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COISAS RARAS NA CERÂMICA DO GHARB 
AL-ANDALUS
MARIA JOSÉ GONÇALVES*

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O Grupo CIGA é um grupo de trabalho que se dedica ao estudo das cerâmicas 
islâmicas de Portugal procurando os seus estudos, fundamentalmente, sistematizar  
a informação existente tendo por base material publicado ou disponibilizado por 
outros investigadores. Objectivamos assim, a criação de um conjunto de instrumentos  
que possam, por um lado, servir de auxílio a profissionais de arqueologia que traba-
lhem períodos cronológicos mais abrangentes e, por outro, reunir informação dispersa  
que possa facilitar estudos comparativos com outras regiões nas quais a ocupação 
islâmica ocorreu. Com esse propósito e, para além de outros trabalhos de índole mais  
historiográfica sobre as cerâmicas ou de sistematização mais territorial (Catarino et  
alli, 2012; Covaneiro et alli, 2013; Inácio et alli, 2014; Gómez Martinez et alli, 2015), já 
criámos uma sistematização funcional e terminológica das cerâmicas do Gharb al-Anda- 
lus (Bugalhão et alli, 2010); já tratámos as formas abertas em dois ensaios (Gonçal- 
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ves et alli, 2015 e Coelho et alli, no prelo); siste-
matizámos informação sobre a cerâmica deco-
rada a corda seca (Fernandes et alli, 2015), ocu- 
pámo-nos da cerâmica ornamentada com as 
cores verde e negro de manganês (Gómez-Mar- 
tinez, no prelo); abordámos a iconografia e orna- 
mentação (Gomes et alli, no prelo); tratámos  
também as talhas (Liberato et alli, 2016 e Santos 
et alli, 2016) e, mais recentemente, apresentá- 
mos um ensaio crono-tipológico para os objec-
tos de iluminação (Cavaco et alli, 2016).

Neste encontro científico, em que se home-
nageiam seres tão raros, tanto nas suas qualida- 
des humanas como no brilhantismo das suas 
carreiras de investigadores, o grupo CIGA decidiu  
abordar as cerâmicas que considera raras.

2. DEFINIÇÃO

Encontrado o objecto de estudo, importava 
definir os seus contornos. Que objectos incluir no  
grupo de cerâmicas que designámos por raro? O  
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que é para nós uma peça rara? Alguma reflexão 
sobre o assunto levou-nos a considerar raras: as  
peças que ocorrem muito poucas vezes; aquelas  
cuja funcionalidade não é óbvia; as que, embora 
apresentem morfologias que nos impelem a  
compreender a sua função, são algo distintas das  
que habitualmente atribuímos a essa mesma 
função; ainda as que, não obstante ser conhe-
cido o seu uso, surgem em contextos onde fazem  
pouco sentido; também, aquelas que foram 
encontradas em contextos culturais alheios ao 
âmbito da sua produção; e, por fim, as peças 
que evidenciam técnicas de produção arcaicas 
em contextos onde dominam já as tecnologias 
artesanais sofisticadas e o mercado tem plena 
capacidade de distribuição de manufacturas  
elaboradas.

3. TIPOLOGIAS

As cerâmicas raras do Gharb al-Andalus são 
apresentadas em três grandes grupos e sob a 
forma de catálogo, não sem que, sobretudo no 
que à funcionalidade indeterminada diz respeito, 
se não inclua alguma reflexão e fundamentação 
das nossas propostas interpretativas. 

3.1. Contextos improváveis

3.1.1
Designação: Fragmento. 
Proveniência: Castelo de Paderne.
Tecnologia: Cerâmica manual; pasta verme-

lha pouco depurada.
Ornamentação: Duas linhas incisas horizon- 

tais e uma serpentiforme. 
Cronologia: 2.ª metade do século XII/1.ª 

metade do séc. XIII.
Funcionalidade: Indeterminada.

Observações: Cerâmica manual em contexto tardio. Cerâmicas manuais também 
em contexto almoáda foram encontradas em Loulé (Luzia, 2003) e Salir (Catarino,  
1997-1998 e 1999-2000).

3.1.2.
Designação: Suportes de lareira.
Proveniência: Castelo de Salir.
Contexto: Lareira/ interior de silo – Habitacional.
Tecnologia: Cerâmica manual, pasta castanha avermelha. 
Morfologia: Base maciça e alargada; corpo troncocónico com perfurações a meio; 

parte superior a definir duas saliências «corniformes». 
Dimensões: 1 – altura 17 cm; diâmetro base 8 cm
 2 – altura 12 cm; diâmetro base 6,5 cm. 
Cronologia: 2.ª metade do século XII / 1.ª metade do séc. XIII.
Funcionalidade: Estamos, pois, perante o que podemos considerar «raridades 

arqueológicas», de funcionalidade problemática e cujo aspecto, para os menos acautela- 
dos, até poderá lembrar os chamados «ídolos-corno» calco- 
líticos (igualmente de função discutível). Contudo, não só a  
forma difere das peças pré-históricas, como o facto de terem  
o mesmo tipo de barro e textura que as caçoilas/«alguida- 
res» (com paralelos em exemplares provenientes das esca- 
vações urbanas de Loulé) e estarem nos mesmos contex- 
tos, associados à panóplia habitual das cerâmicas almóa-
das, determina a sua contemporaneidade, tendo sido fabri- 
cados e usados nos séc. XII/XIII. Por fim, pensamos tratar- 
-se de peças relacionadas com a preparação, ou a confec- 
ção de alimentos, pelo que propomos a sua utilização como  
bases, ou apoio de algo, que se colocavam assentes sobre  
as brasas de uma lareira, eventualmente a servirem de  
suportes para encaixe de uma grelha ou de espetos. As manchas de queimado mais  
reforçam esta hipótese de terem estado associadas a estruturas de combustão. 

Bibliografia: Catarino 1997/98: 503, 1193 – EST CIX; Catarino, 1999/2000: 100, 102,  
128 – Fig. 6.

Fragmento de Cerâmica Manual – Castelo de Paderne.

Suportes de Lareira – Castelo 
de Salir.
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3.1.3.
Designação: Pesos de Tear.
Proveniência: Alcariais de Odeleite (Castro Marim).
Contexto: Lareira/ interior de silo – Habitacional.
Tecnologia: Cerâmica manual. 
Morfologia: Base alargada; corpo tronco piramidal; parte superior perfurada.
Dimensões: 1. 13,1 cm x 7,7 cm x 3,6 cm
 2. 13,8 cm x 7,5 cm x 3,6 cm.
Ornamentação: 1. Traços incisos que lembram a árvore da vida
 2. Motivos puncionados em sequência de punções verticais.
Funcionalidade: Estes objectos, bem conhecidos para a época romana, são pouco 

frequentes na bibliografia arqueológica do período islâmico. Designados almohaza,  
apresentam fabrico manual, têm forma cónica e uma única perfuração no topo (lado  
mais estreito).

Chama-se, pois, a atenção para este tipo de peças, que, embora pouco conhecido 
na nossa bibliografia arqueológica medieval, pode encontrar-se em sítios de ocupação  
muçulmana, sem serem «intrusões» ou reaproveitamentos de peças de época romana,  
até porque a sua forma é um pouco diferente.

Cronologia: Séculos XI-XIII. 
Paralelos: Bayyana (Pechina-Almeria) 

– sécs. IX-X – (Flores Escobosa, 1993: 
152); Saragoça – Contexto muçulmano 
(Mendívil Uceda, 2013: 152-153); Ansião 
(achado avulso) – Cortesia do Pe. José 
Eduardo Coutinho (Gómez, 2006: 1645).

Bibliografia: Santos, 2006: 161-265; 
Santos, 2007: 584.

3.2. Poucas ocorrências

3.2.1
Designação: Bocal de Poço.
Proveniência: Silves (Arrabalde Ocidental).
Contexto: Habitacional.
Tecnologia: Pasta de cor bege acinzentada e algo grosseira; cozedura em ambiente 

redutor.
Morfologia: Base espessada; corpo cilíndrico.
Dimensões: Altura conservada: 57 cm; diâmetro da boca: 46 cm; diâmetro da base: 

55 cm; espessura média: 1,5 cm; espessura da base: 4,5 cm.
Ornamentação: Banda estampilhada representando motivo arquitectónico com-

patível com arco polilobado, na parte superior da peça.
Cronologia: Séculos XII-XIII. 

Pesos de Tear – Castro Marim.

Bocal de Poço – Arrabalde Ocidental de Silves.

Figura Coroplástica (Equídeo) – Almedina de Silves.

Paralelos: Lisboa (Igreja de S. Lourenço) 
Fragmento de corpo; Sevilha – Centro de Cerâ-
mica de Triana; Sevilha – Palácio da Condesa de  
Lebrija; Jerez de La Frontera – Museu de Arqueo- 
logia; Málaga – Museu da Alcáçova, etc.

3.2.2.
Designação: Figura Coroplástica – Figura 

Zoomórfica – Equídeo.
Proveniência: Silves (Almedina).
Contexto: Enchimento de silo.
Tecnologia: Pasta fina de cor laranja; coze-

dura oxidante; alguns ENP xistosos e calcários.
Morfologia: Cavalinho com arranque de pre-

sumível cavaleiro.
Dimensões: Altura máxima: 4 cm; compri-

mento máximo: 7 cm.
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Funcionalidade: Brinquedo. No mundo anda- 
lus era frequente a utilização de vasilhas de brin- 
car para que as meninas imitassem as suas mães  
nas tarefas domésticas. Aparecem ainda figu-
rinhas de animais e apitos que tiveram uma 
grande sobrevivência na sua cultura e que eram 
oferecidos como presente para celebrar a festa 
do princípio do ano.

Cronologia: Séculos XI-XII.
Paralelos: Silves (Alcáçova) (Gomes e Gomes,  

2001: 125); Mértola (Torres et alii, 1996: 214215)  
Múrcia e Lorca (Navarro Palazón, 1986: 33; 53; 
112; 258; 304; 306); Málaga – Museu da Alcáçova  
(Inédita); Córdova (Salinas, 2012).

3.2.3.
Designação: Lanterna.
Proveniência: Mértola, Alcáçova.
Contexto: Habitacional.
Tecnologia: Pasta vermelha, depurada e com- 

pacta; cozedura oxidante; ENP de média e grande  
dimensão e densidade média.

Morfologia: Base em bolacha convexa; corpo  
semi-globular com orifício central semi-circular; 
vástago cónico interior e asa de pendurar de sec- 
ção oval.

Dimensões: Altura: 18,2 cm; largura: 16,2 cm;  
diâmetro base: 12,7 cm.

Ornamentação: Aplicações plásticas (cordão digitado), linhas onduladas incisas 
e pintura branca consistente com traços irregulares.

Funcionalidade: Utensílio para iluminar espaços abertos. A sua forma fechada per- 
mitiria proteger a chama do vento; o amplo orifício central permitiria iluminar e a asa 
zenital permitiria, não só o transporte, como dependurar o objecto. 

Cronologia: Primeiras décadas do século XIII.
Paralelos: Lisboa (Rua dos Correeiros) – Resta apenas parte da abertura de ilu- 

minação e a base plana. Contexto habitacional e cronologia em torno ao século X; Torre  
Grossa de Jijona (Alicante) (Azuar Ruiz, 1985).

Observações: Peças semelhantes utilizavam-se, tradicionalmente, na horta levan-
tina para iluminar a rega nocturna. A exaustiva e rigorosa distribuição de água obrigava  
a que a rega fosse a qualquer hora do dia ou da noite.

Bibliografia: Gómez Martínez, 2006; Gómez Martinez, 2014.

3.2.4.
Designação: Caldeira de Alambique.
Proveniência: Castelo de Mértola.
Contexto: Habitacional.
Tecnologia: Pasta vermelha; coze- 

dura oxidante; ENP de média dimensão;  
superfícies exterior e interior vidradas  
de cor melada.

Morfologia: Boca circular, bordo 
vertical biselado, bojo cilíndrico com 
moldura plana pronunciada para 
encaixe em estrutura metálica, base 
semiesférica.

Dimensões: Altura: 16 cm; diâmetro  
boca: 10 cm; diâmetro base: 8 cm, diâ-
metro da moldura: 14 cm.

Funcionalidade: Peça que integra 
conjunto complexo composto por vários  
elementos que se destinavam à destila- 
ção de essências, perfumes ou medica- 
mentos. 

Cronologia: Século XII.
Paralelos: Silves (Alcáçova) Duas 

caldeiras interpretadas como alcatruz e  
uma campânula (Gomes, 2007); Valência (Armengol e Lerma, 2012: 372).

Bibliografia: Palma e Gómez Martínez, 2013; Gómez Martínez, 2014.

Lanterna – Alcáçova de Mértola.

Caldeira de Alambique – Alcáçova de Mértola.
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3.2.5.
Designação: Pia de Abluções Polilobada.
Proveniência: Mértola (Encosta do Castelo).
Contexto: Habitacional.
Tecnologia: Peça moldada em pasta bege; cozedura oxidante; ENP grandes e abun- 

dantes; superfícies exterior e interior vidradas.
Morfologia: Boca polilobada, bordo extro- 

vertido curvo com lábio quadrangular, bojo 
semiesférico lobulado. Base convexa com pé  
indicado.

Dimensões: Diâmetro boca: 40 cm; lar-
gura: 42 cm; espessura paredes: 1,5 cm.

Ornamentação: Exterior vidrado de cor 
verde ostentando motivos estampilhados 
que no bordo assumem tema fitomórfico.

Funcionalidade: Utensílio para as ablu-
ções que antecedem as orações. 

Cronologia: 2.ª metade do séc. XII/ 1.ª 
metade do séc. XIII.

Bibliografia: Gómez Martínez, 2006; 
Gómez Martínez, 2014.

3.2.6.
Designação: Tambor.
Proveniência: Silves (Almedina).
Contexto: Enchimento de silo.
Tecnologia: Pasta de cor laranja homogénea, cozedura oxidante, aguada cinzenta 

nas superfícies.
Morfologia: Bordo introvertido, lábio semicircular, campânula troncocónica inver-

tida e corpo cilíndrico.
Dimensões: Altura conservada: 17,7 cm; diâmetro do bordo: 10,8 cm.
Ornamentação: Pintura de cor branca materializa três composições constituídas 

por reticulado flanqueado por quatro bandas verticais. Banda horizontal delimita o corpo  
da campânula. 

Funcionalidade: Instrumento musical de percussão que, embora seja o mais 
comum no registo arqueológico do al-Andalus, se encontra pouco representado no ter- 
ritório do Gharb.

Cobrem uma ampla cronologia, sendo os mais antigos dos séculos VIII/IX (Silves 
e Torrevieja) e o mais tardio do século XIV (Granada). Não eram considerados objectos  
de prestígio, aparecendo maioritariamente em contextos arqueológicos de cariz popu-
lar: habitações e oficinas de olaria, sendo utilizados os mesmos processos de fabrico 
da cerâmica comum. As fontes indicam que estes tambores fossem maioritariamente 
tocados por mulheres e crianças, em diversos contextos, nomeadamente, festividades e  
casamentos.

Considerando os processos históricos e as  
analogias culturais, não há qualquer dúvida de  
que é no Magreb que devemos procurar os para- 
lelos etnográficos possíveis, afastando-nos de 
outras práticas musicais islâmicas. Os tambores  
de cerâmica do al-Andalus não integram, como se  
referiu, o complexo mundo cortesão com fortes  
influências do Médio Oriente, tendo-se desenvol- 
vido, provavelmente, num complexo contexto 
multicultural que apenas encontra paralelos no 
Magreb (Jímenez Pasalodos e Bill, 2012: 35).

Cronologia: Século XII.
Bibliografia: Inédito.
Observações: Silves oferece mais dois exem- 

plares, menos representados, ambos inéditos; um  
proveniente da Almedina, de pasta laranja e sem 
qualquer decoração; outro do arrabalde oriental, 
de pasta clara, que no corpo ostenta decoração  
obtida através de incisão.

Paralelos: Embora raros no Gharb, surgem em  
diversos contextos do al-Andalus, de que são 
exemplo: Teatro Romano de Saragoça (séc. XI);  
Benetusser/Valência (séc. XI-XII); Balaguer/
Leida (séc. XI); Petrer/Alicante (séc. X-XI); Jerez  
de La Frontera (séc. XII-XIII); Castillejo de los 
Guajares/Granada (séc. XIV), etc.; Castelo Velho 
de Alcoutim (Catarino, 1997/98: 331), Silves 
(Gomes e Gomes, 2001: 52).

Pia de Abluções Polilobada – Encosta  
do Castelo de Mértola.

Tambor – Almedina de Silves.
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3.2.7.
Designação: Tambor.
Proveniência: Santarém.
Contexto: Enchimento de silo.
Tecnologia: Pasta de cor laranja homogénea,  

cozedura oxidante, pequenos ENP, acabamento 
fruste com alisamento parcial.

Morfologia: Corpo troncocónico.
Dimensões: Altura conservada: 16,1 cm; 

diâmetro do fundo: 9 cm.

Ornamentação: Pintura de cor branca mate-
rializa três colunas que combinam os mesmos 
motivos. Junto à base surge um conjunto de  
três linhas rectas horizontais, sob o qual se 
sucedem dois agrupamentos de três linhas 
onduladas. 

Funcionalidade: Instrumento musical de 
percussão. 

Cronologia: Finais do séc. XI – inícios do 
séc. XII.

3.2.8.
Designação: Tinteiro. 
Proveniência: Mértola – Alcáçova.
Contexto: Revolvimento.
Tecnologia: Pasta alaranjada, depurada e compacta, cozedura oxidante e ENP de 

quantidade e densidade média.
Morfologia: Base plana, corpo cilíndrico maciço com sete orifícios circulares e sete  

triangulares.
Dimensões: Altura: 2 cm; diâmetro do bordo: 7 cm; diâmetro base: 7 cm.
Ornamentação: Vidrado monocromo verde e triângulos incisos sob a cobertura 

vítrea (esquematização de palmeta).
Funcionalidade: Foi interpretado como tinteiro tendo em conta as suas semelhan-

ças morfológicas com outros exemplares produzidos em vidro. O vidrado que cobre as  
suas superfícies impediria que o barro poroso absorvesse a tinta. As diferentes cuve-
tes talvez servissem para conter tintas de diferentes cores.

Cronologia: Primeiras décadas do século XIII.
Paralelos: Torre Grossa de Jijona (Alicante) (Azuar Ruiz, 1985). É conhecido exem- 

plar da região do Irão com cronologia em torno aos séculos IX-X (Carboni, 2001: 143).
Bibliografia: Gómez, 2006; Gómez, 2014.

3.2.9.
Designação: Tinteiro.
Proveniência: Tavira (Almedina).
Contexto: Enchimento de silo.
Tecnologia: Pasta clara; cozedura oxidante; ENP abundantes de dimensão média; 

fabrico a molde.
Morfologia: Base plana, corpo rectangular. Apresenta na face superior cinco godés, 

sendo quatro circulares e um quadrado ao centro.

Tambor – Santarém.

Tinteiro – Alcáçova de Mértola.
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Dimensões: Altura: 5,5 cm; 
Largura: 7,5 cm; Comprimento: 
16,5 cm.

Ornamentação: Na face cen-
tral ostenta decoração escavada 
formando motivos arquitectónicos  
compatíveis com quatro arcos.

Funcionalidade: Tinteiro. Cada  
receptáculo poderia servir para conter cores diferentes.

Cronologia: Período islâmico. 
Bibliografia: Maia e Maia, 2012: 46.

3.3. Funcionalidade Indeterminada

3.3.1.
Designação: Vaso «de Tavira».
Proveniência: Tavira (Almedina).
Contexto: Habitacional. 
Tecnologia: Pasta vermelha pouco depurada; cozedura redutora/oxidante; frequen- 

tes ENP de dimensão variada.
Morfologia: Base plana, corpo troncocónico invertido, bordo introvertido sobre o  

qual assentam diversas figuras humanas e animais, lábio vazado.
Dimensões: Altura 36 cm; diâmetro máximo 42 cm.
Ornamentação: Aplicações plásticas representando pessoas e animais; pintura 

branca a marcar tatuagens nas figuras humanas, nos arreios do cavalo ou na ornamenta- 
ção do adufe; incisões visíveis na crina do cavalo, nas garras da tartaruga e no barrete e  
dedos de uma das figuras.

Funcionalidade: O bordo vazado, a existência  
da torre funil para colocação de água, a existência  
dos bicos vertedores e a preocupação com os ele- 
mentos representados constituem especificida-
des que fazem deste objecto uma peça com uma 
funcionalidade única, embora sejam muitas as 
interpretações que já lhe foram atribuídas e que ten- 
taremos sintetizar. Existem duas grandes linhas, 
uma que defende que seria uma pia de abluções 
ligada à Jihad (Gomes, 1998; Paulo, 2007) e outra  
que o interpreta como um objecto relacionado com  
um ritual mediterrânico de casamento (Maia, 
2004 e 2012; Torres, 2004; Rosselló-Bordoy, 
2006; Déléry, 2014; Gómez-Martínez, 2015).

Cronologia: Séculos XI-XII.
Paralelos: Almeria (Torres Balbas, 1945); 

Argélia (Golvin, 1965); Cieza/Múrcia (Navarro 
Palazón, 1986); Valencia (Lopes Elum, 1994); 
Alfabegueres em Valencia e Barcelona (Ray, 
2000); Silves (Gonçalves, 2008: 15 da Tabela 1);  
Sicília (Borgognoni e Nomi, 2008); Cordova 
(Salinas Plaguezuelo, 2012); Estepona/Málaga 
(Museu de Arqueologia).

Bibliografia: Gomes, 1998: 19; Torres, 2004; 
Maia, 2004: 73-166; Rosselló-Bordoy, 2006: 168;  
Paulo, 2007: 289-316; Maia, 2012; Déléry, 2014:  
398-399; Gómez-Martínez, 2015: 10-22.

3.3.2.
Designação: Pia de Abluções (?).
Proveniência: Tavira (Almedina).
Tecnologia: Pasta bege alaranjada e pouco 

depurada; cozedura oxidante; ENP abundantes 
de média dimensão; acabamento vidrado verde 
no interior.

Morfologia: Base plana, corpo hexagonal 
extrovertido, bordo extrovertido e lábio em aba.

Dimensões: Altura: 20 cm; largura máxima: 
44 cm.

Ornamentação: Estampilhada no bordo, 
apresenta motivos arquitectónicos incisos no 
corpo e flores de lótus incisas na base.

Tinteiro – Almedina de Tavira.

Vaso de Tavira – Almedina de Tavira.
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Funcionalidade: Peça que apresenta espe-
cificidades na sua morfologia que apontam para 
uma funcionalidade própria, como são os vários 
orifícios no bordo que ligam a uma espécie de 
«portas» existentes no corpo. A impermeabiliza-
ção promovida através do vidrado no interior de 
alguns dos objectos pode não ter relação com a 
sua função, tendo em conta que há exemplares 
que apresentam o vidrado apenas no exterior, 
como é o caso de um exemplar da Alcáçova de  
Silves (Gomes e Gomes, 2001: 104). Há um certo  
consenso em torno da ideia de que se trataria 
de uma pia de abluções, contudo, o exemplar da 
Alcáçova de Silves tem sido interpretado como  
queimador de perfumes (Gomes e Gomes: idem).

Cronologia: Séculos XII-XIII.
Paralelos: Tavira/Arrabalde (Maia e Maia, 

2012: 96); Silves/Alcáçova (Gomes e Gomes, 
2001: 104; Déléry, 2014); Silves/Arrabalde (Gon- 
çalves e Khawli, 2004: 190); Faro /Horta da  
Misericórdia (Gamito, 2007: 105); Moura/Cas- 
telo (Macias, Gaspar e Valente, 2013: 120) Ceuta  
(Hita Ruiz, 2005: 90-91).

Bibliografia: (Maia, 2003: 308).

3.3.3.
Designação: Pia de Abluções (?).
Proveniência: Silves (Castelo).
Contexto: Habitacional.
Tecnologia: Pasta bege acinzentada, cozedura  

oxidante, abundantes ENP.
Morfologia: Base plana, corpo hexagonal 

extrovertido, bordo extrovertido e lábio em aba.
Dimensões: Altura: 19,2 cm; largura máxima 

48 cm.

Ornamentação: Vidrado verde no exterior, traços incisos no bordo e motivos arqui-
tectónicos incisos e excisos no corpo.

Funcionalidade: Apresentado como queimador de perfumes (Gomes, 2003: 264-
-267), o objecto exibe vestígios evidentes de concreções calcárias no seu interior, o que  
nos remete para uma utilização mais relacionada com a contentorização de água, no 
entanto, são visíveis também alguns vestígios de fogo, o que nos leva a manter em aberto  
a funcionalidade do utensílio.

Cronologia: Séculos XII-XIII.
Paralelos: Tavira/Almedina (Maia, 2003: 308; Maia e Maia, 2012: 96); Tavira/Arra-

balde (Cavaco, 2011: CSM068); Silves/Arrabalde (Gonçalves e Khawli, 2004: 190);  
Faro/Horta da Misericórdia (Gamito, 2007: 105); Moura/Castelo (Macias, Gaspar e  
Valente, 2013: 120) Ceuta (Hita Ruiz, 2005: 90-91).

Bibliografia: Gomes e Gomes, 2001: 104; Gomes, 2003: 264-267.

3.3.4.
Designação: Pia de Abluções (?).
Proveniência: Palmela (Castelo).
Contexto: Habitacional.
Tecnologia: Pasta avermelhada com veio central cinzento, pouco depurada, coze-

dura redutora/oxidante. Apresenta superfícies externa e interna alisadas e pintura 
vermelha.

Morfologia: Fragmento de 
objecto de planta rectangular e 
paredes rectas (?).

Dimensões: Altura conservada: 
3,3 cm; comprimento máximo con-
servado: 8,4 cm.

Ornamentação: Bordo integral- 
mente decorado com motivos geométricos e fitomórficos incisos.

Pia de Abluções(?) – Almedina de Tavira.

Pia de Abluções(?) – Castelo de Silves.

Pia de Abluções(?) – Castelo de Palmela.
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Funcionalidade: Embora se trate de pequeno fragmento parece deter forma rec-
tangular pelo que se considera, com reservas, poder tratar-se de Pia de Abluções. 

Cronologia: 2.ª metade do século XII. 
Bibliografia: Inédito.

3.3.5.
Designação: Incensário (?).
Proveniência: Silves (Arrabalde Oriental).
Contexto: Superfície.
Tecnologia: Produzido a molde sobre pasta de cor laranja fina e muito bem depu-

rada com ENP muito finos e cozida em ambiente oxidante. Acabamento vidrado de cor  
melado escuro.

Morfologia: Base plana e pé troncocónico invertido, corpo rectangular (?) e pare-
des rectas.

Dimensões: Altura conservada: 7,7 cm.
Ornamentação: Apresenta esculpidos alguns orifícios, o que provoca um efeito 

ornamental compatível com losangos geminados. 
Funcionalidade: Tendo em conta a 

interpretação dada a outros recipientes 
semelhantes, nomeadamente na região de  
Múrcia (Navarro Palazón, 1986), julgamos  
poder tratar-se de um queimador de incenso  
ou incensário.

Cronologia: Período islâmico.
Paralelos: Lorca (Navarro Palazón, 1986:  

108, 109, 110); Múrcia (Navarro Palazón, 
1986: 256); Jerez de la Frontera (Museu de 
Arqueologia).

Bibliografia: Inédito.

3.3.6.
Designação: Pesos de Rede (?).
Proveniência: Lisboa (Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros).
Tecnologia: Cerâmica de cor alaranjada pouco depurada e com abundantes ENP.
Morfologia: Corpo lenticular côncavo com orifício central.

Dimensões: Comprimentos oscilam entre 
9,2 cm e 9,4 cm.

Ornamentação: Ligeira ondulação no corpo 
como se imitasse uma concha.

Funcionalidade: Tendo em conta a conhecida  
utilização de conchas do tipo Glycimeris sp como  
pesos de rede, julga-se de considerar a hipótese 
de estes objectos terem tido a mesma função, 
colmatando a inexistência de conchas suficien-
temente pesadas.

Cronologia: Período islâmico. 
Bibliografia: Matos, 1995: 39; Bugalhão 

Gomes e Sousa, 2003: 141 e 185.
Observações: No Núcleo Arqueológico da  

Rua dos Correeiros foram encontrados 15 objec- 
tos similares e foram recolhidas algumas peças 
semelhantes (inéditas) em sítios com ocupação  
islâmica na Baixa de Lisboa.

3.3.7.
Designação: Pesos de Rede (?).
Proveniência: Lisboa (Núcleo Arqueológico 

da Rua dos Correeiros) e Santarém (várias pro- 
veniências).

Tecnologia: Pasta laranja grosseira contendo  
abundantes ENP de grande dimensão.

Morfologia: Forma alongada, estreitando nos  
extremos, com reentrância central.

Dimensões: Comprimentos oscilam entre 11  
e 14 cm.

Funcionalidade: Tendo em conta a sua forma  
e a existência de rebaixamento central julga-se  
que o mesmo receberia uma corda que o amar-
rava à rede de pesca para a armar. Provável peso  
de rede.

Cronologia: Períodos Islâmico e Medieval 
Cristão.

Paralelos: Marques e Santos, 1996: 201.
Bibliografia: Inéditos.
Observações: Por vezes apresentam-se 

rolados e contam-se cerca de 10 exemplares  
de Lisboa, ocorrendo frequentemente em San-
tarém.

Incensário – Arrabalde Oriental de Silves.

Pesos de Rede(?) – Lisboa.
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Designação: Molde culinário (?).
Proveniência: Lisboa (Núcleo Arqueológico 

da Rua dos C orreeiros).
Contexto: Lixeira.
Tecnologia: Pasta laranja compacta e granu- 

losa, cozedura oxidante, contém ENP em abun-
dância e de grande dimensão.

Morfologia: Fundo plano.

Dimensões: Base com 11,5 cm.
Ornamentação: Bojo interno contendo profusas incisões e punções formando 

motivos fitomórficos, nomeadamente pinhas. No fundo interno ostenta motivo circu- 
lar geométrico do tipo estelar.

Funcionalidade: O objecto foi inicialmente integrado na categoria da loiça de  
mesa tendo em conta a sua profusa decoração; contudo, considerando, precisamente, 
a sua técnica decorativa, dever-se-á colocar a possibilidade de se tratar de loiça de  
cozinha, em que os elementos decorativos em relevo desempenhem a função de molde.

Cronologia: Séculos XI-XII.
Bibliografia: Bugalhão e Folgado, 2001: 123 e 142; Bugalhão, Gomes e Sousa, 

2007: 339-340.

3.3.9.
Designação: Tinteiros/Especieiros/Candis (?).
Proveniência: Castelo de Paderne, Alcáçova de Mértola, Alcáçova de Silves, Alme-

dina de Silves, Arrabaldes de Silves, Castelo de Moura.
Contexto: Diversos.
Tecnologia: Pastas que oscilam entre o vermelho, o laranja e o bege e superfícies 

vidradas que oscilam entre o bege esverdeado e o melado em várias gradações, 
cozeduras oxidantes e ENP de pequena dimensão.

Morfologia: Boca circular,  
bordo extrovertido curvo com  
lábio arredondado, bojo bitron- 
cocónico, carena baixa mar-
cada, base plana.

Dimensões: Alturas osci-
lam entre os 6 cm e os 3,5 cm e  
os diâmetros da boca entre os  
4 cm e os 3,5 cm e da base entre  
os 5 cm e os 4 cm.

Funcionalidade: Têm-se 
apontado três hipóteses inter-
pretativas: a primeira interpreta  
estes objectos como pequenos 
potes nos quais se objectivava  
a conservação de produtos que 
se armazenam em pequenas 
quantidades, como por exem-
plo as especiarias; a segunda, 
defendida por um dos nossos  
homenageados, Juan Zozaya, 
atribui-lhes como função a de lamparina, para iluminação, à semelhança de peças em 
vidro, em que faria flutuar o pavio num combustível líquido sobre um troço de cortiça 

Pesos de Rede(?) – Lisboa e Santarém.

Molde Culinário(?) – Lisboa.

Tinteiros/Especieiros/Candis(?) 
a) Alcáçova de Mértola; b) Alcáçova de Silves; c) Almedina de 
Silves; d) Arrabaldes de Silves.

a) b)

c) d)
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ou de um outro material flutuante (um resumo em Gómez, 2006: 275-276); e a terceira  
hipótese interpreta estes objectos como tinteiros. Analisadas as três hipóteses, que-
damo-nos pelo tinteiro, tendo em conta que a cobertura vítrea impediria que o barro 
poroso absorvesse a tinta. O investimento no vidrado talvez se não justificasse se o  
objectivo fosse guardar especiarias. Os exemplares que conhecemos no nosso terri-
tório também não evidenciam marcas de fogo, o que afasta a hipótese de se tratar de 
candil e um dos exemplares da Almedina de Silves mostra uma mancha escura que 
poderá ser compatível com tinta, o que só uma análise química poderia corroborar.

Cronologia: Séculos XII-XIII.
Paralelos: Córdoba (Fuertes, 2002: 136), Elvira (Cano, 1990: 30, fig. 6, lam. 10),  

Vascos (Izquierdo, 1994: 124) y Toledo (Retuerce, 1998: I 213-215). Em época 
almóada, encontramos em Saltés (Bazzana e Cressier, 1989: 63), Almería (Duda,  
1970: Abb. 2g), Denia (Gisbert, Bruguera y Bolufer, 1995: 167 y fig. 4.6), Mallorca  
(Rosselló, 1978: 72 e Rosselló Pons, 1983) e Mértola (Gómez, 2014). Tambem surge 
esta forma no século XII, no Sul de França, por exemplo nas escavações dos Alfares 
de Sainte Barbe (observação de Lucy Vallauri durante o VIeme Colloque International  
su La Céramique Médiévale en Méditerranée, Aix-en-Provence 13-18 novembre 1995).

Bibliografia: Inéditos.

3.3.10.
Designação: Tina.
Proveniência: Silves (Arrabalde Oriental).
Contexto: Artesanal.
Tecnologia: Pasta de cor laranja, algo grosseira; cozedura redutora a oxidante.
Morfologia: Base ligeiramente convexa, corpo troncocónico introvertido osten-

tando vários cordões plásticos; bordo espessado e plano.

Dimensões: Altura: 55 cm; diâmetro do bordo:  
86 cm; espessura das paredes: 6 cm.

Ornamentação: Aplicações plásticas que 
também podiam servir para reforçar o corpo da  
peça.

Funcionalidade: Os dois exemplares encon-
travam-se subterrados e ostentam espessa 
camada de cal nas paredes internas do objecto. 
Recipientes que poderiam servir para derregar  
cal ou estarem associados à industria de trata-
mento de peles. Parece que esta prática remonta 
ao período romano e, neste processo, a cal 
servia para atacar o que restava da epiderme e  
do tecido subcutâneo, ao mesmo tempo que 
aumentava e dilatava as fibras da derme, prepa-
rando-as para melhor absorverem o banho de 
tanino que se lhes seguia (Alarcão, 2004: 75).  
Na cidade de Zamora, a escavação realizada na 
Calle Zapatería n.ºs 28-30, mostrou a existência 
de um espaço artesanal dedicado ao tratamento 
de peles onde se observam diversos recipien-
tes de características semelhantes (Estremera e 
Sanchez, 2002: 145).

Cronologia: Séculos XI-XII.
Paralelos: Castelo de Silves (Gomes, 2007), 

dois recipientes aqui apresentados invertidos e 
interpretados como tannur; Monte Roncanito/
Reguengos de Monsaraz (Marques et alli, 2014: 
215). 

Bibliografia: Gonçalves, 2016: 294.
Observações: Existe exemplar incompleto  

que ostenta estrela de sete pontas grafitada no  
bordo, detendo este 77 cm de diâmetro.

3.3.11.
Designação: Fogareiro/Sublimador/Quei-

mador (?).
Proveniência: Silves (Arrabalde Oriental).
Contexto: Lixeira.
Tecnologia: Pasta de cor laranja fina e bem 

depurada, cozedura oxidante e ENP muito finos.
Morfologia: Base ligeiramente convexa, 

corpo troncocónico invertido, depósito ou Tina – Arrabalde Oriental de Silves.
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câmara de combustão com quatro perfurações 
laterais e o arranque de uma chaminé central; 
pequenas estruturas de suporte do tipo mamilo 
no interior, intervalados por orifícios. Orifício 
ovoide de grande dimensão aberto no exterior 
para alimentar depósito. Lábio de secção trian-
gular. Duas asas verticais do tipo fitiforme no 
arranque e topo de secção oval.

Dimensões: Altura: 17,7 cm; diâmetro do 
bordo: 25,5 cm; diâmetro da base 13,2 cm.

Ornamentação: Pintura branca consistente 
com três bandas horizontais junto à base e várias  
linhas a formar motivo ondulado no corpo da peça.  
Topo com duas linhas incisas encimadas por três 
bandas pintadas. No bordo, nos mamilos e nas  
asas observam-se pequenos traços pincelados.

Funcionalidade: A existência de ténues vestígios de fogo remete-nos para a pos-
sibilidade de ser um fogareiro, contudo, trata-se de forma algo diversa das diferentes 
morfologias conhecidas para esta função. A chaminé não se justificaria nem tão 
pouco a preocupação com a cuidada ornamentação. Por outro lado, a existência de  
câmara de combustão, de chaminé, de perfurações e de suporte para tampa ou cam-
pânula remete-nos para a possibilidade de se tratar de um queimador de essências ou 
um sublimador, tendo em conta a existência de todos estes elementos em exemplares 
que nos oferece a etnografia ou até em protótipos contemporâneos.

Cronologia: Período Islâmico. 
Paralelos: Objecto de morfologia semelhante mas de maiores dimensões no 

Museu de Arqueologia de Estepona (Málaga). 
Bibliografia: Inédito.

3.3.12.
Designação: Jarro vertedor com filtro. 
Proveniência: Silves (Almedina).
Contexto: Enchimento de Silo.
Tecnologia: Pasta de cor laranja de grão fino e bem depurada, cozedura oxidante 

e ENP muito abundantes e finos.
Morfologia: Base ligeiramente convexa; corpo globular com orifício circular no 

lado oposto à asa (arranque de bico vertedor); filtro com malha larga na intercessão 
interna do corpo com o colo; colo troncocónico invertido; bordo introvertido e lábio 
semicircular; uma asa vertical de secção oval.

Dimensões: Altura 16 cm; diâmetro do bordo: 23,5 cm; diâmetro de base: 10 cm.
Ornamentação: Pintura branca materializando, no corpo, dois conjuntos de bandas  

horizontais a flanquear motivo reticulado e, no interior do colo, bandas horizontais a  
flanquear possível motivo fitomórfico. O lábio apresenta banda horizontal contínua.

Funcionalidade: Esta tipologia de objectos, que em Silves são, pelo menos, quatro,  
oferece como especificidades morfológicas: a existência de um colo amplo e muito 

Fogareiro/Sublimador/Queimador(?) – Arrabalde Oriental 
de Silves.

Jarro Vertedor com Filtro – Almedina de Silves.
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3.3.14.
Designação: Vaso Morangueiro (?).
Proveniência: Silves (Almedina).
Contexto: Enchimento de Silo.
Tecnologia: Pasta de cor bege clara, fina e bem  

depurada, cozedura oxidante e ENP muito finos.
Morfologia: Base ligeiramente convexa com 

orifício central, corpo globular e três receptácu- 
los laterais ou vasos exteriores de forma ovoide, 
ladeados por dois orifícios rectangulares e diver- 
sos pequenos orifícios circulares, bem como dois  
outros verticais a configurar um V. Colo recto e  
lábio semicircular.

Dimensões: Altura: 19,4 cm; diâmetro do 
bordo: 22 cm; diâmetro da base: 14,5 cm.

Ornamentação: Pintura negra muito profusa 
configurando grandes círculos na parte inferior 
do corpo, encimados por banda de traços a 
formar reticulado. Colo com traços dispostos de  
forma a simular motivos fitomórficos. Lábio com  
sequência de traços dispostos verticalmente e  
receptáculos com diferente disposição dos moti- 
vos que se materializam em traços a configurar 
reticulados e outros a formar motivo fitomórfico.

Funcionalidade: A existência de perfuração 
no fundo e a existência de receptáculos laterais 
comunicantes com o corpo central mostram 
grandes afinidades com os vasos morangueiros 
contemporâneos, razão pela qual se apresenta tal  
funcionalidade para o presente objecto. 

Cronologia: Séculos XI-XII.

Vaso Morangueiro – Almedina de Silves.

aberto, como se no mesmo se devesse depositar uma qualquer substância; um filtro de  
malha muito larga; um bico vertedor, para escoar do interior uma substância líquida. Os  
mesmos evidenciam, também, uma vincada preocupação com a ornamentação, que é  
profusa e geométrica em três dos exemplares (o presente e os dois provenientes do  
Arrabalde Oriental), sendo que no outro exemplar surgem motivos menos frequentes no  
imaginário decorativo muçulmano, como são as figuras zoomórficas e antropomórfi- 
cas. O único exemplar conhecido fora de Silves, patente no Museu de Jerez de La Fron- 
tera, apenas é referido como jarro com filtro, no entanto, este tipo de objectos encerra um  
profundo mistério quanto à substância cuja transformação lhe estaria associada.

Cronologia: Séculos XI-XII.
Paralelos: Apenas se conhece um exemplar quase completo em exibição no Museu  

Arqueológico de Jerez de La Frontera e dois conjuntos de fragmentos do Arrabalde 
Oriental de Silves.

Bibliografia: Inédito.
Observações: O Arrabalde Oriental da Silves islâmica já tinha ofere- 

cido dois conjuntos de fragmentos do colo deste tipo de objectos, que  
não permitiram qualquer integração tipológica tendo em conta a espe- 
cificidade da sua forma (Gonçalves, 2008: 1 e 53 da Tabela 1).

3.3.13.
Designação: Jarro Vertedor com Filtro.
Proveniência: Silves (Almedina).
Contexto: Enchimento de Silo.
Tecnologia: Pasta bege pouco depurada, cozedura ligeiramente redutora a oxidante 

e ENP abundantes de dimensão média.
Morfologia: Base plana, corpo globular com dupla carena suave e arranque de filtro 

com malha larga na intersecção interna do corpo para o colo. Apresenta colo troncocó- 
nico invertido, bordo introvertido, lábio semicircular e uma asa vertical de secção oval.

Dimensões: Altura conservada: 12 cm; diâmetro do bordo: 22,5 cm; diâmetro da 
base: 10 cm.

Ornamentação: Pintura verme-
lha e acastanhada que mostra, no 
interior do colo, um motivo zoomór- 
fico compatível com pavão, um outro  
motivo de interpretação duvidosa 
(talvez antropomórfico) e vestígios  
de um terceiro motivo.

Funcionalidade: Ver objecto 
anterior.

Cronologia: Séculos XI-XII.
Paralelos: Ver objecto anterior.
Bibliografia: Inédito.

Jarro Vertedor com Filtro – Almedina de Silves.
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Paralelos: Não se conhecem em contextos  
islâmicos.

Bibliografia: Inédito.
Observações: Apesar de o morango ser já  

conhecido no mundo romano, é um fruto de difí- 
cil cultivo, pelo que só veio a ser difundido a partir  
do século XVII. Se notarmos que este objecto e os  
jarros de bico vertedor e filtro antes apresentados  
provêm do mesmo contexto arqueológico, não 
poderemos deixar de colocar a hipótese de estes  
objectos estarem relacionados com práticas expe- 
rimentais, eventualmente agrícolas ou medicinais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maioria destas peças é uma fonte de infor-
mação nova, susceptível de permitir aprofundar  
o conhecimento de a maioria destas peças é 
aspectos da vida quotidiana no Gharb al-Andalus  
em vários âmbitos: doméstico, agrícola, artesa-
nal, ritual, etc. Podem, deste modo, ser a única 
forma de documentar actividades para nós ainda  
desconhecidas ou ajudar-nos a caracterizar 
aspectos do quotidiano. De facto, há aspectos  
que só aparecem em fontes históricas muito 
específicas, fornecedoras de dados pontuais 
sobre a existência de objectos dedicados a um  
determinado uso, como são os tratados de hisba,  
de agricultura, retratos hagiográficos, poesia, 
entre outros. Contudo, e ainda que as fontes 
disponíveis possam dar conta da existência de 
alguns objectos cerâmicos destinados a deter-
minadas funções, só as fontes materiais conse- 
guem dar-nos informação sobre o aspecto físico  
das peças, a sua dispersão geográfica, a sua dia- 
cronia de utilização, as suas variantes tipológi-
cas, etc. Neste âmbito não poderemos deixar de  
sublinhar a circunstância do achado, no mesmo 
contexto arqueológico, de três objectos com espe- 
cificidades morfológicas muito raras (3.3.12, 
3.3.13 e 3.3.14), que nos levam a equacionar a  
hipótese de se tratar de utensílios ligados a prá-

ticas experimentais associadas à agricultura ou mesmo à medicina, mundo em que os  
utensílios que lhe estão associados são para nós quase completamente desconhecidos.

Para o aprofundamento destas problemáticas, seria importante cruzar as fontes histó- 
ricas com os objectos que nos oferece a investigação arqueológica, pelo que assume a  
maior importância o trabalho com arabistas que procurem informação sobre a existência  
de possíveis «vasos morangueiros» ou de outras peças de morfologias mais duvidosas. 

Este estudo, que assume essencialmente o objectivo da divulgação e se traduz em  
pouco mais do que um catálogo de peças raras deverá, no futuro, ser complementado  
com outras abordagens mais aprofundadas e com a constatação da existência de 
outros objectos similares que possam contextualizar melhor os seus usos. A título de  
exemplo, podemos referir o caso da peça «única» do «Vaso de Tavira», à qual, nos últi- 
mos anos, vieram juntar-se outros testemunhos que nos levam a equacionar novos 
aspectos da vida social do al-Andalus perspectivando renovadas hipóteses funcionais  
para este tipo de utensílios. 

E sobre a sua origem, terá o «Vaso de Tavira» a ver com o mundo berbere e com a  
chegada dos berberes Almorávidas e Almóadas ao Gharb? Serão estes objectos raros 
encomendas feitas por determinada clientela, destinadas a uma função muito especial?  
E se a especificidade da sua morfologia aponta para uma utilização em tarefas muito pró- 
prias, ao contrário de uma peça multifuncional, tratar-se-á de objectos com utilização  
exclusiva no meio urbano, onde os utensílios tendem a adaptar-se cada vez mais a tare- 
fas especializadas? E o mundo rural acompanhará esta evolução das formas cerâmicas?

Enfim, deixamo-vos com um conjunto bastante significativo de peças raras encon-
tradas no Gharb al-Andalus, umas de funcionalidade mais óbvia, outras para as quais 
só foi possível apresentar hipóteses interpretativas. Fica a intenção de continuarmos 
a trabalhar noutras abordagens e a expectativa de que a sua divulgação possa, não só 
contribuir para se reconstituirem outras parcelas do quotidiano das populações que 
habitaram este território, como para se cruzarem informações com outras regiões onde  
o domínio islâmico se instalou. 
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