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Apresentamos uma síntese da informação publicada sobre a cerâmica islâ‑

mica do Ġarb al ‑Andalus (por enquanto apenas de Portugal) objetivando a exis‑

tência de contextos sócio ‑territoriais, em conformidade com grupos cerâmicos 

coerentes no que respeita à forma, às técnicas de fabrico e à ornamentação. Um 

fator especialmente interessante é o contexto socioeconómico dos sítios de pro‑

veniência dos materiais, verificando ‑se uma acentuada diferença entre contextos 

rurais e urbanos, principalmente em períodos cronológicos mais recuados, que se 

atenua no final do domínio islâmico.
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ABSTRACT
We present a synthesis of the published data on the Islamic pottery from the 

Ġarb al ‑Andalus (limited to Portugal), defining the existence of socio ‑territorial 

contexts, in accordance with ceramic groups consistent in form, manufacturing 

techniques and ornamentation. An especially interesting factor is the socio‑

‑economic context of the sites where the materials come from, verifying a marked 

difference between rural and urban contexts, especially for earlier periods, which 

fade at the end of the Islamic period.

Keywords: Islamic Ceramics – Ġarb al ‑Andalus – distribution – evolution 

– techniques.
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INTRODUÇÃO
A Arqueologia islâmica no território português registou maior 

desenvolvimento apenas nas últimas décadas, embora sejam ainda escassos os 

projetos de investigação para este período. O Grupo CIGA (Cerâmica Islâmica do 

Ġarb al ‑Andalus) surge com o objetivo de sistematizar e divulgar a informação 

dispersa e segmentada existente sobre a cerâmica islâmica no atual território 

português. Verifica ‑se uma grande disparidade na qualidade da informação 

disponível decorrente: do reduzido conhecimento da cerâmica islâmica; da 

dificuldade da maioria dos arqueólogos em reconhecê ‑la; de áreas geográficas 

sem informação e da falta de uniformização na terminologia e nos critérios de 

representação gráfica. A necessidade de definir a funcionalidade dos objetos, as 

diferentes realidades produtivas no tempo e no espaço, a distribuição e o comércio 

com outras regiões, a criação de categorias cronológicas úteis e a elaboração de 

estudos de síntese são o grande móbil congregador deste projeto.

Com base nas lacunas existentes fixou ‑se como primeiro objetivo a criação 

de um corpus da cerâmica islâmica do Ġarb al ‑Andalus, para o qual foi concebida 

uma base de dados que utiliza terminologia uniformizada e critérios predefinidos 

de representação gráfica (Bugalhão et al., 2010) para identificar grupos cerâmicos 

coerentes, numa abordagem morfológica, técnica e ornamental. A reunião destes 

dados permitir ‑nos ‑á elaborar uma base cartográfica diacrónica da distribuição 

cerâmica, conduzindo à identificação de centros produtores locais, regionais ou 

suprarregionais e de rotas de circulação, reconstituindo redes de comércio regio‑

nal. A definição de produções através da análise de pastas ajudar ‑nos ‑á, também, 

a aprofundar estes objetivos.

Este corpus é alimentado, apenas, por objetos ou coleções já publicados (fig. 1) 

ou na posse científica dos autores. Nesta seleção serão prioritários os objetos pro‑
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venientes de contextos estratigraficamente fiáveis, evitando ‑se, na medida do possí‑

vel, peças com atribuição cronológica duvidosa ou de proveniência desconhecida.

Com base nesses estudos, apresentamos agora uma primeira aproximação à 

distribuição cronológica e territorial da cerâmica. Em termos cronológicos distin‑

guimos quatro fases: emiral, califal/taifas, almorávida e almóada, corresponden‑

tes a divisões discutíveis, nem sempre ajustáveis aos contextos em estudo, mas 

que nos servem como categorias de interpretação, úteis para ordenar a informa‑

ção disponível. Utilizaram ‑se quatro grandes unidades territoriais corresponden‑

tes a realidades geográficas e históricas de longa duração (Marca Inferior, Estuá‑

rios do Tejo e Sado, Alentejo e Algarve), distinguindo em cada uma a proveniência 

urbana ou rural dos conjuntos cerâmicos.

1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
O atual território português esteve sob domínio islâmico durante cinco 

séculos (de 712/715 a 1248/1250), durante os quais a sua história e geografia se 

moldaram aos diferentes ciclos políticos de al ‑Andalus e às oscilações de «fron‑

teiras» decorrentes dos avanços e recuos da Reconquista cristã. Neste espaço, que 

os muçulmanos designaram do Ġarb al ‑Andalus, espaço geográfico de Ocidente, 

incluía ‑se a antiga Lusitânia e a área mais ocidental da Bética (até Niebla/Huelva), 

estendendo ‑se, portanto, para além da atual fronteira de Portugal. Neste ocidente 

islâmico, o território setentrional foi nomeado de al ‑Taġr al ‑Ġarbī ou al ‑Adnā, 

«Marca Inferior», amplo espaço fronteiriço mais permeável à Reconquista.
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Fig. 1 – Quadro dos sítios arqueológicos com referências a cerâmicas islâmicas publicadas.
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O Ġarb «português», conquistado pelos exércitos árabes entre 712 e 715, sob 

comando de Mūsā b. Nus·ayr e ‘Abd al ‑‘Azīz, foi submetido por pactos de capitu‑

lação (Lisboa, Santarém e Coimbra) e pela força das armas (Beja e Ossonoba/

Faro), sendo que a maior parte do território continuou cristão/moçárabe e apenas 

as cidades ocupadas pela força tiveram presença de grupos árabes e governado‑

res militares, como foi o caso de Abū ‑Salāma em Beja (Picard, 2000, p. 25) e de 

al ‑Yamānī em Ossonoba, estabelecendo ‑se os iemenitas sobretudo na cidade de 

Silves (Domingues, 1997, p. 70). Mas, durante as primeiras décadas de ocupação 

– e perante a ausência de vestígios exógenos –, podemos inferir não ter havido 

substanciais ruturas na cultura material, nem nas estruturas de povoamento, sub‑

sistindo os centros urbanos preexistentes, os pequenos casais agrícolas dispersos, 

herdeiros de antigas villae, e os núcleos de povoamento em altura. Será na sequên‑

cia da revolta dos berberes na Galiza (em 740/743) e da vinda das tropas sírias, 

que novos grupos – jund do Egipto – se estabelecem no sul do Ġarb. Contudo, 

também para estes não há ainda o concordante registo arqueológico.

Em 752 estabelecem ‑se as primeiras províncias administrativas, sendo que, 

para o nosso território, apenas é indicada a kūra (distrito ou província militar) de 

Beja, onde anos depois (763 ‑764), opondo ‑se a ‘Abd al ‑Rah·mān I (755/756 ‑788), 

se desfraldam as bandeiras negras dos Abássidas, que se revoltam no Ġarb. Com 

o novo emir surgiram novas províncias militarizadas, como é o caso da kūra de 

Ossonoba, só agora autónoma de Beja. No entanto, também para a 2.ª metade do 

século, no atual estado da investigação, são inexistentes os vestígios arqueológi‑

cos em Beja e Ossonoba, aparecendo, porém, alguns registos materiais em Silves. 

Se no sul, com maior informação textual sobre a presença árabe, tem sido difícil 

identificá ‑la no terreno, mais problemático se torna esse reconhecimento no norte 

e centro do País, onde apenas Coimbra é referida por cronistas e geógrafos árabes. 

Acresce o facto de esta cidade nunca ter sido sede de kūra mas sim de um ‘amal, 

com conceito de «província» governada por um ‘amil (como o agens romano ou 

visigótico), cuja função principal seria arrecadar os impostos. E seria nessa função 

que a cidade era, no século ix, governada por berberes da tribo Mas·mūda, de que 

se destaca um Banū Dānis, que perdeu a cidade, em 878, quando esta foi tomada 

por Hermenegildo Guterres, ao serviço do rei astur ‑leonês.

Nos finais do século ix, também no Ġarb se estendem as revoltas da 1.ª Fitna 

que assolaram o al ‑Andalus, nomeadamente, as de Ibn Marwān e alguns dos seus 

companheiros de luta pela autonomia em relação a Córdova. No espaço mais 

setentrional, as fontes indicam que o rebelde de Mérida se terá fortificado em 

Lağdāniya (Idanha ‑a ‑Velha), mas o registo arqueológico tarda em reconhecer ves‑

tígios deste período. No sul, refira ‑se ‘Abd al ‑Malik, que se instala em Beja e for‑

tifica Mértola, e Yah·à b. Bakr, em Ossonoba, Šantamariya al ‑Ġarb (Faro), onde 

mandou reforçar as muralhas. Para esta fase final do período emiral (transição 
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século ix/x), são mais sólidas as menções textuais a cidades e fortificações (parti‑

cularmente no Muqtabis II de Ibn H· ayyān), ocorrendo alguns registos arqueológi‑

cos consentâneos, mormente com o advento das cerâmicas vidradas.

Com a chegada de ‘Abd al ‑Rah·mān III ao poder é relevante a sua ação pacifi‑

cadora sobre os territórios sublevados, o restabelecimento das fronteiras. No sul 

do Ġarb, destaca ‑se, em primeiro lugar, a recuperação de Évora (atacada, em 913, 

por Ordonho II) invocada numa epígrafe, datada de 914/915, que comemora a 

reconstrução da cidade. Em Beja, o rebelde ‘Abd al ‑Malik é destituído do poder 

e toda a sua família deportada para Córdova, tendo sido nomeado novo gover‑

nador e edificada uma qas·aba para sua residência (Crónica de ‘Arib, XXVI, p. 6). 

O emir seguiu depois para Faro (terá aí chegado em agosto de 919), onde Yah·yà b. 

Bakr se entregou pacificamente e, por conseguinte, manteve o governo da região 

(ibid, xxvii, p. 2). Por fim, estabeleceu o califado, em 929, e procedeu à organi‑

zação interna nomeando governadores no Ġarb «português», nomeadamente em 

Santarém, Lisboa, Alcácer do Sal, Évora, Beja e Ossonoba. Quanto à recuperação 

dos territórios de «fronteira», refira ‑se o facto de Coimbra continuar sob domí‑

nio cristão até às campanhas de al ‑Mans·ūr (986 e 987) e de ter ‑se realizado, em 

936, uma campanha militar na qual se recuperou o castelo de Trancoso. Esta 

fortificação, porém, regressa ao poder cristão (sendo indicada, em 950, no tes‑

tamento de D. Flâmula), para voltar ao domínio califal, em 981, nas campanhas 

de al ‑Mans·ūr, simultaneamente com Viseu. Será, portanto, na época califal que 

as fontes históricas e arqueológicas revelam maior informação, corroborada por 

numerosos registos de cerâmicas (mormente as decoradas em verde e manganés), 

presentes não só nas principais cidades e fortificações, mas também em muitos 

povoados rurais.

Nos inícios do século xi, com a guerra civil que se instala em Córdova 

(1009/1031), vários grupos oligárquicos regionais, que exerciam funções admi‑

nistrativas, afirmam a sua autonomia, o que leva à queda do califado. Formam ‑se 

principados independentes – os reinos de taifas –, de entre os quais se destacam, 

no território atualmente português: o de Mértola, com Ibn Tayfūr; o de Silves, com 

os Banū Muzayn e o de Šantamariyya al ‑Ġarb com os Banū Hārūn. Mas depressa 

acabam por ser anexados à grande taifa dos Abádidas de Sevilha, cujo território 

incluía também o distrito de Beja (terra natal do rei poeta al ‑Mu‘t·amid). Por seu 

turno, o reino taifa de Badajoz, sob governo dos Aftássidas, incluía, em «Portu‑

gal», as seguintes cidades e distritos: Elvas, Évora, Alcácer do Sal, Lisboa, Sintra, 

Santarém, Egitânia, Coimbra e Viseu. Mas a fragmentação de al ‑Andalus e as lutas 

internas entre os régulos taifas deram novo fôlego à Reconquista para sul do Douro 

e permitiram a Fernando Magno, rei de Leão, conquistar Lamego (e Tarouca), 

Balsemão e S. Martinho dos Mouros (em 1055/1057), Viseu, Penalva, Seia (em 

1057/1058) e Coimbra (em 1064). Sob o domínio taifa de Sevilha e de Badajoz, 
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as cidades, castelos e povoações rurais do Ġarb ter ‑se ‑ão desenvolvido e assiste ‑se 

a uma fase de grande dinamismo na produção de cerâmicas (mormente as deco‑

radas em verde e manganés e em corda seca).

Coincidindo com o período taifa, os almorávidas levam a cabo a unifica‑

ção religiosa e política do Magreb ocidental, estabelecem a sua capital em Aġmāt 
(1067), fundam Marrakech (1070) e criam um império berbere. Perante as cres‑

centes perdas a norte, os reinos de taifas sentem ‑se impotentes para impedir o 

avanço cristão. Após a conquista de Toledo (1085), os reis de Badajoz e de Sevilha 

pedem auxílio aos almorávidas, o que leva à intervenção de Yūsuf b. Tašfīn na 

Batalha de Zallāqa (1086). Ao sucesso obtido seguem ‑se as conquistas dos reinos 

taifas: Sevilha cai em 1091 e al ‑Mu‘t·amid é deportado para Aġmāt, onde morre 

em 1095; a anexação de Badajoz dá ‑se em 1094 e, no mesmo ano, os Almorávidas 

ocupam Lisboa. Al ‑Andalus converte ‑se em província, com capital em Sevilha, e 

o califa ‘Ali b. Yūsuf ainda empreende, em 1117, campanhas sobre Torres Novas, 

Penela e Coimbra, mas sem sucesso. Assim, o Ġarb da 1.ª metade do século xii 

contava (segundo al ‑Idrīsī) com as seguintes províncias: Balāta, correspondente 

ao Ribatejo e Estremadura a norte do Tejo, com as importantes cidades de Santa‑

rém e Lisboa; al ‑Qas·r/Alcácer, no Alentejo e Estremadura espanhola, com Alcácer 

do Sal, Évora, Beja, Badajoz, Mérida e Cória; al ‑Faqr, relativa ao extremo sul do 

Ġarb, com Silves e Mértola. Em todas estas cidades, assim como noutros núcleos 

urbanos e rurais, a arqueologia tem revelado importantes vestígios deste período, 

que coincide, por exemplo, com a difusão de cerâmicas decoradas a corda seca 

total e o início das estampilhadas.

Os meados do século xii são pautados por lutas internas e novo avanço cristão. Os 

Murīdūn revoltam ‑se no Ġarb, em 1143/1145 e precipitam o fim dos Almorávidas. 

Ibn Qasī subleva ‑se em Mértola, com o apoio tácito dos governadores de Silves e 

Beja, e os almóadas (grupo religioso berbere convertido em movimento político‑

‑militar) são chamados a intervir. Entretanto, zeloso pela independência do 

Ġarb, Ibn Qasī alia ‑se a Afonso Henriques, pelo que é assassinado em Silves, e a 

crise que se instala vem a favorecer o primeiro rei de Portugal que conquista, em 

1147, Santarém, Sintra, Lisboa, Palmela e Alcácer do Sal. Perante a instabilidade 

(segundas taifas, de efémeras autonomias), os almóadas conquistam Sevilha 

(em 1147) e voltam a reunificar, a partir de 1150/1156, o cada vez mais reduzido 

território de al ‑Andalus. No sul do Ġarb, depois de submeter Cacela, o exército 

de Abū Ya‘qūb Yūsuf I (1163 ‑1184) conquista a cidade taifa de Tavira, que se 

manteve em autonomia até 1167/1168. O emir ainda realiza uma campanha 

contra Santarém, sem sucesso, e morre no regresso a Sevilha. Por sua vez, Ya‘qūb 

al ‑Mans·ūr (1184 ‑1199), herdeiro de um vasto e próspero império, desloca‑

‑se a al ‑Andalus (1190/1191 e 1195) para fazer frente aos avanços castelhanos 

e portugueses: em 1189, o rei Sancho I, com auxílio de uma frota de cruzados, 
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apoderou ‑se de Silves e outras fortificações do Algarve litoral, que em 1191 

regressam ao domínio almóada. Anos depois, reforçam ‑se as defesas de Silves. 

O período almóada, de grande dinamismo económico e construtivo e de grande 

unidade cultural (patente também na grande homogeneidade das produções 

cerâmicas) tem o seu momento de apogeu na vitória de Alarcos (1195). Mas novas 

crises internas ocorrem (em al ‑Andalus e no Magreb) e o retrocesso começa com o 

desastre de Navas de Tolosa (1212). Outras autonomias se estabelecem (terceiras 

taifas), nomeadamente no reduzido ocidente islâmico, onde Ibn Mah·fūz· se torna 

régulo de Niebla e Silves. Porém, o fôlego renovado cristão depressa leva à queda 

deste principado, cabendo ao rei Afonso III a conquista definitiva do Algarve 

(1248/1250) e capitulando Niebla em 1262.

2. ASPETOS CRONOESPACIAIS DA CERÂMICA DO ĠARB AL ‑ANDALUS

2.1. Período Emiral (séculos viii ‑ix)
São ainda muito frágeis os conhecimentos sobre a cerâmica dos dois primei‑

ros séculos de presença islâmica no território português. Por um lado, nos sítios 

referidos pelas fontes escritas neste período (Egitânia, Beja ou Ossonoba), não 

foram encontrados, ainda, níveis estratigráficos desta época. Por outro lado, a 

ausência de estratigrafias com amostras significativas impede a identificação de 

sequências tipológicas próprias do nosso território que sirvam de referência.

2.1.1. Meio Urbano

Na Marca Inferior, apenas Conímbriga e Coimbra apresentam cerâmicas de 

época emiral embora em número reduzido (Catarino e Santos, 2012). Podemos 

salientar púcaros de fabrico manual e de torneado lento e ainda caneluras no colo 

e/ou no bojo, que se inscrevem em protótipos islâmicos, por vezes associados a 

padrões decorativos próprios dos modelos cristãos, tal como as asas puncionadas. 

A matriz islâmica está melhor representada na cerâmica pintada, com motivos 

decorativos a branco, apresentando ‑se a decoração no colo e bojo de panelas, 

púcaros, bilhas e cântaros. Os motivos predominantes são bandas horizontais 

e verticais, por vezes formando reticulado largo, séries de três bandas verticais 

entrecortadas por horizontais, traços oblíquos e segmentos de círculo.

Nos estuários do Tejo e Sado, apenas se constatam cerâmicas emirais nos 

castelos de Palmela e de Alcácer do Sal (Bugalhão e Fernandes, 2012), onde se 

encontram cerâmicas comuns tanto manuais como a torno, pintadas a verme‑

lho e incisas. Registe ‑se a identificação em Lisboa de um fragmento de cerâmica 

vidrada, em melado no interior e castanho ‑chocolate sobre motivos incisos no 

exterior, de tipo «Pechina», indício das ainda mal conhecidas cerâmicas emirais 
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desta cidade. Em Palmela, ocorrem também as pintadas a preto, impressas, com 

aplicações plásticas e vidrados em verde e melado esverdeado. Em Alcácer do Sal, 

registam ‑se igualmente cerâmicas vidradas.

No Alentejo, identificaram ‑se escassas cerâmicas emirais em Évora e em 

Mértola (Gómez, Grangé e Lopes, 2012). Reconhecem ‑se, sobretudo, panelas de 

perfil em S, globulares com colo cilíndrico, canelado ou não, em geral de asa 

única a torno, e jarrinhas globulares com colo cilíndrico e pintura a vermelho 

ou a branco. Contamos com dois fragmentos de jarrinho vidrado em melado no 

interior e castanho ‑chocolate sobre motivos incisos no exterior, com paralelos 

em Pechina, Almeria (Acién e Martínez, 1989) que testemunham os primeiros 

intercâmbios extrarregionais no século ix.

Para o Algarve, os testemunhos existentes referem ‑se a Silves (Gomes, 1988), 

não isentos de polémica (Catarino, et al., 2012). São identificadas cerâmicas 

manuais e a torno, frequentemente ornamentadas com pintura a branco, preto 

ou vermelho ou com aplicações plásticas. Também em Silves, encontramos dois 

exemplares de jarrinho vidrado em melado no interior e castanho ‑chocolate 

sobre motivos incisos no exterior, de tipo «Pechina».

2.1.2. Meio Rural

Os sítios emirais em âmbito rural são mais abundantes. A norte do Tejo 

encontramos exemplares em Trancoso (Ferreira, Lobão e Catarino, 2012), Ega em 

Condeixa ‑a ‑Nova (Revez, 2012) e Leiria (Catarino e Santos, 2012). No primeiro 

local, ocorrem panelas de perfil em S, púcaros de fabrico manual, decorados com 

caneluras, incisões (ondulados e em ziguezague) e caneluras, ou ténues aplicações 

plásticas alternando com impressões, por vezes com uma banda horizontal pin‑

tada a branco. Na Ega, as escavações revelaram cerâmicas do século ix de pastas 

escuras e grosseiras, fabricadas a torneado lento. Da torre de menagem do Castelo 

de Leiria, provêm testemunhos de inícios do Califado, ou mesmo do Emirato. São 

de referir escassos fragmentos de cerâmica comum, mormente cântaros e púcaros, 

destacando ‑se a decoração em caneluras e pintada a branco.

Nos estuários do Tejo e Sado documentou ‑se uma intensa ocupação rural, 

mas apenas foram publicadas as cerâmicas emirais do Alto do Senhor da Boa 

Morte e Castanheira do Ribatejo (Vila Franca de Xira), Alto do Cidreira e Caparide 

(Cascais), Alto da Queimada e Moinho da Fonte do Sol (Palmela) e Gruta do Forte 

do Cavalo, Lapa do Jerónimo e Serra da Azoia (Sesimbra) (Bugalhão e Fernandes, 

2012). Em Castanheira do Ribatejo, Serra da Azoia, Gruta do Forte do Cavalo, 

Moinho da Fonte do Sol e Alto da Queimada há cerâmicas a torno que convivem 

com produções manuais, e com motivos incisos, neste último sítio. As produções 

a torno apresentam, ocasionalmente, pintura branca na Gruta do Forte do Cavalo 

e no Alto do Senhor da Boa Morte, onde também se registam motivos incisos.
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Os sítios rurais emirais do Alentejo são poucos (Gómez, Grangé e Lopes, 

2012). Na área de implantação da barragem do Alqueva foram identificados sítios 

de cronologia incerta, na transição entre a Antiguidade Tardia e o período Califal. 

São sítios muito pobres, como Cabeçana 4, Monte Roncão 13, Monte Roncanito 

13 e Roncanito 10, em Reguengos de Monsaraz (Marques et al.,), que forneceram 

fabricos manuais ou torneados irregulares, de pastas muito pouco depuradas, de 

produção local, predominando os grandes contentores de alimentos e as panelas 

de perfil em S. Um candil vidrado a verde do Monte Roncanito 10, que constitui 

um elemento completamente excecional no conjunto das cerâmicas destes sítios 

rurais, poderá ser emiral. No Alentejo Litoral, o Castelo das Bouças e o Cemitério 

de Odemira/Várzea da Salamoa documentaram fragmentos de cerâmica rosada de 

textura friável, panelas de perfil em S e caçoilas de fundo plano, manuais; panelas 

a torno de base convexa; talhas com impressões de cordas; e cântaros, jarrinhas e 

bilhas de torneado rápido que podem apresentar pintura vermelha ou preta. No 

território de Mértola, dois pequenos casais rústicos (Queimada e Raposeira) têm 

ocupação dos séculos vii ‑x. O espólio cerâmico é muito reduzido, consistindo em 

fragmentos de terra sigillata clara e cerâmica comum de fabrico manual e a torno.

No Algarve, localizam ‑se vários sítios rurais, alguns fortificados (Catarino et 

al., 2012). No Algarve Oriental, no Castelo das Relíquias (Alcoutim), verifica ‑se 

o predomínio de cerâmica manual (potes e tampa circular com pega superior) 

e de torneado lento. Os motivos decorativos são caneluras no colo de púcaros 

e um fragmento de superfícies vidradas a verde, com paralelos em Pechina. No 

Castelo Velho de Alcoutim, o repertório formal inclui peças de fabrico manual 

e torno de rotação irregular, decorações com caneluras, incisões (ondulados 

e ziguezague) e cordões plásticos. Destaca ‑se ainda um fragmento de vidrado 

verde claro sobre decoração incisa (tipo «Pechina»?). Na cidade romana de Balsa 

(Torre de Ares, Tavira), registaram ‑se bordos de potes ou panelas de perfil em 

S, que podem reportar ‑se a uma fase entre a Antiguidade Tardia e os inícios da 

Alta Idade Média. A villa de Milreu (Faro) forneceu um conjunto de cerâmicas 

manuais, a torneado lento e rápido. Algumas peças de pastas claras (bilha e 

candis) têm motivos geométricos pintados a castanho. Em Tejo do Praio (Loulé), 

exumaram ‑se cerâmicas dos séculos ix ‑xi que incluem panelas, púcaros e jarrinhas, 

por vezes com pintura a branco, preto ou castanho sobre pastas claras. No Cerro 

da Vila (Loulé), documentam ‑se cerâmicas filiadas numa tradição tardo ‑romana: 

jarros trilobados, bilhas de bordo canelado e caçoilas com perfil contracurvado. 

No Algarve Ocidental, apenas no Castelo de Alferce (Monchique) e no sítio de 

Barradas (Lagos) surgiram cerâmicas manuais e a torno, as quais podem conter 

pintura vermelha, motivos incisos ou aplicações plásticas, e em Alferce pintura a 

preto (fig. 2).
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Fig. 2 – Cerâmica de época emiral (séculos viii ‑ix). Identificação dos sítios rurais: 1. Trancoso; 2. Ega; 3. Leiria; 

4. Alto do Senhor da Boa Morte; 5. Castanheira do Ribatejo; 6. Alto do Cidreira; 7. Caparide; 8. Alto da Queimada; 

9. Moinho da Fonte do Sol; 10. Setúbal; 11. Troia; 12. Gruta do Forte do Cavalo; 13. Serra da Azoia; 14. Torrão; 

15. Santa Catarina de Sítimos; 16. Monte Roncanito (vários); 17. Cabeçana 4; 18. Castelo de Vale de Gaios; 

19. Castelo das Bouças; 20. Cemitério de Odemira; 21. Queimada; 22. Raposeira; 23. Castelo das Relíquias; 

24. Castelo Velho de Alcoutim; 25. Balsa; 26. Milreu; 27. Tejo do Praio; 28. Cerro da Vila; 29. Castelo de Alferce; 

30. Barradas.
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2.2. Período Califal ‑Taifa (séculos x ‑xi)
A facilidade de identificação das cerâmicas de época califal ‑taifa permitiu 

o reconhecimento de um maior número de sítios deste período, continuando a 

predominar os sítios rurais.

2.2.1. Meio Urbano

Na Marca Inferior (Catarino e Santos, 2012), destacam ‑se Coimbra e Coním‑

briga, esta última já em franca decadência. Predominam a cerâmica comum, 

pintada, sobretudo a branco, alguns motivos de caneluras, incisões e punções, 

estas relacionadas com a Reconquista. Em Coimbra, ocorre ainda cerâmica vidrada 

melada, melada com traços de manganés, verde e manganés, corda seca parcial 

e total e, ainda, dois fragmentos de louça dourada. Em Santarém (Convento de 

São Francisco), recolheram ‑se cerâmicas dos séculos x ‑xi, com pouca variedade 

formal, produzidas a torno mas rudimentares, e escassos exemplares vidrados. 

Predominam as panelas, uma delas com asas puncionadas, decoração frequente 

a norte. Ocorre também decoração pintada a branco, incisões, cordões plásticos e 

um fragmento de verde e manganés.

Nos estuários do Tejo e Sado, documenta ‑se a presença califal ‑taifa em vários 

núcleos urbanos com destaque para Lisboa e Palmela (Bugalhão e Fernandes, 2012). 

Em Lisboa, foram identificados diversos contextos de época taifa que forneceram 

abundante loiça de cozinha, mesa e armazenamento, em cerâmica comum e pintada 

a branco; tigelas vidradas a melado, verde e castanho; tigelas e jarrinhas pintadas a 

vermelho e em verde e manganés, jarrinhas, jarros e garrafas em corda seca parcial. 

Para todos estes grupos (à exceção do verde e manganés) estão documentadas 

produções locais que coexistiam com importações. Também se regista cerâmica 

califal ‑taifa no Castelo de Sintra: um conjunto de peças de verde e manganés, 

cerâmicas pintadas a branco e a vermelho e algumas de corda seca (Coelho, 2012). 

No Castelo de Palmela, o panorama é mais completo, incluindo, para além dos 

tipos decorativos documentados em Lisboa, a corda seca total. Especial destaque 

merece uma tigela com motivo antropomórfico a verde e manganés. No Castelo de 

Alcácer do Sal, registaram ‑se cerâmicas pintadas a branco ou a vermelho e materiais 

vidrados que convivem com produções a verde e manganés e corda seca total e parcial.

No Alentejo, as principais cidades apresentam materiais deste período exce‑

tuando, estranhamente, Beja (Gómez, Grangé e Lopes, 2012). Em Moura, o espó‑

lio é diminuto, observando ‑se tigelas a verde e manganés, vidradas a melado e 

manganés e uma bilha e uma jarrinha meladas com traços de manganés. Em 

Évora, regista ‑se cerâmica pintada a branco, vidrados melados, melado e manga‑

nés, verde e manganés e corda seca parcial. Em Mértola, destacam ‑se os motivos 

de pintura branca, regra geral, com traços finos, e raros exemplares de pintura ver‑

melha ou preta, fruto do fabrico local, associados a tigelas com vidrado melado, 
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ou combinando fundo branco ou melado com motivos em manganés, copos e 

jarrinhas em corda seca parcial, e cerâmicas vidradas a verde e manganés.

No Algarve, documentam ‑se cerâmicas de época califal ‑taifa em Faro e Silves 

(Catarino et al., 2012), onde se destacam as panelas de corpo canelado e pintura 

a branco, tampas com e sem decoração pintada, tigelas meladas e a melado e 

manganés, ou com decoração a branco, copos e jarrinhas com pintura branca, e 

candis que podem apresentar decoração a corda seca parcial. Em Silves, verifica ‑se 

um leque diversificado de formas e decorações, entre as quais pintura a branco, 

vermelho ou preto, motivos incisos ou aplicações plásticas, vidrados a branco ou 

melado, por vezes combinando motivos em manganés ou verde e manganés.

2.2.2. Meio Rural

A Norte do Douro merece destaque um candil, sem contexto arqueológico, 

datado do século x, encontrado na Croca (Pedrantil, Penafiel). Possui depósito 

bitroncocónico, bem como asa que arranca do interior do bordo. No castelo de 

Trancoso, registam ‑se cerâmicas comuns, sobretudo formas fechadas com pintura 

a branco (Ferreira, Lobão e Catarino, 2012). Destaca ‑se um exemplar com cane‑

luras e pintura em finos traços horizontais e verticais, intercalados com séries de 

pontos, e um jarro com decoração incisa sob vidrado verde ‑escuro. No Paço da 

Ega (Condeixa ‑a ‑Nova), predominam as formas fechadas a torno, algumas com 

pintura a branco (Revez, 2012). O mesmo se verifica no Castelo da Sertã e na 

Gruta do Caldeirão (Tomar). Em Torres Novas, são referidas cerâmicas a torno, 

frequentemente com pintura a branco e a vermelho, e cerâmicas vidradas.

Nos estuários do Tejo e Sado registam ‑se muitos sítios rurais com ocupação 

neste período: Torres Vedras, Alto do Senhor da Boa Morte e Castanheira do Riba‑

tejo (Vila Franca de Xira), Vale Casal Mourão (Mafra), Colares (Sintra), Alcabide‑

che e Alto do Cidreira (Cascais), Quinta de Castros e Murfacém (Almada), Alto da 

Queimada e Moinho da Fonte do Sol (Palmela), Gruta do Forte do Cavalo, Lapa do 

Fumo, Lapa do Jerónimo, Praia dos Coelhos e Porto da Baleeira (Sesimbra), o Cas‑

telo de Coina ‑a ‑Velha e Setúbal (Setúbal) e Troia (Grândola) (Bugalhão e Fernan‑

des, 2012). Na maior parte destes sítios, estão presentes cerâmicas pintadas a branco, 

sendo rara a pintura a vermelho que encontramos em Mafra, Alto da Queimada, 

Alto do Senhor da Boa Morte, Setúbal e Almada. O verde e manganés e a corda 

seca parcial registam ‑se no Alto da Queimada e no Alto do Senhor da Boa Morte.

No Alentejo, os sítios rurais são escassos, bem como os materiais deste período 

(Gómez, Grangé e Lopes, 2012). No Castelo de Juromenha (Alandroal), as cerâ‑

micas datadas dos séculos x ‑xi são fragmentos melados, melados e manganés, um 

candil melado e um fragmento de verde e manganés. Na região de Reguengos de 

Monsaraz, refira ‑se o Monte Roncanito 10 e o Monte Roncanito 18 e Cid Almeida 

em Moura, com cerâmicas manuais e a torno. No Castelo de Noudar (Barrancos), 
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destacam ‑se duas jarrinhas, uma de corda seca parcial, outra com motivos incisos e 

alguns fragmentos de verde e manganés. No Castro da Cola (Ourique), foi encon‑

trada cerâmica comum, ocasionalmente com cordão digitado, pintura vermelha ou 

branca e vidrados melados e a verde e manganés. Em Serpa, destacam ‑se o Castelo 

e a villa de Cidade das Rosas onde este período está representado por cerâmica 

comum, ocasionalmente com motivos incisos, pintada a branco ou a vermelho, e 

vidrados: melados, brancos, melados com motivos a manganés e verde e manganés. 

No sítio fortificado de Vale de Gaios, foram evidenciadas cerâmicas comuns e um 

pequeno fragmento de tigela melada com traços de manganés. No h·is·n de Mesas 

do Castelinho (Almodôvar), recolheram ‑se panelas e púcaros idênticos aos de Mér‑

tola e Alcoutim. As jarrinhas e púcaros apresentam motivos pintados a branco, 

preto ou vermelho com traços finos. As tigelas são meladas, meladas com motivos 

em manganés e verde e manganés. Registou ‑se uma jarrinha em corda seca parcial. 

Na região de Mértola, os sítios de Raposeira e Costa 2 tinham cerâmica comum e, o 

primeiro, fragmentos melados.

No Algarve, observa ‑se uma ocupação continuada desde o período anterior, 

havendo a acrescentar os sítios de Monte Canelas (Lagos) e Alcaria de Aljezur (Cata‑

rino et al., 2012). No Castelo das Relíquias, destacam ‑se para esta fase as decorações 

em verde e manganés, em corda seca parcial e em melado, combinado ou não, com 

traços a manganés. O Castelo Velho de Alcoutim inclui um diversificado repertório 

formal e decorativo: caneluras, meandros incisos e ziguezague, cordões plásticos, 

pintura a branco, negro ou vermelho. Nas peças vidradas há decoração a verde e 

manganés, corda seca parcial e melado claro e traços a manganés. Os Alcariais de 

Odeleite (Castro Marim) testemunharam cerâmica comum, uma talha decorada 

com cordões digitados, cerâmica vidrada melada, alguma com pintura a manganés, 

a verde e manganés e fragmentos de candis, alguns com pingos verdes e outros em 

corda seca parcial. Em Vale do Boto (Castro Marim), podemos apontar cerâmicas 

incisas, pintadas, sobretudo a branco e vidrados melados, sem ou com decoração a 

manganés, verde e manganés e corda seca. Em Balsa (Tavira), destacam ‑se dois can‑

dis, um fragmento de panela e um púcaro globular, estes dois últimos com motivo 

digitado pintado. De salientar uma pequena bilha de corpo canelado e superfícies 

meladas e um candil incompleto, melado com escorrimentos de pintura. No sítio de 

Tejo do Praio, foram exumadas formas de cozinha e de mesa que podem apresentar 

pintura a branco, a preto ou avermelhado, vidrados melados, por vezes com deco‑

ração a manganés, verde e manganés e corda seca. No Cerro da Vila, destacam ‑se as 

tigelas vidradas meladas, com decoração a manganés ou em verde e manganés e jar‑

rinhas e panelas com decoração pintada a branco. Os sítios de Monte Canelas e Bar‑

radas (Lagos) e Alcaria de Aljezur apresentam cerâmicas torneadas, frequentemente 

com pintura a branco, preto ou vermelho ou com motivos incisos, e alguns vidra‑

dos: melado e manganés em Lagos e verde e manganés no Monte Canelas (fig. 3).
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Fig. 3. Cerâmica de época califal/taifa (séculos x ‑xi). Identificação dos sítios rurais: 1. Croca; 2. Trancoso; 3. Ega; 

4. Sertã; 5. Gruta do Caldeirão; 6. Torres Novas; 7. Torres Vedras; 8. Alto do Senhor da Boa Morte; 9. Castanheira 

do Ribatejo; 10. Vale Casal Mourão; 11. Colares; 12. Almoçageme; 13. Freiria; 14. Alto do Cidreira; 15. Alcabideche; 

16. Quinta de Castros; 17. Alto da Queimada e Moinho da Fonte do Sol; 18. Gruta do Forte do Cavalo e Lapa 

do Fumo; 19. Troia; 20. Praia dos Coelhos; 21. Porto da Baleeira; 22. Castelo de Coina -a -Velha; 23. Setúbal; 

24. Juromenha; 25. Monte Roncanito (vários); 26. Noudar; 27. Castro da Cola; 28. Serpa; 29. Cidade das Rosas; 

30. Castelo de Vale dos Gaios; 31. Mesas do Castelinho; 32. Raposeira; 33. Costa 2; 34. Castelo das Relíquias; 

35. Castelo Velho de Alcoutim; 36. Alcariais de Odeleite; 37. Vale do Boto; 38. Balsa; 39. Tejo do Praio; 40. Cerro da 

Vila; 41. Barradas; 42. Monte Canelas; 43. Alcaria de Aljezur.
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2.3. Período Almorávida (finais do século xi – primeira metade do século xii)
O Ġarb al ‑Andalus é especialmente ilustrativo para identificar as expressões 

materiais da primeira metade do século xii, pois foi durante este período que as 

suas principais cidades foram definitivamente inseridas na esfera de domínio cris‑

tão, abundando os contextos estratigráficos de abandono, bem datados por volta 

de 1147, data da conquista de Lisboa.

2.3.1. Meio Urbano

São especialmente relevantes as cerâmicas deste período no vale do Tejo, com 

importantes conjuntos do fim da ocupação islâmica da região (Catarino e San‑

tos, 2012, e Bugalhão e Fernandes, 2012). A Alcáçova de Santarém revelou um 

conjunto cerâmico considerável, de ampla diversidade formal e decorativa. Algu‑

mas peças vidradas foram decoradas a verde e manganés e a corda seca parcial e 

total. A pintura a branco é maioritária, estando também presentes a decoração 

incisa e as caneluras. Em Sintra, documentam ‑se cerâmicas pintadas a branco e a 

vermelho aliadas a peças em corda seca total e parcial. O conjunto de Lisboa é o 

mais notável, destacando ‑se os contextos de produção, nos quais se documenta 

cerâmica comum, pintada a branco e a vermelho, vidrada (tigelas carenadas e 

candis de bico facetado), por vezes sobre estampilha, e corda seca parcial. Nas 

cerâmicas encontradas nesta cidade documentam ‑se, também, objetos vidrados 

a verde, branco ou melado, sendo que estes dois últimos podem aparecer com‑

binados com motivos em manganés, em verde e manganés e em corda seca total. 

Salientam ‑se os exemplares que combinam vidrado melado com traços em man‑

ganés, com motivos estampilhados sob o revestimento vítreo. Nos Castelos de 

Palmela e Alcácer do Sal, encontramos um diversificado conjunto de cerâmicas 

com presença de decorações pintadas a branco, vermelho ou preto e vidradas a 

verde, branco, melado ou castanho, por vezes aliadas com traços em manganés, 

em verde e manganés e em corda seca total e parcial.

No Alentejo, documenta ‑se cerâmica deste período sobretudo em Évora, Beja, 

Moura e Mértola (Gómez, Grangé e Lopes, 2012). Em Évora e Moura, recolheram‑

‑se apenas fragmentos de tigelas de corda seca total e vários candis que, por vezes, 

apresentam corda seca parcial.

As cerâmicas de Beja são um candil e várias tigelas vidradas em melado e 

melado e manganés. É assinalável o espólio do século xii de Mértola, especial‑

mente a coleção de corda seca total, mas também candis de bico muito facetado, 

panelas com carenas pronunciadas no ombro e caçoilas carenadas. Entre as téc‑

nicas decorativas dominam a pintura a branco, vermelho ou preto, a corda seca 

parcial e total, os vidrados melados, por vezes combinando com traços de man‑

ganés, subsistindo ainda o verde e manganés. Surgem os primeiros exemplares de 

reflexo metálico.
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No que ao Algarve diz respeito, as principais cidades apresentam conjuntos 

importantes deste período (Catarino et al., 2012). Em Tavira, sobressai o 

denominado Vaso de Tavira que convive com cerâmica comum pintada a branco, 

vermelho ou preto, vidrada a melado (com ou sem traços de manganés), candis e 

cerâmica com decoração em corda seca. Para Faro, aumenta a diversidade tipológica 

e funcional, a par de uma uniformidade de técnicas decorativas, predominando a 

pintura. Em Loulé, ao diversificado repertório formal associa ‑se alguma cerâmica 

manual e, sobretudo, peças decoradas com pintura a branco. Para os vidrados, 

destaque para as tigelas carenadas que podem apresentar decoração interna a 

manganés. Também em Silves, o conjunto é técnica e formalmente diversificado, 

evidenciando ‑se a cerâmica vidrada em múltiplas combinações: branco, branco e 

verde, branco e manganés, melado, melado e manganés, verde e corda seca total e 

parcial. De salientar, ainda, tigelas decoradas a verde e manganés com motivos de 

estilo esquemático, muito característicos da primeira metade do século xii.

2.3.2. Meio Rural

No período Almorávida assistimos, aparentemente, a uma redução do 

número de sítios rurais. Alguns casais rústicos desaparecem, tendo continuidade 

apenas os núcleos de maiores dimensões.

Nos estuários do Tejo e Sado documentam ‑se os sítios de Alto do Senhor da 

Boa Morte (Vila Franca de Xira), Vale Casal Mourão (Mafra), Caparide e Cascais 

(neste concelho), Quinta de Castros (Almada), Lapa do Fumo, Castelo de Sesim‑

bra, Setúbal e Creiro (Setúbal), com presença de pintura a branco, à exceção da 

Quinta de Castros e Creiro. As cerâmicas pintadas a vermelho aparecem apenas 

em Vale Casal Mourão e Quinta de Castros. As vidradas surgem unicamente na 

Quinta de Castros, Lapa do Fumo e Creiro; corda seca parcial em Cascais e no Alto 

do Senhor da Boa Morte e, finalmente, ocorrem estampilhas no Alto do Senhor 

da Boa Morte e na Quinta de Castros.

No Alentejo, assistimos a uma situação semelhante, com sítios de época 

califal ‑taifa a desaparecer, sendo de momento escassos os contextos deste período 

(Gómez, Grangé e Lopes, 2012). No Castelo de Juromenha, regista ‑se um frag‑

mento de candil vidrado melado e um fragmento em corda seca total. No Castelo 

de Noudar, foram descobertas panelas bitroncocónicas com carena pronunciada 

no ombro, fragmentos de corda seca total e uma jarrinha de corda seca parcial. 

No Castelo de Serpa, para além de fragmentos pintados a branco ou com motivos 

incisos, destaque para as tigelas vidradas em melado, em melado ou branco com 

motivos em manganés e jarrinhas em corda seca parcial e em vidrado verde. Na 

Cidade das Rosas, os elementos mais destacados são a cerâmica pintada a branco 

ou a vermelho, fragmentos em corda seca total ou parcial e vidrados a branco ou 

melado, por vezes combinados com motivos em manganés. Alcaria Longa (Mér‑
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tola) forneceu cerâmica comum e/ou pintada a branco, vidrada a melado, melado 

com motivos em manganés e verde. Especial destaque para candis em corda seca 

parcial. No Castelo de Vale de Gaios (Odemira), destacam ‑se as caçoilas carena‑

das de bordo extrovertido com inflexão marcada.

No Algarve, também desaparecem alguns sítios de época califal ‑taifa mas sur‑

gem alguns assentamentos novos (Catarino et al., 2012). No Castelo das Relíquias 

e no Castelo Velho de Alcoutim, algumas peças vidradas a melado com decoração 

a manganés, nomeadamente uma tigela com motivo epigráfico e uma jarrinha de 

corda seca com filtro, datarão deste período. No Montinho das Laranjeiras (Alcou‑

tim), evidenciam ‑se fragmentos de tigelas vidradas meladas, podendo apresentar 

traços a manganés. Nos Alcariais de Odeleite, regista ‑se cerâmica vidrada melada, 

alguma com pintura a manganés, uma tigela de corda seca total e fragmentos 

de candis, alguns com pingos verdes, outros em corda seca parcial. No Vale do 

Boto (Castro Marim), as cerâmicas apresentam um amplo repertório formal e 

variedade de fabricos que incluem fragmentos de taças decoradas a corda seca e 

um fragmento de tigela com estampilhas sob o vidrado melado com segmentos 

de círculo em manganés, combinação técnica que só encontramos em Lisboa. Em 

Balsa, destacam ‑se uma bilha de corpo canelado e superfícies meladas e um can‑

dil com vestígios de melado e escorrimentos de pintura. Na Alcaria do Cerro da 

Mesquita (São Brás de Alportel), a cerâmica apresenta motivos pintados a negro, 

superfícies vidradas a melado, por vezes com decoração a óxido de manganés 

ou corda seca total. Por último, no Castelo da Nave (Monchique) e no Ribat da 

Arrifana (Aljezur), estão presentes as produções com pintura branca, os motivos 

incisos e os vidrados em melado (fig. 4).

2.4. Período Almóada (segunda metade do século xii – primeira metade do 
século xiii)

Nesta última etapa o Ġarb «português» encontra ‑se reduzido aos territórios 

a sul do Tejo, predominando os núcleos urbanos e os rurais fortificados. O pano‑

rama cerâmico é tipologicamente muito variado mas simultaneamente homo‑

géneo. Algumas formas e técnicas ornamentais encontram ‑se em todos os sítios, 

como os motivos estampilhados e a caçoila conhecida na bibliografia espanhola 

como de costillas, muito característica em época tardo ‑almóada. No último quar‑

tel do século xii, são abandonados os candis e em época tardo ‑almóada só encon‑

tramos as candeias, ocasionalmente sobre pé alto.

2.4.1. Meio Urbano

Com a recuperação do estuário do Sado pelos almóadas, a Península de 

Setúbal mantém ‑se na esfera do al ‑Andalus até aos finais do século xii (Bugalhão e 

Fernandes, 2012). No Castelo de Palmela, surgiram cerâmicas pintadas a branco 
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Fig. 4 – Cerâmica de época almorávida (finais do século xi – primeira metade do século xii). Identificação dos sítios 

rurais: 1. Vale Casal Mourão; 2. Cascais; 3. Frielas; 4. Caparide; 5. Alapraia; 6. Alcabideche; 7. Alto do Senhor 

da Boa Morte; 8. Castelo de Sesimbra; 9. Lapa do Fumo; 10. Setúbal; 11. Castelo de Coina -a -Velha; 12. Creiro; 

13. Quinta de Castros; 14. Almada; 15. Castelo do Torrão; 16. Juromenha; 17. Noudar; 18. Serpa; 19. Cidade das 

Rosas; 20. Castelo de Vale dos Gaios; 21. Alcaria Longa; 22. Castelo das Relíquias; 23. Castelo Velho de Alcoutim; 

24. Montinho das Laranjeiras; 25. Alcariais de Odeleite; 26. Vale do Boto; 27. Balsa; 28. Cerro da Mesquita; 

29. Castelo da Nave; 30. Ribat da Arrifana.
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e a vermelho, associadas a vidrados verdes e estampilhados, um deles com 

a h−amsa. No Castelo de Alcácer do Sal, encontramos um repertório variado de 

cerâmicas comuns e pintadas a branco. Nas cerâmicas vidradas, destacam ‑se os 

estampilhados sob vidrado melado e verde. De assinalar a presença de um candil 

de disco impresso, fragmentos de cerâmica esgrafitada e uma peça moldada com 

reflexo metálico.

Pouco sabemos das cerâmicas almóadas de Évora (Gómez, Grangé e Lopes, 

2012), facto explicado pelo reduzido período de tempo que a cidade se man‑

teve sob domínio almóada. Até à data apenas se constatam talhas estampilhadas. 

O conjunto mais completo de Beja data deste período e integra caçoilas carenadas 

brunidas, ocasionalmente com várias asas verticais, jarrinhas de pasta branca com 

paredes de casca de ovo e filtro, jarras e tigelas vidradas a branco, verde, melado e 

melado com motivos a manganés, fragmentos de corda seca total, uma candeia de 

pé alto, talhas estampilhadas, em alguns casos com vidrado verde. O espólio de 

Mértola constitui o conjunto mais completo do Ġarb al ‑Andalus. No âmbito for‑

mal merece destaque as talhas e respetivos suportes e tampas. Surgem dois tipos 

novos de panelas: de corpo globular, muito difundidas e de corpo troncocónico, 

características de Mértola. Destacam ‑se, também, pela sua profusão, a caçoila de 

costillas, a novidade dos vidrados em peças de cozinha e a generalização dos foga‑

reiros e os pequenos alguidares de pequenos pés cónicos. As tigelas apresentam 

carenas acusadas e pé anelar alto e diagonal. Outra inovação é a lanterna, fechada 

com um orifício frontal. Encontram ‑se aqui todas as técnicas ornamentais docu‑

mentadas no período.

No Algarve, assiste ‑se neste período ao crescimento populacional e urbano 

(Catarino et al., 2012). Em Cacela Velha, identificam ‑se caçoilas de costillas, 

com ou sem vidrado e uma jarrinha com carena pronunciada no ombro. No 

que concerne à ornamentação, estão presentes a pintura a branco, a incisão, as 

caneluras, os vidrados e as estampilhas. É grande o repertório cerâmico almóada 

de Tavira, onde estão presentes candeias (por vezes sobre pé elevado), caçoilas 

de costillas e cerâmica comum com pintura a branco, a vermelho ou a negro. 

Merecem especial destaque as peças vidradas a verde (por vezes estampilhadas) e 

a melado (por vezes com motivos pintados a manganés), um bocal de poço com 

motivos epigráficos e vegetalistas realizados em corda seca total. Os materiais de 

Faro consistem em grandes talhas vidradas a verde, caçoilas vidradas a castanho, 

tigelas meladas com decoração a manganés, cerâmicas a corda seca parcial, ou 

vidradas a melado ou verde, e candis por vezes melados. Em Loulé, refiram‑

‑se caçoilas carenadas com duas asas e de costillas, bules (podendo apresentar 

pintura a branco), tigelas hemisféricas ou carenadas e pé anelar, meladas, (com 

ou sem motivos a manganés), cântaros com caneluras e fundo em ônfalo, candis, 

fogareiros, pequenos potes de asas múltiplas, com ou sem vidrado castanho ou 
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pintura a branco e, finalmente, as talhas estampilhadas, normalmente cobertas 

por vidrado verde. Em Albufeira, são de assinalar igualmente bules, caçoilas de 

costillas e talhas estampilhadas. No que concerne à decoração, estão presentes as 

caneluras, a pintura a branco ou preto e os vidrados verdes e melados, alguns 

com pintura a óxido de manganés. Por último, em Silves, documenta ‑se um 

variadíssimo repertório formal ornamentado com um leque alargado de técnicas 

entre as quais se destaca a pintura a branco, a preto e a vermelho, motivos incisos 

e aplicações plásticas sobre os grandes recipientes, corda seca total e parcial, todas 

as combinações de vidrado (branco, melado e verde, por vezes cobrindo temas 

incisos ou estampilhados, e bicromáticos em branco e manganés, branco e verde 

ou melado e manganés) e o reflexo metálico, por vezes sobre temas moldados.

2.4.2. Meio Rural

O povoamento muda, neste período, no Alentejo (Gómez, Grangé e Lopes, 

2012) e no Algarve (Catarino et al., 2012), surgindo novos aglomerados de dimen‑

sões consideráveis e, sobretudo, estabelecimentos fortificados.

No Alentejo, o Castelo de Montemor ‑o ‑Novo forneceu fragmentos de cerâ‑

mica comum com traços de pintura branca e de talha com motivos estampilha‑

dos de rosetas e h−amsa. No Castelo de Juromenha, registou ‑se a asa de um copo 

vidrado a verde com motivo estampilhado. No Castelo de Noudar, documentam‑

‑se fragmentos de talha com motivos estampilhados, panelas bitroncocónicas com 

pronunciada carena no ombro, caçoilas com superfícies brunidas e um cantil. No 

Castelo de Aljustrel, encontramos cerâmica comum, em muitos casos pintada a 

branco ou vermelho, vidrados melados ou verdes, ocasionalmente com temas 

incisos ou estampilhados sob o revestimento vítreo. São frequentes as caçoilas 

de costillas. O conjunto do Castro da Cola caracteriza ‑se pela presença de motivos 

estampilhados, ocasionalmente com revestimentos vítreos e decorações em corda 

seca total.

No Algarve, a Aldeia dos Mouros (Vaqueiros, Alcoutim) revelou uma bilha 

com escorridos de vidrado verde, corda seca parcial, tigelas vidradas meladas e 

decoração a manganés. No Montinho das Laranjeiras, ocorre igualmente cerâmica 

vidrada, nomeadamente tigelas carenadas em melado escuro com traços de man‑

ganés. Do fim da ocupação dos Alcariais de Odeleite, destacam ‑se uma talha com 

cordões plásticos e estampilhas, peças meladas, algumas com pintura a manga‑

nés, uma tigela decorada com estampilhado sob vidrado melado e caçoilas de cos‑

tillas. No Vale do Boto, destacam ‑se as tigelas carenadas vidradas, por vezes com 

traços em manganés. Alguns materiais de Balsa são enquadráveis nesta fase, caso 

de dois bocais de cântaro e de uma bilha. No Castelo de Salir (Loulé), marcam 

presença as caçoilas de costillas, as talhas estampilhadas, os potes quase cilíndricos 

e de caneluras, jarrinhas de casca de ovo e as candeias, ocasionalmente de pé alto. 
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Fig. 5 – Cerâmica de época almóada (segunda metade do século xii – primeira metade do século xiii). Identificação 

dos sítios rurais: 1. Creiro; 2. Montemor -o -Novo; 3. Juromenha; 4. Noudar; 5. Aljustrel; 6. Castro da Cola; 7. Aldeia 

dos Mouros; 8. Montinho das Laranjeiras; 9. Alcariais de Odeleite; 10. Vale do Boto; 11. Castelo de Salir; 12. Castelo 

de Paderne; 13. Arge; 14. Ribat da Arrifana; 15. Castelo em Aljezur.
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A nível ornamental, regista ‑se a pintura a branco e preto e vidrados, por vezes com 

traços a manganés, estampilhas ou incisões. No Castelo de Paderne (Albufeira), 

há um conjunto coeso de cerâmicas entre as quais as caçoilas carenadas (incluí‑

das as de costillas), tigelas vidradas meladas ou verdes, por vezes com motivos 

estampilhados, pequenos potes de corpo troncocónico, cântaros, ocasionalmente 

com fundo em ônfalo ou/e decorados a manganés, fragmentos de talhas estampi‑

lhadas vidradas a verde e um pequeno alguidar/bacia em corda seca. No sítio de 

Arge (Portimão), documenta ‑se um conjunto diversificado de cerâmicas pintadas 

a branco, vermelho ou preto, vidrados melados ou verdes, associados em alguns 

casos a motivos a manganés ou temas estampilhados. Finalmente, um panorama 

semelhante encontra ‑se no Ribat da Arrifana e no Castelo em Aljezur (fig. 5).

ASPETOS TÉCNICOS E ORNAMENTAIS DA CERÂMICA 
DO ĠARB AL ‑ANDALUS

Na sequência da análise dos conjuntos cerâmicos identificados no âmbito 

geográfico e cronológico em estudo, podem delinear ‑se algumas conclusões rela‑

tivamente às categorias técnicas e ornamentais em presença.

A cerâmica manual e de torneado lento é geralmente associada à produção 

local, pouco sofisticada tecnologicamente, mas surge sempre relacionada com 

outras produções. Da análise efetuada, confirma ‑se que a frequência destas peças 

é mais incidente no período emiral e em contextos rurais (por vezes com decora‑

ção incisa de motivos ondulados no ombro) embora também surja nas restantes 

fases e nas cidades.

A cerâmica comum, naturalmente, apresenta uma disseminação crono‑

lógica e geográfica total, o que impede qualquer tipo de abordagem analítica. 

Mesmo nos casos em que a sua presença não está referenciada na bibliografia, 

pressupõe ‑se a sua existência. Trata ‑se de uma categoria técnica de consumo alar‑

gado, produzida decerto em todas as olarias locais, com recurso a conhecimentos 

e tradições autóctones e com assimilação permanente de influências exteriores, 

nomeadamente nas cidades.

A cerâmica com decoração incisa surge no Ġarb desde o período emiral. 

Alcança a sua maior expressão geográfica no período califal ‑taifa, tanto em con‑

textos rurais como urbanos. Parece reduzir um pouco a sua presença nos períodos 

seguintes, restringindo ‑se essencialmente às cidades. Refere ‑se a produções locais 

e regionais. Os motivos são ondulados e ziguezague.

A cerâmica decorada com aplicações plásticas surge por todo o território em 

estudo, tanto em ambiente urbano como rural, apresentando expressão modesta 

em todas as fases, com algum crescimento no período almóada. Refere ‑se essen‑

cialmente a produções locais e regionais.
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A cerâmica pintada a branco é considerada o elemento mais distintivo da 

cerâmica islâmica no Ġarb, sendo um dos «fósseis indicadores» da presença de 

ocupação neste período. Apesar de aqui tratados de forma global e geral, sob a 

denominação de pintura a branco, engloba ‑se uma grande variedade de estilos, 

motivos e formas, que estão longe de constituir um conjunto uniforme ao 

longo dos cinco séculos em estudo. Por outro lado, já há muito se vislumbra 

que, em muitos casos (nomeadamente em meios rurais), os conjuntos cerâmicos 

islâmicos não incluem cerâmica pintada a branco, verificando ‑se a necessidade 

de aprofundar o estudo da origem, difusão (cronológica e geográfica) e evolução 

técnica e estilística desta categoria. As produções mais antigas poderão ser 

importadas e de consumo esporádico mas, nas fases seguintes, as cerâmicas são 

essencialmente de produção local e regional e destinam ‑se ao consumo alargado 

das populações urbanas e, em alguns casos, rurais. Por vezes, apresenta também 

decoração incisa ou com aplicações plásticas, numa situação que parece referir ‑se 

a especificidades pontuais da produção local, sem que para já se lhes possa atribuir 

algum significado ao nível da incidência cronológica e geográfica. No período 

emiral, verifica ‑se uma escassa ocorrência desta cerâmica. A difusão alargada desta 

técnica decorativa no Ġarb parece ocorrer no período califal ‑taifas, com maior 

incidência na região de Lisboa e estuário do Sado. De salientar a ausência de pintura 

a branco em alguns sítios rurais. No período almorávida, observa ‑se um aumento 

da incidência desta técnica relativamente ao panorama anterior. Esta realidade 

sugere uma difusão a partir de circuitos comerciais no período califal ‑taifa, à qual 

se seguiu, no período almorávida, uma crescente implantação de centros oleiros 

localizados nas principais cidades para abastecimento preferencial das mesmas 

e dos territórios sob sua influência. Este modelo foi já verificado na cidade de 

Lisboa (Bugalhão et al., 2008, p. 132). No período almóada, praticamente todos 

os sítios estudados registam a presença de pintura a branco. Há ainda a referir que 

esta técnica e este repertório decorativo persistem nos territórios reconquistados, 

sendo habitualmente considerados de «tradição islâmica». Os temas decorativos 

são predominantemente pinceladas, dedadas e geométricos (bandas de traços 

paralelos horizontais, verticais, oblíquos e ondulados, reticulado, semicirculares 

e espirais) a partir de época almorávida (fig. 6).

A cerâmica pintada a vermelho é uma categoria técnica associada a 

importações e a produções regionais, em ambos os casos de consumo não 

alargado. Esta loiça surge no Ġarb desde o período emiral, durante o qual a sua 

presença se restringe ao estuário do Sado (Palmela e Alcácer de Sal), Mértola e 

Algarve, essencialmente em contexto urbano (com algumas exceções no Algarve). 

No período califal ‑taifa, a pintura a vermelho surge em cerca de metade dos sítios 

estudados, penetrando nas cidades do estuário do Tejo (Santarém e Lisboa), 

com indícios de uma razoável distribuição nos territórios rurais dos estuários de 
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Fig. 6 – Cerâmica pintada a branco. Identificação dos sítios rurais: 1. Trancoso; 2. Belmonte; 3. Ega; 4. Leiria; 

5. Sertã; 6. Torres Novas; 7. Torres Vedras; 8. Castanheira do Ribatejo; 9. Alto do Senhor da Boa Morte; 10. Vale 

Casal Mourão; 11. Frielas; 12. Colares; 13. Igreja de São Vicente de Alcabideche; 14. Villa romana do Alto do 

Cidreira; 15. Cascais; 16. Caparide; 17. Almada; 18. Castelo de Coina -a -Velha; 19. Lapa do Fumo; 20. Gruta do 

Forte do Cavalo; 21. Alto da Queimada; 22. Castelo de Sesimbra; 23. Setúbal; 24. Noudar; 25. Castelo de Aljustrel; 

26. Castro da Cola; 27. Cidade das Rosas; 28. Serpa; 29. Mesas do Castelinho; 30. Alcaria Longa; 31. Castelo Velho 

de Alcoutim; 32. Montinho das Laranjeiras; 33. Odeleite; 34. Vale do Boto; 35. Tejo do Praio; 36. Cerro da Vila; 

37. Castelo de Salir; 38. Nave; 39. Arge; 40. Monte Canelas; 41. Barradas; 42. Castelo de Aljezur; 43. Ribat da 

Arrifana; 44. Alcaria de Aljezur.
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Lisboa e Sado. No Alentejo, pontua apenas em alguns aglomerados urbanos, ao 

contrário do verificado no Algarve onde apresenta, nesta fase, uma distribuição 

reduzida e indiferenciada entre a cidade e o campo. Os motivos ornamentais são 

também geométricos (principalmente reticulados, ondulados, pintas e círculos, 

a cheio em Silves). No período almorávida, principalmente a Norte do Tejo e 

no Alentejo, observa ‑se alguma regressão no consumo de cerâmicas pintadas 

a vermelho, à exceção de Lisboa e sua região de influência, onde continua a 

registar ‑se uma boa distribuição ao nível urbano e rural. Esta diferença poderá 

explicar ‑se com a existência de uma produção regional de cerâmica pintada a 

vermelho nos vales do Tejo e Sado (Dias et al., 2008, p. 162; 2009, p. 513). 

Continuam a encontrar ‑se reticulados, traços horizontais e verticais, semicírculos 

e fitomórficos. No período almóada, a pintura a vermelho continua a registar 

baixas ocorrências nomeadamente em Palmela e em algumas cidades do Alentejo 

e Algarve. Os temas neste último período usam traços largos, maioritariamente 

verticais e espirais.

A cerâmica pintada a preto é uma categoria técnica de distribuição reduzida 

e consumo selecionado. No período emiral, surge apenas no Alentejo e Algarve. 

Na fase califal ‑taifa, a distribuição continua reduzida. No período almorávida, 

a pintura a preto surge apenas em Silves, Mértola, Palmela e, pela primeira vez, 

em Lisboa (de importação: Dias et al., 2001, p. 277; 2008, p. 162). No período 

almóada, alcança a sua expressão máxima, surgindo no Algarve e em Mértola. 

Concluindo, poderemos estar em presença de importações e, nas fases mais 

antigas, de «experiências técnicas» locais. A partir do período almorávida, estende‑

‑se pelos principais centros urbanos do Tejo, Sado, Mértola e Algarve, região onde 

se difunde mais alargadamente sob domínio almóada.

A cerâmica estampilhada surge a partir do período almorávida, com fraca 

ocorrência em cidades dos estuários do Tejo e Sado, Alentejo e Algarve. No período 

almóada, ganha grande expressão em todo o Ġarb. Os motivos são geométricos, 

fitomórficos, zoomórficos, epigráficos, arquitetónicos e a h−amsa.

A cerâmica vidrada é outro dos elementos distintivos da cerâmica islâmica 

no Ġarb, englobando uma grande variedade de fabricos ao longo de um período 

alargado de tempo. É uma técnica inicialmente importada, que sofreu múltiplos 

desenvolvimentos materiais quer a nível das cerâmicas importadas, quer a nível 

das produções regionais e locais do Ġarb. Mais uma vez, após as importações mais 

antigas surgem, nas fases seguintes, as cerâmicas de produção local e regional, 

destinando ‑se ao consumo alargado das populações urbanas e, conforme as 

fases, rurais. No período emiral, as cerâmicas vidradas são raras e correspondem 

a importações de tipo «Pechina». No período califal ‑taifa, esta categoria técnica 

alcança uma difusão mais significativa, com pouca expressão na Marca Inferior, 

mas com razoável distribuição em sítios urbanos e rurais dos estuários do Tejo e 
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Sado, Alentejo e Algarve. Esta realidade prolonga ‑se pelo período almorávida. No 

período almóada, surgem cerâmicas vidradas em quase todos os sítios.

A cerâmica vidrada melada constitui o grupo mais representativo apresen‑

tando com frequência decoração a óxido de manganés. A sua divulgação acontece 

sobretudo a partir do período califal ‑taifa, no Alentejo e Algarve. Na fase almorá‑

vida, continua a surgir com frequência nas cidades a Norte do Tejo e nos estuários 

do Tejo e Sado, enquanto no Alentejo e Algarve ocorre também em ambiente 

rural. Na fase almóada, tanto no Alentejo como no Algarve, a distribuição é essen‑

cialmente urbana, mantendo ‑se um maior equilíbrio na distribuição territorial 

algarvia. Os motivos decorativos no período califal ‑taifas consistem em segmen‑

tos de círculo secantes e tangentes, diversos temas fitomórficos e epigráficos. Este 

leque ornamental só se vê alargado em época almóada com a introdução de um 

particular estilo floreado.

A cerâmica vidrada verde tem uma expressão menor, incidindo especial‑

mente no período almorávida e principalmente almóada, um pouco por todo o 

território do Ġarb, mas com maior presença nos centros urbanos.

A cerâmica vidrada estampilhada (verde e, menos frequentemente, melada) 

ocorre apenas nas fases almorávida e almóada. Em Lisboa (onde é produzida) 

e Vale do Boto, pode aparecer associada a decoração a manganés. Reproduz os 

mesmos temas da cerâmica estampilhada não vidrada.

Frequência idêntica é registada pela cerâmica vidrada castanha, menos 

abundante nas fases emiral (apenas no Algarve e em Mértola), califal ‑taifa (Lisboa, 

Mértola e cidades do Algarve) e almorávida (apenas nas cidades dos estuários 

do Tejo e Sado). No Alentejo e Algarve, aumenta ligeiramente de frequência no 

período almóada, surgindo no Algarve também em sítios rurais.

A cerâmica vidrada a branco, a branco com manganés e a branco e verde 

regista uma menor distribuição. Ocorre ocasionalmente em Lisboa e nas cidades 

do Sul, desde o período califal ‑taifa, com temas e traços irregulares ou temas epi‑

gráficos, aumentando ligeiramente de expressão no período almóada.

Concluindo, a partir do período califal ‑taifa, no Sul do Ġarb, os oleiros locais 

utilizam esta técnica, abastecendo as cidades e uma parte dos sítios rurais. Esta 

situação está já comprovada arqueologicamente no Algarve e Lisboa. As análises 

arqueométricas de Lisboa documentam a produção de cerâmica vidrada mono‑

croma e bicroma (melada, verde, branca, melada e manganés) e estampilhada 

vidrada.

As primeiras produções de verde e manganés surgem por todo o Ġarb no 

período califal ‑taifa, sobretudo nas cidades e em numerosos sítios rurais do Alen‑

tejo e Algarve. Os temas ornamentais são muito diversificados: antropomórficos, 

zoomórficos, epigráficos, vegetalistas e geométricos. No período almorávida, esta 

produção regista uma distribuição limitada, incidindo, sobretudo em cidades 
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portuárias (nomeadamente Lisboa, Palmela, Mértola e Silves). Desenvolve ‑se 

neste período um peculiar estilo esquemático geometrizante, de motivos radiais, 

temas náuticos e continuidade de motivos zoomórficos e antropomórficos. No 

período almóada, o verde e manganés quase desaparece do registo arqueológico, 

à exceção de Mértola, onde surgem formas de perfil carenado, bases anelares de 

diâmetro muito reduzido e temas zoomórficos e fitomórficos. Não existem para 

já indícios de produção no Ġarb, tratando ‑se portanto de importações (fig. 7).

A corda seca parcial, no período califal ‑taifa, regista um tipo de distribuição 

idêntico ao verde e manganés, mas menos alargado, registando ‑se apenas peque‑

nas jarrinhas e garrafas com motivos fitomórficos, cordão da eternidade e, em 

Mértola, epigráfico. Na fase almorávida, surge em quase todas as cidades do Ġarb 

e nalguns sítios rurais. Ocorrem em bilhas, jarras e jarrinhas de filtro diversas 

composições a partir de bandas ponteadas e também outros motivos como os 

fitomórficos e epigráficos. Sob domínio almóada, a sua presença restringe ‑se a 

Mértola e algumas cidades do Algarve, incorporando ‑se às formas abertas, nomea‑

damente pias/bacias. A corda seca parcial chega ao Ġarb por importação (prova‑

velmente por via marítima) mas, também neste 

caso, foi identificada uma produção local em 

Lisboa (Dias et al., 2008, p. 162), da qual se 

reconhece já alguma distribuição no território 

de influência da cidade (fig. 8).

As produções mais antigas de corda seca 

total identificaram ‑se sob domínio almorá‑

vida, verificando ‑se uma distribuição homo‑

génea, ainda que limitada nas cidades do 

Ġarb, incluindo fragmentos de Coimbra até 

ao Algarve, e em alguns sítios rurais do Alen‑

tejo e Algarve. Na fase almóada, a ocorrência 

de corda seca total ainda é mais esporádica 

(Alcácer do Sal, Mértola, Beja, Castro da Cola, 

Silves e Tavira). De registar a ocorrência de cerâ‑

mica estampilhada e com corda seca total em 

Mértola, nesta fase. Os temas são geométricos, 

fitomórficos, zoomórficos e epigráficos. Mais 

uma vez, trata ‑se de loiça consumida de forma 

restrita, essencialmente em ambiente urbano. 

Grande parte destas peças é importada. Con‑

tudo, está comprovada a existência na região 

de Lisboa de uma produção de corda seca total, 

cujo território de distribuição, para além da Fig. 7 – Cerâmica vidrada em verde e manganés.
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própria cidade, ainda não está determinado (Gomes et al., 2009, p. 401) (fig. 9).

A cerâmica dourada é uma importação de consumo limitado e ocorrência 

muito esporádica em cidades importantes do Ġarb, aparecendo um fragmento 

fatimida em Silves, e dois de época taifa tardia de Coimbra, e em Alcácer do Sal, 

Mértola, Tavira e Silves, em período almóada.

As cerâmicas douradas a molde são de consumo limitado e ocorrência muito 

esporádica em Alcácer do Sal, Mértola, Tavira e Silves, na fase almóada.

A cerâmica esgrafitada (por vezes associada à corda seca parcial) regista uma 

realidade em tudo idêntica à da cerâmica dourada.

CONCLUSÕES
Da síntese acima apresentada podemos deduzir que, para o período islâmico 

antigo – 1.ª fase emiral –, continuam a conhecer ‑se poucos vestígios materiais que 

possam indicar concretamente estabelecimentos fundados no século viii e só muito 

recentemente se têm vindo a conhecer as cerâmicas do século ix. Estas caracterizam‑

Fig. 8 – Cerâmica vidrada em corda seca parcial. Fig. 9 – Cerâmica vidrada em corda seca total.
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‑se por frequentes fabricos manuais e/ou a torneado lento, num leque reduzido 

de formas, maioritariamente fechadas (grandes contentores ou talhas e potes ou 

panelas de perfil em S). As técnicas decorativas dominantes são as aplicações 

plásticas, os meandros incisos (a pente ou com estilete) e as impressões, sendo 

ainda pouco representativas as decorações pintadas. Nos finais da época emiral, 

aparecem os primeiros vidrados, ainda em reduzidas ocorrências, assinaladas em 

Lisboa, em Mértola, em Silves e no Castelo das Relíquias.

Será apenas com o estabelecimento do califado de Córdova – século x e 

1.º quartel do xi – que começam a conhecer ‑se relativamente bem as produções 

cerâmicas, que coincidem com a época em que o desenvolvimento económico e 

cultural de al ‑Andalus se estendeu a todas as províncias, facto que se reflete numa 

maior representatividade de sítios com cerâmicas deste período. Ao crescente uso 

do torneado rápido associa ‑se uma maior variedade formal e de técnicas decora‑

tivas, mormente os vidrados com destaque para o verde e manganés. A cultura 

material dos reinos de taifas prolonga os tipos de fabrico e os modelos decora‑

tivos anteriores, tornando ‑se crescente a difusão das peças decoradas a verde e 

manganés e a corda seca parcial.

É de notar que na Marca Inferior, designadamente em Coimbra, coexistem 

modelos decorativos pintados associados a decorações puncionadas próprias das 

cerâmicas cristãs da Reconquista, nomeadamente nas asas com o exemplar mais a 

sul registado em Santarém.

No curto espaço de tempo de domínio almorávida, não é fácil distinguir pro‑

duções e modelos decorativos exclusivos deste período. No entanto, dos dados 

até agora obtidos, constata ‑se que perduram cerâmicas da fase anterior (verde e 

manganés e corda seca parcial), acrescentando ‑se decorações em corda seca total 

a partir de finais do século xi e, sobretudo, no século xii. Também aparecem as 

primeiras estampilhas, principalmente em cartelas no fundo de tigelas vidradas, 

ocasionalmente em melado com traços de manganés.

Com o estabelecimento do domínio almóada nota ‑se, a partir da segunda 

metade do século xii, uma enorme diversidade formal que corresponde, em parte, 

a um significativo aumento da especialização funcional dos objetos cerâmicos. 

Esta diversificação une ‑se, frequentemente, a uma certa estandardização das for‑

mas por todo o território do al ‑Andalus. Pela primeira vez, surgem em meios 

urbanos formas de cozinha vidradas. Associados aos protótipos gerais encon‑

tramos tipos de carácter local/regional, indicando âmbitos de distribuição mais 

restritos face a produtos de importação que, regra geral, aparecem apenas nos 

núcleos urbanos (esgrafitados e reflexo metálico).

No momento final da ocupação islâmica, notamos como as decorações 

policromáticas diminuem a favor das combinações de duas cores e da monocro‑

mia. Em contrapartida, aumentam as técnicas em relevo (estampilhado, incisão e 
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molde). Em consequência, a diversidade técnica é enorme: temas incisos, cordão 

digitado, motivos estampilhados ou aplicados com molde, pintura a branco, preto 

ou vermelho, vidrados verdes, brancos ou melados, todos eles combinados com 

motivos ornamentais em manganés ou incisos e estampilhados sob o vidrado, 

vidrados policromáticos em verde e manganés, corda seca total e parcial, reflexo 

metálico e esgrafitados importados do Šarq al ‑Andalus. Associada a esta mudança 

nas técnicas, encontramos uma renovação da iconografia, incrementando ‑se o 

uso de motivos geométricos e de temas novos como a h
˘
amsa (mão).

Por fim, note ‑se que em todo o território do Algarve existe maior diversidade 

formal e técnica em todos os períodos, decorrente do dinamismo mercantil das 

suas cidades e de uma secular vinculação ao Mediterrâneo.

Julho de 2012
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