingimos este nível em duas sondagens propositadamente realizadas, tendo em vista
identificar as sucessivas ocupações humanas porventura existentes no local onde se ergueu
o Castelo de Silves. 

Tais trabalhos tiveram lugar em Agosto de 1985 e no mesmo mês de 1989, em espaço
disponível, localizado em parte dos quadrados 1 e 3. 

A primeira daquelas intervenções limitou-se à área existente entre restos de estruturas
pertencentes à camada 4. Foi, no entanto, necessário destruir sector de pavimento, em massa
de cal e areia, da camada 5 e parte de outro da camada 6. 

Ulteriormente, resolvemos alargar a área investigada, visto que era, até ao momento, o
único nível para o qual não possuíamos estruturas que integrassem o numeroso espólio
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recolhido. Removeram-se restos de algumas construções e obtivémos área medindo cerca de
2 m x 2 m, integrando os quadrados acima assinalados.

A análise estratigráfica permitiu reconhecermos a existência de duas subcamadas, a 8A
e a 8B. 

3.8.1. Subcamada 8A
Integrava nível com blocos de pedra solta, com massa de cal agarrada, pertencentes a

construções já destruídas, envolvidos por terras de cor castanha muito escura (2.5YR 3/2),
compactas, contendo, em particular, telhas fragmentadas e 84 pequenos fragmentos de cerâ-
mica, cujo estudo referente às pastas, formas e tratamento das superfícies permitiu identifi-
car os grupos, ou classes, mencionados no quadro IX. 

468
SILVES (XELB) – UMA CIDADE DO GHARB AL-ANDALUS: A ALCÁÇOVA

FIG. 265 – Cortes com sucessões estratigráficas que atingem as camadas 8 e 9.
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QUADRO IX
Cerâmicas da subcamada 8A.

Pastas e sup Claras Vermelhas TOTAIS

Tipos/Classes Formas
Loiça de mesa taças 1 5 6

1,19% 5,95% 7,14%

púcaros – 5 5
– 5,95% 5,95%

jarros/jarras 4 – 4
4,76% – 4,76%

Loiça de cozinha panelas – 61 61
– 72,63% 72,63%

Loiça de cântaros 2 6 8
armazenamento 2,38% 7,14% 9,52%

TOTAL 7 77 84
8,33% 91,67% 100%

3.8.1.1. Cerâmicas - pastas e tratamento das superfícies
1) Sete fragmentos (8,33%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos, não plásticos, micáceos, de grão finíssimo e, alguns, cal-
cários e quartzosos, de grão fino a médio.
O núcleo das paredes é de cor branca, cinzenta clara ou rosada (5YR 5/1; 5YR 7/1; 5YR
7/4). As superfíces oferecem cor semelhante à do núcleo.

2) 77 fragmentos (91,67%) foram produzidos com pastas homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos, cal-
cários e nódulos de barro cozido, de grão fino a médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha ou cinzenta (2.5YR 5/8; 2.5YR
4/0; 2.5YR 5/6). As superfícies apresentam cor semelhante à do núcleo.

3.8.1.2. Formas e decorações
3.8.1.2.1. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (branca, rosada 
ou cinzenta clara)
Reconhecemos fragmentos de taças, jarros ou jarras e de cântaros.
Um fragmento (1,19%) de taça contém porção do fundo, com pé baixo e em anel.
Quatro fragmentos de paredes (4,76%), tanto podem ter pertencido a jarros como a jarras.
Dois fragmentos de cântaros (2,38%), mostram pequena porção das paredes.

3.8.1.2.2. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (cor-de-laranja, 
vermelha ou cinzenta)
Possuímos fragmentos de taças, púcaros, panelas e de cântaros.
Os fragmentos de taças são cinco, de pequenas dimensões (5,95%). Quatro (4,76%)

daqueles contêm porção de bordo e um de parede (1,19%).
Os fragmentos de púcaros somaram cinco (5,95%). Destes, dois (2,38%) revelam por-

ção do bordo, com pintura de cor branca. Três exemplares (3,57%) pertenceram a paredes,
tendo dois (2,38%) pintura de cor branca. 

As panelas encontram-se representadas por 61 fragmentos (72,63%). Três exemplares
(3,57%) são porções de bordos e 54 (64,30%) constituem partes de paredes, tendo três
(3,57%) decoração pintada, de cor branca, sendo em um (1,19%) sobre aguada de cor negra.
Três fragmentos (3,57%) pertenceram a asas e um (1,19%) a fundo.

Seis fragmentos integraram cântaros (7,14%), três dos quais são porções de paredes
(3,57%) e igual número de fundos (3,57%).
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3.8.2. Subcamada 8B
Este nível era formado por grande conjunto de cerâmicas, embaladas por terras de cor

castanha muito escura, com vestígios de carvões e de cal. 
Recuperámos parte de prego de ferro (Q3/C8-64 ) sendo o restante espólio constituído

por fragmentos de cerâmica. 
Alguns pedaços de cerâmica exumados nas duas campanhas permitiram colagens, por

isso, e dado que se tratava do mesmo nível, resolvemos tratar todo o espólio em conjunto.
Este é constituído por 9491 fragmentos de cerâmicas cujo estudo estatístico, em relação às
pastas, formas e motivos decorativos permitiu distinguir os grupos, ou classes, menciona-
dos no quadro X.

QUADRO X
Cerâmicas da subcamada 8B.

Pastas e sup Cl. es. br. Claras Vermelhas TOTAIS
de. ve. cas.

Tipos/Classes Formas
Loiça de mesa taças 44 27 14 85

0,46% 0,29% 0,15% 0,90%

pratos – – 3 3
– – 0,03% 0,003%

púcaros – 3 600 603
– 0,03% 6,32% 6,35%

jarros/jarras 18 176 181 375
0,19% 1,85% 1,91% 3,95%

Loiça de cozinha alguidares – – 3 3
– – 0,03% 0,03%

frigideiras – – 522 522
– – 5,50% 5,50%

panelas – – 6482 6482
– – 68,30% 68,30%

tampas – – 6 6
– – 0,06% 0,06%

Loiça de cântaros – 38 1364 1402
armazenamento – 0,40% 14,38% 14,78%

talha – – 1 1
– – 0,01% 0,01%

Contentores lucernas – 1 6 7
de fogo – 0,01% 0,06% 0,07%

Actividade tambor – 1 – 1
lúdica – 0,01% – 0,01%

marca de jogo – – 1 1
– – 0,01% 0,01%

TOTAIS 62 246 9183 9491
0,65% 2,59% 96,76% 100%

3.8.2.1. Cerâmicas - pastas e tratamento das superfícies
1) 62 fragmentos (0,65%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e compactas,
contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo.
O núcleo das paredes é de cor rosada, bege amarelada, cinzenta acastanhada ou bran-
ca (5YR 7/3; 5YR 8/4; 5YR 8/4; 10YR 8/4; 7.5YR 8/4). Uma ou ambas superfícies mos-
tram esmalte, mais ou menos aderente e brilhante, de cor branca, decorado, na super-
fície interior, com diferentes motivos, em tons de verde e na cor negra (policroma).

2) 246 fragmentos (2,59%) foram produzidos com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e nódulos de barro
cozido, de grão fino e, alguns, de grão médio.
O núcleo das paredes é de cor branca, rosada, bege ou cinzenta clara (5YR 8/4; 5YR 6/1;
10R 5/1; 5YR 7/4; 7.5YR 7/4) e as superfícies apresentam cor semelhante à do núcleo
ou aguada de tom mais claro.
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3) 9183 fragmentos (96,76%) apresentam pastas homogéneas e compactas, contendo
elementos não plásticos, micáceos, quartzosos e calcários, de grão fino e, alguns, de
grão médio a grosseiro.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha ou cinzenta (2.5YR 5/8; 10R 5/6;
10R 5/8; 2.5YR 6/8; 10R 4/8; 2.5YR 4/0; 2.5YR 6/0) e as superfícies oferecem cor
semelhante à do núcleo, algo mais escura ou mais clara. 

3.8.2.2. Formas e decorações 
3.8.2.2.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca, com
decoração de cor verde e negra (policroma)
Recolhemos fragmentos de taças e de jarros ou jarras.
A maior percentagem dos fragmentos deste tipo de cerâmica pertenceram a taças.

Constituem 44 fragmentos (0,46%) e mostram formas abertas, de perfil quase hemisférico.
Apenas dois exemplares, de forma hemisférica achatada, apresentam carena baixa e algo
acusada (Q3/C8-40; Q3/C8-42). Dezoito fragmentos de taças (0,19%) contêm porção do
bordo, detectando-se as seguintes variantes: espessados e ligeiramente biselados no exterior;
espessados e extrovertidos; espessados e demarcados exteriormente; extrovertidos, demar-
cados exteriormente e com lábio de secção semicircular. Os fundos são planos ou convexos
(Q3/C8-39; Q3/C8-40), assentam em pé, baixo e anelar, em geral com ligeira inclinação ou
rebordo exterior, como também se observa em uma das peças (Q3/C8-39). Oito fragmentos
(0,08%) apresentam porção do fundo, com pé baixo, em anel, e treze pertenceram a pare-
des (0,14%). Dispomos de cinco exemplares (0,05%) que mostram todo o perfil e, apenas,
um completo (Q3/C8-49), com bordo alto e lábio de secção semicircular, algo biselado.

A decoração destas peças foi efectuada, unicamente, na superfície interior e os motivos
são os seguintes: pingos de cor verde (Q3/C8-14; Q3/C8-49); manchas de cor negra (Q3/C8-
26; Q3/C8-27); pingos e linhas, escorridas, de cor verde ou negra (Q3/C8-21) ou, somente,
desta última cor (Q3/C8-18). 

Identificaram-se motivos mais complexos, como a representação de cordão com dois
cabos, contornados de cor negra, sinusoidais e entrelaçados, sendo o interior de cor verde
(Q3/C8-19); uma palmeta ladeada por outros elementos fitomórficos, de cor turquesa, contor-
nada de cor negra (Q3/C8-20); motivo fitomórfico de cor negra (Q3/C8-41) ou composições
mais elaboradas, nas cores verde e negra (Q3/C8-42; Q3/C8-50). Nestas mesmas cores foram
pintados bolbos de lótus (Q3/C8-1; Q3/C8-40), com os vértices voltados para o bordo da peça,
rodeados de folhagem, intercalando bolbos com o corpo subdividido, em gomos, com outros
contendo o corpo segmentado por retícula. Num outro exemplar os bolbos de lótus, com os vér-
tices voltados para o fundo da taça, alternam com pétalas. Também se observam, bolbos de
lótus representados através de pintura de cor negra, com carácter mais geometrizante (Q3/C8-
41). No interior de outra peça foi pintado, em tons de verde e a negro, possível motivo zoo-
mórfico (Q3/C8-39) que, ainda, não permitiu identificação. Com estas mesmas cores foi ela-
borada banda epigráfica, que ocupa o centro do fundo de uma taça (Q3/C8-38), rodeada por
linhas concêntricas preenchidas por ponteado, talvez imitando estreitas cartelas onde se inse-
riam frases. Outro exemplar (Q3/C8-46) exibe linhas verticais, ligando o bordo a motivos de
forma triangular, que se associam a composição constituída por bandas circulares intercalan-
do com linhas ponteadas, delineadas de cor negra e preenchidas por cor verde água.

Alguns destes recipientes mostram, pintados sobre o bordo, semicírculos de cor negra
(Q3/C8-39; Q3/C8-41), ou pequenas manchas, espaçadas, de cor verde (Q3/C8-38; Q3/C8-46).

Os jarros ou jarras encontram-se representados por dezoito pequenos fragmentos (0,19%),
contendo porção da parede. Estes oferecem decoração na superfície exterior. Um dos exempla-
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res (Q3/C8-54) apresenta ornamentação, constituída por círculos com ponto central, pintados
de cor negra e inseridos em cartela, de que subsiste parte de uma das linhas de contorno.

3.8.2.2.2. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (branca, rosada, 
bege ou cinzenta clara)
Exumámos fragmentos de taças, púcaros, jarros ou jarras, cântaros, de lucerna e de um

tambor.
Os fragmentos de taças são vinte e sete (0,29%), onze dos quais (0,12%) pertenceram

a bordos, que em sete exemplares (0,07%) oferecem decoração pintada cor-de-laranja. Uma
das taças (Q3/C8-15) mostra bordo vertical, com secção semicircular, ligeira carena e fundo
plano. Nove exemplares correspondem a paredes (0,10%) e sete fragmentos a fundos planos
(0,07%). Três (0,03%) destes mostram decoração pintada, cor-de-laranja, exibindo um deles
círculo no interior do fundo daquela mesma cor (Q3/C8-35). 

Três fragmentos são partes de paredes de púcaros (0,03%), oferecendo, na superfície
exterior, parte de pequenos semicírculos pintados, cor-de-laranja, com ponto central. 

Os jarros ou jarras encontram-se representados por 176 fragmentos (1,85%). Destes,
dezasseis (0,17%) são porções de bordos, tendo cinco (0,05%) decoração pintada, de cor ver-
melha, e sete (0,07%) de cor negra. 131 fragmentos (1,38%) pertenceram a paredes, ofere-
cendo 23 (0,24%) pintura de cor negra, um deles com séries de linhas paralelas e onduladas
(Q3/C8-36), e dezoito (0,18%) de cor vermelha. Sete fragmentos são porções de asas (0,07%),
conservando três (0,03%) pintura de cor negra e um (0,01%) de cor vermelha, apresentando
um outro aguada de cor cinzenta e pintura de cor negra. 22 pedaços fizeram parte de fundos
(0,23%).

Os fragmentos de cântaros totalizaram 38 (0,40%), 36 dos quais (0,38%) pertenceram
a paredes. Onze (0,11%) daqueles mostram decoração pintada, de cor negra, oferecendo um
(Q3/C8-37) séries de linhas horizontais daquela mesma cor e outro (0,01%) de cor vermelha. 
A ornamentação é constituída por linhas horizontais, dispostas em série, ou por retícula,
executada com traço fino, inserido em cartela, delimitada por quatro bandas. Dois fragmen-
tos correspondem a porção (0,02%) de fundos, com forma plana.

Um fragmento de lucerna (Q3/C8-11) (0,01%) contém parte do bico, curto, largo e tri-
angular, que estaria adossado a corpo de contorno circular. 

Um fragmento de tambor (Q3/C8-47) (0,01%), revela grande parte do corpo, com forma
cilíndrica, e da caixa, de forma troncocónica.Mostra bordo introvertido, com lábio de secção
semicircular. A superfície exterior apresenta linha incisa, assim como decoração, pintada, cor-
de-laranja. Esta é constituída por linhas, irregulares, dispostas a partir do bordo até ao corpo
e por quatro bandas, dispostas na vertical, sobre o corpo, oferecendo dois motivos distintos.
Um inclui quadrícula inserida em cartela, delimitada por dois traços largos. O outro exibe
linha, ao centro, ladeada por pequenos semicírculos preenchidos por ponteado irregular. 

3.8.2.2.3. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (cor-de-laranja, 
vermelha ou cinzenta)
Constituem a maior representação, tanto numérica como formal. 
Reconhecemos peças quase completas e fragmentos de pratos, taças, púcaros, jarros ou

jarras, alguidares, frigideiras, panelas, tampas, cântaros e de lucernas.
Os fragmentos de pratos são três (0,03%), dois dos quais contêm porção do bordo

(0,02%). O terceiro pertenceu a fundo plano (Q3/C8-23). Mostram bordo espessado, inter-
na e externamente (Q3/C8-17) e fundo plano, mal afagado. Estas peças apresentam pastas
contendo abundantes elementos não plásticos e foram montadas ao torno lento. 
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Catorze fragmentos pertenceram a taças (0,15%). Destes, dois (0,02%) mostram perfil
completo; evidenciando forma troncocilíndrica (Q3/C8-24) podendo, uma com menor diâ-
metro, ter sido utilizada como copo (Q3/C8-25). Os bordos são altos, com secção semicir-
cular ou ligeiramente aplanados. Um dos exemplares (Q3/C8-24), completo, apresenta
decoração pintada, de cor branca, constituída por motivo estrelar, formado por sete ele-
mentos fusiformes dispostos radialmente. Cada um daqueles encontra-se segmentado, lon-
gitudinalmente, por séries de pequenos pontos, irregulares, daquela mesma cor. Os res-
tantes fragmentos pertenceram a paredes.



semicircular e assenta em fundo algo convexo. Outros exemplares (Q3/C8-5; Q3/C8-6; Q3/C8-
7; Q3/C8-8; Q3/C8-9; Q3/C8-10; Q3/C8-12; Q3/C8-13) mostram perfil completo e bordos com
lábio de secção semicircular, podendo ser demarcados no interior. Três fragmentos (0,03%)
conservam duas asas opostas (Q3/C8-48). Um deles, quase completo, mostra corpo carenado
e assenta em fundo plano. O bordo foi demarcado, exteriormente, através de linha incisa e o
lábio oferece secção semicircular, sendo algo biselado no interior. As duas asas, opostas, têm
perfil semicircular e secção oval, assim como pequeno cordão na superfície exterior. As extre-
midades superiores encontram-se fixadas ao bordo e as inferiores sob a carena. Observa-se,
sobre a carena, linha incisa. Treze fragmentos pertenceram a paredes (0,14%) e 74 a fundos
(0,80%), evidenciando vestígios de utilização ao fogo. Quase todos os exemplares mostram a
superfície interior brunida.

Os fragmentos de panelas totalizaram 6482 (68,30%). 317 daqueles (3,34%) fizeram
parte de bordos, mantendo onze dos quais (0,11%) restos de decoração pintada, de cor bran-
ca, sendo em oito (0,08%) sobre aguada de cor negra. Uma das panelas (Q3/C8-43) encontra-
-se quase completa, a duas outras (Q3/C8-42; Q3/C8-55) faltam-lhe alguns fragmentos do
corpo e de uma terceira (Q3/C8-31) conserva-se parte do corpo, com o negativo da extremida-
de superior da asa e o arranque da extremidade inferior. Oferecem corpo de forma globular
achatada e assentam em fundo plano ou algo convexo. Revelam bordo espessado e algo incli-
nado exteriormente, com lábio de secção semicircular ou biselado no interior. Dispõem de
duas asas, opostas, de secção oval, com pequena concavidade na superfície exterior, a extre-
midade superior fixada ao bordo e a inferior a meio do corpo. Uma das peças (Q3/C8-32;)
apresenta porção do corpo, do bordo e de uma asa, com a extremidade superior fixada ao colo.
5611 fragmentos (59,12%) pertenceram a paredes, 75 (0,79%) dos quais mostram restos de
pintura de cor branca. 73 exemplares (0,77%) contêm porção de asas e 489 (5,15%) de fundos,
mostrando vestígios de utilização ao fogo.

As tampas encontram-se representadas por seis exemplares (0,06%) (Q3/C8-2; Q3/C8-3;
Q3/ C8-4; Q3/C8-44; Q3/C8-58). Uma delas está quase completa; (Q3/C8-44) e possui forma
troncocónica, com bordo espessado e lábio algo biselado. Assenta em base plana e é provida de
pega em botão. Oferece duas linhas incisas, em redor da base da pega. Os restantes exempla-
res mostram lábio de secção semicircular, que pode ser demarcado ou algo biselado, no inte-
rior, ou apenas aplanado.

1364 fragmentos foram atribuídos a cântaros (14,38%). 33 daqueles (0,34%) contêm
porção do bordo (Q3/C8-29; Q3/C8-30), espessado e extrovertido, com lábio plano, e teriam
duas asas, opostas, com secção côncava-convexa ou plano-côncava, que unem o bordo ao
corpo. A decoração é constituída por linhas, horizontais ou verticais, executadas com bate-
ria de pincéis, de cor branca. 33 fragmentos dos bordos (0,34%) oferecem decoração pinta-
da, de cor branca, sendo em 29 (0,29%) sobre aguada de cor castanha escura a negra. 1119
dos fragmentos fizeram parte de paredes (11,80%). Destes, 400 (4,21%) apresentam deco-
ração pintada, de cor branca, sendo em 316 (3,32%) sobre aguada de cor castanha escura a
negra. 144 fragmentos são porções de asas (1,52%), 46 dos quais (0,48%) exibem pintura
de cor branca, sendo em 38 (0,39%) sobre aguada de cor castanha escura a negra. 68 
fragmentos pertenceram a de fundos (0,72%).

Identificámos seis fragmentos de lucernas (0,06%) (Q3/C8-59; Q3/C8-60; Q3/C8-62;
Q3/C8-63) que oferecem corpo de contorno subcircular, bico espesso e largo, em especial na
ligação com o reservatório, e gargalo com lábio de secção semicircular. Possuem asa de per-
fil subcircular e secção oval. 

Exumámos, somente, uma marca de jogo (Q3/C8-61), com contorno circular, executa-
da a partir de parede de cântaro.
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3.8.3. Paralelos e integração cultural
3.8.3.1. Cerâmicas esmaltadas-formas e temática decorativa
Desconhecem-se paralelos peninsulares para a forma das peças esmaltadas com decora-

ção policroma que acabámos de referir, mesmo em exemplares tardo-romanos que, em certos
casos, apresentam pé, baixo e em anel, mas têm diferente forma, especialmente, nos bordos.

Deste modo, as cerâmicas de Silves devem ter sido importadas e os seus possíveis para-
lelos, ou protótipos, encontrar-se-ão em contextos orientais. Registe-se que aquelas são, por
ora, as primeiras produções esmaltadas e policromas, descobertas na Península, a serem
atribuídas ao século VIII. As taças que temos vindo a tratar, com formas abertas e bordos
espessados ou extrovertidos, encontram semelhanças em peças chinesas, usuais na dinastia
Tang, em particular no reinado de Tchong-Tsong (684), sendo conhecidos exemplares reco-
lhidos em sepulturas perto de Xi’an (província de Xiangue-su) (Beurdeley e Beurdeley, 1974,
p. 102). É provável que algumas destas peças tenham sido produzidas nos fornos de
Tongguan em Changsha (província de Hunan), onde eram fabricadas taças com pé em anel
(huan) ou sem pé (wan), podendo constituir os modelos das produções islâmicas referidas
(Watson, 1984, p. 84).

As trocas comerciais entre as civilizações do Mediterrâneo Oriental e a China são remotas,
existindo referências escritas destas, pelo menos, desde o século I. Os seus percursos coincidi-
am com as antigas rotas das especiarias e da seda (Mollat du Jardin e Desanges, 1990, p. 109,
118). Neste tráfico participaram populações que se converteram, ulteriormente, ao islamismo.

As relações comerciais entre Bagdad ou Siraf e a região de Cantão encontram-se docu-
mentadas, no século VIII, assim com os principais produtos então comercializados e, embo-
ra as cerâmicas não sejam mencionadas, a presença de fragmentos de cerâmicas chinesas
em contextos muçulmanos recuados, do Médio Oriente, confirmam não só como estas peças
eram apreciadas, como o referido relacionamento comercial (Hourani, 1995, p. 63, 66, 68,
72, 73; Soustiel, 1985, p. 37).

A rota da seda, que permitia contacto directo entre o mundo muçulmano oriental e a
China, teve grande incremento na dinastia Sui, em especial com o segundo imperador
Yangdi (605-616), e, ulteriormente, com os primeiros governantes da dinastia Tang. Devido
a este facto, no século VIII viviam, segundo testemunhos escritos, comerciantes árabes no
porto de Guanzzhou; a partir do qual se exportava cerâmica esmaltada de cor branca, pro-
duzida na província de Hunan (Charleston, 1979, p. 47; Watson, 1984, p. 11, 12, 226, 246).
Apesar do vidrado ser técnica conhecida, desde o IV milénio a.C., pelos antigos egípcios, teve
pouca divulgação no Período Romano, não se sabendo quando, de facto, se iniciou a sua uti-
lização sobre superfícies previamente engobadas de modo a produzir-se o esmalte (Lane,
1958, p. 8). Contudo, as mais recuadas loiças esmaltadas, de cor branca (xing), que conhe-
cemos datam do século VI e foram fabricadas no Norte da China, na região de Qiaocunyai.
No entanto, é atribuída, apenas aos finais do século VII, no Oriente, a produção de cerâmi-
cas policromas (Northedge, 1997, p. 213; Watson, 1984, p. 50, 58).

A não existirem contactos directos entre a China e a Península Ibérica, pressupõe-se a
existência de centros produtores no Próximo Oriente, nos séculos VII-VIII, responsáveis
pela fabricação de cerâmicas segundo modelos e técnicas provindas do Extremo Oriente,
nomeadamente exemplares, esmaltados e policromos, como os exumados em Silves. Na
verdade, trabalhos arqueológicos realizados na ilha Failakah, na costa do Kuwait, permitiram
exumar fragmentos de taças que mostram fundos assentes em pé, baixo e anelar, seme-
lhantes às peças de Silves. As taças referidas, produzidas na Península Arábica, foram atri-
buídas aos séculos VII-VIII e apresentam, de igual modo, pastas bem depuradas de cor
creme e algumas, mais raras, de cor rosada. As superfícies oferecem a mesma cor da pasta,
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existindo outros exemplares com a superfície interior esmaltada, de cor azul turquesa
(Patitucci e Uggeri, 1984, p. 74, 77, 78, 83, 119, 121, 131, 143).

A utilização do esmalte, mesmo o estanhífero, em peças de cerâmica não é uma inova-
ção chinesa. Na verdade, aquela técnica tem antecedentes que remontam, na Mesopotâmia,
ao III milénio a.C. e, ulteriormente, em Micenas, onde foram exumadas peças atribuídas a
período compreendido entre 1650-1510a.C., mostrando as superfícies esmaltadas com deco-
ração policroma (Foster, 1979, p. 119, 128, 129, figs 36, 37). Tais produções poderão consti-
tuir os antecedentes das muçulmanas, embora o pouco conhecimento que possuímos sobre
os materiais esmaltados egípcios, persas, tardo-romanos, bizantinos e sassânidas, não per-
mita grandes conclusões sobre a continuidade da utilização daquela técnica decorativa.

As cerâmicas esmaltadas, policromas, encontram-se representadas nos espólios recolhi-
dos no nível III das escavações de Tépé de l´Apadana II, em Susa, datado de meados do século
VIII e que Monique Kervran atribui a oficinas daquela zona (Kervran, 1977, p. 89). Em Tureng
Tepe descobriram-se, de igual modo, no nível VIIC, classificado nos séculos VIII-IX, taças
esmaltadas com decoração policroma, que oferecem motivos geométricos e outros pseudoepi-
gráficos (Boucharlat, Lecomte, Gardin e Gyselen, 1987, p. 22, 138). São daquela época peças
provenientes da Jordânia, com a mesma técnica decorativa (Sauer, 1982, p. 333). Esta está pre-
sente em cerâmicas exumadas nas, muito divulgadas, escavações de Nishapur e Samarra que,
no entanto, são cronologicamente algo ulteriores aos exemplares referidos, dado não podermos
esquecer que a fundação de ambas cidades remonta, apenas, ao século IX. Será que naqueles
dois locais existia tradição oleira anterior àquela data, sendo capaz de produzir loiça esmaltada?
Esta questão tem de ficar, por ora, sem resposta, muito embora suponhamos que a fundação
daqueles grandes centros urbanos apenas teria desenvolvido manufacturas pré-existentes.

Só a continuação das escavações arqueológicas no Próximo Oriente, com estratigrafias
seguras, poderá confirmar a existência de cerâmicas policromas durante a primeira metade
do século VIII. Aquelas terão funcionado, possivelmente, como indicadores da presença
muçulmana em determinados territórios (Northedge, 1997, p. 216). 

Os motivos decorativos representados nas peças em apreço do Castelo de Silves, nome-
adamente aqueles que mostram linhas, escorridas, de cor negra (Q3/C8-26; Q3/C8-27) e,
em especial, pingos, de cor verde (Q3/C8-14), encontram paralelos no Irão, em produções
esmaltadas de cor branca, com decoração em relevo, classificadas nos séculos VIII-IX
(Charleston, 1979, fig. 3). De igual modo, cerâmicas ornadas com pingos e linhas escorridas,
aplicadas muitas vezes sobre engobe de cor branca, foram produzidas, durante pouco
tempo, na China, mais precisamente na época Tang, entre 680 e 750, tendo-se, apenas, con-
tinuado a utilizar este tipo de decoração no norte daquele território, até ao século X
(Beurdeley e Beurdeley, 1974, p. 86; Charleston, 1979, p. 44, 45).

O tema da flor de lótus, que vimos pintado em duas taças do Castelo de Silves é, de
facto, motivo recorrente, representado em peças de índole religiosa na Índia e na China,
tendo sido, como símbolo da pureza e da eternidade da vida, muito divulgado pelo comércio
fenício em toda a Bacia Mediterrânica (Gomes, 1988, 171). É, ainda, o símbolo da harmonia
cósmica e da prosperidade, apresentando, normalmente, oito pétalas que significam as oito
direcções universais.

A decoração com motivos semicirculares, pintados de cor negra, sobre o bordo de duas
taças, parece-nos que poderá ser atribuída a influências sassânidas, por certo reproduzindo
vasilhas, de prata, onde se observa idêntica ornamentação, mas contendo bustos humanos
(Harper e Meyers, 1981, p. 27). Estas peças que podem, de certo modo, ter servido de protó-
tipo para as cerâmicas referidas, estão datadas entre 630 e 637, altura em que aquela civili-
zação é conquistada pelo Islão e o seu monarca, Yazdgerd III com considerável comitiva, se
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refugiou na China devido às boas relações comerciais existentes entre o império sassânida e
o chinês (Hourani, 1995, p. 46, 61).

Além dos ateliers de Susa que fabricavam cerâmicas esmaltadas policromas, investigações
recentes indicam a existência de mais dois importantes centros produtores daquela loiça, duran-
te o século VIII, no Médio Oriente: Sirjan e Khurasan. Em ambos, as taças assentam em fundos
com pé em anel, muito semelhantes aos das peças de Silves (Williamson, 1987, p. 18, 19).

Tendo em conta as evidências arqueológicas referidas parece-nos, pois, não ser de estra-
nhar a existência de taças esmaltadas, algumas com decoração policroma, na camada 8 do
Castelo de Silves. Tais materiais terão ali chegado com as élites que conquistaram a cidade em
713, chefiadas por Abd al-Aziz, ou com os primeiros colonos muçulmanos. Estes, segundo
alguns relatos, eram formados por núcleos de populações de origem oriental, vindas para o al-
Andalus em torno a meados do século VIII. De qualquer modo, aquelas cerâmicas seriam, ainda,
fruto das intensas relações comerciais que se sabe terem então existido (Arié, 1987, p. 18, 514). 

Os paralelos indicados no Irão e, em especial, no que respeita ao território Chinês, são
os actualmente disponíveis, dado que em relação às produções cerâmicas do Médio e
Próximo Oriente, durante os séculos VII e VIII, de origem muçulmana, bizantina, sassâni-
da ou mesmo egípcia, pouco ou nada se conhece.

Apesar das pastas e do tratamento das superfícies das cerâmicas chinesas se diferenci-
arem das produções muçulmanas encontradas em Silves, estas revelam aquela importante
influência, que as formas, decorações e alguns documentos parecem comprovar. Segundo
al-Tabari, al-Mansur terá dito “This is the Tigris; there is no obstacle between us and China; every-
thing on the sea can come to us on it” ; frase que, de igual modo, pode ser utilizada em relação
à Península Ibérica (Hourani, 1995, p. 63). 

Além dos argumentos apresentados, julgamos ter importância, no estudo das origens
das cerâmicas policromas de Silves, o facto de algumas daquelas, nomeadamente a grande
taça com bolbos (Q3/C8-1), mostrarem esmalte de tom turquesa associada à cor negra.
Conforme antes indicámos, aquela primeira cor foi usada em peças exumadas em níveis
dos séculos VII e VIII de Failakah. Esta cor só voltará a ser utilizada nos contextos islâmi-
cos peninsulares e, muito raramente, nos Períodos Almorávida e Almoada, não sendo
conhecida nas muito divulgadas cerâmicas policromas do Período Califal.

3.8.3.2. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 
Estas cerâmicas apresentam pastas bem depuradas, de cor rosada, bege ou cinzenta

clara, oferecendo as superfícies da mesma cor da pasta ou aguada, de tom mais claro, e,
ainda, decoração, pintada, nas cores laranja, vermelha ou negra. 

A forma e a decoração daquelas peças indicam tratar-se de produções muçulmanas,
importadas do Próximo Oriente ou do Norte de África. Elas terão, possivelmente, servido de
protótipo às produções peninsulares, por certo elaboradas em diferentes centros oleiros do
al-Andalus, talvez recuperando antigas manufacturas. Todavia, desconhecem-se, por ora,
centros produtores peninsulares com cronologia tão recuada. 

Conforme antes referimos, recuperámos entre outros materiais, um fragmento de tam-
bor (Q3/C8-47), peça rara nos contextos islâmicos peninsulares e que encontra paralelo,
mais tardio, em Múrcia, datado na primeira metade do século XIII. No Oriente, nomeada-
mente em Tépé de l’Apadana e em Susa, peças semelhantes foram atribuídas aos séculos
VIII-IX, ali sendo fabricadas com pastas claras e decoradas com bandas pintadas. O exem-
plar de Susa oferece a superfície exterior esmaltada, com decoração policroma, onde se obser-
vam raras representações de aves (Kervran, 1977, p. 87, 146, 147; Navarro Palazón, 1991, qua-
dro tipológico; Rosen-Ayalon, 1974, p. 103, 107).
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3.8.3.3. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha
O alguidar (Q3/C8-16) apresentando a superfície exterior decorada com dois cordões

digitados tem recuados antecedentes peninsulares. De facto, encontrámos possíveis parale-
los para tais peças em Conímbriga que, embora apresentem forma e decoração semelhan-
tes, foram datadas do século V (Alarcão, 1975, p. 106, fig. XL).

Os dois fragmentos de pratos (Q3/C8-17; Q3/C8-23) podem ser reproduções, em cerâ-
mica, de páteras ou bandejas, metálicas, que se difundiram na Península a partir do século III,
sendo, ainda, utilizadas na segunda metade do século VII (Salellas, 1950, p,159). Uma daque-
las bandejas, de bronze, descoberta em cisterna, de Cástulo, foi datada do século IV (Blázquez
e Jesus Urruela, 1977, p. 1191, 1192, est. III).

As frigideiras são formas muito numerosas nesta camada e nos níveis mais antigos de
Silv. 3 onde existem exemplares carenados, apresentando duas asas, opostas, de secção oval
e outras, de tendência hemisférica, desprovidas de asas. Umas e outras parecem ser o resul-
tado da persisitência, formal e funcional, de peças romanas, como as imitações tardias dos
pompejanish-rotten platten de que se conhecem exemplares, entre outros locais, em Coním-
briga, na Ilha do Pessegueiro ou na Rocha Branca (Alarcão, 1975, p. 31,est. XXXVI; Alarcão,
Delgado, Mayet, Alarcão e Ponte, 1976, p. 54, 131; Gomes, Gomes e Beirão, 1986, p. 80;
Gomes, 1995, p. 24; Silva, Soares, Dias e Soares, 1984, p. 23, 38).

As formas carenadas são semelhantes a algumas exumadas nos silos L/16 e K/14 do
Cerro da Vila, em Vilamoura, e outras similares foram recolhidas na área urbana de Setúbal,
por Carlos Tavares da Silva, sobre camada com materiais tardo-romanos (Matos, 1991, 
p. 429, 437, 453).

As panelas são as peças exumadas em maior número e pertenceriam ao fundo cultural
autóctone, tardo-romano e visigótico-bizantino.

Embora a grande maioria das lucernas tenha sido fabricada com pastas de cor verme-
lha, distinguem-se, em particular, pela forma. As exumadas nesta camada mostram corpo
de contorno subcircular, bico curto, largo e espesso, em especial na ligação com reservató-
rio. Assim, podemos identificar três formas distintas de lucernas, embora os exemplares dis-
poníveis tenham, por vezes, chegado até nós muito fragmentados. A forma mais antiga pare-
ce corresponder a peça de que se conserva apenas o bico, tendo sido fabricada com pasta
bem depurada de cor rosada (Q3/C8-11). O bico é extremamente curto e largo na união com
o reservatório. Mostram forma mais evoluída dois exemplares produzidos com pastas ver-
melhas (Q3/C8-62; Q3/C8-63), dado os bicos serem um pouco mais longos. Por fim, o ter-
ceiro grupo é ilustrado por dois exemplares recolhidos quase completos e que apresentam
bico mais longo, menos largo na ligação com o reservatório, sendo este, embora de contor-
no circular, de dimensões bem menores. Enquanto na segunda forma identificada o reser-
vatório media 0,090 m de diâmetro, na terceira alcançava, apenas, 0,070 m. Pertence cer-
tamente ao primeiro grupo agora indicado o fragmento de lucerna, fabricada com pasta de
cor rosada, contendo porção do bico e parte do reservatório, procedente da camada 2
(Q33/C2-4), cuja presença em nível tão tardio se deve certamente a alterações pós-deposici-
onais, problemática que voltaremos a abordar (cf. Cap. 3.4.). Em termos cronológicos impor-
ta comparar dois dos fragmentos de Silves (Q3/C8-62; Q3/C8-63) com exemplar recupera-
do em Madinat Ilyith (Albacete), onde integrava nível arqueológico considerado como ulte-
rior a 711, dado ter sido encontrado associado a materiais tardo-romanos e visigótico-bizan-
tinos (Lloret, 1999, p. 78, 79, 83, 96).

Julgamos pertinente considerar que os dois primeiros tipos de lucernas acima descri-
tos correspondam ao século VIII, sendo fabricados com pastas claras e certamente de impor-
tação norte-africana (tipo mais antigo), depois reproduzidos na Península Ibérica com pas-
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tas de cor vermelha e apresentando algumas diferenças dimensionais. Será mais tardia,
quiçá dos inícios do século IX, a terceira forma identificada, conhecida, de igual modo, em
produções de pasta de cor vermelha.

É possível que a camada 8 do Castelo de Silves seja o resultado de entulhos, com mate-
riais vários, utilizados em nivelamento que regularizasse zona de encosta, criando-se espla-
nada e possibilitando a edificação de construções, durante os finais do século IX e os come-
ços da centúria seguinte (C6). No entanto, conforme demonstrámos, as cerâmicas ali recu-
peradas correspondem ao início da sua ocupação islâmica da cidade.

3.8.4. Datações absolutas
Foi possível atribuirmos esta camada ao início da ocupação muçulmana do Castelo,

tanto a partir das observações estratigráficas, como do espólio que continha.
Ulteriormente, obtivemos a confirmação de tal cronologia através de análise de radio-

carbono (14C), realizada para amostra de carvão vegetal ali recolhida, processada no
Laboratoire de Radiocarbone du Centre de Datations et d’Analyses Isotopiques da
Universidade Claude Bernard de Lyon, tendo-se obtido a data de 1240 ± 90 BP (Ly 4167).
Após a aplicação de tabela de correcção dendocronológica aquela datação ofereceu intervalo
situado entre 670 e 890 cal. D.C., resultado publicado na nossa tese de mestrado.

A segunda intervenção efectuada no mesmo local não só proporcionou a confirma-
ção da evolução estratigráfica antes detectada, como a recolha de novos materiais e amos-
tras que permitiram segunda datação absoluta. Esta foi realizada no Laboratório de
Isótopos Ambientais, do Instituto Tecnológico e Nuclear em Sacavém, sob direcção do
engenheiro António Monge Soares e confirma, com extrema precisão, a datação ante-
riormente obtida em Lyon. A nova análise ofereceu 1250 ± 35 BP (ICEN-569) e, depois
de calibrada, apresenta intervalo situado entre 687-788 cal. d.C., para 1 sigma, e entre
672-881 cal. d.C. para 2 sigma. Assim, ambas amostras indicam cronologias muito pró-
ximas, idênticas em termos estatísticos, correspondendo a pleno século VIII ou aos iní-
cios do século IX.

3.8.5. Catálogo – Camada 8
3.8.5.1. Metal

Q3/C8-64-PREGO
De ferro. Mostrava cabeça circular e corpo com secção rectangular. Mede 0,062 m de
comprimento e 0,025 m de diâmetro na cabeça.

3.8.5.2. Cerâmica
3.8.5.2.1. Cerâmicas com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca, 
decoradas nas cores verde e negra (policromas)

Q3/C8-49- TAÇA CARENADA
Completa. Mostra corpo de forma troncocónica, bordo inclinado, com lábio de secção
semicircular, algo biselado. e assenta em pé, baixo e anelar. Foi fabricada com pasta
muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. 
O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e ambas superfícies mostram esmalte,
aderente e brilhante, de cor branca. A superfície interna oferece manchas de esmalte,
com cor verde. Media 0,128 m de diâmetro no bordo, 0,03 m de altura, 0,046 m de diâ-
metro no pé e a espessura média das paredes é de 0,002 m.
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Q3/C8-14-TAÇA CARENADA
Dois fragmentos da mesma peça, correspondendo a porção do corpo e do bordo. Mostra
corpo de forma troncocónica e bordo inclinado, com lábio de secção semicircular.
Assentava em fundo plano. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, con-
tendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor rosada
(5YR 7/4) e as superfícies apresentam esmalte, aderente e algo brilhante, de cor branca.
A superfície interna mostra pingo, de esmalte, com cor verde. As paredes oferecem ligei-
ro ondulado. Media 0,134 m de diâmetro no bordo, 0,027 m de altura, 0,08 m de diâ-
metro na base e a espessura média das paredes é de 0,003 m.

Q3/C8-1-TAÇA HEMISFÉRICA
Fragmentos correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. O bordo é espes-
sado, ligeiramente extrovertido e com secção triangular ou em bisel. Assenta em fundo
com pé, baixo e em anel. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, con-
tendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor bege,
quase branca (7.5YR 8/4), e as superfícies mostram esmalte, aderente e brilhante, de
cor branca. A superfície interna oferece decoração floral, pintada, essencialmente
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FIG. 266 – Prego, de ferro, cerâmicas esmaltadas, com decoração policroma (C8).

Q3/C8-64

Q3/C8-49

Q3/C8-14

Q3/C8-1



constituída por oito representações de grandes bolbos de lótus, com os vértices volta-
dos para o bordo da peça, rodeados por folhagens. Dois pares destes bolbos, opostos
dois a dois, com o corpo subdividido em dois gomos, intercalavam com outros dois
pares contendo o corpo segmentado por retícula. Ambos tipos de bolbos mostram o
corpo contornado por traço duplo, de cor negra, tendo-se deixado em reserva o espaço
entre aquelas linhas. Nos bolbos reticulados as pequenas linhas são, também, de cor
negra, embora mostrem pingos sobrepostos de cor verde. O interior dos bolbos sub-
divididos foi pintado de cor turquesa. O pé de cada bolbo é rodeado por duas folhas
lanceoladas, de igual modo delimitadas por fino traço de cor negra. Existem folhas,
um pouco maiores, que utilizam a mesma técnica pictórica, preenchendo o espaço
entre aqueles conjuntos e o bordo da peça. A coloração verde, dada à folhagem, acom-
panha os limites de cada forma deixando, no entanto, no centro das folhas maiores
áreas em reserva. Pequenos caules, terminando em círculos de cor negra, acabam por
preencher o espaço entre a teoria de folhas e o limite do bordo. A decoração do inte-
rior do fundo desta taça, de difícil reconstituição gráfica, poderia oferecer composição
de círculos, delimitados por linhas negras, conforme nos mostra, ainda, o resto de
uma daquelas formas. O espaço entre estes círculos e os bolbos apresenta pequeninas
manchas, contornadas de cor negra, sobre áreas de cor verde clara. Media 0,255 m de
diâmetro no bordo, 0,064 m de altura, 0,095 m de diâmetro no pé e a espessura média
das paredes é de 0,005 m.

Q3/C8-39-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Mostra bordo
extrovertido com lábio de secção semicircular. Assenta em fundo com pé baixo e ane-
lar. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não
plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e as super-
fícies oferecem esmalte, aderente e brilhante, de cor bege muito clara (10YR 8/3). 
A superfície interior apresenta decoração pintada, constituída por, possível, motivo zoo-
mórfico de que subsiste parte do corpo contornado por linha de cor negra, preenchido
com círculos irregulares, com ponto central daquela mesma cor, assim como o que
parece ser a cauda, sendo a restante superfície interior de cor verde. Sobre o bordo
observam-se semicírculos de cor negra, preenchidos com manchas daquela mesma cor.
Media 0,184 m de diâmetro no bordo, 0,047 m de altura, 0,074 m de diâmetro no pé
e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q3/C8-40-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Mostra bordo
espessado e extrovertido, com lábio de secção triangular ou em bisel. Oferece carena,
pouco acentuada, antecedendo o pé, baixo e anelar. Foi fabricada com pasta muito
homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo
das paredes é de cor cinzenta avermelhada (2.5YR 5/2) a vermelha (2.5YR 5/8). As super-
fícies apresentam esmalte, aderente e brilhante, de cor branca, no interior e com pouco
brilho no exterior. A superfície interior oferece decoração, pintada, de carácter fitomórfi-
co, constituída por, possíveis, bolbos contornados com linhas de cor negra e preenchidos
de cor verde clara, intercalando com pétalas daquelas mesmas cores. Media 0,198 m de
diâmetro no bordo, 0,005 m de altura, 0,090 m de diâmetro no pé e a espessura média
das paredes é de 0,004 m.
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Q3/C8-38-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. O bordo é extro-
vertido e tem lábio com secção semicircular. Assenta em pé, baixo e anelar. Foi fabri-
cada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de
grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor castanha clara (10YR 8/3) e as superfícies
mostram esmalte, aderente e com algum brilho, no interior, mas de pior qualidade no
exterior, de cor bege clara, quase branca. A superfície interior oferece decoração nas
cores verde água e negra. Esta foi utilizada nos contornos dos motivos representados,
subsistindo, no centro do fundo, banda pseudoepigráfica, rodeada por linhas concên-
tricas, preenchidas por ponteado, talvez imitando estreitas cartelas onde se inseriam
frases. Revela, ainda, sobre o bordo, manchas espaçadas de cor verde. Media 0,258 m
de diâmetro no bordo, 0,059 m de altura, 0,108 m diâmetro no pé e a espessura média
das paredes é de 0,004 m.
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FIG. 267 – Cerâmicas esmaltadas, com decoração policroma (C8).
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Q3/C8-19-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é extrovertido e mostra
lábio de secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta,
contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor
rosada (5YR 7/4) e as superfícies apresentam esmalte, pouco aderente mas algo bri-
lhante, de cor branca ligeiramente amarelada. Na superfície interior, a 0,010 m abai-
xo do bordo, observam-se, pintados, restos de cordão ondulado, composto por dois
cabos entrelaçadas, do tipo dos “cordões da Eternidade”. Aqueles encontram-se con-
tornados de cor negra, oferecendo os espaços interiores cor verde. Media 0,210 m de
diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m. 
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FIG. 268 – Cerâmicas esmaltadas, com decoração policroma (C8).
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Q3/C8-26-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é extrovertido e oferece
lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta,
contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor
rosada (5YR 7/3) e as superfícies mostram esmalte, pouco aderente, de cor branca, com
manchas de cor verde. A superfície interna apresenta, ainda, manchas pintadas de cor
negra; certamente restos de decoração perdida. Media 0,215 m de diâmetro no bordo e
a espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q3/C8-46-TAÇA HEMISFÉRICA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é espessado, extrover-
tido e tem lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e
compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes
é de cor branca rosada (5YR 8/2) e as superfícies mostram esmalte, mais aderente e bri-
lhante na interior que na exterior, de cor branca. A superfície interior oferece decora-
ção constituída por manchas, espaçadas, de cor verde, sobre o bordo, assim como
linhas verticais ligando o bordo a motivos de forma triangular, que se associam a com-
posição constituída por bandas circulares, contornadas de cor negra e preenchidas por
cor verde água, que intercalam com linhas ponteadas de cor negra. Media 0,244 m de
diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,006 m.

Q5/C8-50-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é extrovertido e tem
lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta,
contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor
cinzenta clara (10YR 6/1) a rosada, algo amarelada (5YR 6/6). As superfícies mostram
esmalte, aderente e brilhante, de cor branca. A superfície interior oferece decoração,
pintada, constituída por parte de cartela, de cor negra, delimitada por quatro linhas,
duas de cada lado, sendo preenchidas com dois motivos geométricos ou pseudoepigrá-
ficos, daquela mesma cor, e por manchas de cor verde água. Media 0,180 m de diâme-
tro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q3/C8-21-TAÇA TRONCOCÓNICA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. O bordo é extro-
vertido e tem lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea
e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das pare-
des é de cor cinzenta clara (5YR 7/1) a rosada (5YR 8/4). A superfície externa oferece
esmalte, aderente, de cor amarela, ligeiramente esverdeada. A superfície interna mos-
tra esmalte, pouco aderente, de cor branca e é decorada com pingos e linhas escorridas,
nas cores verde e negra. Media 0,225 m de diâmetro no bordo, 0,040 m de altura e a
espessura média das paredes é de 0,006 m. 

Q3/C8-18-TAÇA HEMISFÉRICA
Dois fragmentos, correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é espessado e tem
lábio de secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta,
contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor
bege amarelada (10YR 8/4) e as superfícies apresentam esmalte, pouco aderente, de cor
branca, sendo de tom ligeiramente esverdeado no exterior. Na superfície interior obser-
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FIG. 269 – Cerâmicas esmaltadas, com decoração policroma (C8).

Q5/C8-50

Q3/C8-21

Q3/C8-18

va-se, junto ao bordo, restos de decoração constituída por linhas escorridas, de cor
negra. Media 0,233 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,006 m.

Q3/C8-54-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta muito homo-
génea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das
paredes é de cor rosada (2.5YR 6/6) e ambas superfícies mostram esmalte, aderente,
mas quase sem brilho, de cor algo esverdeada na interior e branca na exterior. Esta ofe-
rece decoração constituída por círculos com ponto central, de cor negra, inseridos em
cartela, de que subsiste parte de uma das linhas. A espessura média das paredes é de
0,004 m.



Q3/C8-41-TAÇA HEMISFÉRICA ACHATADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é extrovertido e tem
lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta,
contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor
bege, quase branca (7.5YR 8/4) e as superfícies mostram esmalte, aderente e brilhan-
te, de cor branca. Oferece sobre o bordo decoração pintada, constituída por semicír-
culos, irregulares, de cor negra, que terão tido, no interior, manchas de cor verde. No
interior apresenta, possível bolbo de lótus, preenchido por reticulado. Media 0,300 m
de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.
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FIG. 270 – Cerâmicas esmaltadas, com decoração policroma (C8).
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Q3/C8-20-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricada com pasta muito homo-
génea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das
paredes é de cor cinzenta (10YR 6/2) a rosada (5YR 7/4). A superfície externa apresenta
esmalte, aderente, de cor verde clara, e a interna mostra decoração floral pintada sobre
esmalte, pouco aderente, de cor branca. Embora muito deteriorada reconhecem-se os
restos da representação de palmeta, delimitada por duas linhas paralelas, de cor negra,
dispostas em ângulo. Na área envolvente oferece restos de decoração fitomórfica, de cor
verde, contornada na cor negra. A espessura média das paredes é de 0,006 m.

Q3/C8-42-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo com pé, baixo, em anel. Foi fabricada
com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos , não plásticos, de grão
finíssimo. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (10YR 6/2) e ambas superfícies mos-
tram esmalte, aderente e algo brilhante, de cor branca. A superfície interior oferece
decoração pintada, de carácter fitomórfico, sendo os motivos delineados de cor negra e
mostrando manchas de cor verde. Media 0,094 m de diâmetro no pé e a espessura
média das paredes é de 0,004 m.

Q3/C8-27-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo, com pé baixo e em anel. Foi fabricada
com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão
finíssimo. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e as superfícies mostram
esmalte, pouco aderente, de cor branca e tom esverdeado. A superfície interior apresen-
ta restos de decoração, de cor verde e negra, muitíssimo deteriorada. Media 0,090 m de
diâmetro no pé e a espessura média das paredes é de 0,006 m. 

3.8.5.2.2. Cerâmicas com pastas e superfícies claras (de cor bege, rosada ou cinzenta)

Q3/C8-15-TAÇA CARENADA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. O bordo, sub-ver-
tical, mostra lábio com secção semicircular. O fundo é plano. Foi fabricada com pasta
homogénea e muito compacta, contendo elementos, não plásticos, finíssimos. Tanto o
núcleo como as superfícies das paredes são de cor bege (7.5YR 7/4). Media 0,108 m de
diâmetro no bordo, 0,024 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,005 m. 

Q3/C8-36-JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta muito homo-
génea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. Tanto o
núcleo como as superfícies das paredes são de cor cinzenta (5YR 6/1). A superfície exte-
rior encontra-se decorada com linhas horizontais onduladas, pintadas de cor negra,
com 0,006 m de largura. A espessura média das paredes é de 0,003 m.

Q3/C8-37-CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção do corpo. Foi fabricado com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino a
médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (10R 5/1) e as superfícies são de cor  rosa-
da (10R 6/6). A superfície interior não foi afagada e notam-se as marcas deixadas pelos
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dedos do oleiro durante a montagem ao torno. A superfície exterior, mal afagada, apre-
senta aguada, de cor branca, sobre a qual foram pintadas, quatro linhas, paralelas e
quase horizontais, de cor negra. Estas, pintadas com bateria de pincéis, têm 0,005 m
de largura máxima e estão separadas entre 0,002 m a 0,004 m. Junto ao arranque do
colo reconhecem-se os restos de uma outra linha, semelhante às anteriores. A espes-
sura média das paredes é de 0,006 m. 
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FIG. 271 – Cerâmicas com pastas de cores claras (C8).
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Q3/C8-35-TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Este é plano. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de
grão fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 8/4) e as superfícies apresentam
aguada, de cor branca, ligeiramente rosada. O interior do fundo mostra restos de semi-
círculo, pintado, cor-de-laranja (2.5YR 5/8). Media 0,180 m de diâmetro no fundo e a
espessura média das paredes é de 0,004 m.

Q3/C8-11-LUCERNA
Fragmento correspondendo ao bico. Este tem forma triangular, é curto, largo e espesso. 
Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e
as superfícies apresentam aguada de cor branca, ligeiramente rosada. Mostra vestígios
de combustão. Mede 0,080 m de comprimento e 0,040 m de altura máxima.
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FIG. 272 – Tambor com pasta de cor clara (C8).
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Q3/C8-47-TAMBOR
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com forma cilíndrica, e da campânula, com
forma troncocónica. Mostra bordo introvertido e quase plano superiormente, com lábio de
secção semicircular. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos
não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos, de grão fino a médio. O
núcleo das paredes é de cor rosada (2.5YR 6/6) e as superfícies apresentam cor algo mais
clara que a do núcleo. A superfície exterior mostra canelura na ligação do corpo com a cam-
pânula, certamente para fixação da pele, assim como decoração, pintada, cor-de-laranja.
Esta é constituída por linhas, irregulares, dispostas a partir do bordo até junto do corpo. No
corpo oferece quatro bandas, verticais, com dois motivos distintos. Um é constituído por
retícula inserida em cartela, delimitada por dois traços largos e o outro revela linha, ao cen-
tro, ladeada por pequenos semicírculos, preenchidos por ponteado irregular. Media 0,108
m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

3.8.5.2.3. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha (cor-de-laranja, 
vermelha ou castanha)

Q3/C8-24-TAÇA TRONCOCÓNICA
Completa. Mostra o bordo alto, com lábio ligeiramente aplanado. O fundo é algo convexo.
Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos e micáceos, de grão fino e, alguns, de grão médio. Tanto o núcleo como as
superfícies das paredes são cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície interior, bem afagada,
apresenta motivo estrelar ou floral, constituído por sete elementos fusiformes, dispostos
radialmente e pintados de cor branca. Cada um daqueles elementos, raios ou pétalas,
encontra-se preenchido por linha de pequenos traços de cor branca. Media 0,128 m de diâ-
metro no bordo, 0,032 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

Q3/C8-25-TAÇA OU COPO
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Mostra forma
cilíndrica, bordo vertical, com lábio de secção semicircular. O fundo é ligeiramente con-
vexo. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásti-
cos, quartzosos e micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é cor-de-laran-
ja (2.5YR 5/8). As superfícies, bem afagadas, são da mesma cor do núcleo, apresentan-
do, a exterior, manchas de cor negra. Media 0,082 m de diâmetro no bordo, 0,040 m
de altura e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q3/C8-33-PÚCARO COM DUAS CARENAS
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. O gargalo é alto e vertical,
enquanto o bordo oferece lábio com secção semicircular. Foi fabricado com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de
grão fino a médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície inte-
rior mostra a mesma cor do núcleo e à superfície exterior foi aplicada aguada de cor
negra, a qual evidencia decoração pintada de cor branca. Observa-se, sobre o bordo,
linha pintada de cor branca e o gargalo mostra três outras linhas horizontais, duas das
quais delimitam cartela com 0,015 m de altura e preenchida com reticulado. Aquelas
linhas medem 0,008 m de largura. Uma outra linha, da mesma cor, foi pintada sobre
a ligação do gargalo com o corpo e este mostra séries de três traços, paralelos entre si,
dispostos obliquamente e formando ziguezague, que preenchem todo o corpo da peça.
Media 0,100 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m. 
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Q3/C8-34-PÚCARO COM DUAS CARENAS
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. O gargalo é alto e ver-
tical, enquanto o bordo mostra lábio com secção semicircular. O fundo é plano. Foi fabri-
cado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos,
micáceos e calcários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor castanha acin-
zentada (5YR 4/2) e as paredes de cor castanha avermelhada (5YR 6/6). A superfície inte-
rior é da mesma cor do núcleo e à superfície exterior foi aplicada aguada, de cor negra, a
qual evidencia decoração pintada, de cor branca. No gargalo, sob o bordo, observa-se faixa
reticulada, com 0,010 m de altura, pintada com traços finos, de cor branca, e delimitada por
duas linhas, horizontais, com 0,005 m de largura. Sob aquela faixa encontram-se duas
outras linhas, paralelas com cerca de 0,004 m de largura; uma 0,004 m abaixo e a outra
na ligação entre o gargalo e o corpo. Este mostra séries de cinco segmentos de recta, para-
lelos, dispostos obliquamente e formando ziguezague, que preencheriam todo o corpo da
peça. Media 0,107 m de diâmetro do bordo, 0,085 m de altura e a espessura média das
paredes é de 0,004 m. 
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FIG. 273 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C8).
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Q3/C8- 51-PÚCARO
Fragmento correspondendo a parte do corpo, do gargalo e do fundo, assim como a extre-
midade inferior de asa. O corpo tinha forma globular achatada, assente em fundo plano.
O gargalo era troncocónico e a asa assentava a meio do corpo. Foi fabricado com pasta
muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo.
Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor castanha rosada (5YR 6/4).
Media 0,046 m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.
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FIG. 274 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C8).
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Q3/C8- 52-PÚCARO
Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do bordo. O gargalo tinha forma tron-
cocónica e o bordo, demarcado por incisão no exterior, oferecia lábio com secção semi-
circular. Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos
não plásticos, quartzosos e calcários, de grão fino. Tanto o núcleo como as superfícies
das paredes são cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície exterior oferece decoração pin-
tada, de cor branca, constituída por linha sobre o bordo e motivo ondulado, com peque-
nos tracinhos no interior, sobre o gargalo. Media 0,124 m de diâmetro no bordo e a
espessura média das paredes é de 0,003 m.

Q3/C8- 53-PÚCARO
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta muito homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e calcários, de grão
finíssimo a fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor vermelha
(2.5YR 5/6). A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor branca, constituída
por linha horizontal, a partir da qual foram representados semicírculos, com ponto cen-
tral, mostrando nos intervalos grupos de três traços verticais. A espessura média das
paredes é de 0,005 m.

Q3/C8-22-JARRA
Fragmento correspondendo a porção do gargalo, do bordo e a parte de uma asa. O garga-
lo, com forma troncocónica alongada, apresenta bordo vertical, com lábio de secção semi-
circular. A asa tem secção oval, medindo 0,023 m de diâmetro máximo. Foi fabricada com
pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos,
de grão fino e, alguns, grosseiros. O núcleo das paredes é de cor castanha avermelhada
(5YR 6/6). A superfície interna é da mesma cor do núcleo e a externa apresenta aguada,
de cor negra, sobre a qual foi pintada linha horizontal, de cor branca, junto ao arranque da
asa. Media 0,055 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.

Q3/C8-28-JARRA
Fragmento correspondendo a porção do corpo. Foi fabricada com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão médio e,
alguns, de grão grosseiro. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). As superfíci-
es apresentam aguada de cor mais clara que a do núcleo. A superfície exterior mostra,
junto ao arranque do gargalo, decoração pintada, de cor branca, constituída por cartela,
delimitada por duas linhas horizontais, contendo ziguezague ou teoria de triângulos, for-
mados por duplas linhas oblíquas e paralelas, unidas por séries de pequenos pontos. Estas
linhas medem cerca de 0,003 m de largura. A espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q3/C8-17-PRATO
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Oferecia forma
troncocónica. O bordo, muito espessado, mostra secção triangular e lábio oblíquo, incli-
nado para o exterior. O fundo é plano mas irregular. Foi fabricado com pasta homogé-
nea e compacta, contendo abundantes elementos não plásticos, quartzosos e micáceos,
de grão médio. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor vermelha
(2.5YR 4/6). A superfície interior e o bordo foram afagados, apresentando-se a exterior
muito irregular. Media 0,175 m de diâmetro no bordo, 0,023 m de altura e a espessura
média das paredes é de 0,007 m. 

494
SILVES (XELB) – UMA CIDADE DO GHARB AL-ANDALUS: A ALCÁÇOVA



Q3/C8-23-PRATO
Fragmento, correspondendo a porção do fundo. Foi fabricado com pasta homogénea
mas pouco compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de
grão médio a grosseiro. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (2.5YR 4/0) a vermelha
(2.5YR 4/6) e as superfícies são da mesma cor do núcleo. Media 0,256 m de diâmetro
no fundo e a espessura média das paredes é de 0,008 m. 

Q3/C8-57-TALHA
Fragmento correspondendo a porção de asa. Esta tem contorno triangular, era cega e
encontrava-se colocada na vertical. Foi fabricada com pasta muito homogénea e com-
pacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e feldspáticos, de grão
fino. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8) e as superfícies mostram tom
algo mais escuro. Oferece na, aresta, decoração constituída por dedadas dispostas em
série. A espessura média das paredes é de 0,008 m.
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FIG. 275 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C8).
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Q3/C8-16-ALGUIDAR
Três fragmentos, correspondendo a porção do corpo, do bordo e ao arranque do fundo.
Oferecia forma troncocónica. O bordo é extrovertido e apresenta lábio com secção semi-
circular. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plás-
ticos, quartzosos e micáceos, de grão fino a médio. Tanto o núcleo como as superfícies
das paredes são cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície interna foi bem afagada e bru-
nida, sendo a externa decorada com dois cordões, digitados, com 0,020 m de largura.
Um destes cordões é horizontal e encontra-se a 0,075 m abaixo do bordo, enquanto que
outro, formando arcos com 0,070 m de largura e 0,035 m de altura, foi adossado ao pri-
meiro. Ambos foram decorados com séries, sucessivas, de dedadas muito juntas ou,
até, sobrepostas. Media 0,450 m de diâmetro no bordo e a espessura média das pare-
des é de 0,015 m.

Q3/C8-45- FRIGIDEIRA
Quase completa. Mostra corpo de forma hemisférica achatada e carenada. O bordo é
vertical e tem lábio de secção semicircular. Assenta em fundo algo convexo. Foi fabri-
cada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos
e micáceos, de grão fino a médio e, alguns, quartzosos, de grão grosseiro. O núcleo das
paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície interior, muito bem afagada, mostra
cor mais clara que a do núcleo e a exterior algo mais escura. Mede 0,174 m de diâme-
tro no bordo, 0,080 m de diâmetro no fundo, 0,050 m de altura e a espessura média
das paredes é de 0,006 m.

Q3/C8-5-FRIGIDEIRA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Mostrava forma
hemisférica achatada e o bordo lábio com secção semicircular. O fundo é quase plano. Foi
fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quar-
tzosos e micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR
5/8) e as superfícies apresentam aguada de cor mais clara. Media 0,195 m de diâmetro
no bordo, 0,042 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,005 m. 

Q3/C8-6-FRIGIDEIRA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Mostrava forma
hemisférica achatada e o bordo lábio com secção semicircular, sendo demarcado por
pequeno estrangulamento. O fundo é ligeiramente côncavo. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de
grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/8). As superfícies apre-
sentam cor mais escura que a do núcleo e manchas de cor negra. Media 0,203 m de diâ-
metro no bordo, 0,052 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,006 m.

Q3/C8-7-FRIGIDEIRA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Mostrava
forma hemisférica achatada e o bordo lábio com secção semicircular. O fundo é
plano. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plás-
ticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de
cor bege (10YR 6/4) a cor-de-laranja (2.5YR 5/8). As superfícies apresentam aguada de
cor semelhante à do núcleo. Media 0,220 m de diâmetro no bordo, 0,060 m de altura
e a espessura média das paredes é de 0,005 m.
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FIG. 276 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C8).
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Q3/C8-8-FRIGIDEIRA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Mostrava forma
troncocónica e o bordo, vertical e algo espessado, tem lábio com secção semicircular. O
fundo é ligeiramente côncavo. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino a médio. O núcleo
das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 6/8) e as superfícies apresentam aguada de cor
mais escura. Media 0,218 m de diâmetro no bordo, 0,046 m de altura e a espessura
média das paredes é de 0,005 m. 
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FIG. 277 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C8).
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Q3/C8-9-FRIGIDEIRA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Mostrava forma
hemisférica achatada e o bordo, ligeiramente espessado, tem lábio com secção semicir-
cular, algo biselado no interior. O fundo é convexo. Foi fabricada com pasta homogé-
nea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino
a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 4/8). As superfícies, brunidas,
apresentam cor mais escura que a do núcleo e manchas de cor acinzentada a negra.
Media 0,223 m de diâmetro no bordo, 0,060 m de altura e a espessura média das pare-
des é de 0,006 m.
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FIG. 278 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C8).
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Q3/C8-13-FRIGIDEIRA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Mostrava
forma troncocónica e o bordo oferece lábio com secção semicircular. O fundo era
plano. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não
plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de
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FIG. 279 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C8).
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cor vermelha (10R 5/8) e as superfícies apresentam cor um pouco mais escura.
Media 0,185 m de diâmetro no bordo, 0,037 m de altura e a espessura média das
paredes é de 0,005 m. 

Q3/C8-12-FRIGIDEIRA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Mostrava forma
hemisférica achatada e o bordo, vertical, tem lábio com secção semicircular. O fundo é
ligeiramente convexo. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo ele-
mentos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino a médio. O núcleo
das paredes é de cor vermelha (10R 5/8) e as superfícies apresentam cor mais escura.
Media 0,197 m de diâmetro no bordo, 0,036 m de altura e a espessura média das pare-
des é de 0,005 m. 

Q3/C8-10-FRIGIDEIRA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Mostrava forma
hemisférica achatada e o bordo oferece lábio com secção semicircular, algo biselado no
interior. O fundo é ligeiramente côncavo. Foi fabricada com pasta homogénea e com-
pacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino a médio. 
O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). As superfícies apresentam cor mais
escura que aquela e manchas de cor negra. Media 0,240 m de diâmetro no bordo,
0,052 m de altura e a espessura média das parede é de 0,006 m. 

Q3/C8-48-FRIGIDEIRA
Quase completa. Oferece corpo com forma bitroncocónica, carenada, assentando em
fundo plano. Mostra bordo, vertical, demarcado exteriormente por linha incisa, com
lábio de secção semicircular, algo biselado no interior. Tem duas asas, opostas, de per-
fil semicircular e secção oval, com pequeno cordão na superfície exterior. Apresentam
a extremidade superior fixada ao bordo e a inferior sob a carena. Foi fabricada com
pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão
fino, assim como quartzosos, de grão médio e, alguns, grosseiros. O núcleo das pare-
des é de cor vermelha (2.5YR 4/8). As superfícies apresentam cor mais escura que a do
núcleo, com manchas, de cor cinzenta escura a negra (2.5YR 3/0; 2.5YR 2.5/0) devidas
à intensa utilização ao fogo. Oferece, sobre a carena, linha incisa. Media 0,235 m de diâ-
metro no bordo, 0,087 m de altura 0,126 m de diâmetro no fundo e a espessura média
das paredes é de 0,005 m.

Q3/C8-56-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e a uma asa. Mostrava corpo
globular achatado, gargalo alto e bordo ligeiramente espessado e extrovertido, com lábio
de secção semicircular. A asa, com perfil semicircular e secção oval, apresenta a extre-
midade superior, algo sobrelevada, fixada ao bordo e a inferior a meio do corpo. Foi
fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micá-
ceos, de grão fino, assim como quartzosos, de grão médio e, alguns, grosseiros. O
núcleo das paredes é de cor cinzenta, algo avermelhada (5YR 4/2), a vermelha (2.5YR
5/6). A superfície interior apresenta tom algo mais escuro que o da cor do núcleo e a
exterior é de cor negra, devida a intensa utilização ao fogo. Esta mostra finas linhas inci-
sas, horizontais, com 0,001 m de separação, que correm acima da asa. Media 0,118 m
de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m. 
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Q3/C8-55-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo, do fundo e a uma das asas.
Oferece corpo de forma globular achatada, gargalo sub-vertical e bordo espessado, algo
extrovertido, com lábio de secção semicircular. A asa, com secção oval, apresenta a
extremidade superior fixada ao bordo e a inferior ao início do bojo, formando ângulo
quase recto. O fundo é convexo. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, con-
tendo elementos não plásticos, micáceos, quartzosos e calcários, de grão fino e, alguns,
de grão médio a grosseiro. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (2.5YR 4/0) a ver-
melha (2.5YR 5/6). A superfície interior mostra tom semelhante ao da cor do núcleo e
a exterior revela manchas, de cor negra, devidas a alterações do ambiente de cozedura,
de oxidante a redutor. Oferece decoração constituída por quatro linhas, horizontais e
incisas, no início do colo, com separações que variam entre 0,002 m e 0,003 m. Media
0,100 m de diâmetro no bordo, 0,140 m de altura e a espessura média das paredes é de
0,003 m.
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FIG. 280 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C8).

Q3/C8-30

Q3/C8-29



Q3/C8-31-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. Oferecia forma glo-
bular, algo achatada, o gargalo é alto e o bordo espessado, com lábio de secção semicir-
cular, aplanado na parte superior. O fundo é convexo. Duas asas, opostas, com perfil
semicircular e secção oval, ligavam o bordo a ponto do volume mesial do corpo. Foi fabri-
cada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e
micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/8) e as
superfícies apresentam aguada de cor mais escura que aquela. A superfície exterior mos-
tra manchas, de cor negra, devido a alterações, de oxidante a redutor, do ambiente de
cozedura. Media 0,115 m de diâmetro no bordo, 0,151 m de altura e a espessura média
das paredes é de 0,006 m. 

Q3/C8-32-PANELA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e a parte de uma asa. 
O bordo, ligeiramente espessado e extrovertido, tem lábio com secção semicircular. 
A asa, com secção oval e ligeira concavidade na superfície exterior, mostra a extremi-
dade superior fixada ao colo, 0,045 m abaixo do bordo. Foi fabricada com pasta homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão
fino a médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície interna
é da mesma cor do núcleo e a externa apresenta aguada de cor vermelha. Encontra-se
decorada com duas linhas incisas, horizontais, que correm sob a asa, separadas cerca
de 0,005 m. Media 0,180 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é
de 0,006 m. 

Q3/C8-43-PANELA
Quase completa. Oferece corpo de forma globular achatada e assenta em fundo
plano. Mostra gargalo alto e vertical, bordo algo inclinado, com lábio de secção semi-
circular. Duas asas, opostas, de perfil semicircular e secção oval, com pequena con-
cavidade na superfície exterior, têm a extremidade superior fixada ao bordo e a infe-
rior a meio do corpo. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo ele-
mentos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos, de grão fino a
médio e, alguns, grosseiros. O núcleo das paredes é de cor cinzenta escura (5YR 3/1)
e as superfícies apresentam cor algo mais escura que aquela. Oferece, ainda, linha
incisa na separação entre o gargalo e o corpo. Mede 0,106 m de diâmetro no bordo,
0,124 m de altura, 0,090 m de diâmetro na base, e a espessura média das paredes é
de 0,005 m.

Q3/C8-58-TAMPA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo, da base e à pega. Oferecia
forma troncocónica. O bordo é ligeiramente espessado no exterior e mostra lábio
biselado. Assenta em base plana e tem pega em botão, de forma troncocilíndrica. Foi
fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos e micáceos, de grão fino, assim como calcários de grão médio. O núcleo
das paredes é de cor rosada (2.5YR 6/8), as superfícies apresentam cor algo mais
escura que aquela e manchas de cor acinzentada. Media 0,118 m de diâmetro no
bordo, 0,042 m de altura, 0,080 m de diâmetro na base e a espessura média das
paredes é de 0,005 m.
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Q3/C8-44-TAMPA
Quase completa. Mostra forma troncocónica, com bordo espessado e lábio algo biselado.
Assenta em base plana e tem pega em botão, de forma troncocilíndrica. Foi fabricada
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e
micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta escura (5YR 3/1)
e as superfícies mostram cor algo mais clara que aquela, tal como manchas de cor cas-
tanha (5YR 5/4). Apresenta, em redor da pega, duas linhas incisas, horizontais, separa-
das cerca de 0,003 m. Mede 0,116 m de diâmetro no bordo, 0,008 m de altura, 0,078 m
de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,006 m.
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FIG. 281 – Cerâmicas com pastas de cor vermelha (C8).

Q3/C8-63

Q3/C8-62

Q3/C8-60Q3/C8-59



Q3/C8-2-TAMPA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e da base. Oferecia forma
troncocónica. O bordo, ligeiramente biselado no interior, mostra lábio com secção
semicircular. A base oferece, centralmente, ligeira concavidade. Foi fabricada com
pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micá-
ceos, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/6). As superfíci-
es são da mesma cor do núcleo, mostrando manchas, de cor cinzenta escura a
negra, devidas à variação, de oxidante a redutor, do ambiente de cozedura. Media
0,170 m de diâmetro no bordo, 0,024 m de altura e a espessura média das paredes
é de 0,008 m.

Q3/C8-3-TAMPA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e da base. Oferecia forma
troncocónica. O bordo mostra lábio com secção semicircular, ligeiramente aplanado.
A base é plana. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elemen-
tos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino a médio. Tanto o
núcleo como as superfícies das paredes são cor-de-laranja (2.5YR 5/8). Media 0,132
m de diâmetro no bordo, 0,022 m de altura e a espessura média das paredes é de
0,006 m. 

Q3/C8-4-TAMPA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e da base. Oferecia forma tron-
cocónica. O bordo mostra lábio com secção semicircular, demarcado, no interior, por
traço inciso. A base é ligeiramente convexa. Foi fabricada com pasta homogénea e com-
pacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo
das paredes é de cor vermelha (10R 5/8) e as superfícies apresentam cor um pouco mais
escura. Media 0,130 m de diâmetro no bordo, 0,023 m de altura e a espessura média
das paredes é de 0,006 m.

Q3/C8-61-MARCA DE JOGO
Mostra contorno subcircular e foi elaborada a partir de fragmento da parede de cânta-
ro. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não
plásticos, micáceos, de grão fino, assim como calcários de grão médio. O núcleo das
paredes é de cor rosada (2.5YR 6/8) e as superfícies mostram cor algo mais escura que
aquela. Mede 0,049 m de diâmetro máximo e a espessura média das paredes é de
0,006 m.

Q3/C8-30-CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do gargalo, do bordo e a uma das asas.
O gargalo é cilíndrico, o bordo é espessado e extrovertido, mostrando a superfície supe-
rior plana e o lábio com secção semicircular. Apresentava duas asas opostas, com secção
côncava-convexa, mostrando dois cordões na superfície exterior, com a extremidade
superior apoiada no gargalo e a inferior assente no corpo, fazendo ângulo recto. Foi fabri-
cado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e
micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8) e as
superfícies bem afagadas, apresentam aguada de cor um pouco mais escura que a do
núcleo. Mede 0,120 m de diâmetro no bordo, o gargalo tem 0,095 m de altura e a espes-
sura média das paredes é de 0,006 m.
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Q3/C8-29-CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção do gargalo, do bordo e ao arranque de uma das
asas. O gargalo é cilíndrico e o bordo espessado, extrovertido e demarcado, exterior-
mente, por canelura. Tem a superfície superior plana e o lábio mostra secção semi-
circular. Apresentava duas asas opostas com secção plano-côncava, com canelura na
superfície exterior, que arrancavam  a meio do gargalo. Foi fabricado com pasta homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários,
de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara (2.5YR 6/0) e as
paredes cor-de-laranja (2.5YR 6/8). As superfícies apresentam aguada de cor mais clara
que a do núcleo. A superfície exterior encontra-se decorada com linhas pintadas, de cor
branca, sobre o lábio, no colo e no início do bojo. Mede 0,126 m de diâmetro no bordo
e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q3/C8-62-LUCERNA
Fragmento correspondendo ao bico e ao início do reservatório. O bico é forte, curto e
largo, na ligação com o corpo. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta,
contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo das paredes é de cor
vermelha (10R 5/8) e as superfícies mostram tom algo mais escuro. A espessura média
das paredes é de 0,005 m.

Q3/C8-63-LUCERNA
Fragmento correspondendo ao bico, ao reservatório e à extremidade inferior da asa. 
O reservatório tinha forma esférica achatada e o bico é forte, curto e largo, na ligação
com o reservatório. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo
elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. Media 0,092 m de diâ-
metro no reservatório e a espessura média das paredes é de 0,006 m.

Q3/C8-59-LUCERNA
Fragmento correspondendo ao reservatório, ao bico, ao início do gargalo e à asa. O reser-
vatório oferece forma esférica achatada e rebordo a meia altura. O bico, forte e curto, é largo
e espesso na ligação com o reservatório. A asa apresenta perfil subcircular e secção oval. Foi
fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos,
de grão fino, assim como quartzosos e calcários, de grão médio e, alguns, grosseiros. 
O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 4/8) e as superfícies apresentam aguada de
cor cinzenta, algo avermelhada (10R 4/1). Oferece linha escorrida, pintada de cor branca,
sobre o bico e em parte do reservatório. Mede 0,070 m de diâmetro no reservatório,
0,163 m de comprimento, o,078 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q3/C8-60-LUCERNA
Quase completa, faltando-lhe, apenas, parte do gargalo. Mostra reservatório de forma esfé-
rica achatada, bordo alto, com lábio de secção semicircular. A asa, com perfil subcircular
e secção oval, tem a extremidade superior fixada ao gargalo e a inferior ao reservatório. O
bico, forte e curto, é largo e espesso na ligação com o reservatório. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, quartzosos e calcá-
rios, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8) e as superfí-
cies apresentam cor algo mais escura. Não mostra decoração, mas concreções devidas,
possivelmente, às condições de jazida. Mede 0,068 m de diâmetro no reservatório, 0,156
m de comprimento, 0,080 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,006 m.

506
SILVES (XELB) – UMA CIDADE DO GHARB AL-ANDALUS: A ALCÁÇOVA



3.9. Camada 9

Nível constituído por terras de cor castanha avermelhada (10R 3/6), muito compactas,
com potência de 0,200 m a 0,400 m. A sua cota inferior atingiu 5,57 m abaixo do nosso
ponto 0, não se tendo ainda alcançado o substrato rochoso.

Não ofereceu quaisquer materiais arqueológicos.

3.4. Síntese

A alcáçova de Silves revelou-se, durante o decorrer das investigações que ao longo da
última década ali temos processado e tal como esperávamos, local ímpar no território hoje
português para o estudo das sociedades islâmicas e islamizadas, dada a abundância e varie-
dade dos testemunhos ali legados por aquelas ao longo de meio milénio.

Apesar de se tratar de área palatina, onde melhor se encontram representadas as estru-
turas, como os artefactos usados pelas élites, também nela confluiram os reflexos da vida urba-
na que a circundava e das comunidades rurais que se desenvolveram sob a sua influência. 

Restos arquitectónicos e materiais arqueológicos, muito diversificados, reflectem aque-
la amálgama, onde se rastreiam contributos tanto materiais, como culturais ou ideológicos,
autóctones a par das prestações de procedência exógena.




