
Capítulo 2



Zona a sul da Sé

2.1. Salão Paroquial

2.1.1. Introdução e metodologia

A construção de um novo Salão Paroquial tornou necessária, dada a sua localização
na área urbana correspondente ao centro histórico de Silves e na zona de edificação con-
dicionada a sul da Sé, a intervenção arqueológica cujos resultados se apresentam. Esta 
foi-nos solicitada pelo Sr. Padre Ferro, responsável pela Fábrica da Igreja Paroquial de
Silves, proprietária da obra, e pelo GTL local, autor do projecto da edificação acima refe-
rida (Fig. 2.1.).

Efectuámos aqueles trabalhos durante os meses de Junho, Julho e Dezembro de 1992,
contando com a colaboração, como assistente de arqueólogo, da Dr.a Maria Mulize Ferreira,
sendo a última campanha de escavações co-dirigida pelo Arq. Mário Varela Gomes.

A realização desta escavação, devidamente autorizada pelo IPPAR, contou com o supor-
te financeiro daquela Instituição, da Paróquia de Silves, assim como com o apoio logístico
da Câmara Municipal de Silves, através do Museu Municipal de Arqueologia e da sua
Oficina de Restauro.

A área a ser intervencionada apresentava duas zonas, separadas por grande diferença
de cotas (cerca de 4 m), e, por isso, considerámo-la como subdividida em dois sectores dis-
tintos. O mais alto (sector 1) era ocupado por antigo edifício, talvez remontando ao século
XVI, mas recuperado nos anos quarenta, aquando das obras na Sé, com frente para a rua do
Castelo e fazendo esquina com a rua da Porta do Sol, enquanto o mais baixo (sector 2) cor-
respondia a quintal situado a sul, nas traseiras da residência paroquial. Ambas áreas foram
reticuladas, a partir de quadrícula medindo 2 m de lado, orientada segundo a direcção dos
pontos cardeais. Os seus quadrados foram numerados por ordem alfabética no sector 1 e, por
ordem numérica, no sector 2 (Figs. 2.2 e 2.3.).

Como a nova construção não iria descer abaixo da cota do piso existente no sector 1,
optámos, devido à escassez de meios e de tempo, por proceder à exploração de três quadra-
dos consecutivos, que permitiriam leitura transversal das possíveis ocupações daquele local
(Qs M, N e O). Todavia, devido a termos identificado um enterramento e efectuado-se a sua
escavação integral, também intervencionámos o quadrado R.

Idênticos motivos conduziram a que tivéssemos explorado apenas uma parte dos qua-
drados do sector 2 (Qs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 16).

O levantamento desenhado foi cotado, a partir de um ponto 0=00 convencional, situa-
do na soleira da entrada da casa ali existente, e consta de plantas, cortes e alçados. As terras
removidas foram integralmente crivadas e o espólio exumado, depois de lavado e colado, foi
marcado com o nome da estação, quadrado e camada de proveniência (ex.: SAL. P.QR/C3).
O estudo dos materiais realizou-se em função da sua distribuição espacial e das camadas que
integrava.

As cerâmicas constituem o principal e mais numeroso conjunto de artefactos recupe-
rados, nos dois sectores, somando 1408 fragmentos. 
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FIG. 2.1 – Localização das áreas intervencionadas na denominada zona a sul da Sé. A- Salão Paroquial; B- Residência Paroquial.
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FIG. 2.2 – Planta geral e cortes da área intervencionada no Salão Paroquial.
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FIG. 2.3 – Salão Paroquial. Marcação da área intervencionada.

FIG. 2.4 – Salão Paroquial. Planta das estruturas identificadas no sector 2.



2.1.2. Sector 1 – Estruturas, estratigrafia e espólios

2.1.2.1. Camada 1
Corresponde ao estrato existente sob os ladrilhos, que pavimentavam a casa referida. 
É constituída por terras, pouco compactas, de cor castanha escura (2.5YR 3/4), contendo

abundantes pedras, assim como fragmentos de cerâmica medieval e, também, algumas sub-
actuais. Mostrava evidentes perturbações e media cerca de 0,60 m de potência média.

Ali exumámos fragmentos de ladrilhos, rectangulares, e um dedal de cobre (QR/C1).
Também recuperámos, sob o referido pavimento (QN/C1), fragmento de placa, de arenito
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FIG. 2.5 – Salão Paroquial. Elementos arquitectónicos recuperados na camada 1.

QN/C1

QN/C1



vermelho, com restos de abertura e moldura subcircular, correspondente a óculo, com poli-
cromia (nas cores vermelha, cinzenta, preta e dourada), que oferece gravada, em cinco
linhas, a seguinte inscrição: CAPELA/DONO/ME DE/ IHS/1577. 

Encontrava-se com a face voltada para o solo, o que terá permitido a sua melhor conser-
vação, denunciando reutilização propositada. Próximo (QN/C1) recolheu-se fragmento de
outro elemento arquitectónico de calcário, possivelmente a base de coluna adossada (Fig. 2.5).

O elemento arquitectónico epigrafado deverá ter pertencido a capela quinhentista da
Sé, hoje desaparecida, devido ao terramoto de 1755, que muito afectou aquele templo, ou às
obras de reintegração na traça primitiva, ali efectuadas, nos anos quarenta, pela Direcção-
-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.

2.1.2.2. Camada 2
Era formada por terras mais compactas que as da camada anterior, com cor castanha e

em algumas zonas de cor castanha acinzentada (2.5YR 4/4; 10R 3/1), medindo cerca de 0,40
m de potência média. Continha raros fragmentos de cerâmica e, ainda, fivela e argola de
bronze, assim como dois pregos de ferro. Exumámos, também, seis numismas. Destes,
cinco provêm do QM/C2, e apenas um do QO/C2, sendo o mais antigo um dinheiro, de
bulhão, cunhado no reinado de D. Sancho II (1223-1248). Apresenta no anverso, escudo, ao
centro, com dois pontos, rodeado por círculo e a legenda REX SANCIVS, muito danificada
(Fig. 2.6). No reverso observa-se cruz floreada, cortando a legenda PO-RT-VG-AL, cantona-
da por duas estrelas e dois pontos. Na orla, apresenta restos de círculo de pontos (Gomes,
2001, p. 74).

Um dinheiro de bulhão, foi cunhado no reinado de D. Afonso III (1248-1279) e mostra,
ao centro do anverso, cruz equilateral, cantonada por duas estrelas e dois crescentes, rodea-
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FIG. 2.6 – Numismas exumados nas camadas 2 e 3.
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da por círculo e pela legenda ALFONSV RX, muito deteriorada. No reverso observam-se
cinco quinas, dispostas em cruz, cada uma com cinco pontos no interior, cortando a legen-
da PO-RT-VG-AL, muito danificada (Gomes, 2001, p. 76).

Três dinheiros, de bulhão, cunhados no reinado de D. Dinis (1279-1325) (dois do
QM/C2 e um do QO/C2), são muito semelhantes entre si, encontrando-se um em melhor
estado de conservação. Este oferece, no anverso, cruz equilateral, cantonada por duas estre-
las e dois crescentes, rodeada por gráfila circular e a legenda D REX PORTVGAL. No rever-
so reconhece-se, ao centro, as cinco quinas, cada uma contendo cinco pontos, cortando a
legenda AL-GA-RB-II, muito apagada (Gomes, 2001, p. 77).

Recuperámos, de igual modo, um dinheiro de bulhão, cunhado no reinado de D. Pedro I
(1357-1367), que oferece, no anverso, cruz equilateral, cantonada por dois pontos e dois cres-
centes, rodeada por gráfila circular e a legenda P REX PORTUGL. O reverso apresenta, no
campo, as cinco quinas, cada uma contendo cinco arruelas, cortando a legenda AL-GA-RB-II
(Gomes, 2001, p. 80).

O espólio recolhido nesta camada pôde ser atribuído à I Dinastia. 

2.1.2.3. Camada 3
Era constituída por terras compactas, de cor castanha algo avermelhada (10R 4/4). Os

materiais ali exumados, nitidamente almoadas, pertenceriam a habitação, com jardim
interior, de que subsistiu, somente, parte do passeador, em lajes de arenito vermelho, e
de uma cisterna, reconhecida num sector do QO/C3. A potência média desta camada era
de 0,40 m.

Na camada que temos vindo a mencionar recuperámos materiais muçulmanos, em par-
ticular nos quadrados M, O e R. No entanto, verificámos que o espólio exumado, encontra-
va-se muito fracturado. No quadrado N exumámos marca de jogo de arenito vermelho
(QN/C3-3), tal como duas peças, paralelepipédicas, de osso, que poderão constituir elemen-
tos de jogo, semelhantes aos procedentes do Castelo de Silves (Gomes, 2003, p. 159).

2.1.2.3.1. Quadrados M, O e R
Ofereceram um dado, de osso, com forma cúbica, medindo 0,008 m de lado (QM/C3-1),

escória de ferro, assim como quinhentos e onze fragmentos de peças de cerâmica cujo estudo
estatístico, em relação às pastas com que foram fabricadas, assim como às formas e tratamen-
to das superfícies, se encontra expresso nos Quadros 2.I. e 2.II.

Também se descobriram fragmentos de ossos de ovi-caprinos, três valvas de berbigão
(Cerastoderma edule) e uma de ostra (Ostrea edulis),

QUADRO 2.I
Sector 1. Cerâmicas da camada 3 – pastas e tratamento das superfícies.

Pastas e sup. Claras Claras Claras Cl./ver. Claras Vermelhas TOTAIS
esmalt. esmalt. corda vidradas

Quadrad. branco verde seca

QM/C3 16 28 – 2 68 32 146
3,128% 5,48% – 0,392% 13,30% 6,26% 28,56%

QO/C3 4 – 3 – 14 2 23
0,782% – 0,59% – 2,74% 0,39% 4,502%

QR/C3 – – – 6 26 310 342
– – – 1,178% 5,09% 60,67% 66,938%

TOTAL 20 28 3 8 108 344 511
3,91% 5,48% 0,59% 1,57% 21,13% 67,32% 100%
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QUADRO 2.II
Sector 1. Cerâmicas da camada 3 – formas.

Quadr. QM/C3 QO/C3 QR/C3 TOTAIS
Tipos Formas

Loiça de mesa taças 28 9 6 43
5,48% 1,76% 1,17% 8,41%

púcaros 59 – 19 78
11,55% – 3,71% 15,26%

jarros/jarras 18 14 31 63
3,52% 2,74% 6,06% 12,32%

tampas de fecho 2 – – 2
hermético 0,40% – – 0,40%

Loiça de cozinha alguidares 3 – 2 5
0,58% – 0,40% 0,98%

panelas 9 – 281 290
1,76% – 54,98% 56,74%

tampas – – 2 2
– – 0,40% 0,40%

Loiça de cântaro – – 1 1
armazenamento – – 0,20% 0,20%

Actividade marcas de jogo 2 – – 2
lúdica 0,40% – – 0,40%

não identificadas vasilhas 25 – – 25
4,89% – – 4,89%

TOTAIS 146 23 342 511
28,58% 4,50% 66,92% 100%

2.1.2.3.1,1. Cerâmicas – pastas e tratamento das superfícies
1) 20 fragmentos (3,91%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino e,
alguns, nódulos de barro cozido de grão médio.
O núcleo das paredes é de cor branca, bege clara, cinzenta clara, rosada ou rosada acas-
tanhada (2.5Y 8/2; 5YR 7/4; 5YR 6/4; 7.5YR 7/4; 7.5YR 7/2). As superfícies apresentam
esmalte, aderente mas sem brilho, com concreções de cor branca.

2) 28 fragmentos (19,18%) foram produzidos com pastas muito homogéneas e compac-
tas, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino. 
O núcleo das paredes é de cor bege clara ou rosada (10YR 8/3; 7.5YR 8/4; 5YR 8/3).
Uma ou ambas superfícies mostram esmalte, aderente e com algum brilho, em tons de
verde.

3) Três fragmentos oferecem pastas muito homogéneas e compactas, contendo ele-
mentos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino.
O núcleo das paredes é de cor rosada ou bege clara (5YR 7/4; 10YR 8/4). Uma das
superfícies mostra restos de decoração, muito deteriorada, do tipo corda seca.

4) Oito fragmentos (1,57%) evidenciam pastas homogéneas e compactas, contendo ele-
mentos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino e alguns, poucos, nódulos de
barro cozido de grão médio.
O núcleo das paredes é de cor rosada ou vermelha (10R 6/6; 10R 6/8; 10R 5/6; 7.5YR
7/4; 5YR 8/4). As superfícies exibem vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha
melada, algo esverdeada. 

5) 108 fragmentos (21,13%) foram realizados com pastas muito homogéneas e compac-
tas, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos, calcários, assim como
alguns nódulos de barro cozido, de grão médio.
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O núcleo das paredes é de cor branca rosada, rosada algo amarelada ou cinzenta clara
(5YR 8/4; 5YR 7/1; 2.5Y 8/2; 7.5YR 8/6; 7.5YR 7/4; 5YR 7/4). As superfícies oferecem
cor semelhante à do núcleo ou aguada de tom algo mais claro. No caso do núcleo ser
de cor cinzenta clara, tanto as paredes como as superfícies são rosadas.

6) 344 fragmentos (67,32%) correspondem a pastas homogéneas e compactas, conten-
do elementos não plásticos, micáceos, quartzosos e calcários, de grão fino e, alguns, de
grão médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha, castanha avermelhada, cinzen-
ta escura, algo avermelhada ou negra (2.5YR 5/8; 2.5YR 4/4; 2.5YR 6/8; 2.5YR 2,5/0;
10R 5/8; 10R 4/8; 10R 3/1; 10R 5/6). As superfícies oferecem cor semelhante à do
núcleo, podendo, certos exemplares, apresentar aguada de cor cinzenta escura a negra.

2.1.2.3.1.2. Formas e decorações
2.1.2.3.1.2.1. Cerâmicas com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca
Possuímos, apenas, fragmentos de taças. Destes, nove com pequenas dimensões, contêm

porção do bordo (1,76%), com lábio de secção semicircular. Os restantes pertenceram a paredes.

2.1.2.3.1.2.2. Cerâmicas com pastas de cores claras, esmaltadas de cor verde
Recuperámos fragmentos de taças, de jarros ou jarras e de tampas com fecho hermético.
Os fragmentos de taças são oito (1,56%). Destes, quatro contêm porção do bordo

(0,78%), sendo em um caso (0,20%) espessado exteriormente e mostrando os restantes
lábio com secção semicircular. Três exemplares pertenceram a paredes (0,58%), tendo um
pequena porção do pé, que seria alto e em anel (0,20%).

Os fragmentos de jarros ou jarras somaram dezoito (3,52%), todos eles contendo por-
ção de paredes. Somente um (0,20%) mostra a superfície interior no mesmo tom do núcleo,
oferecendo os restantes esmalte, de cor verde clara naquela superfície. Um exemplar apre-
senta porção da asa (0,20%).

Dois fragmentos de tampas (0,40%), com fecho hermético, exibem a superfície exterior
esmaltada. 

2.1.2.3.1.2.3. Cerâmicas com pastas de cores claras e decoração de corda seca
Recolhemos dois fragmentos de taças (0,40%) e um de jarro ou jarra.
Um fragmento de taça corresponde a porção da parede e o outro ao pé, alto e em anel.

O que subsiste da ornamentação, possivelmente de carácter geométrico, foi executado nas
cores branca, verde e negra.

O pequeno fragmento de jarro, ou jarra, mostra bordo e sector da parede.

2.1.2.3.1.2.4. Cerâmicas com pastas de cor rosada e vidradas
Dispomos, somente, de dois fragmentos de taças (0,40%), contendo um exemplar porção

do pé alto, em anel, e outro da parede. Os restantes pertenceram a paredes de jarros ou jarras.

2.1.2.3.1.2.5. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (branca, rosada, 
rosada algo amarelada ou cinzenta clara)
Recolhemos fragmento de uma taça, de púcaros, jarros, alguidares, assim como de

outros recipientes, de difícil identificação.
Conserva-se, apenas, pequeno pedaço pertencente ao fundo de taça, com restos de deco-

ração pintada cor-de-laranja.
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Os fragmentos de púcaros somaram 42 (8,21%). Destes, três (0,59%) apresentam por-
ção do bordo, tendo dois deles decoração pintada de cor negra e um de cor vermelha. Entre
os 35 fragmentos de paredes (6,84%), quatro (0,78%) oferecem pintura de cor vermelha e
seis (1,17%) de cor negra. Identificaram-se quatro fragmentos de asas (0,78%), mostrando
um pintura de cor vermelha e outro de cor negra.

Dispomos de 38 fragmentos (7,43%), que tanto podem ter pertencido a jarros como a
jarras. Destes, cinco contêm porção do bordo (0,97%), 26 de paredes (5,08%), três de asas
(0,59%) e quatro de fundos planos (0,79%).

Dois fragmentos de alguidares (0,40%) contêm porção do bordo, com forma extrover-
tida, tendo ambos a superfície interior brunida.

25 fragmentos fizeram parte de vasilhas diversas (4,89%), embora as suas pequenas
dimensões dificultem a respectiva identificação formal. Um deles (0,20%) pertenceu a
fundo plano e os restantes a paredes.

2.1.2.3.1.2.6. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 
(cor-de-laranja, vermelha, castanha avermelhada, cinzenta ou negra).
Exumámos fragmentos de taças, de púcaros, alguidares, panelas, tampas, de cântaro e

marcas de jogo.
Os fragmentos de taças são dez, de pequenas dimensões (1,95%), contendo porção do

bordo, com lábio de secção semicircular.
Os fragmentos de púcaros somaram 36 (7,04%). Destes, oito muito pequenos, conser-

vam porção do bordo (1,56%), tendo um deles decoração pintada de cor branca. 22 exem-
plares (4,30%) pertenceram a paredes, exibindo um aguada de cor negra e pintura de cor
branca. Cinco fragmentos de asas (0,98%) mostram pintura de cor branca, tal como um per-
tencente a fundo.

Dois fragmentos integraram alguidares (1,37%). Um deles contém porção do bordo,
extrovertido, e o outro parte do fundo. Ambos apresentam a superfície interior brunida.

Fizeram parte de panelas 291 fragmentos (56,94%). 14 mostram porção do bordo
(2,74%), 260 pertenceram a paredes (50,88%), cinco a asas (0,98%) e 12 a fundos (2,34%).

Duas marcas de jogo (0,40%) oferecem contorno subcircular.

2.1.2.4. Sepultura 1
A cerca de 1 m de profundidade do solo actual, e na área correspondente aos quadrados

M e R, detectou-se um esqueleto humano, inumado com sinais de ritualização (Figs. 2.7 e 2.8).
Verificámos tratar-se de sepultura constituída por fossa, de planta rectangular, escavada em
estratos muito remexidos (C1 e C2) que assentavam em nível arqueológico almoada (C3).

O esqueleto encontrava-se colocado em decubitus dorsal, na direcção nascente-poente,
com a cabeça voltada para aquele último sentido. Esta mostrava ligeira inclinação para norte
e a cintura escapular apresentava, de igual modo, certo desvio em relação ao eixo da coluna
vertebral. Tal facto pode dever-se à diferente posição dos braços; o direito estendido ao longo
do corpo, sendo a mão ligeiramente sobreposta pela bacia, enquanto o braço esquerdo, esta-
va dobrado em ângulo recto, repousando a mão sobre a zona ventral.

A mão direita foi fechada, guardando dinheiro, cunhado no reinado de D. Afonso III
(1248-1279), e a esquerda estava aberta.

As pernas encontravam-se estendidas, ligeiramente afastadas, e os pés tinham as extre-
midades voltadas para fora.

Para além do numisma referido, não foi detectado outro espólio claramente associado
ao esqueleto nem, tão pouco, restos de qualquer estrutura que o protegesse, mesmo cons-
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truída em material perecível, como os esquifes de madeira de que sempre se identificam os
pregos. Tais observações fazem-nos deduzir que o corpo terá sido depositado apenas envol-
vido numa mortalha, mas onde nem sequer se utilizaram alfinetes, como acontece em enter-
ramentos congéneres, tendo, possivelmente, sido enfaixado. 

Nas terras que cobriam o esqueleto, sobre a perna esquerda, recolheu-se fragmento de
caçoila ou tacho (QR/S.1-1), de cerâmica, que teria forma troncocónica e bordo bífido, talvez
para receber tampa de fecho hermético, medindo 0,185 m de diâmetro. Na mesma camada
foi encontrado fragmento de panela (QR/S.1-2).

Conforme mencionámos, o esqueleto continha na mão direita um dinheiro, de bulhão,
muito deteriorado, cunhado no reinado de D. Afonso III (1248-1279). Este mede 0,019 m de
diâmetro máximo. No anverso oferece cruz equilateral, cantonada por duas estrelas e dois
crescentes, rodeada por círculo de pontos e pela legenda ALFONSV RX. No reverso obser-
vam-se cinco quinas dispostas em cruz, cada uma com cinco pontos, cortando a legenda PO-
RT-VG-AL (muito deteriorada).

A proximidade desta inumação em relação ao edifício da Sé, cuja primeira construção
é atribuída ao século XIII, conduz a aceitarmos tratar-se da antiga necrópole cristã anexa
àquele edifício.

Aliás, o cemitério da cidade manteve-se naquela zona até aos finais do século XIX,
momento em que foi edificado o actual.
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FIG. 2.7 – Salão Paroquial. Aspecto do espólio osteológico humano
encontrado in situ (sep.1) (RI/93- 1).

FIG. 2.8 – Salão Paroquial. Esqueleto humano in situ (sep.1).
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FIG. 2.9 – Salão Paroquial. Espólio que integrava a sepultura 1.

FIG. 2.10 – Fragmento de estela discóide encontrada na rua do Castelo a 10 m da sepultura 1 do Salão Paroquial.

QR/S1 QR/S1-1

QR/S1-2
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FIG. 2.11 – Planta das estruturas exumadas no Salão Paroquial, na rua do Castelo e na rua da Porta do Sol.



O estudo do esqueleto, efectuado pelos anatomo-patologistas Professor A. Santinho
Cunha e Dr.a M. da Graça Moura, permitiu verificar tratar-se de indivíduo do sexo masculino,
com idade compreendida entre os 18 e os 21 anos, de estatura elevada para a época (1,69 m)
e muito provavelmente de raça eurocaucasiana.

Em virtude das hipoplasias ambientais generalizadas do esmalte, deverá ter havido defi-
ciente alimentação na infância e puberdade. Dada a existência de criba orbitalis, deveria sofrer
de anemia ferropriva, possível causa de morte (Cunha, Gomes, Gomes e Moura, 1996, 
pp. 177-182).

Aquele estudo conduziu, de igual modo, à identificação da profissão do indivíduo que
deveria trabalhar diariamente e desde a infância, sentado em cadeira baixa (provocando
saliências dos calcâneos) e, talvez como sapateiro, dadas as lesões da coluna cervical e dos
dentes anteriores esquerdos.

Ulteriormente foi encontrada, durante o arranjo do pavimento da rua junto ao local da
nossa intervenção, estela discóide, de arenito vermelho, decorada com as representações de
uma tesoura e uma sola, de um dos lados, e de cruz ancoriforme do outro. Este monólito,
assinalaria a sepultura acima referida, corroborando o estudo antropológico do esqueleto
cujas patologias indicavam tratar-se de sapateiro. A confirmação deste tipo de actividade
através da descoberta da estela discóide referida é tanto mais importante dado que o esque-
leto guardava, na mão direita, dinheiro, cunhado no reinado de D. Afonso III, isto é de
meados do século XIII, e que não só permite a atribuição cronológica da estela assinalada,
como poderá certificar a data de abandono do espaço habitacional muçulmano sobreposto
pela necrópole cristã (Fig. 2.10).

Obtivemos, ulteriormente, datação por radiocarbono (ICEN-1163), realizada a partir de
amostra do espólio osteológico, que indica cronologia situada no século XIII, com os seguin-
tes intervalos: para 1 sigma, 1174-1280 cal DC e para 2 sigma, 1046-1099 cal AD e 1153-1293
cal AD, confirmando-se, assim, a atribuição oferecida pelo numisma.

Na camada que temos vindo a mencionar recuperámos materiais muçulmanos, em par-
ticular nos quadrados M, O e R. No entanto, verificámos que aquele espólio se encontrava
muito fracturado. No quadrado N exumámos, marca de jogo de arenito vermelho (QN/C3-
3). Neste mesmo quadrado recolhemos duas peças, paralelepipédicas, de osso, que, eventu-
almente, poderão pertencer a marcas de jogo (Gomes, 2003, p. 159).

2.1.3. Sector 2 – Estruturas, estratigrafia e espólios

2.1.3.1. Camada 1
Era constituída por terras de cor castanha escura (5YR 3/3), com abundante matéria

orgânica, e potência variável, entre 0,20 m a 0,40 m. Continha fragmentos de cerâmicas
modernas e medievais, nomeadamente com as superfícies meladas, algumas oferecendo
decoração com óxido de manganês, de cor castanha escura, quase negra. 

Mostrava, sensivelmente a meio do limite do lado norte, restos de cisterna com planta
sub-rectangular, parcialmente incorporada na parede de contenção de terras que limitava
este sector, penetrando no sector 1 (QO). 

Aquela estrutura era escavada no substrato rochoso, tendo as paredes rebocadas com
massa de areia e cal. Media 2,90 m de comprimento, 1,70 m de largura e teria cerca de
3,82 m de altura máxima. Apresentava depressão no canto direito do Q16, com forma
cilíndrica e cerca de 0,40 m de diâmetro, correspondendo à caldeira, destinado à limpeza
(Fig. 2.12 ).
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Esta cisterna, muçulmana, era idêntica a outras, comuns aos jardins das habitações dos
séculos XII-XIII e até anteriores, e, nomeadamente, a algumas descobertas em Silves. 
De facto, o local onde ela se encontra corresponderia a área do jardim, de casa almoada,
cujos testemunhos do passeador ainda identificámos no sector 1. Ulteriormente terá sido
readaptada a novas funções, por certo aquando da terraplanagem processada nas traseiras da
actual residência paroquial, tendo em vista a constituição do jardim ali existente. Em termos
de construção seria semelhante a outra, da mesma época mas maior, identificada próximo
da Cisterna dos Cães, no Castelo de Silves (Gomes, 2003, p. 31). 

Recolhemos, nesta camada, meio real (Q1/C1) e real de dez soldos (Q8/C1), ambos
cunhados, em Lisboa, no reinado de D. João I (1383-1433). 
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FIG. 2.12 – Planta e cortes da cisterna identificada nos Qs O e 16 do Salão Paroquial.



2.1.3.2. Camada 2 
Era formada por terras de cor castanha mais clara que a da camada anterior (5YR 5/3),

apresentava 0,20 m de potência média e integrava importante estrutura, em parte utilizada
como alicerce na edificação da actual residência paroquial. Aquela era constituída por restos
de dois muros, um medindo cerca de 8 m de comprimento e outro, sensivelmente perpendi-
cular a meio daquele, com 1,05 m de extensão (Fig. 2.11). Estas duas paredes foram construí-
das com pedras de pequenas dimensões, ligadas por argamassa muito compacta, composta
por areia, cal e pedra miúda. Pelo tipo de construção e materiais que a elas encontrámos asso-
ciados, nomeadamente escudelas esmaltadas de cor branca, dos séculos XV-XVI, poderão ter
pertencido à antiga residência episcopal ou dos cónegos de Sé de Silves que, segundo a tradi-
ção, residiram naquele mesmo local.

2.1.3.3. Camada 3
Era constituída por terras de cor castanha, algo amarelada (10YR 5/4), muito compactas,

assentes sobre o substrato rochoso e tendo 0,20 m a 0,40 m de potência. 
Sob as estruturas referidas, na camada anterior, existiam restos de muros que repou-

savam directamente no substrato rochoso (Fig. 2.4).
Dois troços de muros, medindo cerca de 0,25 m de largura, situados nos quadrados 3 e

4, formavam canto, em ângulo recto e muito danificado, de compartimento. Outro muro situ-
ava-se nos quadrados 11, 12 e 13. Apresentava cerca de 2 m de comprimento e media 0,50 m
de largura. 

Os materiais recolhidos, associados aos restos de estruturas referidos indicam tratar-se
de fragmentos de espaços habitacionais muçulmanos.

Realizámos o estudo dos materiais exumados para cada quadrado escavado.

2.1.3.3.1. Quadrados 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16 e 19
Exumámos fragmento de agulha de roca (Q11/C3-2), de osso, marca de jogo, de areni-

to vermelho, bala de funda, de calcário (Q14/C3- 1), fuso de roca (Q11/C3-4), de cobre/bron-
ze, e asa de recipiente de vidro, (Q12/C3- 1). 

Recolhemos 897 fragmentos de cerâmica cujo estudo estatístico, em relação às pastas,
formas e tratamento das superfícies, permitiu identificar os grupos, ou classes, indicados
nos Quadros 2.III. e 2.IV.

QUADRO 2.III
Sector 2. Cerâmicas da camada 3 – pastas e tratamento de superfícies.

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

Quadrados branco ver. cast.

Q5/C3 – – – 18 – 18
– – – 2,01% – 2,01%

Q6/C3 6 – – 23 246 275
0,67% – – 2,56% 27,42% 30,65%

Q11/C3 – 3 – 47 44 94
– 0,33% – 5,24% 4,91% 10,48%

Q12/C3 2 – – 27 71 100
0,22% – – 3,01% 7,92% 11,15%

Q13/C3 – – – 18 177 195
– – – 2,01% 19,73% 21,74%

Q14/C3 – – – 16 95 111
– – – 1,79% 10,60% 12,39%

Q16/C3 – – 3 21 72 96
– – 0,33% 2,34% 8,02% 10,69%

Q19/C3 6 2 – – – 8
0,67% 0,22% – – – 0,89%

TOTAIS 14 5 3 170 705 897
1,56% 0,55% 0,33% 18,96% 78,60% 100%
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QUADRO 2.IV
Sector 2. Cerâmicas da camada 3 – formas.

Quad. Q5/C3 Q6/C3 Q11/C3 Q12/C3 Q13/C3 Q14/C3 Q16/C3 Q19/C3 TOTAIS
Formas

Loiça de mesa taças – 7 1 13 5 2 3 2 33
– 0,78% 0,11% 1,44% 0,56% 0,22% 0,34% 0,22% 3,67%

púcaros – 24 – – 23 11 13 – 71
– 2,68% – – 2,56% 1,22% 1,46% – 7,92%

jarros/jarras 18 23 45 41 1 16 19 6 169
2,00% 2,56% 5,02% 4,57% 0,11% 1,79% 2,12% 0,68% 18,85%

tampa, fecho – 1 – – – – – – 1
hermético – 0,11% – – – – – – 0,11%

Loiça de cozinha alguidares – – 2 5 – 1 4 – 12
– – 0,22% 0,56% – 0,11% 0,44% – 1,33%

frigideiras – – 2 – – – 4 – 6
– – 0,22% – – – 0,44% – 0,66%

panelas – – 33 – – 74 39 – 146
– – 3,68% – – 8,25% 4,36% – 16,29%

Loiça de cantil – – – – – – 1 – 1
armazenamento – – – – – – 0,11% – 0,11%

cântaros – 32 9 12 2 7 11 – 73
– 3,56% 1,01% 1,34% 0,22% 0,79% 1,22% – 8,14%

talhas – – 2 – – – 2 – 4
– – 0,22% – – – 0,22% – 0,44%

Contentor lucernas – 1 – – – – – – 1
de fogo – 0,11% – – – – – – 0,11%

n/ identificadas vasilhas – 187 – 29 164 – – – 380
– 20,85% – 3,23% 18,29% – – – 42,37%

TOTAL 18 275 94 100 195 111 96 8 897
2,00% 30,65% 10,48% 11,14% 21,74% 12,38% 10,71% 0,90% 100%

2.1.3.3.1.1. Cerâmicas – pastas e tratamento das superfícies
1) 14 fragmentos (1,56%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, micáceos, quartzosos, calcários e nódulos de barro
cozido, de grão fino.
O núcleo das paredes é cor de rosa, de cor acastanhada ou bege clara (5YR 6/4; 5YR 7/4;
10YR 8/3). As superfícies apresentam esmalte, aderente mas sem brilho, de cor branca.
Um fragmento mostra a superfície exterior de cor verde e a interior branca.

2) Cinco fragmentos (0,55%) foram produzidos com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e nódulos de barro
cozido, de grão fino. 
O núcleo das paredes é de cor bege clara ou rosada (10YR 8/3; 5YR 8/4). A superfície
exterior mostra vidrado, aderente mas sem brilho, de cor branca. A superfície interior
foi esmaltada, oferecendo restos de decoração nas cores verde e castanha.

3) Três fragmentos (0,33%) correspondem a com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino e, alguns, calcários
de grão fino a médio.
O núcleo das paredes é de cor branca ou rosada (10R 6/6; 2.5YR 6/8; 2.5Y 8/2). As
superfícies mostram vidrado, aderente e com algum brilho, de cor castanha melada.

4) 170 fragmentos (18,96%) foram realizados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzo-
sos e calcários, de grão fino a médio.
O núcleo das paredes é cor de rosa, cinzenta clara ou de cor branca (5YR 7/3; 5YR 8/3; 5YR
8/1; 10YR 8/3; 10 YR 8/1; 7.5YR 8/4; 7.5YR 8/0; 7.5YR 7/4). As superfícies oferecem cor
semelhante à do núcleo mas, no caso deste ser de cor branca as superfícies são rosadas.
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SAL. P. (sector 2) – Cerâmicas da camada 3 – pastas e tratamento das superfícies
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5) 705 fragmentos (78,60%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e cal-
cários, de grão fino a médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha ou cinzenta (2.5YR 4/6; 2.5YR
5/8; 2.5YR 4/0; 10R 5/6; 10R 5/8; 10R 5/1). As superfícies apresentam a mesma cor do
núcleo. No caso deste ser de cor cinzenta aquelas são de cor vermelha.

2.1.3.3.1.2. Formas e decorações
2.1.3.3.1.2.1. Cerâmicas, com pastas claras, esmaltadas de cor branca
Identificámos fragmentos de taças, jarros ou jarras, de tampa com fecho hermético e de

lucerna.
Os fragmentos de taças são oito (1,12%), contendo dois deles porção do bordo (0,22%),

tendo os restantes três pertencido a paredes. Um dos fragmentos mostra bordo alto
(Q12/C3-1), com lábio de secção semicircular. Observa-se, ainda, que as superfícies ofere-
cem esmalte, aderente mas pouco brilhante, de cor branca, algo amarelada e apresentam
concreções devidas, possivelmente, às condições de jazida.

Dois dos fragmentos, podendo ter feito parte de jarros ou jarras (0,22%), conservam
porção do fundo, tendo um deles pé baixo e anelar.

Pequeno fragmento (0,11%) de tampa, com fecho hermético, mostrava a superfície
interior esmaltada de cor branca e a exterior de cor verde, tal como restos de decoração
incisa.

Também reconhecemos fragmento de lucerna (0,36%) com porção do bordo.

2.1.3.3.1.2.2. Cerâmicas com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca 
e decoradas nas cores verde e castanha (policromas)
Descobrimos, apenas, fragmentos de taça e de jarros ou jarras.
Três fragmentos de taças (0,33%). Dois deles correspondem a parte de parede e o ter-

ceiro a porção do fundo.
Dois fragmentos (2,13%) tanto podem ter pertencido a jarros como a jarras, um com

porção da parede e outro da asa (Q11/C3-1). Esta mostra secção oval e dupla pega em botão.

2.1.3.3.1.2.3. Cerâmicas, com pastas de cores claras, vidradas
Dispomos de dois fragmentos de taças, um contendo porção do bordo (Q16/C3-2),

espessado e demarcado por incisão no exterior, com lábio de secção semicircular.
Apresenta, sobre o bordo, manchas de vidrado de tom algo mais escuro que o das superfí-
cies. O segundo fragmento (Q16/C3-1) mostra porção do fundo. A superfície interior ofe-
rece decoração, de cor negra de manganês, constituída por parte de semicírculo com linha
central.

2.1.3.3.1.2.4. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 
(cinzenta clara rosada ou branca)
Os fragmentos recolhidos podem ter pertencido a taças, púcaros, jarros ou a jarras, a

alguidares, cântaros e a talhas. 
Os fragmentos de taças são dois (0,22%), contendo ambos os porção do bordo, com

lábio de secção semicircular. Um oferece pintura de cor negra e outro de cor vermelha.
Um fragmento de púcaro (0,11%) (Q14/C3-3) mostra porção do gargalo e o início do corpo.

A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor vermelha acastanhada, constituída por
teoria de losangos, com ponto central, inseridos em cartela, delimitada por duas linhas. O espa-
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ço entre aqueles motivos, com forma triangular, foi preenchido com ponteado executado com
pincel fino. Sobre aquela faixa e apenas em uma das extremidades do fragmento, subsiste parte
de semicírculo integrando ponteado. 

141 fragmentos (15,73%) tanto podem ter pertencido a jarros como a jarras. Destes, 
20 contêm porção do bordo (2,23%) , com restos de decoração pintada de cor vermelha em
onze e de cor negra em oito. 108 exemplares correspondem a paredes (12,05%), tendo 13
fragmentos decoração pintada de cor negra e dezasseis de cor vermelha. Seis fragmentos de
asas (0,66%) mostram pintura de cor vermelha. Também se reconheceram sete fragmentos
de fundos (0,79%), com forma plana.

Três fragmentos, contendo porção de bordo, extrovertido, pertenceram a alguidares
(0,33%).

Quatro fragmentos de talhas (0,44%), contêm porção da parede, oferecendo um
deles decoração estampilhada, onde se reconhece parte de motivo, possivelmente, fito-
mórfico.

Também se exumaram dezassete fragmentos de vasilhas (1,91%), de difícil identifica-
ção formal. Destes, 15 (1,69%) pertenceram a paredes, em três dos quais se reconhece deco-
ração pintada, de cor vermelha e em um de cor negra. Três daqueles mostram a superfície
com cor cinzenta e pintura de cor negra. Identificaram-se, ainda, pequeno fragmento de asa
(0,11%) e outro de fundo plano (0,11%).

2.1.3.3.1.2.5. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores vermelhas 
(vermelha, cor-de-laranja ou cinzenta)
Reconhecemos fragmentos de taças, púcaros, de jarro ou jarra, de alguidares, panelas,

frigideiras, cantil e de cântaros.
Os fragmentos de taças, com pequenas dimensões, são dezanove (2,12%). 15 daqueles

contêm porção do bordo (1,90%), com lábio algo espessado no interior em dois casos e tendo
nos restantes secção semicircular. Um deles mostra restos de decoração pintada, de cor
branca. Dois fragmentos pertenceram a fundos planos (0,22%) .

Os fragmentos de púcaros somaram 70 (7,81%). Destes, onze pertenceram a bordos
(1,22%) e um deles (0,11%) (Q14/C3-1) contém porção do bordo e do gargalo. Mostra bordo
alto, com lábio de secção semicircular. A superfície exterior oferece decoração pintada e inci-
sa. Esta é constituída por duas linhas situadas sob o bordo, sobre as quais foram pintadas
duas bandas, de cor branca, similares a duas outras existentes na extremidade inferior do
exemplar. 49 fragmentos (5,47%) pertenceram a paredes, tendo nove destes pintura de cor
branca. Registámos, ainda, três fundos (0,33%) e sete asas (0,79%).

Os fragmentos de jarros ou jarras somaram 20 (2,22%). Destes, dez contêm porção do
bordo (1,11%), apresentando três pintura de cor branca. Seis exemplares são porções de pare-
des (0,67%), exibindo três decoração pintada de cor branca. Três pedaços pertenceram a asas
(0,33%) mostrando, apenas, uma aguada de cor negra e pintura de cor branca. Um fragmen-
to fez parte de fundo (1%).

Os restos de alguidares são nove (1%), pertencendo a bordos, extrovertidos, todos com
a superfície interior brunida e decoração pintada, de cor branca.

As porções de panelas totalizaram 146 (16,28%). Destas, 13 contêm porção do bordo
(1,44%), pertencendo 110 (12,26%) a paredes. Também se identificaram sete sectores de asas
(0,79%) e 16 de fundos (1,79%), com vestígios de utilização ao fogo.

Os fragmentos de frigideiras são seis (0,66%), contendo dois (0,22%) parte do bordo.
Os restantes são porções de fundos. 

Um fragmento de gargalo pertenceu a cantil (0,11%).
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Os testemunhos de cântaros são 71 (7,92%). Destes, 52 pertenceram a paredes
(5,81%), apresentando um aguada de cor negra e pintura de cor branca, 13 fizeram parte de
asas (1,45%), tendo três deles pintura de cor branca, e seis a fundos (0,66%).

Um fragmento de parede de cântaro (Q14/C3-2) oferece, na superfície exterior, deco-
ração incisa, executada a pente, formando motivo ondulado entre duas séries de linhas
horizontais.

363 fragmentos (40,48%) fizeram parte de vasilhas de difícil identificação formal.
Destes, sete com pequenas dimensões contêm porção do bordo (0,78%) e os restantes de
paredes (39,70%).

2.1.4. Rua da Porta do Sol

Ulteriormente à escavação do Salão Paroquial, trabalhos de regularização e de pavi-
mentação das ruas do Castelo e da Porta do Sol, permitiram-nos, em Dezembro de 1993 e
Janeiro de 1994, realizar duas sondagens tendo em vista tentar identificar estruturas soter-
radas que ali pudessem existir.

Verificámos que a estratigrafia era semelhante à identificada no sector 2 e ao longo da
rua da Porta do Sol, quase ao seu centro, foram postos a descoberto restos de paredes e de
alicerces, com 11 m de comprimento, pertencentes a grande construção, talvez à antiga resi-
dência paroquial ou episcopal. De facto, ainda ali se conservavam duas soleiras de portal,
com 2 m de largura, onde funcionaram os gonzos dos dois batentes da porta. As dimen-
sões e o talhe daqueles elementos arquitectónicos são característicos dos séculos XV e XVI
(Fig. 2.11.).

A norte daquela primeira sondagem e da construção referida, identificou-se a sua con-
tinuação, constituída por alicerce erguido na direcção do anterior, mas que dobrava, em
ângulo recto, para nascente, ou seja formando canto. Sob esta construção descobriram-se
restos de outra, que se desenvolvia para este-nordeste e depois oferecia inflexão de 1350. 
O tipo de aparelho utilizado é característico do Período Almoada e podia, por isso, tratar-se
de vestígios de estrutura habitacional ou de, possível, muralha daquela época a que estavam
associados alguns fragmentos de cerâmica muçulmana, assim como restos de fauna.
Descobrimos, também, sob a última estrutura que referimos, dois outros troços de muros,
muito danificados.

Num amontoado de pedras, talvez para ali arrastadas aquando da regularização da
área junto à parede sul da Sé, na sequência das obras efectuadas neste templo nos anos
quarenta, encontrou-se estela discóide, talhada em arenito vermelho, que mostrava, em
uma das faces, quadrifólio e, na oposta, as representações de tesoura e de sola de sapato.
Trata-se, muito provavelmente, do monumento que assinalava a sepultura encontrada
durante a escavação no sector 1, do Salão Paroquial, que se situa a menos de 10 m de dis-
tância. 

Aquele monumento pertence a série de estelas congéneres identificadas na mesma
zona, designadamente à que exibe representação de arado, encontrada próxima do local de
achado da anteriormente referida (Fig. 2.13.).
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FIG. 2.13 – Estelas discóides encontradas a sul da Sé de Silves.



2.1.5. Contexto e interpretação

Identificámos durante a intervenção arqueológica no sector 1, espaço habitacional de
que pusemos à vista pequena área correspondente ao jardim, com cisterna e passeador
envolvente.

Aquele terá, possivelmente, sido utilizado até à conquista definitiva da cidade, pelos
Portugueses, altura em que foi abandonado e tendo a zona sido subsequentemente ocupada
como necrópole. Esta foi devidamente documentada não só através da sepultura referida, a
que estaria associado estela discóide, como com o aparecimento de cinco outras estelas recu-
peradas nas proximidades e depositadas no Museu Municipal de Arqueologia de Silves
(Gomes, 1995, p. 41).

O espólio exumado na camada 3 deste sector indica estreita relação com as actividades
quotidianas do espaço habitacional muçulmano identificado, nomeadamente as cerâmicas
de mesa e de cozinha, as mais numerosas, mas também com actividades lúdicas, atestadas
pela presença de um dado e de marcas de jogo.

Diferenciam-se, em termos técnicos e formais, dos restantes fragmentos de cerâmica,
encontrados muito fracturados, fragmento contendo porção do bordo, bífido, e da parede, de
tacho (QR/S,1-1), assim como parte de panela (QR/S,1-2), oferecendo perfil quase completo.
Ambos apresentam pasta e tratamento das superfícies algo semelhantes, com paralelos em
exemplares encontrados na camada 2 da Residência Paroquial (cf. Cap. 2.2). A forma do
corpo e do bordo do tacho são similares a peças provenientes do último nível de ocupação da
alcáçova de Silves (Gomes, 1988, pp. 277, 278). Trata-se de peças produzidas na segunda
metade do século XIII, que integraram o ritual funerário correspondendo à utilização da
zona como necrópole.

A cisterna reconhecida nos quadrados O e 16 é o único elemento arquitectónico
comum aos dois sectores intervencionados neste arqueossítio. Aquele depósito de água,
escavado no solo, seria, como é normal, subterrâneo o que indica que no sector 2 o nível de
terras existentes no Q16 seria bem mais elevado, do que aquele com que deparámos, e sem
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FIG. 2.14 – Corte interpretativo das estruturas e das estratigrafias identificadas no Salão Paroquial.



correspondência com as restantes estruturas ali postas à vista, devendo estas pertencerem a
ocupação mais antiga do local (Fig. 2.14). 

Os materiais e, em particular, a cerâmica recuperada no sector 2, embora muito fra-
gmentada, permitem alguns paralelos, nomeadamente para os dois pedaços de púcaros
(Q14/C3-1; Q14/C3-3). Um deles oferece decoração constituída por motivos geométricos, pre-
enchidos por ponteado, como a que se regista em tambor, recuperado na camada 8 da alcá-
çova ( Gomes, 2003, p. 490) e possuindo cronologia situada no século VIII ou nos inícios
do IX. Os dois púcaros referidos têm, também, semelhanças com os “jarritos” exumados no
denominado alfar antiguo de San Nicolás, de Múrcia, atribuídos ao século X (Navarro
Palazón, 1990, p. 38, 39). Aquelas cronologias, na qual integramos os dois fragmentos per-
tencentes a taças que mostram decoração nas cores verde e castanha, correspondem a vestí-
gios da ocupação do local compreendidos entre os séculos VIII e X.

QUADRO 2.V
Salão Paroquial. Distribuição das cerâmicas, nos dois sectores, em função das pastas e do
tratamento das superfícies.

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

Sect. 1/Sect. 2 branco verde seca cast. vidradas

QM/C3 16 28 – – 2 68 32 146
1,14% 1,99% – – 0,14% 4,83% 2,27% 10,37%

QO/C3 4 – 3 – – 14 2 23
0,28% – 0,21% – – 0,99% 0,14% 1,62%

QR/C3 – – – – 6 26 310 342
– – – – 0,43% 1,85% 22,00% 24,28%

Q5/C3 – – – – – 18 – 18
– – – – – 1,28% – 1,28%

Q6/C3 6 – – – – 23 246 275
0,43% – – – – 1,63% 17,50% 19,56%

Q11/C3 – 3 – – – 47 44 94
– 0,21% – – – 3,34% 3,13% 6,68%

Q12/C3 2 – – – – 27 71 100
0,14% – – – – 1,92 5,04% 7,10%

Q13/C3 – – – – – 18 177 195
– – – – – 1,28% 12,60% 13,88%

Q14/C3 – – – – – 16 95 111
– – – – – 1,14% 6,75% 7,89%

Q16/C3 – – – – 3 21 72 96
– – – – 0,21% 1,49% 5,11% 6,81%

Q19/C3 6 – – 2 – – – 8
0,43% – – 0,10% – – – 0,53%

TOTAL 34 31 3 2 11 278 1049 1048
2,42% 2,20% 0,21% 0,10% 0,78% 19,75% 74,54% 100%

A análise global das cerâmicas recuperadas nos dois sectores, elaborada a partir dos
dados estatísticos, indica que os fragmentos fabricados com pastas de cores vermelhas cons-
tituem o grupo mais numeroso, totalizando 74,54% e a que corresponde, também, maior
diversidade formal (cf. Quadro 2.V). No entanto, não foram exumados fragmentos deste
grupo em dois dos quadrados investigados, predominando, em particular, na camada 3 dos
quadrados R e 6 .

Os fragmentos de loiça produzida com pastas de cores claras, somaram 19,75%, não se
encontrando representados apenas em um dos quadrados. Também não mostram leque
diversificado de formas.

Os fragmentos com as superfícies esmaltadas de cor branca ou verde atingem percen-
tagem mais elevada no sector 1, totalizando em ambos, somente 4,61%. O mesmo pode ser
observado em relação a exemplares que apresentam as superfícies vidradas, que somaram,
apenas, 0,78% e correspondem a menor número que os testemunhos com as superfícies
esmaltadas.
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QUADRO 2.VI
Salão Paroquial. Distribuição das formas das cerâmicas nos dois sectores.

Localização QM/C3 QO/C3 QR/C3 Q5/C3 Q6/C3 Q11/C3 Q12/C3 Q13/C3 Q14/C3 Q16/C3 Q19/C3 TOTAIS
Tipos Formas

Loiça de taças 28 9 6 – 7 1 13 5 2 3 2 76
mesa 1,99% 0,64% 0,43% – 0,50% 0,07% 0,92% 0,36% 0,10% 0,21% 0,14% 5,36%

púcaros 59 – 19 – 24 45 – 23 11 13 – 194
4,19% – 1,35% – 1,70% 3,20% – 1,63% 0,80% 0,92% – 13,79

jarros/jarras 18 14 31 18 23 – 41 1 16 19 6 187
1,28% 0,99% 2,20% 1,30% 1,63% – 2,91% 0,07% 1,10% 1,35% 0,43% 13,28%

Loiça de alguidares 3 – 1 – – 2 5 – 1 4 – 16

cozinha 0,21% – 0,07% – – 0,14% 0,36% – 0,10% 0,28% – 1,16%

frigideiras – – – – – 2 – – – 4 – 6

– – – – – 0,14% – – – 0,28% – 0,42%

panelas 9 – 281 – – 33 – – 74 39 – 436

0,64% – 20% – – 2,34% – – 5,30% 2,77% – 31,05%

tacho – – 1 – – – – – – – – 1
– – 0,07% – – – – – – – – 0,07%

Loiça de cantil – – – – – – – – – 1 – 1
armazen. – – – – – – – – – 0,07% – 0,07%

cântaros – – 1 – 32 9 12 2 7 11 – 74
– – 0,07% – 2,27% 0,64% 0,85% 0,14% 0,50% 0,78% – 5,25%

tampas 2 – 2 – 1 – – – – – – 5
0,14% – 0,14% – 0,07% – – – – – – 0,35%

talhas – – – – – 2 – – – 2 – 4
– – – – – 0,14% – – – 0,14% – 0,28%

Contentores lucerna – – – – 1 – – – – – – 1
de fogo – – – – 0,07% – – – – – – 0,07%

Actividade marcas 2 – – – – – – – – – – 2
lúdica de jogos 0,14% – – – – – – – – – – 0,14%

não identif. vasilhas 25 – – – 187 – 29 164 – – – 405
n/ ident. 1,78% – – – 13,30% – 2,06% 11,60% – – – 28,74%

TOTAL 146 23 342 18 275 94 100 195 111 96 8 1408
10,37% 1,63% 24,33% 1,30% 19,54% 6,67% 7,10% 13,80% 7,90% 6,80% 0,57% 100%

A percentagem mais reduzida é constituída por fragmentos que mostram as superfí-
cies esmaltadas, com decoração nas cores verde e castanha ou de corda seca, respectiva-
mente 0,10% e 0,21%.

No que respeita à morfologia das peças foi possível identificar fragmentos de taças,
púcaros, jarros ou jarras, alguidares, frigideiras, panelas, tacho, cantil, cântaros, tampas,
talhas, lucerna e marcas de jogo. Verifica-se, no quadro 2.VI, que percentagem significa-
tiva (28,74%), não permitiu identificação formal.

Entre os fragmentos recuperados observa-se que a panela constitui a forma melhor
representada (31,05%), embora não esteja presente em seis quadrados, encontrando-se,
em maior quantidade, nos quadrados R e 14 (camada 3).

Os fragmentos de taças, (5,36%), ou de jarros e jarras (13,26%), apresentavam maior
distribuição, pois apenas não foram reconhecidos em um quadrado. 

Os púcaros ofereceram percentagem alta (13,79%), correspondendo à terceira forma
melhor representada e só não se encontram presentes em três quadrados.

Formas como o tacho, cantil e lucerna, constituem exemplares únicos, alcançando,
por isso, cada um deles percentagens diminutas (0,07%). 

Certas formas como as panelas, cântaros e talhas, disporiam de tampas, embora a
totalidade dos exemplares exumados seja reduzida (0,35%).

O quadrado 16/C3 é aquele no qual se verificou maior diversidade formal de peças de
cerâmica.
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No QR/C3, a presença de grande número de fragmentos fabricados com pastas ver-
melhas, pertencentes a loiça de cozinha, designadamente a panelas pode indicar zona
dedicada à confecção de alimentos e relacionada com habitação muçulmana.

No caso das estruturas identificadas no sector 1 pertencerem à fase final da ocupação
muçulmana, conforme indicam os paralelos referidos, existiria forte desnível nesta área,
quiçá plataforma ou terraço, capaz de ter conferido imagem peculiar à Silves islâmica.
Recordo que, embora com as devidas distâncias, Medinat-az-Zahra apresentava organiza-
ção do espaço urbano em terraços, relacionada com o poder político, administrativo e reli-
gioso (Gomes, 1993, p. 31). 

A presença, no local em apreço, de grande diferença de cotas e forte muro, mais ou
menos aparente mas na continuação do que pervive no Sítio da Mata (Gomes, 1999, 
p. 1577), no lado poente da cidade, relacionado com uma ordem de muralhas ou com a
possível organização em terraços da cidade, serão hipóteses a considerar.

A zona da cidade situada imediatamente a sul da Sé sofreu ao longo dos séculos pro-
fundas transformações, devidas às sucessivas destruições provocadas por sismos e cor-
respondentes campanhas de obras naquele templo, algumas documentadas, mas, ainda,
devido às diferentes formas de utilização do espaço urbano. Assim, às vivendas muçul-
manas que ali foram sendo erguidas, talvez desde os séculos VIII-IX e que perviveram até
ao século XIII, com a edificação da Sé a zona foi, pelos menos parcialmente ocupada, logo
na segunda metade do século XIII, pela necrópole correspondente àquele templo. É pos-
sível que, no mesmo momento ou, ulteriormente, ali também tivesse sido erguido, em
área situada mais a sul, o Paço Episcopal.

2.1.6. Catálogo dos materiais

2.1.6.1. Osso e pedra

QN/C3-1-MARCA DE JOGO
De osso, mostra forma paralelepipédica e secção quadrangular. Oferece linha incisa em
uma das extremidades e, na oposta, parte de rebordo afeiçoado que delimita saliência per-
tencente à continuação da peça ou indicando zona para encaixe. Mede 0,027 m de com-
primento e 0,008 m de lado.

QN/C3-2- MARCA DE JOGO
De osso, mostra forma paralelepipédica e secção quadrangular. Oferece, em ambas extre-
midades, rebordo afeiçoado que delimita saliências pertencentes à continuação da peça
ou zona para encaixe. Mede 0,022 m de comprimento e 0,008 m de lado.

QM/C3-1- DADO
De osso, mostra forma cúbica, oferecendo em todas as faces marcação de pontos, de um
a seis, através de orifícios, alguns conservando restos de pintura, de cor negra. Mede
0,008 m de lado.

Q11/C3-1- AGULHA DE ROCA
De osso, oferecia forma sub-triangular, com secção oval achatada. Mostra, na extremidade
proximal, orifício circular, com 0,002 m de diâmetro, assim como três pequenos orifícios
dispostos em linha vertical. Mede 0,030 m de comprimento e 0,008 m de largura máxima.
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QN/C3- MARCA DE JOGO
De arenito vermelho. Oferece contorno circular. Mede 0,028 m de diâmetro e 0,009 m
de maior espessura.

Q14/C3-1- BALA DE FUNDA
De calcário. Oferece forma esférica achatada. Mede 0,025 m de diâmetro máximo.

2.1.6.2 Vidro e metal

Q12/ C3-1- ASA
De vidro, de cor esverdeada. Oferece decoração, galonada. Mede 0,055 m de altura e
0,012 m de espessura máxima.

Q11/C3-4- FUSO DE ROCA
De cobre/bronze. A extremidade distal encontra-se encurvada. Mede 0,127 m de com-
primento e 0,006 m de diâmetro máximo.

Q11/C3-3- MARCA DE JOGO
De arenito vermelho. Oferece contorno circular. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,008 m
de maior espessura.

2.1.6.3. Cerâmica
2.1.6.3.1. Cerâmica com pasta de cor clara, esmaltada de cor branca.

Q12/C3-1- TAÇA HEMISFÉRICA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo com lábio de
secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo
elementos não plásticos, micáceos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino.
O núcleo das paredes é de cor rosa amarelada (5YR 7/6). Ambas superfícies apresentam
esmalte, aderente mas pouco brilhante, de cor branca amarelada. Media 0,168 m de diâ-
metro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m. As superfícies apresen-
tam concreções devido às condições de jazida.

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

Q11/C3-1- JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção da asa. Esta mostra secção oval e duas aplicações
em botão. Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos
não plásticos, micáceos e calcários, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor cinzen-
ta clara (10YR 6/1). As superfícies apresentam esmalte, aderente e com algum brilho,
de cor verde. Mede 0,026 m na secção máxima.

2.1.6.3.3. Cerâmicas, com pastas de cores claras, vidradas

Q16/C3-1- TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do fundo. Foi fabricada com pasta muito homogé-
nea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e feldspáticos,
de grão finíssimo a fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (2.5YR 6/8). Ambas
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FIG. 2.15 – Salão Paroquial. Espólio da camada 3.



superfícies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada. A super-
fície interior oferece decoração, de cor negra de manganês, constituída por sector de
semicírculo com linha central. A espessura média das paredes é de 0,005 m.

Q16/C3-2- TAÇA HEMISFÉRICA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo espessado e
extrovertido, demarcado no exterior por incisão. O lábio oferece 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 branca (2.5YR 8/2).
Ambas superfícies apresentam vidrado, aderente e com algum brilho, de cor algo esver-
deada. Exibe, sobre o bordo, manchas daquela mesma cor, mas de tom mais escuro.
Media 0,146 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,006 m.
A superfície interior mostra concreções devido às condições de jazida.

2.1.6.3.4. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 
(cor-de-rosa ou cinzenta clara)

Q14/C3-3- PÚCARO
Fragmento correspondendo a porção do gargalo e ao início do corpo. Teria forma subci-
líndrica. Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos
não plásticos, micáceos e calcários, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor rosada
(5YR 7/4). Ambas superfícies apresentam aguada de tom algo mais claro que o da cor do
núcleo. A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor vermelha acastanhada,
constituída por teoria de losangos com ponto central, inseridos em cartela, delimitada
por duas linhas. O espaço disponível entre aqueles motivos, com forma triangular, foi
preenchido com ponteado muito fino. Acima daquela faixa, em uma das extremidades
do fragmento, subsiste parte de semicírculo, preenchido por ponteado. Media 0,084 m
de diâmetro máximo no gargalo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

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

Q14/C3-1- PÚCARO SUBCILÍNDRICO
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é vertical, alto, demar-
cado no exterior por duas incisões e tem lábio com secção semicircular. Foi fabricado
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de
grão fino, assim como quartzosos e calcários de grão fino a médio. O núcleo das pare-
des é de cor vermelha (10R 5/6). As superfícies mostram cor semelhante à do núcleo e
a exterior oferece decoração pintada e incisa. Esta é constituída por duas linhas incisas
sob o bordo, sobre as quais foram pintadas duas linhas, de cor branca, similares a duas
outras existentes junto ao fundo. Media 0,084 m de diâmetro no bordo e a espessura
média das paredes é de 0,005 m.

QR/S1-1- TACHO
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo bífido demar-
cado por incisão no exterior, com lábio de secção semicircular. Teria forma troncocónica.
Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e calcários, de grão médio. O núcleo das
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FIG. 2.16 – Salão Paroquial. Sector 2. Espólio cerâmico da camada 3.
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paredes é de cor vermelha (10R 5/8). Ambas superfícies apresentam aguada de tom
mais escuro que o da cor do núcleo. Media 0,186 m de diâmetro no bordo e a espessu-
ra média das paredes é de 0,006 m. Esta peça foi recolhida sobre a perna esquerda do
esqueleto humano pertencente à sepultura 1 da necrópole da Sé (século XIII).

QR/S1-2- PANELA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e a parte do fundo. Tem corpo
de forma globular e assentaria em fundo convexo. Mostra bordo alto e vertical, com lábio
de secção semicircular. Apresenta parte de uma asa, com secção oval plano-convexa, que
teria perfil semicircular. Esta arranca do bordo e tinha a extremidade inferior fixada a
meio do corpo. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos
não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e calcários, de grão médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8) e ambas superfícies apresentam agua-
da de tom algo mais escuro que o da cor daquele. Oferece, sob o bordo, seis linhas for-
mando canelado e evidenciando o colo. Media 0,122 m de diâmetro no bordo, 0,158 m
de altura, 0,104 m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

Q14/C3-2- CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino a médio. Tanto o
núcleo das paredes como as superfícies são cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície
exterior oferece decoração incisa, executada com pente, formando ondulado, e duas
séries de linhas horizontais, dispostas uma de cada lado daquele primeiro motivo. 
A espessura média da parede é de 0,005 m.

2.2. Residência Paroquial 

2.2.1. Introdução

A construção de uma residência de religiosas e de casa mortuária, a sul da Sé, na
sequência espacial do Salão Paroquial, tornou necessária a realização desta intervenção.
A área explorada oferece frente voltada para a rua do Castelo.

Os trabalhos, devidamente autorizados pelo IPPAR, efectuaram-se durante os meses de
Setembro e Outubro de 1994, sendo continuados em Janeiro do ano seguinte. Contaram
com o apoio financeiro daquele Instituto, da Paróquia de Silves e, em particular, da Câmara
Municipal de Silves. Esta cedeu trabalhadores e apoio logístico, através do Museu Municipal
de Arqueologia e da sua Oficina de Restauro.

2.2.2. Metodologia

Dividimos a área a escavar, segundo quadrícula, com 2 m de lado, cujos lados foram
orientados no sentido dos pontos cardeais. A marcação dos quadrados efectuou-se sobre o
terreno devidamente limpo, de vegetação e de restos de construções, subactuais, ali existen-
tes, sendo numerados sequencialmente conforme o avanço dos trabalhos (Fig. 2.17). 

Procedemos à escavação de 33 quadrados, abrangendo área com 132 m2 e correspon-
dendo à totalidade da zona a edificar, através de camadas arqueológicas, tendo registado-se,

144
SILVES (XELB) – UMA CIDADE DO GHARB AL-ANDALUS: O NÚCLEO URBANO



através do desenho e fotografia, todas as estruturas reconhecidas, assim como os materiais
encontrados in situ. A altimetria dispõe de cotas absolutas, ligadas à rede geodésica nacional.

Crivámos, apenas, as terras que integravam os níveis de ocupação reconhecidos. As cerâ-
micas, depois de lavadas e coladas, foram marcadas com o nome da estação, quadrado, cama-
da e número de ordem (ex: Res.P.Q30/C2-1).

Também procedemos a sondagem, a sul da zona referida, situada a seis metros do Q34,
em local onde seria construída uma garagem, verificando-se que não existiam estruturas
arqueológicas até aos dois metros de profundidade; nível onde recuperámos faca, de ferro e
com cabo de osso, que integrava ocupação islâmica do século XIII (SEC. 2-1). Não prossegui-
mos com a intervenção neste sector visto os alicerces da garagem não atingirem tal profundi-
dade, como devido à escassez de meios disponíveis, registando-se importante desnível entre a
ocupação do século XIII deste local e aquela onde realizámos a escavação em extensão.

2.2.3. Estruturas, estratigrafia e espólios 

2.2.3.1. Camada 1 
Corresponde à ocupação moderna e subactual deste sítio. Era constituída por terras,

pouco compactas, com potência média que variava entre 0,35 m e 0,50 m, de cor castanha
escura (2.5YR 3/4).

Integrava parte de dois muros, um, no quadrado 1, com 1 m de comprimento e 0,58 m
de largura, e o outro, nos quadrados 20 e 24, com 2,54 m de comprimento total, embora em
cerca 1,50 m de extensão só conservasse uma fiada de pedras, em um dos lados. Apresentava
0,86 m de largura máxima. 

145
CAPÍTULO 2 – ZONA A SUL DA SÉ

FIG. 2.17 – Residência Paroquial. Quadrícula e área intervencionada.
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FIG. 2.18 – Residência Paroquial. Espólio das camadas 1 e 2 .
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Pertenciam a esta mesma camada restos de duas canalizações, uma reconhecida nos qua-
drados 2 e 6, com 2,20 m de comprimento e 0,56 m de largura máxima. Reaproveitava, pos-
sivelmente, a estrutura subterrânea 1, encontrada entre os quadrados 5 e 10, que poderá ter sido
utilizada como fossa séptica. Outra canalização, de traçado quase semicircular, passava pelos
quadrados 7 e 12, medindo 2,40 m de comprimento e 0,60 m de largura. Estava incorporada
em muro com 2,80 m de comprimento e 1,10 m de largura. Ofereceu materiais recentes e
alguns dos séculos XV a XVII. Entre o espólio obtido (Fig 2.18.) conta-se pintadeira, de bronze
(Res.P.Q6/C1), duas balas (Res.P.Q1/C1), de ferro, tal como cinco numismas cunhados nos rei-
nados de D. Dinis (Res.P.Q18/C1), D. Afonso IV (Res.P.Q14/ C1) e D. Afonso V (Res.P.Q9/C1;
Res.P.Q14/C1; Res.P.Q27/C1) (Gomes, 2001, pp. 76, 77, 79, 125).

2.2.3.2. Camada 2
Testemunha a ocupação medieval portuguesa deste local. Era formada por terras muito

compactas, com potência que variava entre 0,50 m e 0,70 m, de cor castanha avermelhada e
tom escuro (2.5YR 4/4).

Integrava restos de estruturas habitacionais muçulmanas, possivelmente adaptadas a
novas funções. 

Verificámos, entre as cerâmicas, a existência de peças com fabrico e formas distintas
das utilizadas pelas populações muçulmanas, embora com afinidades em termos de pastas
e vidrados. Assim, a esta ocupação já cristã, pertenceram taças (Res.P.Q26/C2-1), jarros
(Res.P.Q22/C2-1; Res.P.Q22/C2-2; Res.P. Q26/C2-3), um pote (Res.P.Q26/C2-2), bilhas
(Res.P.Q14/C2-2), panelas (Res. P.Q14/C2-1) e pesos de rede (Res.P.Q28/C2-1; Res.P.Q27/
C2-1), assim como fragmentos de talha (Res.P.Q21/C2-1). 

Algumas daquelas cerâmicas apresentam a superfície exterior decorada por incisões,
pouco profundas, formando canelado. Este espólio pode corresponder a ocupação da segun-
da metade do século XIII ou dos inícios da centúria seguinte, atribuição confirmada pelo apa-
recimento, no interior de pote, de dinheiro cunhado no reinado de D. Afonso III (1248-
-1279) ou dos fragmentos da talha, cuja decoração, em relevo, deixa atribuí-la àquele período.

Dado o interesse deste espólio efectuámos a descrição das peças mais significativas, de
modo a caracterizá-las e a permitir verificar diferenças e semelhanças, em relação a exem-
plares funcionalmente afins mas de Época Islâmica.

2.2.3.3. Camada 3
Denuncia ocupação muçulmana do local. Integrava terras compactas, com potência que

variava entre 0,10 m e 0,25 m, de cor castanha acinzentada (10YR 5/2). Assentava directa-
mente no substrato rochoso e na zona sul tinha sido profundamente revolvida (Fig. 2.19.).

Identificámos parte de estrutura habitacional, que integrava os quadrados 8, 9, 13, 14, 17,
18, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29, tal como parte de duas estreitas vias, perpendiculares entre si,
uma no lado norte e outra a nascente da área explorada.

A habitação, pequena vivenda ocupando cerca de 80 m2, era construída em taipa, tendo
os alicerces de pedra. Tinha entrada voltada a leste, protegida por porta com um batente, que
abriria para seu interior, conforme indicava a marcação da ombreira, no interior da qual fun-
cionava o gonzo. A soleira desta porta, com 0,80 m de largura, estava sobrelevada em relação
ao piso da rua, cerca de 0,30 m, e o acesso efectuava-se através de degrau, situado 0,16 m abai-
xo da soleira e 0,14 m acima do nível da rua (Fig. 2.20).

Sob o degrau referido e, junto ao muro da casa, corria conduta, escavada no solo e em
parte revestida por lajes, com secção rectangular, medindo 0,36 m de largura e 0,18 m de altu-
ra média, que foi, ulteriormente, entulhada com terras e pedras. Este esgoto servia as instala-

147
CAPÍTULO 2 – ZONA A SUL DA SÉ



148
SILVES (XELB) – UMA CIDADE DO GHARB AL-ANDALUS: O NÚCLEO URBANO

FIG. 2.19 – Residência Paroquial. Planta geral.

FIG. 2.20 – Residência Paroquial. Cortes das estruturas reconhecidas.



ções sanitárias da casa, situadas à direita da entrada e a cota superior. O acentuado desnível
do terreno nesta zona, ajudava ao melhor saneamento da conduta de esgoto subterrâneo.

Frente à porta de entrada na casa observaram-se restos de área lajeada e, ao lado esquer-
do, pequena bancada de pedra. 

O ingresso fazia-se através de pequeno vestíbulo, que dava acesso a compartimento de
dimensões reduzidas, situado a sul, ao pátio interior com jardim, a poente, e às instalações
sanitárias, sobrelevadas e localizadas a norte. 

As instalações sanitárias eram constituídas por compartimento de forma rectangular, que
comunicava com outro, paralelo e cujo chão era coberto por ladrilhos de cerâmica, medindo
0,30 m x 0,20 m, onde se situava a latrina. Os despejos saíam pela canalização antes referida.

O pátio interior apresentava planta com forma subquadrangular, medindo 2,80 m de
maior comprimento e 2,70 m de largura. A parede que o definia, no lado sul desapareceu
quase totalmente. Apresentava jardim com passeador envolvente de que perviveram, no lado
poente, algumas lajes de arenito vermelho. É possível que o jardim tivesse sido desactivado
apenas em Época Cristã, sendo então revestido com massa de cal, areia e contendo fragmen-
tos de cerâmicas muçulmanas.

A partir do pátio tinha-se acesso a dois compartimentos, um situado a sul e outro a
norte, através de degrau com 0,10 m de altura. Aquele último corresponderia, possivelmen-
te, a quarto, com 3,30 m de comprimento e cerca de 1,80 m de largura.

Os compartimentos a sul encontravam-se quase desaparecidos, devido a arranjos moder-
nos do local e à forte inclinação do mesmo.

Como não recolhemos qualquer fragmento de telha, no interior ou no exterior desta casa,
pensamos que teria tido cobertura em terraço.

No exterior, do lado poente, reconheceu-se o arranque de uma escada, de que subsis-
tem dois degraus separados 0,26 m, e que pode ter pertencido a outro espaço habitacional
adossado ao descrito, dando acesso a terraço ou a piso superior.

Identificámos, ainda, quatro estruturas subterrâneas que serão estudadas individualmente.

2.2.4. Espólios

Recolhemos, sobre o substrato, fragmento de terra sigillata, com aspecto rolado (Res.
P.Q13/C3). 

O estudo do material muçulmano recuperado neste arqueossítio foi realizado em função
da sua localização, no interior ou no exterior da estrutura habitacional identificada. Assim, o
espólio proveniente do interior da casa foi analisado globalmente e encontrava-se sobre o
substrato rochoso ou integrando os pavimentos, de massa de cal e areia, pertencentes à ocu-
pação medieval portuguesa.

Resolvemos não estudar os materiais separadamente para cada um dos compartimentos
identificados, dado termos verificado, em relação à cerâmica, que fragmentos exumados perten-
centes a uma mesma peça, se encontravam dispersos. No entanto, a descrição das peças no catá-
logo, representadas graficamente, foi efectuada em função da camada e da quadrícula de proce-
dência, método também utilizado em relação ao espólio provindo do exterior da casa. Não con-
siderámos os materiais provenientes dos quadrados 1, 5, 10, 15, 19 e 23, dado situarem-se junto
a muro subactual, cuja construção destruiu a sequência arqueológica misturando os espólios
medievais com os de Idade Moderna e Contemporânea. Todavia, e, talvez por isso, exumámos
entre aqueles primeiros, sobre o substrato rochoso, anel (Res.P.Q19/C3-1), de prata, com engas-
te, e grande fragmento do corpo de talha decorada por estampilhagem (Res.P.Q23/C3-1).
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2.2.4.1. Interior da casa
Exumámos um direme de prata (Res.P.Q22/C3), assim como espólio de ferro e bronze.

São de ferro dois pequenos fragmentos pertencentes, possivelmente, a facas, uma argola,
arame enrolado e, ainda, doze pregos. Também ali recuperámos lucerna de latão ou cobre
(Res.P.Q14/C3-1), fragmento de cota de malha, de bronze (Q22/C3-5) bala, esférica, de calcário
(Res.P.Q14/C3-3), assim como restos osteológicos pertencentes a ovino-caprinos. 

As cerâmicas encontradas no interior da habitação (Qs 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27,
28 e 29) apresentam, em ambas as superfícies, concreções devidas às condições de jazida, e tota-
lizaram 2180 fragmentos. O estudo estatístico deste material, em relação às pastas, formas e tra-
tamento das superfícies, permitiu identificar os grupos, ou classes, indicados no quadro 2.VII.

QUADRO 2.VII
Residência Paroquial. Cerâmicas do interior da casa.

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

Tipos Formas branco verde castanho vidradas

Loiça de mesa taças 5 – 1 84 6 14 110
0,23% – 0,05% 3,85% 0,27% 0,64% 4,94%

púcaros – – – – 18 41 59
– – – – 0,82% 1,89% 2,71%

jarros/jarras – – – 7 196 25 228
– – – 0,32% 9,02% 1,15% 10,49%

garrafas – – – – 59 – 59
– – – – 2,71% – 2,71%

Loiça de cozinha alguidares – – – – 11 18 29
– – – – 0,50% 0,83% 1,33%

frigideiras – – – – – 14 14
– – – – – 0,64% 0,64%

panelas – – – 15 – 1233 1248
– – – 0,69% – 56,56% 57,25%

tampas – – – – 1 2 3
– – – – 0,04% 0,09% 0,13%

loiça de cantis – – – – 1 1 2
armazenamento – – – – 0,04% 0,04% 0,08%

cântaros – – – – 141 262 403
– – – – 6,46% 12,02% 18,48%

talhas – 4 – – 10 2 16
– 0,18% – – 0,46% 0,09% 0,73%

contentores lucernas – – – 1 7 – 8
de fogo – – – 0,05% 0,32% – 0,37%

actividade marca de jogo – – – – – 1 1
lúdica – – – – – 0,04% 0,04%

TOTAIS 5 4 1 107 450 1613 2180
0,23% 0,18% 0,05% 4,91% 20,64% 73,99% 100%

2.2.4.1.1. Cerâmicas – pastas e tratamento das superfícies
1) Cinco fragmentos (0,23%) 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 ou bege clara (5YR 7/4;
5YR 7/6; 5YR 6/4; 10YR 8/3). As superfícies apresentam esmalte de cor branca, que em
um fragmento é aderente e brilhante, e em dois aderente mas sem brilho e sendo, nos
restantes, pouco aderente e sem brilho.

2) Quatro fragmentos (0,18%) foram fabricados 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 a grosseiro. O núcleo das paredes é de
cor bege clara, castanha clara ou rosada (10YR 8/3; 7.5YR 6/4; 7.5YR 8/4). Quando o
núcleo tem cor bege as paredes são rosadas (5YR 8/4). A superfície interior apresenta
cor semelhante à do núcleo, ou algo mais escura, e a exterior mostra esmalte, aderente
mas pouco brilhante, de cor verde. 
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Residência Paroquial – Cerâmicas do interior da casa – pastas e tratamento das superfícies

Residência Paroquial – Cerâmicas do interior da casa – formas
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3) Recuperámos fragmento (0,05%) fabricado com pasta homogénea e compacta, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos, calcários e micáceos, de grão fino. O núcleo
das paredes é de cor rosada (5YR 7/4). A superfície interior, o bordo e pequena parte da super-
fície exterior, apresentam esmalte, aderente e brilhante, de cor castanha escura. A restante
superfície exterior mostra vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada. 

4) 107 fragmentos (4,91%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, micáceos, de grão finíssimo a fino, assim como quartzo-
sos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de
cor branca, rosada, rosada amarelada, vermelha acastanhada, vermelha, cor-de-laranja,
cinzenta clara, cinzenta acastanhada ou castanha clara, algo avermelhada (10YR 8/2;
7.5YR 7/6; 2.5YR 6/6; 2.5YR 5/4; 2.5YR 4/8; 2.5YR 5/8; 2.5YR 4/6; 10YR 7/2; 7.5YR 6/2;
7.5YR 8/4; 5YR 6/4; 2.5YR6/6; 10YR 6/2; 2.5Y 8/2; 2.5YR 4/2; 10YR 5/2; 10R5/6; 10R
4/6; 10R 5/8; 7.5YR 7/4; 10YR 6/1). Uma ou ambas as superfícies apresentam vidrado,
aderente e brilhante, de cor castanha (melada) podendo, em certos casos, oferecer man-
chas de tom algo esverdeado.

5) 450 fragmentos (20,64%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão finíssimo, assim como
quartzosos, calcários e alguns nódulos de barro cozido, de grão médio. No entanto, em
certas formas, como no caso das talhas, observam-se elementos de grão grosseiro.
O núcleo das paredes é de cor branca, rosada, bege, algo amarelada ou cinzenta (10YR
8/3; 10YR 8/2; 5YR7/4; 7.5YR 7/4; 5Y 8/2; 2.5Y8/2; 5YR 7/6; 5YR 6/6; 5YR 8/1;5YR 7/1;
7.5YR 8/4; 10YR 7/2; 5 YR 8/3; 5YR 7/3; 2.5Y 7/2; 10YR 6/3; 10YR 7/3; 7.5YR 8/2; 2.5Y
6/0; 7,5 YR 6/2; 7.5YR 7/0; 10YR 7/1; 10YR 6/1; 10YR 6/4; 5YR 6/4; 5Y 8/3; 2.5Y 7/0;
5YR 8/4; 2.5YR 5/0). As superfícies apresentam cor semelhante à do núcleo ou algo
mais clara.

6) 1613 fragmentos (73,99%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como calcários e quartzosos
de grão médio e, alguns, de grão grosseiro. O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor
castanha, vermelha ou cinzenta (2.5YR 5/8; 2.5YR 4/4; 10R 4/8; 2.5YR 4/0; 2.5YR 4/8;
10R 5/6; 10R 5/1; 5YR 7/1; 2.5YR 4/1; 2.5YR 3/0; 10R 5/8; 10R 4/6; 2.5YR 5/0; 10YR 7/1;
10YR 6/2; 5YR 4/1; 5YR 4/3; 10R 4/2; 10R 4/4). As superfícies mostram cor semelhante
à do núcleo e alguns exemplares apresentam aguada, de cor cinzenta escura a negra.

2.2.4.1.2.Formas e decorações
2.2.4.1.2.1. Cerâmicas, com pastas claras, esmaltadas de cor branca
Exumámos somente fragmentos de taças. Apenas um deles (0,046%) contém porção

do bordo (Res.P.Q22/C3-4), com lábio de secção semicircular e medindo 0,208 m de diâ-
metro. Outro fragmento apresenta parte da parede e três pertenceram a fundos (0,14%) com
porção do pé, alto e em anel.

2.2.4.1.2.2. Cerâmicas, com pastas claras, esmaltadas de cor verde
Dispomos de quatro fragmentos (0,18%), pertencentes a talhas. Três fragmentos

(0,14%) mostram porção do bordo, com lábio plano. Oferecem apenas manchas de esmalte,
com cor verde, na superfície exterior (Res.P.Q22/C3-2). Uma das peças apresenta, naquele
mesmo lado, quatro linhas incisas, pouco profundas, formando canelado (Res.P.Q22/C3-1).
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2.2.4.1.2.3. Cerâmica, com pasta clara, esmaltada de cor castanha
Identificámos fragmento, contendo porção do bordo e da parede, pertencente a taça care-

nada (Res.P.Q8/C3-1). Mostra bordo, algo inclinado e demarcado por incisão no exterior, com
lábio de secção semicircular. 

2.2.4.1.2.4. Cerâmicas, com pastas de cores claras ou vermelha, vidradas
Recolhemos fragmentos de taças, de jarros ou jarras, de panelas e de uma lucerna.
Os fragmentos de taças somaram 84 (3,85%). Destes, quatro (0,18%) mostram carena

acusada. 20 fragmentos (0,90%) contêm porção do bordo, sendo este introvertido em dois e
com lábio de secção semicircular (0,08%) (Res.P.Q18/C3-1; Res.P.Q21/C3-1). Pertenceram a
taças com forma troncocónica, e dupla carena, assentando em fundo ligeiramente convexo.
Quatro outros (0,18%) mostram bordo espessado exteriormente, com lábio de secção semi-
circular e três (0,14%) têm bordo espessado, demarcado por incisão no exterior, e lábio com
secção semicircular. Os restantes onze fragmentos (0,46%) apresentam lábio com secção
semicircular. Os diâmetros dos bordos variam entre 0,140 m e 0,180 m. Somente três frag-
mentos, contendo porção do bordo (0,14%), oferecem decoração, de cor castanha escura. 
54 fragmentos pertenceram a paredes (2,47%), exibindo dois (0,09%) decoração, constituída
por cordão. Dez fragmentos de paredes (0,46%) mostram decoração formada por linhas, irre-
gulares e escorridas, de cor castanha escura, na superfície interior. Dez outros contêm porção
do fundo (0,46%), assentando seis (0,27%) em pé, alto e anelar. Apenas quatro (0,18%)
daqueles apresentam restos de decoração, do mesmo tipo e tom referidos. 

Possuímos sete fragmentos (0,32%) que, dadas as dimensões, tanto podem ter pertencido a
jarros como a jarras. Destes, um mostra parte do gargalo (0,04%). Três dos exemplares contêm
porção de paredes (0,14%), um apresenta parte do pé, em anel (0,04%), e dois são asas (0,09%).

Os fragmentos de panelas totalizaram 14 (0,64%). Destes, apenas um apresenta porção
do bordo (0,05%) (Res.P.Q9/C3-2), inclinado e demarcado no exterior por incisão, com lábio
algo biselado. A superfície exterior oferece decoração constituída por linhas incisas, dispos-
tas em série, formando canelado. Doze fragmentos pertenceram a paredes (0,55%) e um
contém porção do fundo (0,05%). Os fragmentos de paredes e fundos oferecem, somente,
vidrado na superfície interior.

Exumámos um fragmento de lucerna (0,05%), contendo porção do reservatório e da pega.

2.2.4.1.2.5. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (branca, bege ou rosada)
Identificámos fragmentos de taças, de púcaros, de jarros ou jarras, de garrafas, de algui-

dares, de uma tampa, de um cantil, assim como de cântaros, talhas e lucernas.
Os fragmentos de taças são seis (0,27%), pertencendo um a forma sub-hemisférica

(Res.P.Q25/C3-2). Cinco exemplares (0,22%) contêm porção do bordo, sendo em dois deles
(0,09%) espessado interiormente e com lábio algo biselado. Um deles (0,04%), representa-
do graficamente, é ligeiramente extrovertido sendo aplanado superiormente e tem lábio algo
biselado. Os restantes fragmentos apresentam lábio com secção semicircular. Os diâmetros
dos bordos destes recipientes variavam entre 0,180 m e 0,230 m. Apenas um fragmento
(0,04%) pertenceu a parede de taça.

Os fragmentos de púcaros somaram 18 (0,82%). Destes, todos contêm porção das paredes,
que em dois exemplares (0,09%) mostram decoração pintada, de cor vermelha. Somente um
exemplar contém porção do corpo (0,04%), todo o fundo e a extremidade inferior das duas asas,
que seriam opostas (Res. P.Q25/C3-3). Oferece decoração pintada, de cor castanha escura, na
superfície exterior. Esta é constituída por motivo com dois cabos entrelaçados, possível “cordão
da felicidade”, inserido em cartela, delimitada por duas linhas horizontais, uma de cada lado.
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Os fragmentos de jarros ou de jarras totalizaram 196 (9,02%). Destes, 30 mostram por-
ção do bordo (1,37%), que em sete (0,32%) apresentam decoração pintada, de cor negra, e em
oito (0,36%) de cor vermelha. 139 fragmentos pertenceram a paredes (6,45%), 36 dos quais
(1,65%) oferecem restos de decoração pintada, de cor negra, e 65 (2,98%), de cor vermelha.
27 fragmentos pertenceram a asas (1,24%), cinco (0,23%) dos quais exibindo restos decora-
ção, de cor negra, e oito (0,37%) de cor vermelha.

59 fragmentos contêm porção de parede de garrafas (2,71%). Estas teriam corpo de
forma globular. Um deles (Res.P.Q25/C3-1) oferece decoração pintada, de cor vermelha, com
dois círculos concêntricos. 

Os fragmentos de alguidares somaram 11 (0,50%). Destes, oito contêm porção do bordo
(0,36%), espessado no exterior ou extrovertido (Res.P.Q17/C3-1; Res. P.Q17/C3-2; Res.P.Q17/C3-
3). Um exemplar apresenta, na superfície exterior, as marcas dos dedos do oleiro e sobre o bordo
várias linhas, incisas, dispostas na diagonal. Dois outros mostram a superfície interior brunida.
Três fragmentos fizeram parte de fundos (0,13%), um dos quais (0,04%) apresenta a superfície
interior brunida e um outro exibe restos de decoração, pintada, de cor vermelha.

Recolheu-se fragmento de cantil (0,04%), contendo parte da parede.
Os fragmentos de cântaros somaram 141 (6,46%). Destes, um contém parte do bordo

(0,04%) e 119 pertenceram a paredes (5,45%). 21 destes (0,96%) apresentam, na superfície
exterior, decoração canelada. Dez (0,46%) têm, ainda, decoração pintada, de cor negra, e,
apenas, um (0,04%) mostra ornamentação de cor vermelha. Quatro fragmentos fizeram
parte de fundos (0,18%) e 17 de asas (0,78%), que em três casos (0,13%) oferecem decoração
pintada, de cor vermelha.

Os fragmentos de talhas são dez (0,46%). Destes, dois mostram porção do bordo
(0,09%), extrovertido e com lábio plano, enquanto seis pertenceram a paredes (0,27%), um
dos quais com cordão digitado na superfície exterior. Dois fizeram parte de fundos (0,09%),
com forma plana.

Recolheu-se fragmento de tampa com fecho hermético (0,04%). 
Identificaram-se sete fragmentos de lucernas (0,32%). Destes, quatro mostram parte do

reservatório (0,18%), contendo um a extremidade inferior da asa (0,04%) e três outros por-
ção do bico (0,14%).

2.2.4.1.2.6. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 
(cor-de-laranja, vermelha, castanha avermelhada ou cinzenta)
Dispomos de fragmentos de taças, púcaros, jarros ou jarras, alguidares, panelas, tam-

pas, de um cantil, de cântaros, talhas e de uma marca de jogo.
Contámos 14 fragmentos de taças (0,64%). Destes, três contêm porção do bordo

(0,14%), em dois dos quais (0,09%) espessado, interiormente, com lábio algo biselado e em
um outro (0,05%) com secção semicircular. Dois exemplares pertenceram a paredes
(0,09%) e nove a fundos (0,41%), com forma plana.

Os fragmentos de púcaros somaram 41 (1,89%). Destes, cinco contêm porção do bordo
(0,23%) que um (0,04%) oferece decoração pintada, de cor branca, sobre aguada de cor cin-
zenta. Dez exemplares (0,46%) são porções de paredes, cinco (0,23%) dos quais exibem
decoração pintada de cor branca. 25 fragmentos fizeram parte de asas (1,15%), tendo dois
(0,09%) pintura, de cor branca e um (0,05%) apresenta a extremidade inferior e parte do
fundo, com forma plana. 

25 fragmentos puderam ser atribuídos a jarros ou a jarras (1,15%). Destes, seis (0,28%)
mostram porção do bordo, três dos quais (0,14%) apresentam decoração pintada de cor bran-
ca. Sete exemplares pertenceram a paredes (0,32%), todas com ornamentação pintada de cor

154
SILVES (XELB) – UMA CIDADE DO GHARB AL-ANDALUS: O NÚCLEO URBANO



branca, em três casos (0,14%) sobre aguada de cor negra. Nove fragmentos contêm parte de
asas (0,41%), tendo três deles (0,14%) pintura de cor branca. Três fragmentos pertenceram
a fundos (0,14%), com forma plana.

Os fragmentos de alguidares totalizaram 18 (0,83%). Destes, dez mostram porção do
bordo (0,46%), extrovertido, dois (0,09%) dos quais com a superfície interior brunida. Um
fragmento de parede (0,05%) exibe o tratamento antes referido. Sete exemplares fizeram
parte de fundos (0,32%), tendo seis (0,27%) a superfície interior brunida.

Os fragmentos de frigideiras são 14 (0,64%). Destes, dez contêm porção do bordo
(0,45%), três dos quais (0,13%) oferecem decoração pintada, de cor branca, e quatro fizeram
parte de fundos (0,19%).

Os fragmentos de panelas somaram 1233 (56,56%). Destes, 96 contêm porção do bordo
(4,40%) (Res.P.Q17/C3-5; Res.P. Q22/C3-3; Res.P.Q27/C3-1), dez dos quais (0,46%) apresen-
tam bordo baixo, com lábio de secção semicircular. Um (0,05%) oferece bordo espessado e
demarcado, no exterior, por incisão, com lábio algo biselado. Um outro tem bordo espessado
no interior. Os restantes fragmentos mostram lábio com secção semicircular. 15 fragmentos
(0,68%) oferecem decoração pintada, de cor branca, em seis (0,27%) dos quais aplicada sobre
aguada de cor cinzenta escura a negra. 972 dos exemplares correspondem a porções de pare-
des (44,59%), 48 das quais (2,20%) com decoração pintada, de cor branca, sendo em 14
(0,64%) sobre aguada de cor negra. 100 fragmentos contêm porção de asas (4,59%), mostran-
do dez (0,46%) decoração pintada, de cor branca, sendo em três (0,14%) sobre aguada de cor
cinzenta escura. 65 exemplares fizeram parte de fundos (2,98%), com forma algo convexa.

Registámos dois fragmentos de tampas (0,09%), contendo porção do bordo.
Dispomos de fragmento de cantil (0,04%), conservando porção do bordo, do gargalo e

parte do corpo (Res.P.Q9/C3-1). Mostra bordo inclinado exteriormente, com lábio de secção
semicircular.

Os fragmentos de cântaros somaram 262 (12,02%). Destes, três mostram porção do
bordo (0,14%) (Res.P. Q17/C3-4), que em dois casos (0,09%) é extrovertido e aplanado supe-
riormente, com lábio de secção sub-rectangular. Três outros apresentam decoração pintada,
de cor branca, sobre aguada de cor cinzenta escura. O fragmento representado graficamen-
te oferece decoração formada por linha incisa e, ainda, por três linhas, irregulares, sob o
bordo. 219 fragmentos pertenceram a paredes (10,05%), mostrando 33 (1,51%) decoração
pintada, de cor branca, sendo em dezoito (0,83%) sobre aguada de cor cinzenta a negra. 30
fragmentos pertenceram a asas (1,37%) exibindo cinco (0,23%) pintura de cor branca. Dez
fragmentos contêm parte do fundo (0,45%).

Os fragmentos de talhas são dois (0,09%), ambos contendo porção da parede.
Recolhemos uma marca de jogo (0,04%).

2.2.4.2. Exterior da casa
As cerâmicas muçulmanas exumadas no exterior do espaço habitacional, corresponden-

do à camada 3, totalizaram 4412 fragmentos, distribuídos pelos quadrados 6, 7, 11, 12, 16, 20,
24 e 33. 

A inventariação dos materiais no exterior do espaço habitacional realizou-se em função
dos quadrados onde foram recolhidos.

2.2.4.2.1. Quadrados 6, 7, 11, 12, 16, 20, 23, 24 e 33
Exumámos uma ferradura de ferro (Res.P.Q33/C3-1) e recolhemos 4412 fragmentos de

cerâmica. O estudo estatístico em relação às pastas, formas e tratamento das superfícies, per-
mitiu diferenciar os grupos, ou classes, indicados nos Quadros 2.VIII. e 2.IX.
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QUADRO 2.VIII
Cerâmicas da camada 3 – pastas e tratamento de superfícies.

Pastas e sup. Claras Claras Claras Cl./ver. Claras Vermelhas TOTAIS
esmalt. esmalt. esm. br. vidradas

Quadrad. branco verde ver. cast.

Q6/C3 – – – – 3 2 5
– – – – 0,06% 0,04% 0,10%

Q7/C3 4 – – 1 78 272 355
0,10% – – 0,02% 1,77% 6,17% 8,06%

Q11/C3 5 – – 36 500 1501 2042
0,12% – – 0,82% 11,33% 34,02% 46,29%

Q12/C3 2 – – – 22 55 79
0,04% – – – 0,50% 1,25% 1,79%

Q16/C3 2 – – 20 541 1016 1579
0,04% – – 0,46% 12,25% 23,03% 35,78%

Q20/C3 – – – – 61 88 149
– – – – 1,39% 2,00% 3,39%

Q23/C3 – 1 – – – – 1
– 0,03% – – – – 0,03%

Q24/C3 – 2 2 29 40 112 185
– 0,04% 0,04% 0,66% 0,91% 2,54% 4,19%

Q33/C3 – 2 – 2 4 9 17
– 0,04% – 0,04% 0,09% 0,20% 0,37%

TOTAL 13 5 2 88 1249 3055 4412
0,30% 0,11% 0,04% 2,00% 28,30% 69,25% 100%

QUADRO 2.IX
Cerâmicas da camada 3 – formas.

Quad. Q6/C3 Q7/C3 Q11/C3 Q12/C3 Q16/C3 Q20/C3 Q23/C3 Q24/C3 Q33/C3 TOTAIS

Formas

Loiça de mesa taças – 19 89 2 84 1 – 29 3 277
– 0,43% 2,01% 0,04% 1,91% 0,02% – 0,66% 0,06% 5,13%

púcaros – 23 34 3 1 – – 8 – 69
– 0,53% 0,78% 0,06% 0,02% – – 0,19% – 1,58%

jarros/ 1 61 391 22 415 47 – 31 – 968
jarras 0,02% 1,39% 8,87% 0,50% 9,40% 1,07% – 0,71% – 21,96%

bule – – 1 – – – – – – 1
– – 0,02% – – – – – – 0,02%

garrafa – – 1 – – – – – – 1
– – 0,02% – – – – – – 0,02%

Loiça de cozinha alguidares 1 8 38 – 18 – – 2 1 68
0,02% 0,19% 0,87% – 0,41% – – 0,04% 0,02% 1,55%

frigideiras – – 13 – – – – – 13
– – 0,30% – – – – – 0,30%

panelas 1 143 999 34 617 57 – 85 4 1940
0,02% 3,24% 22,64% 0,78% 14,00% 1,30% – 1,93% 0,08% 43,99%

tampas – – 4 – 1 – – – – 5
– – 0,09% – 0,02% – – – – 0,11%

Loiça de cantis – – – – 1 – – – – 1
armazenamento – – – – 0,02% – – – – 0,02%

infusa 1 – – – – – – – – 1
0,02% – – – – – – – – 0,02%

cântaros – 99 453 16 409 41 – 24 8 1050
– 2,24% 10,27% 0,37% 9,27% 0,94% – 0,54% 0,17% 23,80%

potes 1 – – – 1 – – – – 2
0,02% – – – 0,02% – – – – 0,04%

talhas – 2 14 2 2 2 1 3 1 27
– 0,04% 0,31% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,06% 0,02% 0,58%

Contentores lucernas/ – – 4 – 5 – – 2 – 11
de fogo lamparinas – – 0,09% – 0,11% – – 0,04% – 0,24%

fogareiros – – 1 – 1 – – – – 2
– – 0,02% – 0,02% – – – – 0,04%

Actividade marcas – – – – 2 1 – 1 – 4
lúdica de jogo – – – – 0,04% 0,02% – 0,02% – 0,08%

Actividade manilha – – – – 1 – – – – 1
industrial – – – – 0,02% – – – – 0,02%

não vasilhas – – – – 21 – – – – 21
identificadas – – – – 0,48% – – – – 0,48%

TOTAIS 5 355 2042 79 1579 149 1 185 17 4412
0,10% 8,06% 46,29% 1,79% 35,78% 3,39% 0,03% 4,19% 0,37% 100%
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Residência Paroquial – Cerâmicas do exterior da casa – pastas e tratamento das superfícies

Residência Paroquial – Cerâmicas do exterior da casa – formas
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2.2.4.2.1.1. Cerâmicas – pastas e tratamento das superfícies
1) Treze fragmentos (0,30%) 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, bege, cinzenta clara ou rosada algo acinzentada
(5YR 8/3; 5YR 7/1; 5YR 8/4; 7.5YR 8/4; 10YR 8/3; 7.5YR 8/2; 7.5YR 7/2). Uma ou ambas
superfícies apresentam esmalte, aderente mas já sem brilho, de cor branca.

2) Cinco fragmentos (0,11%) 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 fino e, alguns, de grão médio a grosseiro. 
O núcleo das paredes é de cor branca rosada (5YR 7/6; 2.5YR 6/6; 2.5YR 8/2; 5YR 7/3).
Uma ou ambas superfícies apresentam esmalte, aderente mas já sem brilho, de cor
verde.

3) Dois fragmentos (0,04%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e feldspáticos, de grão
fino. 
O núcleo das paredes é de cor rosada, algo acastanhada (2.5YR 6/4; 7.5YR 8/4). As
superfícies apresentam esmalte, aderente mas sem brilho, de cor branca com restos de
decoração nas cores verde e castanha, de manganês.

4) 88 fragmentos (2,00%) 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. 
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor rosada, rosada acastanhada, vermelha, ver-
melha acastanhada, cinzenta clara ou castanha acinzentada (10R 5/6; 10R 5/8; 10R 5/4;
2.5YR 6/2; 5YR 7/4; 5YR 6/4; 5YR 6/2; 2.5YR 5/8). Uma ou ambas superfícies apre-
sentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada, amarelada ou algo esver-
deada.

5) 1249 fragmentos (28,30%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos, não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quart-
zosos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino e, alguns, de grão médio.
O núcleo das paredes é de cor branca, rosada ou cinzenta clara (2.5Y 7/2; 2.5Y 8/0; 2.5Y
8/2: 7.5YR 7/4; 7.5YR 8/4; 7.5YR 8/0; 5YR 7/1; 5YR 7/4; 5YR 7/6; 5YR 8/2; 5YR 8/3;
5YR 8/4; 10YR 7/2; 10YR 8/1; 10YR 8/2; 10YR 8/3; 2.5YR 5/0). As paredes e as super-
fícies oferecem cor semelhante à do núcleo, mas no caso do núcleo ser de cor cinzenta
as paredes são rosadas.

6) 3055 fragmentos (69,25%) foram fabricados 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, de grão grosseiro.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha ou cinzenta (2.5YR 4/8; 2.5YR
5/8; 10R 5/1; 10R 4/6; 10R 4/8; 10R 5/6; 10R 5/8; 5YR 5/1; 2.5YR 4/0; 2.5YR 3/0). As
superfícies oferecem cor semelhante à do núcleo, algo mais escura, ou apresentam agua-
da de cor cinzenta escura.
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2.2.4.2.1.2. Formas e decorações
2.2.4.2.1.2.1. Cerâmicas, com pastas claras, esmaltadas de cor branca
Identificámos fragmentos de taças e de jarros ou jarras.
Os fragmentos de taças são doze (0,28%), cinco deles contendo porção do bordo

(0,12%), com lábio de secção semicircular. Os restantes fragmentos pertenceram a paredes.
Possuímos, apenas, fragmento de jarro ou jarra (0,02%), contendo porção do gargalo e

mostrando a superfície exterior esmaltada. 

2.2.4.2.1.2.2. Cerâmicas, com pastas claras, esmaltadas de cor verde
Identificámos fragmento de taça, outro de jarro ou jarra e alguns de talhas.
O fragmento de taça contém pequena porção do pé, em anel (0,02%).
O fragmento (0,02%) pertencente à parede de jarro ou jarra, mostra a superfície exte-

rior esmaltada, de cor verde, e a interior esmaltada de cor branca.
Os restantes fragmentos fizeram parte de talhas. Um deles oferece decoração efectua-

da com duas matrizes diferentes, separadas por incisão. Uma das matrizes representa moti-
vo fitomórfico e a outra possível elemento geométrico. Outro dos exemplares contém parte
do gargalo, demarcado por incisão. Dispomos de fragmento de talha (Res.P.Q23/C3-1), cor-
respondendo ao início do gargalo e a parte do corpo. A superfície exterior oferece aguada de
cor clara e esmalte, de cor verde, apresentando decoração incisa e estampilhada. Esta é cons-
tituída por duas bandas, separadas por incisões largas e profundas e por cordão, marcado
por traços verticais. Um dos motivos estampilhados é de carácter arquitectónico, sendo pre-
enchido, com motivo fitomórfico, enquanto o outro oferece elemento fitomórfico, muito
estilizado, e mostra três pequenas cartelas contendo elemento espinhado.

2.2.4.2.1.2.3.Cerâmicas, com pastas claras, esmaltadas de cor branca e com 
decoração nas cores verde e castanha (policromas)
Exumámos dois fragmentos, com porção de bordo, de taças. Ambos apresentam aspecto

muito rolado.

2.2.4.2.1.2.4. Cerâmicas, com pastas de cor vermelha, vidradas
Exumámos fragmentos de taças, de jarros ou jarras, de tampa, de panelas, de lucerna e

de lamparinas.
Os fragmentos de taças são 65 (1,48%). Destes, 19 mostram porção do bordo (0,43%) que

em um (0,02%) é introvertido (Res.P.Q11/C3-18) e em outro extrovertido. Todos os bordos
apresentam lábio com secção semicircular. Seis (0,13%) oferecem decoração, constituída por
manchas escorridas, de cor castanha escura. O exemplar representado graficamente apresenta
porção do bordo e da parede. Mostra forma troncocónica, com dupla carena. A superfície exte-
rior oferece série de cordões dispostos na vertical entre as carenas. 40 exemplares correspon-
dem a porções de paredes (0,92%), oito dos quais (0,18%) mostram decoração semelhante à
observada nos bordos. Seis fragmentos pertenceram a fundos (0,13%) que teriam pé em anel.

Os fragmentos de jarros ou jarras totalizaram sete, todos com pequenas dimensões
(0,16%). Destes, cinco contêm porção da parede (0,12%) que em um mostra o arranque da
asa. Dois outros (0,02%) apresentam parte do fundo, com porção do pé, em anel. Estas peças
oferecem, apenas, a superfície exterior vidrada.

Recolheu-se fragmento de tampa com fecho hermético (0,02%).
Os fragmentos de panelas somaram onze (0,25%). Destes, apenas um (Res. P. Q7/C3-2)

contém porção do bordo e da parede. Aquela apresentava forma globular achatada, com duas
asas opostas. O bordo é baixo, com lábio de secção sub-rectangular. Oito contêm parte da pare-
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de (0,19%) e dois do fundo (1,08%), com forma plana. Todos os exemplares mostram, ape-
nas, vidrado na superfície interior.

Três fragmentos de lamparinas (0,07%), contendo dois deles porção da base e outro o
início do corpo.

Um fragmento de lucerna conserva parte do reservatório (0,02%).

2.2.4.2.1.2.5. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 
(branca, rosada, bege ou cinzenta clara)
Dispomos de fragmentos de taças, jarros ou jarras, alguidares, panelas, de uma garrafa,

assim como de infusa, de cantil, de cântaros, potes, talhas, lucernas, de tampa e marcas de jogo.
Os fragmentos de taças somaram 53 (1,21%). Destes, 35 (0,80%) contêm porção do

bordo, tendo nove (0,20%) decoração pintada de cor vermelha. Um deles (Res.P.Q11/C3-2)
pertence a taça, com forma sub-hemisférica, contendo porção do bordo, da parede e do
fundo. Mostra bordo introvertido, com lábio algo biselado e assenta em fundo plano. A deco-
ração é constituída por possível laço, pintado na superfície interior, ladeado por pontos e
manchas e, ainda, por parte de semicírculo delimitando o fundo. Outro fragmento perten-
ceu a taça carenada (Res.P.Q11/C3-14), com bordo alto e lábio de secção sub-rectangular, algo
biselado. Assentava em fundo plano. Um dos fragmentos representado graficamente
(Res.P.Q16/C3-5) correspondia a forma sub-hemisférica, assente em fundo plano. O bordo,
espessado no interior, oferece lábio em bisel.

Três fragmentos de paredes (0,06%) mostram pintura de cor vermelha. 15 outros per-
tenceram a fundos (0,35%), planos, com pintura de cor vermelha.

Um fragmento (0,02%) de jarro (Res.P.Q11/C3-5) contém porção do bordo, do gargalo,
do corpo, uma asa e parte do fundo. Mostra bordo, ligeiramente extrovertido, com lábio de
secção semicircular. A asa tem a extremidade superior fixada ao bordo e a inferior assenta
no início do corpo. O fundo é plano. A superfície exterior oferece decoração pintada, cor-de-
laranja, constituída por dois grupos com três bandas, onduladas e horizontais, dispostos um
no gargalo e o outro no início do corpo. Sobre a asa mostra, também, três linhas horizontais.

Os fragmentos de jarros ou jarras somaram 913 (20,69%). Destes, 90 (2,03%) contêm
porção do bordo, tendo 13 (0,29%) decoração pintada de cor negra e 27 (0,60%) de cor ver-
melha. Um fragmento (Res.P.Q6/C3-1) mostra porção do bordo, alto e vertical, com lábio de
secção semicircular. Oferece, na superfície exterior, decoração pintada, de cor castanha, for-
mada por linha sobre o lábio e duas outras, uma de cada lado, que delimitariam cartela, no
início do gargalo, preenchida com motivo ondulado. A totalidade do bordo apresenta peque-
nas incisões, executadas a pente, mostrando linha, também incisa, na separação entre o bordo
e o gargalo.

Um dos bordos oferece decoração pintada, de cor negra (Res.P.Q7/C3-3), constituída
por cinco linhas, paralelas e horizontais, encontrando-se uma sobre o bordo, outra abaixo
daquele, a terceira na separação entre o gargalo e o corpo da peça e as restantes junto à extre-
midade inferior da asa. O espaço disponível entre as três últimas linhas referidas encontra-
-se preenchido com traços, irregulares, dispostos em série. Foi, ainda, pintada linha sobre a
asa. 671 fragmentos pertenceram a paredes (15,20%), mostrando 71 (1,60%) pintura de cor
vermelha e 52 (1,17%) de cor negra. 38 fragmentos são porções de asas (0,87%), dez das
quais (0,22%) com pintura de cor vermelha e oito (0,08%) de cor negra. 114 exemplares cor-
respondem a porções de fundos (2,59%), com forma plana, tendo cinco (0,11%) o início da
parede, com vestígios de pintura de cor vermelha.

Os fragmentos de alguidares são oito (0,19%). Destes, três apresentam porção do bordo
e da parede (0,07%) e um deles, início do fundo (Res.P.Q11/C3-7).
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Este mostra bordo espessado no exterior, com lábio de secção semicircular. Assentaria
em fundo plano e a superfície interior encontra-se brunida. Quatro exemplares pertenceram
a paredes (0,10%), tendo um deles a superfície interior brunida e um fundo plano (0,02%).

Dois fragmentos (0,04%) de panelas (Res.P.Q11/C3-3), contêm porção do bordo, da
parede e uma asa. O bordo é espessado no exterior e demarcado por incisão no interior,
com lábio algo biselado. A superfície exterior oferece decoração, incisa e pintada, de cor
vermelha escura. Esta é constituída por linha incisa em redor do bordo, e por três linhas,
digitadas e irregulares, sobre corpo, assim como por três outras sobre a asa. As incisões,
pouco profundas, foram realizadas a partir da extremidade superior da asa e formam
canelado. 

Um fragmento pertencente a panela (Res. P. Q6/C3-2) oferece decoração, na superfície
exterior, pintada e incisa. Esta era constituída por várias linhas, horizontais, no corpo da
peça, formando canelado e, ainda, por três linhas, digitadas, cor-de-laranja.

Dispomos, de igual modo, do fragmento de infusa (Res.P. Q6/C3-4), mostrando, no
corpo, decoração pintada, cor-de-laranja de tom acastanhado, com motivos distribuídos por
quatro bandas. Destas, a primeira mostra quadriculado, a segunda, ziguezagues, dispostos
na vertical, espaçadamente, a terceira ondulado, separado por ponteado irregular, enquanto
a última representaria, possivelmente, círculo com ponteado no interior e sendo separado,
no exterior, por ziguezague, disposto na vertical. 

Um fragmento de tampa (possivelmente de tajine) (0,02%) (Res.P.Q11/C3-13), contém
porção do bordo, extrovertido e demarcado por incisão, com lábio de secção semicircular.
Apresenta parte de orifício circular na parede.

Identificou-se fragmento de garrafa (0,02%) (Res.P.Q11/C3-1), contendo porção do
bordo, do gargalo e uma asa. O bordo encontra-se demarcado, no exterior, por incisão larga,
e o lábio é algo biselado. A asa mostra três caneluras, longitudinais, pouco profundas.

Um fragmento de cantil (0,06 %) (Res.P.Q16/C3-2) contém porção do bordo, do gar-
galo, o início do corpo e a extremidade superior da asa. Mostra bordo alto e amendoado, com
lábio de secção semicircular. O gargalo é pequeno e nele foi fixada a extremidade superior
de uma asa, sobrelevada e de secção oval.

Os fragmentos de cântaros somaram 242 (5,49%). Destes, um contém porção do bordo
(0,02%), com o arranque da extremidade superior da asa. 220 fragmentos pertenceram a
paredes (5%), exibindo dezassete (0,38%) decoração pintada, de cor vermelha, e cinco
(0,11%) de cor negra. (Res.P.Q16/C3-4), constituída por cartela rectangular, disposta na ver-
tical, preenchida por dois círculos completos e parte de um outro, daquela mesma cor. Um
dos fragmentos mostra pintura de cor rosada algo amarelada (Res.P.Q16/C3-6), constituída
por pequenos traços, irregulares, dispostos em série e tendo, em um dos lados, duas linhas
horizontais. 58 fragmentos de paredes (1,31%) têm, na superfície exterior, decoração incisa,
formando canelado. 16 fragmentos contêm porção de asas (0,36%), tendo cinco decoração
pintada, de cor vermelha e um de cor negra.

Um fragmento de pote (0,02%), corresponde a porção do bordo e a parte do corpo
(Res.P. Q16/C3-3). Mostrava forma globular e o bordo, extrovertido, tem lábio algo biselado
com secção sub-rectangular. Oferece decoração constituída, por três linhas, verticais, digita-
das e por possível motivo fitomórfico.

Possuímos seis fragmentos de lucernas (0,14%), conservando parte do bico dois deles
e os restantes do reservatório.

Dois fragmentos (0,04%) de talhas, contêm porção da parede.
Três marcas de jogo (0,06%) foram realizadas a partir de telhas e mostram contorno

subcircular.
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14 fragmentos pertenceram a vasilhas, de difícil identificação formal (0,32%). Destes,
doze fizeram parte de paredes (0,27%), oferecendo três decoração pintada, sendo em dois de
cor negra e em um de cor vermelha. Também recolhemos fragmento de asa e de fundo.

2.2.4.2.1.2.6. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 
(cor-de-laranja, vermelha ou cinzenta)
Recolhemos fragmentos de taças, púcaros, jarros ou jarras, de um bule, de alguidares,

frigideiras, panelas, tampas, cântaros, de pote, de talhas, assim como de lucerna, de foga-
reiro, uma marca de jogo e restos de manilha.

Os fragmentos de taças são 94 (2,14%). Destes, 54 contêm porção do bordo (1,23%), oito
dos quais (0,18%) exibem decoração pintada, de cor branca. Uma das taças mostra bordo
extrovertido (Res.P.Q11/C3-17) e duas outras bordo espessado interiormente (Res.P.Q11/C3-
15; Res.P.Q11/C3-16), oferecendo ambas decoração pintada, de cor branca, constituída por
manchas, espaçadas, sobre o bordo. Todos os fragmentos de bordos apresentam lábio bisela-
do. A decoração é constituída por manchas sobre o bordo, assim como sobre as superfícies do
interior e exterior das peças. 19 fragmentos correspondem a porções de paredes (0,43%),
tendo uma (0,02%) pintura de cor branca. 21 fragmentos fizeram parte de fundos (0,48%).

Os fragmentos de púcaros somaram 69 (1,57%). Destes, sete (0,24%) pertenceram a
bordos, um dos quais (0,02%) mostra o arranque de asa e dois outros pintura de cor bran-
ca, sendo em um sobre aguada de cor negra. Um deles (Res.P.Q7/C3-1) apresenta corpo glo-
bular e bordo, alto e extrovertido, com lábio de secção semicircular. Oferece, na superfície
exterior, decoração pintada, de cor branca, constituída por linha sobre o bordo e outra, escor-
rida, na superfície exterior. Outro fragmento (Res.P.Q11/C3-4) contém porção do gargalo,
todo o corpo, o fundo e a extremidade inferior de asa. Um terceiro fragmento (0,02%)
(Res.P. Q16/C3-1), contém porção do gargalo, da parede, todo o fundo e o negativo do arran-
que de uma asa. Teria corpo globular, ligeiramente achatado, com duas carenas, uma entre
o gargalo e o corpo e outra antecedendo o fundo. Este seria plano. A superfície exterior exi-
bia decoração pintada, de cor branca, constituída por linha horizontal, disposta entre o gar-
galo e a carena, a partir da qual foram pintados traços, algo oblíquos, e em série.

35 fragmentos fizeram parte de paredes de púcaros (0,80%), mostrando seis deles (0,13%)
aguada de cor negra e decoração pintada de cor branca. 23 exemplares são asas (0,52%) tendo
uma delas (0,02%) aguada de cor negra e pintura de cor branca. Quatro fragmentos perten-
ceram a fundos (0,09%), de forma plana.

Os fragmentos de jarros ou jarras somaram 45 (1,02%). Destes, dez (0,22 %) mostram
porção do bordo, com restos de decoração pintada de cor branca. Um dos bordos oferece forma
bífida, tendo o lábio algo biselado (Res.P.Q11/C3-10). 23 exemplares pertenceram a paredes
(0,53%), mostrando sete (0,16 %) pintura de cor branca, sendo em três (0,06%) sobre aguada
de cor negra. Onze fragmentos (0,25%) fizeram parte de asas, tendo dois deles (0,04%) agua-
da de cor negra e pintura de cor branca. Um fragmento (0,02%) contém porção do fundo.

Um fragmento de bule (0,02%), corresponde a porção do bico, com decoração pintada
de cor branca.

Os fragmentos de alguidares somaram 58 (1,31%). Destes, 25 (0,57%) apresentam por-
ção do bordo, sendo em um espessado no exterior, com lábio aplanado superiormente e em
bisel. Esta peça assenta em fundo plano (Res.P.Q11/C3-8). Oferece a superfície interior bru-
nida e com decoração pintada, de cor branca, de que se conserva parte de reticulado. Os res-
tantes fragmentos mostram porção do bordo, extrovertido, tendo quatro decoração pintada,
de cor branca. Em um deles (Res.P.Q11/C3-9) o bordo é espessado e extrovertido com lábio
de secção sub-rectangular, demarcado no exterior por canelura. A decoração é constituída
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por parte de três semicírculos secantes pertencentes, possivelmente, a motivo fitomórfico.
Em dois fragmentos a pintura foi executada sobre aguada de cor negra. Outro exemplar
(Res.P.Q6/C3-5) mostra bordo espessado interiormente e tem lábio algo biselado. 14 exem-
plares correspondem a porções de paredes (0,31%) e dezanove a parte de fundos (0,43%),
com forma plana.

Os fragmentos de frigideiras somaram 13 (0,30%). Destes, seis contêm porção de pare-
des (0,14%) e sete de fundos (0,16%), com forma plana.

Os fragmentos de panelas totalizaram 1927 (43,69%). Destes, 77 (1,75%) contêm por-
ção do bordo, tendo dois o gargalo e início do corpo (Res.P.Q11/C3-11; Res.P.Q11/C3-12).
Estes mostram bordo extrovertido, com lábio de secção semicircular. Um deles apresenta,
no início do corpo, duas caneluras, pouco profundas, e o outro exibe, sobre o bordo, decora-
ção pintada de cor branca. 13 dos bordos (0,29%) oferecem restos de decoração pintada, de
cor branca, sendo em quatro (0,09%) sobre aguada de cor negra. Quatro daqueles foram
fabricados ao torno lento. 1663 fragmentos pertenceram a paredes (37,70%), mostrando 66
(1,49%) decoração pintada de cor branca, sendo em 21 (0,47%) sobre aguada de cor negra.
58 fragmentos fizeram parte de asas (1,31%), tendo um decoração pintada de cor branca. 129
exemplares pertenceram a fundos (2,93%).

818 fragmentos fizeram parte de cântaros (8,54%). Destes, três mostram pequena por-
ção do bordo (0,06%), 676 contêm porção de paredes (15,32%), exibindo 42 (0,82%) deco-
ração pintada de cor branca, sendo em 11 (0,21%) sobre aguada de cor cinzenta escura. 88
exemplares são asas (2,00%), tendo 24 (0,54%) restos de pintura de cor branca, em sete
(0,15%) dos quais sobre aguada de cor cinzenta escura. 51 fragmentos pertenceram a fundos
(1,16%).

Encontrámos fragmento de pote (Res.P. Q6/C3-3), contendo porção do bordo e do gar-
galo. O bordo é alto e extrovertido, com lábio de secção semicircular, mas algo aplanado
superiormente. A superfície exterior oferece duas linhas, incisas, que demarcam cordão. 

Os fragmentos de talhas somaram 22 (0,50%). Destes, sete contêm porção do bordo
(0,16%), extrovertido (Res.P.Q11/C3-6), e doze pertenceram a paredes (0,28%), tendo dois
(0,04%) deles parte de cordão digitado. Três fragmentos fizeram parte de fundos (0,06%),
com forma plana.

Um fragmento de lucerna (0,02%) contém porção do bico.
Dois fragmentos de fogareiros (0,04%) contêm parte da fornalha.
Exumaram-se fragmentos de tampas (0,06%), correspondendo dois (0,04%) a porção

do bordo e um a pega, em botão.
Identificou-se fragmento de parede de manilha (0,02%).
Uma marca de jogo (0,02%) foi elaborada a partir de fragmento de fundo de panela.

Mostra contorno subcircular.

2.2.4.3. Estruturas subterrâneas
Recuperámos, ainda, fragmentos de cerâmicas no interior das três estruturas subterrâ-

neas identificadas nos quadrados 5 (E1), 7 (E2) (ver cortes IJ e GH), e 16 (E3). Estes materiais
foram estudados separadamente, considerando-se aquelas estruturas como loci (Fig. 2.21.).

2.2.4.3.1. Estrutura 1 (Q5)
Foi aberta no substrato rochoso e apresenta forma subcilíndrica, com fundo plano e

cantos arredondados. Mede 2,16 m de profundidade máxima, 1,86 m de maior diâmetro, e
1,40 m de diâmetro no fundo.

Reconhecemos as duas camadas a seguir descritas.
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FIG. 2.21 – Residência Paroquial. Cortes das estruturas E1 e E2 e fragmento de lucerna encontrada na camada 2 da primeira.



2.2.4.3.1.1. Camada 1
Preenchia a parte superior desta estrutura e apresentava potência média medindo cerca

de 0,50 m.
Mostrava constituição e espólio semelhantes aos reconhecidos na camada 1 deste

arqueossítio, dado que a zona se encontrava muito remexida.

2.2.4.3.1.2. Camada 2 
Era constituída por terras de cor castanha acinzentada, por vezes algo esverdeadas

(2.5Y 4/2), que preenchiam os seus volumes mesial e superior. No interior exumámos 67
fragmentos de cerâmica, cujo estudo estatístico permitiu identificar os grupos, ou classes,
assinalados no quadro 2.X.

QUADRO 2.X
Residência Paroquial. Cerâmicas da E1/C2.

Pastas e sup Vermelhas Branca Claras Vermelhas TOTAIS
vidradas corda seca

Tipos Formas parcial

Loiça de mesa taças 5 – – – 5
7,46% – – – 7,46%

jarros/jarras – – 15 – 15
– – 22,39% – 22,39%

Loiça de cozinha alguidares – – – 2 2
– – – 2,98% 2,98%

panelas – – – 38 38
– – – 56,72% 56,72%

Loiça de cântaros – – – 6 6
armazenamento – – – 8,96% 8,96%

Contentor lucerna – 1 – – 1
de fogo – 1,49% – – 1,49%

TOTAIS 5 1 15 46 67
7,46% 1,49% 22,39% 68,66% 100%

2.2.4.3.1.2.1. Cerâmicas – pastas e tratamento das superfícies
1) Cinco fragmentos (7,46%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e com-
pactas, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e nódulos de barro
cozido, de grão fino.
O núcleo das paredes é de cor rosada, cinzenta ou vermelha (5YR 7/4; 5YR 6/1; 10R 5/8).
Ambas superfícies oferecem vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada.

2) Um fragmento (1,49%) foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. Tanto o núcleo
como as superfícies das paredes são de cor branca (2.5Y 8/2). 

3) 15 fragmentos (22,39%) foram fabricados com pastas muito homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino, assim como cal-
cários e nódulos de barro cozido, de grão fino a médio.
O núcleo das paredes é de cor branca, de cor bege clara, cinzenta clara ou rosada (10YR
7/3; 10YR 7/2; 5YR 7/4). As superfícies são da mesma cor do núcleo.

4) 46 fragmentos (68,66%) foram fabricados com pastas 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, castanha ou cinzenta (2.5YR 5/8;
2.5YR 4/8; 10R 4/8; 10R 5/4). As superfícies apresentam cor semelhante à do núcleo ou
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aguada de cor mais escura. No caso do núcleo mostrar cor cinzenta as paredes e super-
fícies são cor-de-laranja.

2.2.4.3.1.2.2 Formas e decorações
2.2.4.3.1.2.2.1. Cerâmicas, com pastas de cor vermelha, vidradas 
Identificámos, apenas, fragmentos de taças. Destes, um mostra porção de bordo

(1,49%), três pertenceram a paredes (4,48%), tendo um deles decoração pintada de cor
negra, e um outro fez parte de fundo (1,49%), com forma plana.

2.2.4.3.1.2.2.2. Cerâmica, com pasta clara e decoração de corda seca parcial
Dispomos de fragmento de lucerna, contendo parte do reservatório (Res. P. Q5/E1/C2-

1). Este oferece, na parte superior, decoração de corda seca parcial, constituída por motivo
geométrico, pintado de cor verde escura, preenchido com vidrado naquela mesma cor.

2.2.4.3.1.2.2.3. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 
(branca, bege, rosada ou cinzenta clara).
Reconhecemos fragmentos que tanto podem pertencer a jarros como a jarras. Destes,

13 contêm porção de paredes (19,41%), dois dos quais (2,98%) com decoração pintada de cor
vermelha e em um (1,49%) de cor negra. Um fragmento contém porção de fundo (1,49%) e
outro de asa (1,49%) que mostra decoração pintada de cor vermelha.

2.2.4.3.1.2.2.4. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 
(cor-de-laranja, vermelha, castanha ou cinzenta)
Exumámos fragmentos de alguidares, de panelas e de cântaros.
Os fragmentos de alguidares são dois (2,98%), contendo um porção do bordo (1,49%),

com pintura de cor branca e o outro parte do fundo.
Os fragmentos de panelas totalizaram 38 (56,72%). Destes, um contém porção do

bordo (1,49%), um pertenceu a asa (1,49%) e, um outro a fundo (1,49%). 35 fragmentos
fizeram parte de paredes (52,25%), três dos quais (4,47%) exibem decoração pintada de cor
branca.

Os fragmentos de cântaros somaram seis (8,96%), contendo todos porção de paredes.
Destes, três (4,48%) mostram decoração pintada de cor branca.

2.2.4.3.2. Estrutura 2 (Q7)
Foi, em grande parte, escavada no substrato rochoso e apresentava forma subcilíndri-

ca, com fundo plano e cantos arredondados. Media 3,38 m de profundidade, 0,80 m de diâ-
metro na boca e 0,86 m de diâmetro no fundo.

Identificámos as cinco camadas arqueológicas a seguir descritas.

2.2.4.3.2.1. Camada 1
Foi reconhecida na parte superior e apresentava potência média de 0,80 m.

Correspondia a terras com constituição e cor semelhantes às identificadas na primeira cama-
da deste arqueossítio, devido a motivos idênticos aos assinalados para a estrutura 1.

2.2.4.3.2.2. Camada 2
Era formada por terras, com potência média de cerca de 1 m, de cor esverdeada (5Y 5/3),

contendo alguns fragmentos de cerâmica, com aspecto muito rolado, pertencentes, possi-
velmente, às Idades Média e Moderna.
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2.2.4.3.2.3. Camada 3
Mostrava terras com potência média que atingia 0,80 m, de cor cinzenta acastanhada (5YR

4/2). Continha um fragmento de escória de vidro, quatro restos osteológicos, pertencentes a ovino-
-caprinos, e 88 fragmentos de cerâmica, cujo estudo estatístico em relação às pastas, formas e tra-
tamento das superfícies, permitiu identificar os grupos, ou classes, assinalados no quadro 2.XI.

QUADRO 2.XI
Residência Paroquial. Cerâmicas da E2/C2.

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

Tipos Formas cast.

Loiça de mesa taças 1 1 – – 2
1,14% 1,14% – – 2,28%

púcaros – – – 7 7
– – – 7,96% 7,96%

jarros/jarras – 2 15 – 17
– 2,26% 17,04% – 19,30%

bules – – – 4 4
– – – 4,54% 4,54%

Loiça de cozinha alguidar – – – 1 1
– – – 1,13% 1,13%

frigideiras – – – 3 3
– – – 3,40% 3,40%

panelas – – – 35 35
– – – 39,79% 39,79%

Loiça de cântaros – – 5 13 18
armazenamento – – 5,69% 14,78% 20,47%

tampas – – – 1 1
– – – 1,13% 1,13%

TOTAIS 1 3 20 64 88
1,14% 3,40% 22,73% 72,73% 100%

2.2.4.3.2.3.1. Cerâmicas – pastas e tratamento das superfícies
1) Recolhemos, apenas, um fragmento (1,14%) fabricado com pasta muito homogénea
e compacta, 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 rosada (5YR 7/4) e a superfície exterior apresenta vidra-
do, aderente e brilhante, de cor castanha algo esverdeada. A superfície interior, esmal-
tada, oferece decoração nas cores verde e castanha, de manganês.

2) Três fragmentos (3,40%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino.
O núcleo das paredes é de cor vermelha ou cinzenta (10R 5/8; 2.5YR 6/0). As superfí-
cies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada.

3) 20 fragmentos (22,73%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino, assim como calcá-
rios de grão médio.
O núcleo das paredes é de cor bege clara, branca ou rosada (10YR 8/3; 10 YR 8/2; 7.5YR
7/4). As superfícies apresentam cor semelhante à do núcleo.

4) 64 fragmentos (72,73%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino, assim como,
alguns, calcários e nódulos de barro cozido, de grão médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja ou de cor vermelha (2.5YR 4/8; 2.5YR 5/8; 10R
5/8; 10R 4/8). As superfícies oferecem cor semelhante à do núcleo ou aguada de cor
cinzenta escura a negra.
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2.2.4.3.2.3.2. Formas e decorações
2.2.4.3.2.3.2.1. Cerâmica, com pasta clara, esmaltada de cor branca 
e com decoração nas cores verde e castanha (policromas)
Dispomos, de fragmento de taça, contendo porção do bordo, com lábio de secção semi-

circular. A superfície interior, esmaltada de cor branca, oferece decoração de cor verde água,
representando palmeta.

2.2.4.3.2.3.2.2. Cerâmicas, com pastas de cor vermelha, vidradas 
Identificámos fragmento de taça carenada e dois de jarros ou jarras.
O fragmento de taça (1,14%) contém porção do bordo, introvertido e com lábio de sec-

ção semicircular. Exibe decoração, na superfície exterior, constituída por cordões verticais.
Dois fragmentos de paredes pertenceram a jarros ou a jarras (2,26%).

2.2.4.3.2.3.2.3. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 
(bege, branca ou rosada)
Dispomos de fragmentos de jarros ou de jarras e de cântaros.
Os fragmentos de jarros ou jarras somaram 15 (17,04%). Destes, dois contêm porção do

bordo (2,27%), tendo um (1,14%) decoração pintada de cor negra. 12 exemplares pertenceram
a paredes (13,63%), apresentando um (1,14%) decoração pintada de cor negra. Um daqueles
fragmentos (1,14%) mostra decoração mais elaborada, na parte superior de cor castanha e na
inferior cor-de-laranja. Um fragmento (1,14%) do fundo contém porção do pé, em anel.

Os fragmentos de cântaros são cinco (5,69%). Oferecem, na superfície exterior, decoração
pintada de cor negra. Destes, quatro mostram porção de parede (4,55%) e um de asa (1,14%).

2.2.4.3.2.3.2.4. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 
(cor-de-laranja ou vermelha)
Identificámos fragmentos de púcaros, bules, de um alguidar, de frigideiras, panelas,

cântaros e de tampa.
Sete fragmentos pertenceram a púcaros (7,96%). Destes, possuímos um com porção do

bordo (1,14%) e seis de paredes (6,82%).
Os fragmentos de bules somaram quatro (4,54%), todos contendo porção do bordo,

com lábio de secção semicircular. Dois deles (2,27%) exibem, na superfície exterior, decora-
ção, canelada.

Um fragmento de alguidar mostra fundo plano (1,13%).
Os fragmentos de frigideiras são três (3,40%), contendo todos eles parte do fundo, com

vestígios de utilização ao fogo.
Os fragmentos de panelas totalizaram 35 (39,79%). Destes, dois contêm porção do bordo

(2,28%), 30 das paredes (34,10%), dos quais três (3,41%) mostram decoração pintada de cor bran-
ca, sobre aguada de cor negra. Três outros pertenceram a fundos (3,41%), com forma plana.

Os fragmentos de cântaros são 13 (14,78%). Destes, oito (9,09%) apresentam porção de
paredes, três deles (3,40%) com decoração pintada de cor branca, sendo em um (1,13%) sobre
aguada de cor negra. Cinco fragmentos pertenceram a asas (5,69%).

Um fragmento de tampa (1,13%), mostra fecho hermético. 

2.2.4.3.2.4. Camada 4
Preenchia grande parte desta estrutura e assentava a cerca de 0,78 m do fundo. Mostrava ter-

ras, pouco compactas, de cor amarela clara (5Y 7/3). Recolheram-se restos osteológicos, perten-
centes a ovino-caprinos, duas valvas de berbigão (Cerastoderma edule), uma valva de ostra (Ostrea



edulis) e outra de vieira (Pecten maximus), bloco aparelhado, de arenito vermelho, mostrando o
negativo de gonzo, fragmento de pequena jarra de vidro, assim como cossoiro de osso (Res.P.Q7/
E2/C4-A) e 336 fragmentos de cerâmica, cujo estudo, em relação às pastas, formas e tratamento
das superfícies, permitiu identificar os grupos, ou classes, assinalados no quadro 2.XII.

QUADRO 2.XII
Residência Paroquial. Cerâmicas da E2/C4.

Pastas e sup Claras/vermelhas Claras Vermelhas TOTAIS
vidradas

Tipos Formas

Loiça de mesa taças 13 – 6 19
3,87% – 1,78% 5,65%

púcaros – – 30 30
– – 8,94% 8,94%

jarros/jarras – 37 102 139
– 11,03% 30,37% 41,40%

bule – – 1 1
– – 0,29% 0,29%

Loiça de cozinha alguidares – – 5 5
– – 5,69% 5,69%

frigideiras – – 8 8
– – 2,38% 2,38%

panelas 4 – 69 73
1,18% – 20,55% 21,73%

Loiça de cântaros – 1 51 52
armazenamento – 0,29% 15,18% 15,47%

talhas – 3 – 3
– 0,89% – 0,89%

tampas – 2 3 5
– 0,59% 0,89% 1,48%

não identificadas vasilha – – 1 1
– – 0,29% 0,29%

TOTAIS 17 43 276 336
5,05% 12,80% 82,15% 100%

2.2.4.3.2.4.1. Cerâmicas-pastas e tratamento das superfícies
1) Dezassete fragmentos (5,05%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns nódulos
de barro cozido, de grão médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha amarelada, branca algo rosada
ou rosada (2.5YR 4/8; 2.5YR 6/6; 5YR 7/4; 5YR 8/2; 5YR 8/3; 5YR 8/4). As superfícies
apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada e, em nove exempla-
res (2,67%), com tom amarelado.

2) 43 fragmentos (12,80%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino, assim como calcá-
rios e nódulos de barro cozido, de grão fino e, alguns, de grão médio.
O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara ou branca (10YR 7/2; 10YR 8/2; 5Y 8/2) e
as superfícies oferecem cor semelhante ou algo mais escura que a do núcleo.

3) 276 fragmentos (82,15%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas,
contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e cal-
cários, de grão fino a médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha, vermelha acastanhada ou cin-
zenta escura (2.5YR 4/8; 2.5YR 5/8; 2.5YR 4/0; 10R 4/8; 10R 5/8; 10R 5/4). As superfí-
cies apresentam cor semelhante ou algo mais escura que a do núcleo, assim como agua-
da de cor cinzenta escura a negra. No caso do núcleo ser de cor cinzenta aquelas são
cor-de-laranja.
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Residência Paroquial – Cerâmicas da E2/C4 – pastas e tratamento das superfícies

Residência Paroquial – Cerâmicas da E2/C4 – formas



2.2.4.3.2.4.2 Formas e decorações
2.2.4.3.2.4.2.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras ou vermelha, vidradas
Recolhemos fragmentos de taças e de panelas.
Os fragmentos de taças são 13 (3,87%). Destes, três (0,89%) contêm porção do bordo,

pertencendo a peças com corpo de forma sub-hemisférica. Mostram bordo espessado no inte-
rior, com lábio biselado (Res.P.Q7/E2/C4-5; Res.P.Q7/E2/C4-4; Res.P.Q7/E2/C4-3). Sete
exemplares pertenceram a paredes (2,08%), tendo quatro (1,19%) o arranque da extremidade
inferior da asa e três (0,89%) decoração, escorrida, de cor castanha escura. Recuperámos,
também, três fragmentos contendo porção do fundo (0,90%), com forma plana.

Os fragmentos de panelas somaram quatro (1,18%). Destes, um (0,30%) mostra porção
do bordo, notando-se o negativo correspondente à fixação da asa. Os outros três exemplares
são porções de paredes (0,88%) mostrando, apenas, o interior vidrado.

2.2.4.3.2.4.2.2. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 
(branca, rosada ou cinzenta clara)
Dispomos de fragmentos de jarros ou jarras, de um cântaro, de talhas e de tampas.
Os fragmentos de jarros ou jarras somaram 37 (11,03%). Destes, três contêm porção do

bordo (0,89%), com decoração pintada de cor negra. 32 são pedaços de paredes (9,55%), dois
dos quais (0,59%) com decoração pintada de cor negra e um (0,29%) de cor vermelha.
Dispomos de exemplar pertencente a jarra (Res.P. Q7/E2/C4-6) que conserva a totalidade do
corpo, com forma globular e assente em pé, baixo, anelar. Apresenta o arranque da extremi-
dade inferior de duas asas opostas. A parede correspondente ao início do corpo, foi boleada
tendo esta peça, por isso, sido reutilizada depois de ter perdido o gargalo. A superfície exte-
rior oferece decoração pintada, de cor branca, constituída por cartela delimitada por três
linhas, uma no início do corpo e duas outras a meio daquele e junto ao arranque da extremi-
dade inferior das asas. No interior da cartela observam-se pequenos traços, verticais, dispos-
tos em série. Dois fragmentos contêm porção do fundo (0,59%). 

Um fragmento de asa de cântaro (0,29%), oferece decoração, pintada, de cor negra.
Três fragmentos de talhas (0,89%), contendo porção da parede. Uma delas

(Res.P.Q7/E2/C4-1) exibe decoração estampilhada e incisa, constituída por cordão, com inci-
são ao centro, disposto sensivelmente a meio. Mostra dois tipos de matrizes, ambas circula-
res, representando uma círculos concêntricos e a outra estrela com ponto central, inserida
em círculo e rodeada por série de pontos. 

Dois fragmentos de tampas (0,59%) conservam porção do bordo, tendo sido, uma delas,
fabricada ao torno lento.

2.2.4.3.2.4.2.3. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 
(cor-de-laranja, vermelha ou cinzenta)
Possuímos fragmentos de taças, púcaros, jarros ou jarras, de um bule, de alguidares,

frigideiras, panelas, cântaros e de tampas.
Os fragmentos de taças somaram seis (1,78%), pertencendo todos a peças carenadas,

embora cinco (1,49%) tenham tido carena simples e uma (0,29%) carena acusada. Um deles
(Res.P.Q7/E2/C4-2) mostra porção do bordo, da parede, do fundo e o arranque de uma asa.
Apresenta bordo extrovertido, com lábio de secção semicircular e assenta em fundo plano.
A superfície interior oferece decoração pintada, de cor branca, constituída por linha, irregu-
lar, em redor do bordo e, possivelmente, por pseudo-asterisco, no interior do fundo, ladea-
do por traços, irregulares, ondulados. No interior do fundo reconhecem-se, ainda, as marcas
dos dedos deixados pelo oleiro, aquando da formação da peça. Dispomos de fragmento
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(Res.P.Q7/E2/C4-7) contendo bordo, vertical, com lábio de secção semicircular, algo apla-
nado superiormente e outro apresentando bordo extrovertido, com lábio de secção semicir-
cular, aplanado superiormente (Res.P.Q7/E2/C4-8). Os restantes mostram bordo, espessa-
do, com lábio algo biselado.

Os fragmentos de púcaros são 30 (8,94%). Destes, oito (2,38%) oferecem porção do
bordo, com decoração pintada de cor branca, sendo em dois deles (0,59%) sobre aguada de
cor negra. 15 exemplares pertenceram a paredes (4,48%), tendo nove (2,68%) ornamentação
pintada de cor branca, e mostrando quatro (1,19%) aquela decoração sobre aguada de cor
negra. Três fragmentos são porções de asas (0,89%) tendo um pintura de cor branca. Quatro
dos exemplares fizeram parte de fundos (1,19%), com forma plana.

Um fragmento de bule (0,29%), contém porção do bordo, do corpo e o bico. Mostrava
corpo globular, com bordo alto e vertical, algo espessado no exterior e com lábio de secção em
bisel (Res.P.Q7/E2/C4-10). Conserva bico com forma subcilíndrica. A superfície exterior
apresenta aguada de cor cinzenta escura a negra e decoração pintada, de cor branca, consti-
tuída por uma linha sobre o bordo, outra entre o gargalo e o início do corpo que, com outras
duas situadas sob a extremidade inferior do bico, definem cartela. Esta encontra-se preenchi-
da, junto ao elemento vertedor, por pequenos traços, oblíquos, dispostos em série.

Um fragmento de jarra (0,29%), contém quase todo o corpo, assentando em pé anelar.
Os fragmentos de jarros ou jarras somaram 101 (30,08%). Destes, apenas 12 possuem

parte do bordo (3,57%), tendo seis (1,78%) decoração pintada de cor branca, em três dos
quais (0,89%) sobre aguada de cor cinzenta escura. 74 exemplares são porções de paredes
(22,05%), tendo dez (2,97%) decoração pintada de cor branca, em quatro dos quais (1,18%)
sobre aguada de cor negra. Cinco fragmentos fizeram parte de asas (1,48%), exibindo agua-
da de cor negra e pintura de cor branca. Dez fragmentos contêm porção de fundos (2,98%),
com forma plana.

Os fragmentos de alguidares são cinco (1,48%). Destes, dois conservam porção do bordo
(0,59%), algo extrovertido ou espessado e extrovertido, com lábio de secção semicircular e
com a superfície interior brunida (Res.P.Q7/E2/C4-11). 

Dois outros pertenceram a paredes (0,59%) e um a fundo (0,30%), que mostra a super-
fície interior brunida. 

Os fragmentos de frigideiras somaram oito (2,38%). Destes, seis (1,78%) contêm por-
ção do bordo, com lábio de secção semicircular, e tem parte da asa. Quatro fragmentos
(1,18%) oferecem decoração pintada, de cor branca, junto ao bordo. Dois fragmentos per-
tenceram a fundos (0,60%), com forma plana, apresentando vestígios de intensa utilização
ao fogo.

Os fragmentos de panelas são 69 (20,55%). Destes, seis (1,78%) pertenceram a bordos,
tendo um deles (0,29%) decoração pintada de cor branca. 55 mostram porção de paredes
(16,39%) tendo um decoração pintada, de cor branca, e outro pintura daquela mesma cor
mas sobre aguada de cor negra. Oito fragmentos pertenceram a fundos (2,38%) e mostram
vestígios de utilização ao fogo.

Os fragmentos de cântaros somaram 51 (15,18%). Destes, dois (0,59%) contêm porção
do bordo, com decoração pintada de cor branca sobre aguada de cor negra. 46 exemplares
correspondem a porções de paredes (13,71%), tendo 25 (7,45%) pintura de cor branca, em 13
(3,87%) dos quais sobre aguada de cor negra. Também se identificaram fragmento de asa
(0,29%) e dois de fundos (0,59%), com forma plana.

Os fragmentos de tampas são três (0,89%), tendo dois (0,59%) parte do bordo e um a
pega, em botão. Somente um deles (0,30%) mostra pintura de cor branca.

Um fragmento de asa de vasilha, indeterminada (0,29%), oferece pega em botão. 
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2.2.4.3.2.5. Camada 5 
Era constituída por fino nível de terras, com potência máxima medindo cerca de

0,10 m, preenchendo o fundo desta estrutura. Mostrava cor amarela acastanhada (2.5Y
6/4) e ofereceu, apenas, uma panela quase completa (Res.P.Q7/ E2/C5-1). Esta apresen-
ta forma globular, achatada, com carena algo acusada. O bordo é alto, com secção sub-
triangular, demarcado por incisão larga no exterior, e tem lábio com secção semicircu-
lar. Duas asas, opostas, de secção subtriangular, tinham a extremidade superior fixada
sob carena e a inferior repousava a meio do corpo. Assenta em fundo plano. A superfí-
cie exterior mostra aguada, de cor cinzenta escura, com decoração pintada, de cor bran-
ca, de que subsiste linha escorrida sobre o bordo. Oferece, ainda, canelura a meio do
volume do corpo.

2.2.4.3.3. Estrutura 3 (Q16)
Apresentava forma subparalelepipédica, tendo sido escavada no substrato rochoso. 

O fundo era plano e os cantos arredondados. Foi identificada sob a camada 2 reconhecida
no exterior da habitação anteriormente descrita. Verificámos ser preenchida por uma única
camada arqueológica (C1).

Media 1,48 m de comprimento, 0,82 m de largura e tinha cerca de 0,32 m de profun-
didade máxima.

2.2.4.3.3.1. Camada 1
Preenchia a totalidade desta estrutura, sendo constituída por terras de cor castanha

avermelhada (5YR 4/3). No seu interior exumámos 178 fragmentos de cerâmica, cujo estu-
do, em relação às pastas, formas e tratamento das superfícies, permitiu identificar os gru-
pos, ou classes, assinalados no quadro 2.XIII.

QUADRO 2.XIII
Residência Paroquial. Cerâmicas da E3/C1.

Pastas e sup Vermelhas Claras Vermelhas TOTAIS
vidradas

Tipos Formas

Loiça de mesa taças 8 1 7 16
4,49% 0,56% 3,94% 8,99%

jarros/jarras – 12 17 29
– 6,75% 9,55% 16,30%

Loiça de cozinha panelas 2 – 84 86
1,12% – 47,19% 48,31%

Loiça de cântaros – 20 27 47
armazenamento – 11,23% 15,17% 26,40%

TOTAIS 10 33 135 178
5,61% 18,54% 75,85% 100%

2.2.4.3.3.1.1. Cerâmicas – pastas e tratamento das superfícies
1) Dez fragmentos (5,61%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino, assim
como nódulos de barro cozido de grão médio a grosseiro.
O núcleo das paredes é de cor rosada ou vermelha (5YR 7/6; 10R 5/8; 10R6/6) e as
superfícies oferecem vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha. 

2) 33 fragmentos (18,54%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino, assim como calcá-
rios e nódulos de barro cozido, de grão médio.
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Residência Paroquial – Cerâmicas da E3/C1 – pastas e tratamento das superfícies

Residência Paroquial – Cerâmicas da E3/C1 – formas
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O núcleo das paredes é de cor branca, bege clara, rosada ou cinzenta clara (2.5Y 8/2;
10YR 7/2; 10YR 7/1; 5YR 7/4) e as superfícies oferecem cor semelhante, algo mais clara
ou mais escura. No caso do núcleo ser de cor cinzenta as paredes são rosadas.

3) 135 fragmentos (75,85%) foram fabricados com pastas homogéneas e compactas, con-
tendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e calcá-
rios, de grão médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja, de cor vermelha ou cinzenta (2.5YR 5/8; 2.5YR
4/8; 2.5YR 4/0; 10R 4/6). As paredes e superfícies têm cores semelhantes às dos núcle-
os, mesmo quando estes apresentam cor cinzenta.

2.2.4.3.3.1.2 Formas e decorações
2.2.4.3.3.1.2.1. Cerâmicas, com pastas vermelhas, vidradas
Identificámos fragmentos de taças e de panelas.
Os fragmentos de taças somaram oito (4,49%). Destes, três mostram parte do bordo

(1,68%), com lábio de secção semicircular, e cinco são porções de paredes (2,81%).
Os fragmentos de panelas são dois (1,12%), contendo ambos parte de parede, vidrada,

apenas, na superfície interior.

2.2.4.3.3.1.2.2. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 
(branca, bege, rosada ou cinzenta clara)
Dispomos de fragmentos de taça, de jarros ou jarras e de cântaros.
Um fragmento de taça (0,56%), contém pequena porção do bordo, alto, com lábio de

secção semicircular.
Os fragmentos de jarros ou jarras são dez (5,63%). Destes, um mostra porção do bordo

(0,56%), com decoração pintada de cor negra, e a extremidade superior da asa. Dez fragmentos
correspondem a porções de paredes (5,63%), tendo um (0,56%) decoração pintada de cor negra
e três (1,68%) de cor vermelha. Um fragmento contém parte do fundo (0,56%).

Os fragmentos de cântaros somaram 20 (11,23%). Destes, 19 são porções de paredes
(10,67%), tendo cinco (2,80%) decoração pintada de cor negra e nove (5,05%) de cor verme-
lha. Um fragmento pertenceu a fundo (0,56%).

2.2.4.3.3.1.2.3. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 
(cor-de-laranja, vermelha ou cinzenta)
Exumámos fragmentos de taças, jarros ou jarras, de panelas e de cântaros.
Os fragmentos de taças totalizaram sete (3,94%). Destes, cinco mostram parte do bordo

(2,82%), tendo três (1,69%) decoração pintada de cor branca. Um fragmento contém porção
do fundo (0,56%) e um outro de parede (0,56%), com carena acusada.

Os fragmentos de jarros ou jarras são dezassete (9,55%). Destes, dois mostram parte do
bordo (1,12%), tendo um (0,56%) decoração pintada de cor branca. 12 exemplares são por-
ções de paredes (6,75%) e três contêm parte do fundo (1,68%).

Os fragmentos de panelas são 84 (47,19%). Destes, oito apresentam porção do bordo
(4,49%), tendo dois (1,12%) decoração pintada de cor branca. 64 exemplares pertenceram a
paredes (35,97%), tendo três (1,68%) decoração pintada de cor branca. Também identificá-
mos uma asa (0,56%) e 11 pedaços contendo porção do fundo (6,17%).

Os fragmentos de cântaros totalizaram 27 (15,17%). Destes, 22 (12,37%) contêm parte
das paredes, mostrando quatro (2,24%) aguada de cor negra e pintura de cor branca. Três
fragmentos (1,68%) são porções de asas, tendo uma (0,56%) pintura de cor branca. Dois
fragmentos correspondem a pedaços de fundos (1,12%).
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2.2.5. Integração cultural

Detectámos durante esta intervenção arqueológica, restos de uma habitação, localizada
no cruzamento de duas vias. A entrada na habitação descrita realizava-se a partir de rua,
situada a cerca de 6 m da actual rua do Castelo, demonstrando alterações em relação à rede
viária presentemente ali existente. Estas ficaram a dever-se tanto à forte dinâmica da ocupa-
ção da zona, como à proximidade de uma das portas de entrada na medina, a Porta do Sol e,
ulteriormente, à existência da Sé.

Os restos da vivenda postos a descoberto indicam tratar-se de construção semelhante,
tanto nos processos de edificação, onde se usou alvenaria de pedra e de taipa, como na cons-
tituição e articulação dos seus espaços, a muitas outras encontradas em bairros pobres de
diversas medinas ou, até, no interior de fortificações do al-Andalus (Fig. 2.22). A distribuição
dos espaços em torno de um pátio central, com passeador e, no caso em apreço, com minús-
culo jardim, é comum a toda a região referida, nomeadamente em habitações dos séculos XII
e XIII (Fig. 2.23). Como exemplo podemos referir as casas postas à vista durante as escava-
ções arqueológicas realizadas na cidade almoada de Saltés, onde encontramos, estreitos para-
lelos para a casa identificada neste arqueossítio de Silves (Bazzana, 1995, p. 144).
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FIG. 2.22 – Perspectiva das estruturas correspondentes a casa identificada na Residência Paroquial.



A reutilização daquele espaço, em tempos subsequentes à conquista cristã de Silves,
documentada sobretudo pela presença de cerâmicas e de numismas, daquele período, terá
provocado as alterações registadas e, em particular, a anulação do jardim, como possivel-
mente das instalações sanitárias. Estas, embora muito danificadas, apresentavam ladrilhos
semelhantes aos que identificámos nas instalações sanitárias da Casa A da alcáçova, datada
na primeira metade do século XIII (Gomes, 2003, p. 68).

As duas estruturas subterrâneas mais profundas localizavam-se a cerca de 2 m uma da
outra. Apresentavam forma semelhante, sugerindo, dada a cor das terras que continham,
terem sido utilizadas como fossas sépticas. Por isso, encontravam-se no exterior das habita-
ções e, nomeadamente, em relação à vivenda identificada, correspondendo aquele espaço a
rua. Assim, melhor se confirma a implantação daquela casa junto ao cruzamento de duas
artérias, com traçado diferente das actualmente existentes nas proximidades.

Uma das fossas (estrutura 2) deve indicar a presença de outra habitação, situada a norte
da que escavámos. 

O elevado número de cerâmicas islâmicas, totalizando 4402 fragmentos, a que podemos
somar os 835 obtidos no interior das estruturas subterrâneas, correspondendo muitas delas a
peças completas, encontradas no exterior da habitação e quase todas da mesma época, condu-
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FIG. 2.23 – Reconstituição gráfica da casa identificada na Residência Paroquial.



zem a sugerirmos que, no início da ocupação cristã daquele espaço, terá sido realizada a limpe-
za do mesmo, correspondendo grande parte de tal acervo a essa acção. No entanto, subsistiram
no interior da casa algumas cerâmicas que jaziam sob os últimos pavimentos, conforme verifi-
cámos durante a escavação. Recordemos que no interior da casa existiam, cerâmicas de produ-
ção cristã, dos séculos XIII-XIV, que se encontravam melhor conservadas.

As cerâmicas recuperadas, tanto no interior como no exterior da casa e ainda no interi-
or das estruturas subterrâneas, sustentam paralelos com peças de outros arqueossítios de
Silves e, nomeadamente, com os materiais procedentes quer da Alcáçova (Gomes, 2003)
quer da Zona da Arrochela (Gomes, 1999). 

O espólio mais antigo recuperado neste local corresponde a cerâmicas fabricadas com
pastas claras, oferecendo superfícies esmaltadas, com decoração nas cores de verde e casta-
nha (policromas), mas mostrando aspecto rolado. Foram encontradas no interior da estru-
tura subterrânea 2 e na camada 3 que assentava no substrato rochoso (Q24/C3). 

Tanto as formas como as técnicas de fabrico e decorativas daquelas cerâmicas, indicam
tratarem-se de produções claramente atribuíveis ao século X. Dispomos de dois fragmentos
pertencentes a panela e a infusa (Res.P.Q6/C3-4 e Res.P.Q11/C3-3) que mostram semelhanças
formais e ornamentais com exemplares recuperados no arqueossítio da Arrochela (Q1/E4/C2-
17; Q1/E4/C2-21), cuja cronologia não ultrapassa o século XI. Não descobrimos outras cerâ-
micas claramente deste tipo no interior ou no exterior da habitação assinalada e, também, não
verificámos a existência de estruturas que, de alguma forma, pudessem pertencer a espaço
habitacional daquela época e, portanto, anterior ao definido, que assentava, em parte, no subs-
trato rochoso. As cerâmicas que referimos encontravam-se, pois, descontextualizadas.

Observámos, em relação às cerâmicas encontradas no interior da casa, que a loiça de
cozinha é, de facto, mais numerosa, sendo a panela a forma mais abundante. Segue-se, em
termos percentuais, a loiça de armazenamento, onde o cântaro constituiu a forma reconhe-
cida em maior número. Em terceiro lugar surgem os fragmentos pertencentes a loiça de
mesa, sendo mais numerosos os de jarros ou jarras e, depois os de taças. Também se regis-
taram contentores de fogo e, apenas, uma marca de jogo.

Os fragmentos com uma ou ambas superfícies esmaltadas somaram somente dez, eviden-
ciando raridade e contexto económico-social pobre, o que corresponde à arquitectura da própria
casa. De facto, a grande maioria dos exemplares exumados pertencem a cerâmicas comuns,
mostrando pastas e superfícies de cores vermelhas. Também ali existiam fragmentos de gran-
des talhas, fabricadas com pastas mal depuradas, tendo a superfície exterior decorada através de
estampilhagem. Estas peças são recorrentes em contextos arqueológicos, tanto da alcáçova como
de outros pontos da medina de Silves, que tanto antecedem a primeira conquista cristã da cida-
de (1189) como após a reconquista muçulmana da mesma. Os fragmentos de taças com dupla
carena e as superfícies vidradas de cor castanha melada, exibindo cordões verticais ou oblíquos,
na superfície exterior (Res.P.Q18/C3-1; Res.P.Q21/C3-1), são comuns nos ambientes culturais
referidos, a partir dos finais do século XII e na primeira metade da centúria seguinte.

As cerâmicas correspondentes à ocupação cristã da casa denotam influência ou,
mesmo, origem setentrional, tendo sido produzidas com pastas pouco depuradas, de cor ver-
melha ou castanha, mostrando paredes espessas, sendo algumas montadas ao torno lento e
evidenciando ausência de decoração.

A análise dos 7418 fragmentos de cerâmica muçulmana, perspectivada em função das
pastas e do tratamento das superfícies, registadas no quadro 2.XIV. indicam-nos que os
exemplares com pastas e superfícies de cor vermelha constituem a percentagem mais ele-
vada, (72,07%), só não se tendo registado fragmentos deste tipo em um dos quadrados
(Q23/C3).
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Os exemplares fabricados com pastas de cores claras enformam o segundo conjunto
mais numeroso (24,40%), e só não foram encontrados em dois quadrados.

QUADRO 2.XIV
Residência Paroquial. Distribuição das cerâmicas, nos loci investigados, em função das
pastas e do tratamento das superfícies.

Pastas e sup Claras Cla. esm. Claras Claras Claras Bra. de. Claras Vermelhas TOTAIS
esmalt. bra. dec. esmalt. esmalt. vermelhas corda seca

Loci branco ver. cast. verde castanho vidradas parcial

Interior da casa 5 – 4 1 107 – 450 1613 2180
0,07% – 0,04% 0,01% 1,44% – 6,07% 21,75% 29,39%

Q6/C3 – – – – – – 3 2 5
– – – – – – 0,04% 0,03% 0,07%

Q7/C3 4 – – – 1 – 78 272 355
0,04% – – – 0,01% – 1,05% 3,67% 4,79%

Q11/C3 5 – – – 36 – 500 1501 2042
0,07% – – – 0,49% – 6,74% 20,24% 27,53%

Q12/C3 2 – – – – – 22 55 79
0,03% – – – – – 0,30% 0,74% 1,06%

Q16/C3 2 – – – 20 – 541 1172 1735
0,03% – – – 0,27% – 7,29% 15,80% 23,39%

Q20/C3 – – – – – – 61 88 149
– – – – – – 0,82% 1,18% 2,01%

Q23/C3 – – 1 – – – – – 1
– – 0,01% – – – – – 0,01%

Q24/C3 – 2 2 – 29 2 40 112 185
– 0,03% 0,03% – 0,39% 0,03% 0,54% 1,51% 2,49%

Q33/C3 2 – – – 2 – 4 9 17
0,03% – – – 0,03% – 0,04% 0,12% 0,23%

E1/C2 – – – – 5 – 15 46 67
– – – – 0,07% – 0,20% 0,62% 0,90%

E2/C3 – 1 – – 3 1 20 64 88
– 0,01% – – 0,04% 0,01% 0,27% 0,86% 1,18%

E2/C4 – – – – 17 – 43 276 336
– – – – 0,23% – 0,58% 3,72% 4,53%

E2/C5 – – – – – – – 1 1
– – – – – – – 0,01% 0,01%

E3/C1 – – – – 10 – 33 135 178
– – – – 0,13% – 0,45% 1,82% 2,41%

TOTAIS 20 3 7 1 230 1 1810 5346 7418
0,27% 0,04% 0,10% 0,01% 3,10% 0,01% 24,40% 72,07% 100%

Ao terceiro conjunto, bem menor que os anteriores, correspondem fragmentos com
pastas e superfícies de cores claras ou vermelhas, apresentando uma das superfícies vidra-
das (3,10%).

Os fragmentos possuindo as superfícies esmaltadas, fabricados com pastas claras,
encontram-se em minoria. Entre estes os que apresentam as superfícies esmaltadas de cor
branca totalizam apenas (0,27%), sendo conhecido somente um fragmento com a superfí-
cie esmaltada de cor castanha (0,01%) e outro com a superfície decorada através de corda
seca parcial (0,01%).

A análise formal dos fragmentos recuperados permitiu o reconhecimento de taças,
púcaros, jarros ou jarras, bules, garrafas, alguidares, frigideiras, panelas, tampas, cantis,
infusa, cântaros, potes, talhas, lucernas, lamparinas, fogareiros, marcas de jogo e manilha,
conforme se observa no Quadro 2.XV. 

Destes a panela constitui a forma mais numerosa (48,22%), seguida do cântaro,
(21,25%), sendo os jarros ou jarras a terceira forma melhor representada em termos percen-
tuais (18,82%) e as taças a quarta (5,11%). A manilha e a infusa alcançam percentagens dimi-
nutas (0,01%). 

As panelas são as formas que registámos em maior número de loci e os cântaros, embo-
ra atingissem percentagem elevada, não foram registados em três locais, o mesmo aconte-
cendo com as taças.
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2.2.6. Catálogo

2.2.6.1. Cerâmicas da camada 2 (ocupação cristã)
2.2.6.1.1. Cerâmicas, com pasta de cor vermelha, vidrada

RES.P.Q22/C2-1 - JARRO 
Quase completo, faltando-lhe parte da asa, tal como fragmentos do bordo e do corpo.
Este oferece forma globular, assente em fundo achatado. O bordo é alto, com lábio de
secção semicircular. A asa teria perfil semicircular e secção oval. A sua extremidade
superior arrancava do bordo e a inferior assentava a meio do corpo da peça. Foi fabri-
cado com pasta homogénea e compacta, contendo abundantes 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 5/8) e tanto a superfície inte-
rior como parte da exterior apresentam vidrado, aderente e com algum brilho, de cor
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QUADRO 2.XV
Residência Paroquial. Distribuição das formas nos loci investigados.

Loci Interior Q6/C3 Q7/C3 Q11/C3 Q12/C3 Q16/C3 Q20/C3 Q23/C3 Q24/C3 Q33/C3 E1/C2 E2/C3 E2/C4 E2/C5 E3/C1 TOTAIS
da casa

Tipos Formas

Loiça de taças 110 – 19 89 2 84 1 – 29 3 5 2 19 – 16 379
de mesa 1,48% – 0,26% 1,21% 0,03% 1,13% 0,01% – 0,39% 0,04% 0,06% 0,03% 0,26% – 0,22% 5,11%

púcaros 59 – 23 34 3 1 – – 8 – – 7 30 – – 165
0,79% – 0,31% 0,46% 0,04% 0,01% – – 0,11% – – 0,09% 0,41% – – 2,22%

jarros/ 228 1 61 391 22 415 47 – 31 – 15 17 139 – 29 1395
jarras 3,07% 0,01% 0,82% 5,27% 0,30% 5,61% 0,64% – 0,42% – 0,20% 0,23% 1,88% – 0,40% 18,82%

bules – – – 1 – – – – – – – 4 1 – – 6
– – – 0,01% – – – – – – – 0,05% 0,01% – – 0,08%

garrafas 59 – – 1 – – – – – – – – – – – 60
0,79% – – 0,01% – – – – – – – – – – – 0,81%

Loiça de alguidares 29 1 8 38 – 18 – – 2 1 2 1 5 – – 105
cozinha 0,39% 0,01% 0,11% 0,51% – 0,25% – – 0,03% 0,01% 0,03% 0,01% 0,06% – – 1,42%

frigideiras 14 – – 13 – – – – – – – 3 8 – – 38
0,19% – – 0,18% – – – – – – – 0,04% 0,11% – – 0,51%

panelas 1248 1 143 999 34 773 57 – 85 4 38 35 73 1 86 3577
16,83% 0,01% 1,93% 13,47% 0,45% 10,42% 0,77% – 1,14% 0,05% 0,051% 0,48% 0,98% 0,01% 1,16% 48,22%

tampas 3 – – 4 – 1 – – – – – 1 5 – – 14
0,04% – – 0,05% – 0,01% – – – – – 0,01% 0,06% – – 0,19%

Loiça de cantis 2 – – – – 1 – – – – – – – – – 3
armazen. 0,03% – – – – 0,01% – – – – – – – – – 0,04%

infusa – 1 – – – – – – – – – – – – – 1
– 0,01% – – – – – – – – – – – – – 0,01%

cântaros 403 – 99 453 16 409 41 – 24 8 6 18 52 – 47 1576
5,44% – 1,33% 6,51% 0,21% 5,51% 0,55% – 0,32% 0,11% 0,08% 0,25% 0,71% – 0,63% 21,25%

potes – 1 – – – 1 – – – – – – – – – 2
– 0,01% – – – 0,01% – – – – – – – – – 0,03%

talhas 16 – 2 14 2 2 2 1 3 1 – – 3 – – 46
0,22% – 0,03% 0,19% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 0,04% 0,01% – – 0,04% – – 0,62%

Conten. lucerna/ 8 – – 4 – 5 – – 2 – 1 – – – – 20
de fogo lamparinas 0,11% – – 0,05% – 0,06% – – 0,03% – 0,01% – – – – 0,27%

fogareiros – – – 1 – 1 – – – – – – – – – 2
– – – 0,01% – 0,01% – – – – – – – – – 0,03%

Activid. marca 1 – – – – 2 1 – 1 – 1 – – – – 5
lúdica de jogo 0,01% – – – – 0,03% 0,01% – 0,01% – 0,01% – – – – 0,06%

Activid. manilha – – – – – 1 – – – – – – – – – 1
industrial – – – – – 0,01% – – – – – – – – – 0,01%

não vasilhas – – – – – 21 – – – – – – 1 – – 22
identif. – – – – – 0,29% – – – – – – 0,01% – – 0,30%

TOTAIS 2180 5 355 2042 79 1735 149 1 185 17 67 88 336 1 178 7418
29,39% 0,06% 4,79% 27,53% 1,06% 23,39% 2,01% 0,01% 2,49% 0,23% 0,90% 1,19% 4,53% 0,01% 2,41% 100%



castanha melada. As zonas em reserva mostram tom algo mais claro que o da cor do
núcleo. Oferece decoração incisa constituída por três linhas sob o bordo, outra assina-
lando o início do colo e quatro outras na separação do colo com o corpo. Mede 0,180 m
de altura, 0,094 m de diâmetro exterior no bordo, 0,100 m de diâmetro no fundo e a
espessura média das paredes é de 0,004 m.

2.2.6.1.2. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (rosada)

RES.P.Q14/C2-2 - GARRAFA
Quase completa, faltando-lhe parte do bordo, da parede e uma asa. Mostra corpo glo-
bular, gargalo muito estreito e alto, assentando em pé baixo e anelar. O bordo é alto e
tem lábio com secção semicircular. Duas asas opostas, com perfil em ângulo fechado e
secção oval, têm a extremidade superior fixada a meio do gargalo e a inferior acima do
meio do corpo. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo ele-
mentos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. O núcleo das paredes é de
cor rosada, algo amarelada (7.5YR 8/4) e a superfície interior exibe tom semelhante à
da cor do núcleo. A superfície exterior mostra aguada de cor branca (10YR 8/2) e ofe-
rece, a meio do corpo, várias linhas incisas, pouco profundas, formando canelado e,
ainda, decoração digitada de cor castanha. Mede 0,264 m de altura, 0,038 m de diâ-
metro exterior no bordo, 0,182 m de diâmetro máximo, 0,070 m de diâmetro no pé e
a espessura média das paredes é de 0,005 m.

RES.P.Q28/C2-1 - PESO DE REDE
Apresenta forma ovóide, com orifício longitudinal, ao centro. 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, grosseiros. O núcleo das
paredes é de cor rosada (2.5YR 6/8) e as superfícies apresentam tom algo mais escuro
e acastanhado. Mede 0,080 m de altura e 0,045 m de diâmetro máximo. O orifício tem
0,005 m de diâmetro máximo. Mostra vestígios de ter sido muito utilizado, apresen-
tando fracturas antigas.

RES.P.Q27/C2-1 - PESO DE REDE
Apresenta forma bitroncocónica, com orifício, longitudinal, ao centro. Foi fabricado
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de
grão fino, assim como quartzosos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino a
médio. O núcleo das paredes é de cor rosada (2.5YR 6/6) e as superfícies mostram cor
algo mais acastanhada que a do núcleo, com manchas de cor acinzentada escura.
Mede 0,079 m de altura e 0,049 m de diâmetro máximo. O orifício tem 0,005 m de
diâmetro médio. Mostra vestígios de ter sido muito utilizado. 

2.2.6.1.3. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 
(cor-de-laranja ou vermelha).

RES.P.Q,26/C2-1 - TAÇA COM CARENA ACUSADA E BORDO POLILOBULADO
Quase completa. Mostra forma bitroncocónica e assenta em pé alto e maciço. O bordo é
algo extrovertido e tem lábio com secção semicircular. Foi fabricada com pasta muito
homogénea e compacta, contendo abundantes elementos não plásticos, micáceos, de grão
fino, assim como quartzosos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino a médio. O
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FIG. 2.24 – Cerâmicas da camada 2 (ocupação cristã).

Q22/C2-1

Q14/C2-2



núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). As superfícies mostram cor semelhante à
do núcleo mas, em cerca de metade da peça, observam-se manchas de cor cinzenta devi-
das, possivelmente, às condições de jazida. Mede 0,053 m de altura, 0,137 m de diâmetro
no bordo, 0,046 m de diâmetro no pé e a espessura média das paredes é de 0,003 m.

RES.P.Q26/C2-2 - POTE
Quase completo, faltando-lhe, apenas, parte do bordo. Oferece forma globular alonga-
da, bordo alto e algo extrovertido. Assenta em base côncava, formando ligeiro pé, baixo
e em anel. Foi fabricado com pasta homogénea, contendo abundantes elementos não
plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos, calcários e nódulos de barro
cozido, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8) e as
superfícies apresentam tom algo mais escuro que o da cor daquele. A superfície exteri-
or oferece várias linhas paralelas e horizontais, pouco profundas, formando canelado.
Mede, actualmente, 0,185 m de altura, 0,127 m de diâmetro máximo no corpo, 0,082
m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,006 m. No interior
desta peça recolhemos dinheiro cunhado no reinado de D. Afonso III.

RES.P.Q26/C2-3 - JARRO
Quase completo, mostra corpo com forma ovóide, bordo subcilíndrico, alto, com lábio de
secção semicircular e bico. Uma asa, com perfil quase em ângulo recto e secção oval, tem
a extremidade superior fixada ao bordo e a inferior, com a marca dos dedos do oleiro,
assente a meio do corpo. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo abun-
dantes elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e calcári-
os, de grão médio e, alguns, grosseiros. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/8).
As superfícies apresentam cor semelhante à do núcleo, com manchas de cor cinzenta
escura. Mostra linha, incisa, entre o gargalo e o corpo. Media 0,138 m de diâmetro no
bordo, 0,178 m de diâmetro no corpo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

RES.P.Q22/C2-2 - INFUSA
Quase completa, faltando-lhe parte do bordo, que seria extrovertido. Oferece corpo de
forma ovóide, gargalo alto e assenta em fundo plano. Uma asa, cujo perfil quase faz
ângulo recto, mostra a extremidade superior fixada sob o bordo e a inferior a meio do
corpo. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo abundantes 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 5/8) e as superfícies
apresentam cor semelhante à do núcleo, embora com manchas de cor cinzenta escura.
Oferece linha incisa no início do corpo e estreito cordão demarca o bordo. Mede, actual-
mente, 0,260 m de altura, 0,164 m de diâmetro máximo no corpo, 0,092 m de diâme-
tro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,006 m.

RES.P.Q14/C2-1 - PANELA
Quase completa, falta-lhe porção do bordo, da parede e a extremidade superior de uma
das asas. Mostra corpo globular, achatado, e assenta em fundo convexo. Apresenta
bordo vertical baixo, com lábio de secção sub-rectangular, demarcado por incisão. Duas
asas opostas, de perfil hemisférico e secção oval, tinham a extremidade superior fixada
no início do corpo a inferior a meio daquele. Foi fabricada com pasta homogénea e com-
pacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos,
de grão médio e, alguns, de grão grosseiro. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R
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5/6) e a superfície interior oferece tom semelhante ao da cor do núcleo. A superfície exteri-
or apresenta aguada de cor negra. Mostra, entre a extremidade inferior da asa e o início do
fundo, várias linhas formando ligeiro canelado. Media 0,144 m de altura, 0,136 m de diâ-
metro no bordo, 0,210 m de diâmetro no corpo, 0,128 m de diâmetro no fundo e a espes-
sura média das paredes é de 0,004 m.
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FIG. 2.25 – Cerâmicas da camada 2 e numisma encontrado dentro de um dos recipientes (ocupação cristã).
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FIG. 2.26 – Cerâmica da camada 2 (ocupação cristã).
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FIG. 2.27 – Cerâmicas da camada 2 (ocupação cristã).

Q22/C2-2

Q14/C2-1



RES.P.Q21/C2-1 - TALHA
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricada com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quart-
zosos e calcários, de grão médio e, alguns, grosseiros. O núcleo das paredes é de cor
vermelha (10R 5/8). A superfície interior apresenta manchas de cor cinzenta escura e
possíveis vestígios de aguada que também cobria toda a superfície exterior. Esta ofere-
ce duas cartelas limitadas por cordões. Na primeira cartela, a melhor conservada, reco-
nhece-se cordão ondulado a que se juntaram no interior dos vértices curtos cordões ver-
ticais. Todos os cordões estão preenchidos por incisões, paralelas entre si, formando
canelado. A segunda cartela, de que subsiste pequena parte, oferece motivo semelhan-
te ao que decora a primeira, embora os cordões estejam rodeados por pequenas linhas
incisas, em ziguezague e dispostas na vertical ou na horizontal, com traçado muito irre-
gular. A espessura média das paredes é de 0,024 m.

2.2.6.2. Espólios da camada 3
2.2.6.2.1. Interior da casa
2.2.6.2.1.1. Cerâmica, com pasta de cor clara, esmaltada de cor branca

RES.P.Q22/C3-4 - TAÇA CARENADA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo alto, com
lábio de secção semicircular. Teria forma sub-hemisférica. Foi fabricada com pasta
muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáce-
os e nódulos de barro cozido, de grão fino. O núcleo das paredes é cor de rosa amare-
lada (5YR 7/6) e as superfícies apresentam esmalte, aderente mas já sem brilho, de cor
branca. Media 0,208 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,004 m. Ambas superfícies apresentam concreções, devidas às condições de jazida.
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FIG. 2.28 – Cerâmica cristã da camada 2 (ocupação cristã).
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2.2.6.2.1.2. Cerâmicas, com pastas de cores claras, esmaltadas de cor verde

RES.P.Q22/C3-1 - TALHA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo espessado e
extrovertido, com lábio de secção sub-rectangular. Foi fabricada com pasta homogénea
e compacta, contendo abundantes elementos não plásticos, micáceos, de grão fino,
assim como quartzosos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino a médio e,
alguns, grosseiros. O núcleo das paredes é de cor castanha clara (7.5YR 6/4). As pare-
des são cor-de-rosa, algo amarelada (5YR7/6), e as superfícies apresentam aguada de
cor branca (10YR 8/2). A superfície exterior exibe quatro caneluras, pouco profundas,
e sobre o bordo observa-se pingo de esmalte com cor verde. Media 0,290 m de diâme-
tro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,012 m. Ambas as superfícies apre-
sentam concreções devidas, possivelmente, às condições de jazida. 

RES.P.Q22/C3-2 - TALHA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo espessado e
extrovertido, com lábio de secção sub-rectangular. Foi fabricada com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, de grão fino, assim
como quartzosos e nódulos de barro cozido, de grão médio e, alguns, grosseiros. O núcleo
das paredes é de cor rosada (7.5YR 8/4) e a superfície interior apresenta tom algo mais
escuro que o da cor daquele. No bordo e na superfície exterior foi dada aguada, de tom
algo mais claro que o da cor do núcleo, e sob o bordo notam-se manchas de esmalte de
cor verde. Media 0,320 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,011 m. Ambas superfícies apresentam concreções devidas, possivelmente, às condições
de jazida.

2.2.6.2.1.3. Cerâmica, com pasta de cor clara, esmaltada de cor castanha

RES.P.Q8/C3-1 - TAÇA CARENADA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Teria forma sub-hemisféri-
ca, com bordo algo extrovertido e demarcado por incisão no exterior. O lábio tem secção
semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não
plásticos, quartzosos, calcários e micáceos, de grão fino.  O núcleo das paredes é de cor
rosada (5YR7/4). A superfície interior, o bordo e pequena parte da superfície exterior,
apresentam esmalte, aderente e brilhante, de cor castanha escura. A restante superfície
exterior mostra vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada. Media 0,170 m de
diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m. Apresenta algumas,
poucas, concreções em ambas as superfícies. Conserva, ainda, parte de orifício circular
pertencente, possivelmente, a gato que uniria duas partes fracturadas.

2.2.6.2.1.4. Cerâmicas, com pastas de cor vermelha, vidradas 

RES.P.Q21/C3-1 - TAÇA COM DUPLA CARENA E CORDÕES
Fragmento correspondendo a porção do bordo, da parede e do fundo. Mostra bordo intro-
vertido, fazendo carena, com lábio de secção semicircular. Apresentava forma troncocóni-
ca, com carena acusada na ligação do corpo com o fundo. Este seria ligeiramente convexo.
Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quart-
zosos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns, nódulos de barro cozido de grão médio.
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FIG. 2.29 – Cerâmicas, com pastas claras, esmaltadas de cor branca e decoradas nas cores verde e castanha (policromas).
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O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/8). As superfícies apresentam vidrado, ade-
rente e brilhante, de cor castanha melada. A superfície exterior oferece cordões dispostos,
na vertical, entre as duas carenas. Media 0,140 m de diâmetro no bordo, 0,100 m de diâ-
metro no fundo, 0,044 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,005 m. 

RES.P.Q18/C3-1 - TAÇA COM DUPLA CARENA E CORDÕES
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo, introvertido
e fazendo carena, com lábio de secção semicircular. Apresentava forma troncocónica e
teria carena acusada na ligação do corpo com o fundo. Este seria ligeiramente convexo.
Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns, nódulos de barro cozido, de
grão médio a grosseiro. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/6). As superfí-
cies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada. A superfície
exterior oferece teoria de cordões dispostos, na vertical, entre as duas carenas. Media
0,170 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.
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FIG. 2.30 – Cerâmicas, com pastas de cor vermelha, vidradas. 
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RES.P.Q9/C3-2 - PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostrava forma globular,
com bordo introvertido e demarcado no exterior por incisão, tendo lábio biselado. Foi
fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micá-
ceos, de grão fino, assim como quartzosos e calcários, de grão médio e, alguns, gros-
seiros. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 4/6). Ambas superfícies apresentam
vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha. A superfície exterior oferece, a cerca de
0,010 m abaixo do bordo, conjunto de linhas paralelas e horizontais, formando canelado.
Media 0,100 m de diâmetro no bordo, 0,155 m de diâmetro máximo no corpo e a espes-
sura média das paredes é de 0,004 m. 

2.2.6.2.1.5. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras (branca, bege ou rosada)

RES.P.Q25/C3-2 - TAÇA SUB-HEMISFÉRICA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostra bordo ligeiramente
extrovertido, aplanado superiormente, com lábio algo biselado. Foi fabricada com pasta
muito 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 cin-
zenta (2.5YR 5/0). As paredes são cor de rosa, algo amarelada (5YR 7/6), e as superfícies ofe-
recem aguada de tom mais escuro que o da cor daquelas. Media 0,230 m de diâmetro exte-
rior no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

RES.P.Q25/C3-3 -PÚCARO
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com fundo plano e a extremidade inferi-
or das duas asas. Mostrava forma subcilíndrica e duas asas opostas, que assentavam junto
ao fundo. Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos
não plásticos, quartzosos, micáceos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino a
médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara (5YR 7/1). As paredes e a superfície
interior são de cor vermelha, algo alaranjada (5YR 7/6). A superfície exterior apresenta
aguada de tom mais claro que o da cor das paredes, oferecendo, ainda, decoração pinta-
da, de cor castanha escura. Esta é constituída por motivo entrelaçado, com dois cabos, pos-
sível “cordão da felicidade”, inserido em cartela delimitada por duas linhas horizontais.
Media 0,072 m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.

RES.P.Q25/C3-1 - GARRAFA
Fragmento correspondendo a porção da parede. Teria forma globular. Foi fabricada
com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzo-
sos, micáceos e calcários, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara
(7.5YR 7/0). As paredes e a superfície interior são de cor rosada (10R 6/6). A superfí-
cie exterior apresenta aguada, de tom algo mais claro que o da cor das paredes e ofere-
ce, ainda, decoração pintada, de cor vermelha. Esta é constituída por dois círculos, con-
cêntricos, e parte de um outro. É possível que a decoração fosse formada por teoria de
círculos concêntricos. A espessura média das paredes é de 0,007 m.

RES.P.Q17/C3-1 - ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostrava forma troncocó-
nica e bordo espessado, exteriormente, com lábio de secção semicircular. Foi fabricado
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos,

191
CAPÍTULO 2 – ZONA A SUL DA SÉ



micáceos e calcários, de grão fino, assim como nódulos de barro cozido, de grão médio
e, alguns, grosseiros. O núcleo das paredes é de cor bege clara (10YR 6/4). As superfí-
cies apresentam cor semelhante à do núcleo. A superfície interior foi brunida. Sobre o
bordo mostra impressão de corda. Media 0,524 m de diâmetro exterior no bordo e a
espessura média das paredes é de 0,010 m. As superfícies apresentam concreções devi-
das, possivelmente, às condições de jazida.

RES.P.Q17/C3-2 - ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostrava forma troncocóni-
ca e bordo, espessado e extrovertido, demarcado no interior por ligeiro rebordo, com
lábio de secção semicircular. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo
abundantes elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos, cal-
cários e nódulos de barro cozido, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor rosada
(7.5YR 7/4). As paredes são de cor rosada, algo amarelada (5YR 7/6), e as superfícies
apresentam aguada, de cor mais clara que a do núcleo. A superfície exterior mostra a
marca dos dedos do oleiro e, sobre o bordo, apresenta, ainda, impressão de corda. Media
0,564 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,012 m.

RES.P.Q17/C3-3 - ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostrava forma troncocóni-
ca e bordo espessado, exteriormente, com lábio de secção amendoada. Foi fabricado com
pasta muito 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 rosada (5YR 7/4) e as superfícies apresentam tom algo mais escuro que o da cor do
núcleo. Tanto a superfície interior como o bordo foram brunidos. Media 0,580 m de diâ-
metro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,012 m. As superfícies apresen-
tam concreções devidas, possivelmente, às condições de jazida.

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

RES.P.Q27/C3-1 - PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao início do corpo. Este teria forma
gobular e o bordo é vertical, com lábio de secção semicircular. Tanto o lábio como a base
do bordo encontram-se demarcados por finas linhas incisas. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, calcários e
micáceos, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara (10YR 7/1).
As paredes e as superfícies são de cor vermelha (10R 5/6). Ambas as superfícies mos-
tram manchas de cor cinzenta escura a negra, devidas a intensa utilização ao fogo.
Media 0,140 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.
As superfícies apresentam concreções devidas, possivelmente, às condições de jazida.

RES.P.Q22/C3-3 - PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao início do corpo. Teria forma globular
e bordo vertical, espessado e demarcado no exterior por incisão, com lábio algo biselado.
Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásti-
cos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor ver-
melha (10R 5/8). A superfície interior apresenta cor semelhante à do núcleo, enquanto
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FIG. 2.31 – Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras.
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FIG. 2.32 – Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha.
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a exterior e o bordo mostram aguada de cor cinzenta escura. Oferece restos de decora-
ção, pintada, de cor branca sobre o bordo. No início do corpo observa-se linha incisa.
Media 0,144 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.
Ambas superfícies apresentam concreções devidas, possivelmente, às condições de jazida.

RES.P.Q17/C3-5 - PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao início do corpo. Mostra forma glo-
bular e bordo, vertical e alto, com rebordo exterior, tendo lábio de secção semicircular.
Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
micáceos, de grão finíssimo, assim como quartzosos de grão médio. O núcleo das pare-
des é cor-de-laranja (2.5YR 5/8) e as superfícies apresentam tom algo mais escuro que
o da cor daquele. A superfície exterior mostra canelura, larga mas pouco profunda, que
assinala o início do corpo. Media 0,112 m de diâmetro no bordo e a espessura média
das paredes é de 0,004 m. 

RES.P.Q9/C3-1- CANTIL
Fragmento correspondendo ao bordo, gargalo e início do corpo. O gargalo tem forma
troncocónica e o bordo, ligeiramente extrovertido, mostra lábio com secção semicircular.
Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plás-
ticos, quartzosos, micáceos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino. O núcleo
das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8) e as superfícies apresentam tom algo mais
escuro que o da cor daquele. Media 0,037 m de altura no gargalo, 0,042 m de diâme-
tro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m. Ambas superfícies apre-
sentam concreções devidas, possivelmente, às condições de jazida.

RES.P.Q17/C3-4- CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do gargalo. Mostra gargalo troncocó-
nico e bordo vertical destacado. O lábio está demarcado por canelura, na superfície exte-
rior, e tem secção semicircular, embora com a parte superior aplanada. Foi fabricado
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de
grão fino, assim como quartzosos e calcários, de grão fino a médio. O núcleo das pare-
des é de cor cinzenta escura (2.5YR 4/0) e as superfícies apresentam tom algo mais
escuro. A superfície exterior oferece decoração pintada de cor branca. Esta é constituí-
da por linha sobre o lábio e conjunto de três outras, horizontais e irregulares, sob o
bordo. Mostra, abaixo da pintura referida, canelura larga. Media 0,116 m de diâmetro
no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m. 

2.2.6.2.2. Exterior da casa 
2.2.6.2.2.1. Cerâmica, com pasta de cor vermelha, esmaltada de cor verde

RES.P.Q23/C3-1 - TALHA
Fragmento correspondendo ao início do gargalo e a parte do corpo. Oferecia corpo de
forma ovóide. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos
não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino, assim como nódulos de
barro cozido, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/3) e a
superfície interior apresenta cor semelhante à daquele. A superfície exterior mostra
aguada de tom mais claro (7.5YR 8/4) que a da cor referida. Junto ao gargalo exibe
esmalte de cor verde e, sob ele, decoração incisa e estampilhada. Esta é constituída por
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duas bandas, separadas por incisões largas e profundas, que superiormente formam
cordão marcado por traços verticais. Um dos motivos estampilhados é de carácter
arquitectónico e representa arco ultrapassado, preenchido por elemento fitomórfico.
O outro exibe motivo fitomórfico, no interior de forma polilobulada. Observam-se,
também, três linhas preenchidas por motivos espinhados, produzidos com rolete,
muito irregulares, uma no início do corpo, outra sob a última banda estampilhada e a
terceira antecedendo a penúltima linha incisa. Media 0,506 m de diâmetro máximo,
no corpo, e a espessura média das paredes é de 0,012 m.
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FIG. 2.33 – Talha esmaltada de cor verde.
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2.2.6.2.2.2. Cerâmicas com pasta de cor vermelha, vidradas

RES.P.Q11/C3-18 - TAÇA COM DUPLA CARENA E CORDÕES
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Mostrava forma troncocóni-
ca, com carena acusada na ligação do corpo com o fundo. Este seria ligeiramente conve-
xo. Apresentava bordo introvertido e fazendo carena, com lábio de 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 de cor vermelha
(2.5YR 4/6). Ambas superfícies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor casta-
nha (melada). A superfície exterior oferece série de cordões dispostos na vertical. Media
0,248 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

RES.P.Q7/C3-2 - PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo, com negativo da extremidade
superior de asa. Apresentava forma globular achatada, com duas asas opostas. Mostra
bordo vertical e baixo, com parede ligeiramente convexa e lábio de secção semicircular. Foi
fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quart-
zosos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das pare-
des é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície interior e parte da exterior apresentam
vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada. A restante superfície exterior ofe-
rece tom algo mais acastanhado que o da cor do núcleo. Media 0,114 m de diâmetro no
bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.

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

RES.P.Q16/C3-5 - TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo, do corpo e do fundo. Mostrava forma sub-
hemisférica, assente em fundo plano. O bordo, espessado no interior, oferece lábio em bisel. 
Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio a grosseiro.
O núcleo das paredes é de cor rosada (7.5YR 7/4) e as superfícies apresentam aguada
de tom algo mais claro que o da cor daquele.
Media 0,210 m de diâmetro no bordo, 0,104 m de diâmetro no fundo, 0,042 m de altu-
ra e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

RES.P.Q11/C3-2 - TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo, corpo e do fundo. Mostrava forma sub-
hemisférica, com fundo plano. O bordo é oblíquo, com lábio biselado. Foi fabricada
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 cinzenta (2.5YR 5/0) e as superfícies são de cor rosada (5YR 7/4). A superfície inte-
rior oferece decoração pintada, de cor vermelha (10R 5/6), constituída por possível laço,
ladeado por pontos e manchas, e por círculo delimitando o fundo. Media 0,258 m de
diâmetro no bordo, 0,176 m de diâmetro no fundo, 0,046 m de altura e a espessura
média nas paredes é de 0,004 m. Ambas superfícies apresentam concreções devidas, pos-
sivelmente, às condições de jazida. 
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FIG. 2.34 – Cerâmicas, com pastas de cor vermelha, vidradas e cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras.
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Q16/C3-5
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RES.P.Q11/C3-14 - TAÇA CARENADA
Fragmento correspondendo a porção do bordo, do corpo e do fundo. Mostrava forma
bitroncocónica, assente em fundo plano. O bordo é vertical e alto, com lábio de secção
sub-rectangular, algo biselado. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos, calcários e nódulos de barro cozi-
do, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor rosada (7.5YR
7/4). As paredes e as superfícies apresentam, também, cor rosada (5YR 7/6), mas algo
diferente da do núcleo. Media 0,179 m de diâmetro no bordo, 0,108 m de diâmetro no
fundo, 0,042 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

RES.P.Q11/C3-5 - JARRO
Fragmento correspondendo a porção do bordo, do corpo, com uma asa e a parte do fundo.
Mostra corpo globular achatado, assente em fundo plano. O gargalo é alto, subcilíndrico,
com as paredes algo convexas e o bordo, extrovertido, tem lábio de secção semicircular. 
A asa apresenta perfil quase em ângulo recto, com a extremidade superior fixada ao bordo,
embora sobrelevada, assentando a inferior no início do corpo. Foi fabricado com pasta
muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e
calcários, de grão fino. O núcleo das paredes é cor-de-rosa, algo amarelada (5YR7/6). As
superfícies exibem aguada de cor algo mais clara que a do núcleo. A superfície exterior
oferece decoração, pintada, cor-de-laranja. Esta é constituída por dois grupos de três ban-
das, onduladas e horizontais, dispostas no gargalo e no início do corpo. Sobre a asa apre-
senta, também, três linhas horizontais. Media 0,108 m de diâmetro no bordo, 0,110 m de
diâmetro no fundo, 0,146 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,004 m.
Mostra algumas concreções devidas, possivelmente, às condições de jazida.

RES.P.Q6/C3-1 - JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao início do gargalo. Mostra gargalo
troncocónico e bordo alto, vertical, com lábio de secção semicircular. Foi fabricado com
pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e
micáceos, de grão fino e, alguns, calcários de grão médio. O núcleo das paredes é cor de
rosa com tom algo amarelado (5YR 7/8). Ambas superfícies apresentam aguada de tom
mais claro que o da cor do núcleo. A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor
castanha, constituída por linha sobre o lábio e duas outras, delimitando cartela, no início
do gargalo, entre as quais se observa motivo ondulado. A superfície exterior do bordo foi
preenchida por incisões finas e pouco profundas, executadas a pente, mostrando cane-
lura na separação entre o bordo e o gargalo. Media 0,050 m de diâmetro no bordo e a
espessura média das paredes é de 0,003 m.

RES.P.Q7/C3-3 - JARRO OU JARRA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo, com uma asa. O corpo apre-
sentava forma globular achatado e a asa, com perfil semicircular e secção oval, tem a
extremidade superior fixada ao bordo e a inferior assente a meio do corpo. Mostra
bordo alto, ligeiramente extrovertido, demarcado, no exterior, por incisão, com lábio de
secção sub-rectangular. Foi fabricado com pasta muito 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 rosada (7.5YR 8/4). Ambas
superfícies mostram cor algo mais escura que a do núcleo. A superfície exterior ofere-
ce decoração pintada, de cor negra, constituída por cinco linhas, paralelas e horizontais,
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FIG. 2.35 – Cerâmicas, com pastas e superfícies de cores claras.
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sendo uma sobre o bordo, outra sob este, uma outra na separação entre o gargalo e o
corpo da peça e as restantes junto à extremidade inferior da asa. O espaço disponível
entre as três últimas linhas referidas foi preenchido com pequenos traços verticais, irre-
gulares e dispostos em série, daquela mesma cor. Foi, ainda, pintada linha, de cor
negra, sobre a asa. Media 0,152 m de diâmetro no bordo e a espessura média das pare-
des é de 0,005 m.
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FIG. 2.36 – Cerâmicas, com pastas e superfícies de cores claras.
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RES.P.Q11/C3-1 - GARRAFA
Fragmento correspondendo a porção do bordo, do gargalo e a uma asa. O gargalo é alto,
com forma subcilíndrica e o bordo, demarcado no exterior por canelura, tem lábio em
bisel. A asa, com perfil em ângulo fechado e secção subtriangular, tem a extremidade
superior fixada a meio do gargalo e a inferior assentava no corpo. Foi fabricada com pasta
muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos
e calcários, de grão fino. Tanto o núcleo como ambas superfícies das paredes são de cor
branca (2.5Y 8/0). A asa mostra três caneluras, longitudinais, pouco profundas. Media
0,050 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.
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FIG. 2.37 – Cerâmicas, com pastas e superfícies de cores claras.
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RES.P.Q11/C3-7 - ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo, do corpo e ao início do fundo. Mostrava
forma troncocónica com fundo plano. O bordo, espessado no exterior, tem lábio de secção
semicircular. 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
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FIG. 2.38 – Cerâmica com pasta e superfície de cor clara, com decoração pintada cor-de- laranja.
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das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e as superfícies apresentam aguada, de cor algo mais
clara que aquela. A superfície interior encontra-se brunida. Media, 0,560 m de diâmetro
exterior no bordo, 0,268 m de diâmetro no fundo, 0,100 m de altura e espessura média
das paredes é de 0,010 m. Ambas superfícies apresentam concreções devidas, possivel-
mente, às condições de jazida.

RES.P.Q11/C3-3 - PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo, do corpo e a uma asa. Mostrava corpo glo-
bular e duas asas opostas. O bordo, espessado, é demarcado por canelura no interior, e tem
lábio biselado. A asa oferece perfil sub-semicircular e secção oval; arranca do início do corpo
e assenta abaixo da meia-altura daquele. Foi fabricada com pasta muito homogénea e com-
pacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino, assim como
calcários e nódulos de arenito vermelho, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor rosa-
da (5YR 7/6). As superfícies apresentam aguada de cor algo mais clara que a do núcleo. 
A superfície exterior exibe caneluras digitadas e decoração, pintada, de cor vermelha escu-
ra (10R 5/4). Esta é constituída por linha, em redor do bordo e por conjunto de três traços
verticais, digitados e irregulares, sobre o corpo, assim como por três outros sobre a asa. 
As caneluras, pouco profundas, foram realizadas a partir da extremidade superior da asa.
Media 0,116 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

RES.P.Q6/C3-2 - PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Mostrava forma globular e
bordo, espessado e extrovertido, com lábio biselado. Foi fabricada com pasta muito homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de
grão fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (10R 6/6) e as superfícies apresentam
aguada daquela mesma cor, mas de tom diferente (5YR 7/4). A superfície exterior ofere-
ce caneluras e decoração pintada. Esta é constituída por conjunto de três linhas digitadas,
horizontais, cor-de-laranja. As caneluras ocupam o corpo da peça. Media 0,130 m de diâ-
metro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m. Apresenta concreções e
manchas, de cor cinzenta, devidas às condições de jazida.

RES.P.Q16/C3-3 - POTE
Fragmento correspondendo a porção do bordo e a parte do corpo. Mostrava forma globu-
lar e bordo, extrovertido, com lábio algo biselado, de secção sub-rectangular. Foi fabricado
com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos,
micáceos e calcários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (7.5YR
7/0) e as paredes são de cor rosada (5YR 8/4). Oferece decoração pintada, de cor vermelha
(10R 5/6), constituída por parte de conjunto com três linhas digitadas, verticais, e restos de
possível motivo fitomórfico. Com a mesma cor foi, também, pintada linha sobre o lábio.
Media 0,110 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.
Apresenta concreções e manchas, de cor cinzenta, devidas às condições de jazida.

RES.P.Q6/C3-4 - INFUSA
Fragmento correspondendo a porção do corpo, com o arranque do gargalo. Oferecia forma
ovóide e uma asa, de que se conserva o negativo da extremidade inferior junto a botão
hemisférico. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não
plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino, assim como calcários, de grão médio e,
alguns, grosseiros. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara acastanhada (10YR 6/2). 
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A superfície interior mostra cor semelhante à do núcleo e a exterior cor rosada (5YR 7/4).
Esta oferece decoração pintada, cor-de-laranja, de tom acastanhado, de que restam quatro
bandas separadas por três linhas largas. A primeira banda foi preenchida por reticulado; a
segunda com linhas em ziguezague, verticais e dispostas espaçadamente; a terceira por
motivo ondulado, formado por ss deitados e separados por ponteado irregular; por fim a
última banda mostra restos de motivo, circular, rodeado por ponteado e ziguezague, dis-
posto na vertical. A espessura média das paredes é de 0,008 m.
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FIG. 2.39 – Cerâmicas, com pastas e superfícies de cores claras.
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RES.P.Q16/C3-2 - CANTIL
Fragmento correspondendo a porção do bordo, do gargalo e ao início do corpo, conservan-
do a extremidade superior de uma asa. Mostra bordo vertical, com lábio de secção semicir-
cular, assente em gargalo estrangulado. Uma asa, sobrelevada e de secção oval, arrancava
do gargalo. Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos
não plásticos, quartzosos, micáceos e nódulos de barro cozido, de grão fino. O núcleo das
paredes é de cor branca (2.5Y 8/2) e as superfícies mostram cor algo mais escura que aque-
la. Media 0,068 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

RES.P.Q16/C3-6 -CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricado com pasta muito homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários,
de grão finíssimo a fino. O núcleo das paredes é cor-de-rosa (2.5YR 6/6) e ambas as
superfícies apresentam aguada de cor bege (10YR 8/3). A superfície exterior oferece
decoração pintada, cor de rosa, algo amarelada (7.5YR 6/6). Esta é constituída por
pequenos traços, irregulares, dispostos em série tendo, em um dos lados, duas linhas
paralelas, algo arqueadas. A espessura média das paredes é de 0,006 m.

RES.P.Q16/C3-4 - CÂNTARO
Fragmento correspondendo a porção da parede. 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 cinzenta clara (7.5YR 7/0).
As paredes são cor-de-rosa amarelada (7.5YR 8/6). A superfície exterior oferece decora-
ção pintada, de cor negra, constituída por faixa horizontal, delimitada por duas linhas
largas, onde se inscreveu cartela rectangular, preenchida por dois círculos daquela
mesma cor. A espessura média das paredes é de 0,005 m.

RES.P.Q11/C3-13 - TAMPA (DE TAJINE)
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Este mostrava forma sub-
hemisférica. O bordo, extrovertido e demarcado no exterior por canelura, tem lábio de sec-
ção semicircular. Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo ele-
mentos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão finíssimo a fino. Tanto o
núcleo como ambas superfícies das paredes são de cor branca (2.5Y 8/2). Apresenta parte
de orifício circular na parede. Media 0,200 m de diâmetro no bordo e a espessura média
das paredes é de 0,010 m. O orifício na parede tem 0,010 m de diâmetro.

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

RES.P.Q11/C3-15 - TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Mostrava forma sub-hemisfé-
rica. O bordo, algo espessado interiormente, tem lábio biselado. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcá-
rios, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR
5/8) e ambas superfícies apresentam cor algo mais escura que aquela. Oferece, sobre o
bordo, decoração pintada, de cor branca, constituída por manchas espaçadas e irregulares.
O fundo encontra-se demarcado, na parede exterior, por linha incisa, algo ondulante.
Media 0,184 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.
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RES.P.Q11/C3-16 - TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Mostrava forma sub-hemis-
férica com fundo plano. O bordo, espessado interiormente, tem lábio biselado. Foi
fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quart-
zosos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das pare-
des é de cor vermelha (10R 5/8) e as superfícies apresentam cor algo mais escura que
aquela. Oferece decoração pintada, de cor branca, constituída por manchas sobre o
bordo, assim como por outras nas superfícies, interior e exterior, das paredes. Media
0,214 m de diâmetro exterior no bordo, 0,108 m de diâmetro no fundo, 0,059 m de
altura e a espessura média das paredes é de 0,005 m.

RES.P.Q11/C3-17 - TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Mostrava forma troncocó-
nica, com fundo plano. O bordo é extrovertido e o lábio biselado. 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 de cor vermelha (10R 5/8) e as superfícies apresentam cor algo mais escura
que aquela. Media 0,200 m de diâmetro exterior no bordo, 0,148 m de diâmetro no
fundo, 0,027 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

RES.P.Q16/C3-1 - PÚCARO COM DUPLA CARENA
Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do corpo, com o negativo do arran-
que de asa. Teria corpo bitroncocónico, com duas carenas, uma entre o gargalo e o
corpo e outra na ligação com o fundo. Este era plano. Foi fabricado com pasta homo-
génea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino e, alguns,
quartzosos e calcários, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (2.5YR 4/0)
e as superfícies são de cor vermelha (2.5YR 5/6), apresentando aguada de cor semelhante à
do núcleo. A superfície exterior mostra restos de decoração pintada, de cor branca, consti-
tuída por linha entre o gargalo e a carena, a partir da qual foram pintadas outras linhas, algo
oblíquas, dispostas em série. Media 0,044 m de diâmetro no fundo e a espessura média
das paredes é de 0,004 m. 

RES.P.Q11/C3-4- PÚCARO
Fragmento correspondendo a porção do corpo e do fundo, com a extremidade inferior
da asa. Mostra corpo de forma troncocónica, com fundo plano. Uma asa arrancaria do
bordo e assentava no fundo. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, conten-
do elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns, de
grão médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 6/8) e as superfícies apre-
sentam a mesma cor, mas de tom algo mais escuro. Media 0,063 m de diâmetro no
corpo, 0,052 m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.
Ambas superfícies mostram concreções devidas, possivelmente, às condições de jazida. 

RES.P.Q7/C3-1- PÚCARO
Fragmento correspondendo a porção do bordo e a parte do corpo, com o arranque de
asa. Mostrava corpo globular e bordo, alto e extrovertido, com lábio de secção semicir-
cular. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásti-
cos, micáceos, de grão fino, assim como calcários e quartzosos, de grão médio e, alguns,
grosseiros. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (2.5YR 4/0) e as paredes são de cor
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rosada (2.5YR 6/6). Ambas superfícies apresentam aguada, de cor castanha escura a
negra. Oferece decoração pintada, de cor branca, constituída por linha sobre o bordo e
outra, escorrida, na superfície exterior. Media 0,088 m de diâmetro no bordo, cerca de
0,075 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

RES.P.Q11/C3-10- JARRO
Fragmento, correspondendo a porção do bordo e do gargalo. Mostra bordo, extrovertido
e bífido, com lábio algo biselado. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, con-
tendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino e, alguns,
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FIG. 2.40 – Cerâmicas, com pastas e superfícies de cor vermelha.
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de grão médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8) e ambas  superfícies
mostram a mesma cor, mas de tom algo mais escuro. Media 0,116 m de diâmetro no
bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.

RES. P. Q16/C3-7- ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Este mostrava forma tronco-
cónica, assente em fundo plano. O bordo é espessado e extrovertido, com lábio de secção
semicircular, tendo a parte superior plana. Foi fabricado com pasta homogénea e com-
pacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos
e, alguns, calcários de grão médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR5/8) e
ambas superfícies mostram cor semelhante àquela. A superfície exterior oferece, na
extremidade inferior do fragmento, linha incisa semicircular. Media 0,264 m de diâme-
tro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,014 m.

RES.P.Q6/C3-5- ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado interiormente e tem
lábio algo biselado. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elemen-
tos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino a médio e, alguns,
nódulos de barro cozido, de grão grosseiro. O núcleo das paredes é de cor vermelha
(10R 5/8) e as superfícies oferecem cor semelhante àquela. Media 0,476 m de diâme-
tro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,016 m. 

RES.P.Q11/C3-8- ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo, da parede e ao início do fundo.
Mostrava forma troncocónica, assente em fundo plano. O bordo, espessado no exterior,
tem lábio aplanado superiormente e em bisel. Foi fabricado com pasta homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quart-
zosos e calcários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta aver-
melhada (10R 5/1). As paredes são de cor vermelha (10R 5/8) e ambas superfícies apre-
sentam aguada de cor algo mais escura que aquelas. A superfície interior foi brunida e
oferece decoração pintada, de cor branca, constituída por reticulado. Media 0,536 m de
diâmetro no bordo, 0,298 m de diâmetro no fundo, 0,080 m de altura e a espessura
média das paredes é de 0,010 m. Ambas superfícies apresentam algumas concreções
devidas, possivelmente, às condições de jazida. 

RES.P.Q11/C3-9- ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado e extrovertido, com
lábio de secção sub-rectangular, demarcado no exterior por canelura. Foi fabricado
com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de
grão fino, assim como quartzosos, calcários e nódulos de barro cozido de grão médio.
O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8) e ambas superfícies apresentam
aguada de tom algo mais escuro que o da cor daquele. A superfície interior oferece
decoração brunida e pintada. Esta é constituída por parte de três semicírculos secan-
tes, pintados de cor branca, pertencentes, possivelmente, a motivo fitomórfico. Media
0,600 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,010 m. Ambas
superfícies apresentam algumas concreções devidas, possivelmente, às condições de
jazida. 
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Q11/C3-10

Q16/C3-7

Q6/C3-5

Q11/C3-8

Q11/C3-9

FIG. 2.41 – Cerâmicas, com pastas e superfícies de cor vermelha.



RES.P.Q11/C3-11- PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao início do corpo. Mostra bordo, extro-
vertido, com lábio de secção semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea e com-
pacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzo-
sos, calcários e nódulos de barro cozido, de grão médio. O núcleo das paredes é cor-de-
-laranja (2.5YR 5/8). A superfície interior mostra cor algo mais escura que a do núcleo
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FIG. 2.42 – Cerâmicas, com pastas e superfícies de cor vermelha.
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e a exterior apresenta aguada de cor cinzenta avermelhada (10R 5/1). Oferece, no início
do corpo, duas caneluras pouco profundas. Media 0,136 m de diâmetro no bordo e a
espessura média das paredes é de 0,005 m.

RES.P.Q11/C3-12- PANELA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao início do corpo. Mostra bordo, extro-
vertido, com lábio de secção semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea e com-
pacta, contendo abundantes elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários,
de grão fino e, alguns, de grão médio a grosseiro. O núcleo das paredes é de cor ver-
melha (10R 4/6) e ambas superfícies mostram cor semelhante àquela. Apresenta, sobre
o bordo, decoração pintada de cor branca. Media 0,160 m de diâmetro no bordo e a
espessura média das paredes é de 0,005 m.

RES.P.Q6/C3-3- POTE 
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do gargalo. O bordo era alto e extrover-
tido, com lábio de secção semicircular, algo aplanado superiormente. Foi fabricado com
pasta homogénea e compacta, contendo abundantes elementos não plásticos, micáce-
os, de grão fino, assim como quartzosos e calcários de grão médio. O núcleo das pare-
des é de cor negra (2.5YR 3/0). A superfície interior mostra cor semelhante à do núcleo
e a exterior cor castanha avermelhada (2.5YR 4/2). Esta oferece duas caneluras hori-
zontais. Media 0,194 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,008 m.

RES.P.Q11/C3-6- TALHA
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é extrovertido e tem lábio com
secção semicircular. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo abun-
dantes elementos não plásticos, quartzosos, micáceos, calcários e nódulos de arenito
vermelho, de grão fino a médio, assim como, alguns, grosseiros. O núcleo das pare-
des é de cor vermelha (2.5YR 5/6) e as superfícies oferecem cor algo mais escura que
aquela. Media 0,360 m de diâmetro exterior no bordo e a espessura média das pare-
des é de 0,020 m. Ambas superfícies apresentam concreções, devidas às condições de
jazida. 

2.2.6.2.3. Estruturas subterrâneas
2.2.6.2.3.1. Estrutura 1 – Camada 2
2.2.6.2.3.1.1. Cerâmica com pasta de cor clara e decoração de corda seca parcial

RES.P.Q5/E1/C2-1 LUCERNA
Fragmento contendo porção do reservatório, o arranque do gargalo e da extremidade
inferior da asa. Assenta em base plana. Foi fabricada com pasta muito homogénea e
compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de grão fino. 
O núcleo das paredes é de cor branca (2.5Y 8/2) e as superfícies mostram cor seme-
lhante. A superfície exterior oferece decoração constituída por cartela delimitada por
duas linhas pintadas, uma de cada lado, tendo no interior motivo geométrico, de cor
verde escura, preenchido com vidrado, espesso, daquela mesma cor. Media 0,079 m de
diâmetro no fundo e a espessura média nas paredes é de 0,006 m.
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2.2.6.2.3.2. Estrutura 2 – Camada 4
2.2.6.2.3.2.1. Cerâmicas, com pastas de cores claras, vidradas

RES.P.Q7/E2/C4-3- TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Oferecia forma sub-hemis-
férica. O bordo é ligeiramente espessado, no interior, e o lábio algo biselado. Foi fabri-
cada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos, micáceos e calcários, de grão fino, assim como nódulos de barro cozido, de
grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 8/3) e
ambas superfícies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada.
Oferece, na superfície interior, decoração, de cor castanha escura, de óxido de manga-
nês, constituída por duas linhas curvas, irregulares e escorridas, que se cruzam sob o
bordo. Media 0,250 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de
0,005 m. Apresenta concreções devidas às condições de jazida.

RES.P.Q7/E2/C4-4- TAÇA CARENADA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Mostrava forma sub-hemis-
férica. O bordo, algo espessado no interior, tem lábio biselado. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de
grão fino, assim como calcários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor
rosada (5YR 8/4) e as superfícies apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor cas-
tanha melada. Oferece, na superfície interior, decoração, de cor castanha escura, cons-
tituída por duas linhas, escorridas, irregulares. Media 0,240 m de diâmetro no bordo e
a espessura média das paredes é de 0,005 m. Apresenta concreções, devidas às condi-
ções de jazida.

RES.P.Q7/E2/C4-5- TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Mostrava forma sub-hemis-
férica. O bordo, algo espessado no interior, tem lábio biselado. Foi fabricada com pasta
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino,
assim como quartzosos e calcários de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das
paredes é de cor rosada (2.5YR 6/6), com manchas algo acinzentadas. As superfícies
apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha melada, com manchas de
tom esverdeado. Media 0,240 m de diâmetro no bordo e a espessura média das pare-
des é de 0,005 m. Apresenta concreções, devidas às condições de jazida.

2.2.6.2.3.2.2. Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 
(rosada ou cinzenta clara)

RES.P.Q7/E2/C4-6- JARRA
Conserva-se a totalidade do corpo. Este oferece forma globular e assenta em pé, baixo e
anelar. Apresenta o arranque da extremidade inferior de duas asas opostas. A parede
correspondente ao início do corpo foi boleada tendo, por isso, sido reutilizada depois de
ter perdido o gargalo. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo ele-
mentos não plásticos, quartzosos, micáceos e calcários, de grão finíssimo a fino. 
O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e as superfícies exibem aguada de cor
algo mais escura que aquela. A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor
branca, constituída por cartela delimitada por três linhas, uma no início do corpo e duas
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outras a meio daquele e junto ao arranque da extremidade inferior das asas. No interi-
or da cartela observam-se pequenos traços, verticais, dispostos em série. Media 0,107 m
de diâmetro máximo, no corpo, 0,076 m de altura e a espessura média das paredes é
de 0,003 m. Ambas superfícies mostram concreções, devidas às condições de jazida.
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FIG. 2.43 – Cerâmicas, com pastas de cores claras, vidradas.
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Q7/E2/C4-4

Q7/E2/C4-5



RES.P.Q7/E2/C4-1-TALHA
Fragmento correspondendo a porção da parede. Foi fabricada com pasta homogénea e
compacta, contendo abundantes elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim
como quartzosos, calcários e feldspáticos de grão médio. O núcleo das paredes é de cor cin-
zenta clara (10YR 7/2). A parede exterior é de cor rosada (5YR 7/4), tendo a interior cor algo
mais escura e acastanhada (5YR 6/4). A superfície exterior oferece decoração estampilha-
da e incisa. Esta é constituída por cordão, com incisão ao centro, disposto sensivelmente a
meio do fragmento, observando-se dois tipos de matrizes circulares. Uma delas mostra cír-
culos com ponto central e a outra estrela de seis pontas, com ponto central, inserida em
círculo e rodeada por série de pontos. A espessura média das paredes é de 0,018 m.

2.2.6.2.3.2.3. Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 
(vermelha ou cinzenta)

RES.P.Q7/E2/C4-2- TAÇA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Oferecia forma troncocónica,
assente em fundo plano. O bordo é extrovertido, com lábio de secção semicircular.
Tinha, pelo menos, uma asa, que ligaria o bordo ao fundo. Foi fabricada com pasta muito
homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de
grão fino, assim como calcários de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor ver-
melha (10R 5/8) e as superfícies apresentam aguada de cor cinzenta (2.5YR 6/0). 
A superfície interior oferece decoração pintada, de cor branca, constituída por linha, irre-
gular, em redor do bordo e, possível, pseudo-asterisco, no interior do fundo, ladeado por
traços, irregulares, ondulados. Ainda se reconhecem, no interior do fundo, as marcas dos
dedos deixadas pelo oleiro, aquando da formação da peça. Media 0,174 m de diâmetro
exterior no bordo, 0,009 m de diâmetro no fundo, 0,053 m de altura e a espessura média
das paredes é de 0,005 m. Apresenta muitas concreções e estalamentos devidos, possi-
velmente, às condições de jazida.

RES.P.Q7/E2/C4-7- TAÇA CARENADA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e da parede. Mostrava forma bitronco-
cónica, bordo vertical, com lábio de secção semicircular, algo aplanado superiormente.
Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos,
quartzosos e micáceos, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é
de cor vermelha (2.5YR 5/6) e as superfícies apresentam cor semelhante àquela. Media
0,222 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,006 m. Ambas
superfícies apresentam concreções, devidas às condições de jazida.

RES.P.Q7/E2/C4-8- TAÇA CARENADA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Mostrava forma bitroncocó-
nica, assente em fundo plano. O bordo, extrovertido, tem lábio de secção semicircular,
aplanado superiormente. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo
elementos não plásticos, calcários e quartzosos, de grão fino a médio e, alguns, gros-
seiros. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 4/8) e ambas superfícies apre-
sentam aguada de cor castanha escura a negra, com vestígios de intensa utilização ao
fogo. Media 0,260 m de diâmetro no bordo, 0,072 m de altura e a espessura média das
paredes é de 0,006 m. As superfícies apresentam concreções, devidas às condições de
jazida.
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RES.P.Q7/E2/C4- 9- TAÇA COM CARENA ACUSADA
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Mostrava forma bitroncocó-
nica. O bordo, espessado, tem lábio algo biselado.Foi fabricada com pasta homogénea
e compacta, contendo elementos não plásticos, quatzosos, calcários e nódulos de barro
cozido, de grão fino a médio.O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/8) e as
superfícies exibem aguada de cor algo mais escura que aquela. Media 0,262 m de diâ-
metro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m. Ambas superfícies mos-
tram concreções, devidas às condições de jazida.
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FIG. 2.44 – Cerâmicas, com pastas e superfícies de cores claras ou vermelha.
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RES.P.Q7/E2/C4-10- BULE
Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo. Mostrava corpo globular, com
bordo alto e vertical, algo espessado no exterior e com lábio em bisel. Conserva bico com
forma subcilíndrica. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elemen-
tos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e calcários, de grão
médio. O núcleo das paredes é de cor rosada (2.5YR 6/8) e a superfície interior mostra cor
algo mais escura que aquela. A superfície exterior oferece aguada, de cor cinzenta escura
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FIG. 2.45 – Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha.
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a negra, exibindo decoração pintada, de cor branca, constituída por linha sobre o bordo,
outra entre o gargalo e o início do corpo que, com outras duas, sob a extremidade inferi-
or do bico definem cartela. Esta encontra-se preenchida, junto ao elemento vertedor, por
pequenos traços, oblíquos, dispostos em série. Media 0,130 m de diâmetro no bordo e a
espessura média das paredes é de 0,003 m. A peça mostra concreções devidas, possivel-
mente, às condições de jazida.

RES.P.Q7/E2/C4-11-ALGUIDAR
Fragmento correspondendo a porção do bordo. Mostrava forma troncocónica e o bordo
é espessado e extrovertido, com lábio de secção semicircular, demarcado no exterior por
canelura. Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não
plásticos, quartzosos e calcários, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor verme-
lha (10R 5/6) e as superfícies oferecem cor semelhante àquela, embora a superfície
interior se encontre brunida. Media 0,548 m de diâmetro no bordo e a espessura média
das paredes é de 0,012 m. Mostra concreções devidas às condições de jazida. Apresenta
orifício resultante de um gato.
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FIG. 2.46 – Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha.
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2.2.6.2.3.3. Camada 5

RES.P.Q7/E2/C5-1- PANELA
Quase completa, apresenta forma globular, achatada, com carena acusada sob o bordo
e assenta em fundo plano. Falta-lhe, apenas, parte de uma asa e alguns fragmentos do
bordo e do corpo. O bordo é vertical e alto, com perfil subtriangular e lábio de secção
semicircular. Teria duas asas, opostas, com perfil quase em ângulo recto e secção sub-
triangular. A extremidade superior daquelas arrancava da carena e a inferior fixava-se a
meia altura do corpo. Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo ele-
mentos não plásticos, micáceos, de grão fino, assim como quartzosos e calcários, de
grão médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (2.5YR 5/0) e as paredes são de cor
vermelha (2.5YR 5/6). A superfície interior apresenta cor algo mais escura que a do
núcleo e a exterior mostra aguada, de cor cinzenta escura, com manchas de cor negra,
devidas a intensa utilização ao fogo. Exibia decoração pintada, de cor branca, de que
subsiste linha, escorrida, sobre o bordo. Oferece ainda, canelura a meio do volume do
corpo. Mede 0,113 m de altura, 0,100 m de diâmetro no bordo, 0,065 m de diâmetro
no fundo e a espessura média das paredes é de 0,003 m. Apresenta algumas concreçõ-
es de cor amarela acastanhada (2.5Y 6/4) devidas às condições de jazida.

2.2.6.2.4. Pedra, osso e metal

RES.P.Q14/C3-3- BALA DE FUNDA
De calcário, com forma sub-esférica. Mede 0,026 m de maior diâmetro.

RES.P.Q7/E2/C4-12- COSSOIRO
De osso, com forma troncocónica. Mede 0,180 m de maior diâmetro e o orifício central
tem 0,004 m de diâmetro.

RES.P.Q22/C3- DIREME QUADRADO
De prata, almoada. Mede o,o15 m de lado.

RES. P.Q19/C3-1- ANEL
De prata. Conserva o aro e o engaste onde se fixaria pedra já desaparecida. Mede 0,020 m
de diâmetro no aro.

RES.P.Q14/C3-1- LUCERNA
De latão, dispondo do reservatório e de parte do bico. Do lado oposto àquele mostra
resto de pega. Mede 0,074 m de maior comprimento, 0,022 m de altura e 0,058 m de
diâmetro no fundo. A espessura das paredes é de 0,002 m.

RES.P.Q33/C3-1- FERRADURA
De ferro, com secção sub-rectangular. Mede 0,136 m de comprimento e 0,008 m de
espessura.

SEC,2-1- FACA
De ferro, quase completa. Mostra cabo de osso. Mede 0,176 m de comprimento e
0,010 m de diâmetro no cabo.
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Q22/C3-5- FRAGMENTO DE COTA DE MALHA
De bronze, constituída por séries de argolas entrelaçadas. As argolas medem 0,006 m
de maior diâmetro.
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FIG. 2.47 – Objectos metálicos, de osso e de pedra.
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FIG. 2.48 – Fragmento de cota de malha (Q22/C3-A).

Q22/C3-5



2.2.7. Síntese

A intervenção arqueológica realizada na Zona a Sul da actual Sé e que incluí dois
arqueossítios, designados por Salão Paroquial e Residência Paroquial, permitiu uma melhor
compreensão desta área do núcleo urbano. Assim, constatámos, desde logo, acentuado des-
nível registado em ambos os sectores investigados, o que pode indicar organização do núcleo
urbano muçulmano em terraços, adaptando-se, afinal, à topografia acidentada do terreno.

Verificámos que os mais antigos materiais muçulmanos exumados datam do Período
Omíada, embora os mais numerosos e melhor conservados pertençam, como é aliás lógico,
à última ocupação islâmica do local, ou seja à primeira metade do século XIII. A esta per-
manência correspondem os vestígios de dois espaços habitacionais que, embora fragmenta-
dos, se organizavam em torno de pátio central, com passeador, dispondo um deles (Salão
Paroquial) mesmo de cisterna. Tratar-se-iam de vivendas, com dimensões distintas, sendo a
correspondente à da Residência Paroquial bem menor, embora servida por pátio e casa de
banho. Ela representa pequena unidade habitacional urbana, de família com meios econó-
micos limitados e talvez pouco extensa, situando-se, em termos arquitectónicos, na extre-
midade de larga banda de variantes, em cuja posição oposta se encontra a Casa A do Castelo.

Pudemos verificar que, a partir de meados do século XIII ou seja em período subse-
quente à reconquista cristã, se realizaram profundas alterações na estrutura urbana deste
sector da cidade. De facto, o espaço habitacional muçulmano, identificado no Salão
Paroquial, terá sido abandonado, ali se instalando a necrópole cristã, junto da Sé.

No sector nascente, na Residência Paroquial, o pequeno espaço habitacional terá pervi-
vido, quiçá com diferentes ocupantes, durante período contemporâneo do enterramento
identificado na área do Salão Paroquial. No entanto, aquela ocupação parece não ter sido
longa, apesar de não observarmos vestígios do prolongamento da necrópole referida.

As escavações efectuadas permitiram, também, reconhecer profundas alterações entre
a rede viária islâmica e a actual.
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