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INTRODUÇÃO

De entre os diversos recipientes de armazenamento conhecidos no reportório for-
mal islâmico destaca-se a talha (al-hâbiya / al-hawâbî) que designa uma gran-
de vasilha de armazenamento. É um objecto que morfologicamente tem afini-

dades com o dolium romano, fazendo com que, durante o período Omíada, assuma um
aspecto que em muito se assemelha ainda àquela tipologia de recipientes cerâmicos. Estas
formas mais bojudas permanecem durante a presença islâmica mas, durante o domínio
Africano, diversificam-se as suas formas e, sobretudo, vestem-se de motivos decorativos
obtidos por meio de estampilhas com matrizes diversificadas,
tornando-se num objecto de destaque na casa islâmica.
O estudo que nos propusemos efectuar sobre esta tipologia de
objectos incide sobre o actual território português e baseia-se,
quase exclusivamente, em trabalhos publicados. Dado que
continuamos a ter muito poucos estudos sobre cerâmica islâ-
mica em Portugal, teremos de entender esta nossa análise ape-
nas como uma aproximação ao assunto e, portanto, ainda lon-
ge de apresentar grandes modelos teóricos. Conseguiu-se, ain-
da assim, sistematizar algumas ideias e definir algumas linhas
evolutivas, sobretudo no que à morfologia dos objectos diz
res peito.

RESUMO

Estudo de síntese sobre as talhas no 
Gharb al-Andalus, considerando estes grandes 
contentores de armazenamento e outras peças 

cerâmicas que lhes são associadas.
São abordados aspectos de natureza tecnológica 

e tipológica, os repertórios decorativos, a abrangência
territorial e a incidência cronológica no actual 

território português.
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ABSTRACT

Synthesis study of the Gharb al-Andalus vessels, 
considering these huge storage containers and 

other related ceramic objects.
Technological and typological aspects are mentioned, 

as well as decorative repertoires, territorial spread 
and chronological incidence in the modern 

Portuguese territory.
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RÉSUMÉ

Etude de synthèse sur les jarres dans le Gharb al-Andalus,
analysant ces grands contenants de stockage et d’autres 

pièces céramiques qui leur sont associées.
Sont abordés des aspects de nature technologique 

et typologique, les répertoires décoratifs, l’impact territorial 
et l’incidence chronologique sur l’actuel 

territoire portugais.
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FIG. 1 − Talha de 
época almóada (Mértola).

dos extrovertidos com lábios de
perfil em aba ou triangular (Fig. 2,
n.ºs 4 a 5). 

Nos períodos califal e taifa man-
têm-se exemplares sem colo a coe-

xistir com outros de colo curto, sendo
que os bordos dos primeiros se tornam me -

 nos introvertidos, assumindo algumas ve zes
uma forma vertical ou até extrovertida (Fig. 2,

n.ºs 6 a 22 e Fig. 3, n.ºs 23 a 40). De notar que
as asas que observámos no período anterior
eram asas de secção oval e que, neste período, se
encontram pequenas asas do tipo aleta (Fig. 2,

n.º 19), anunciando as que se afirmam no período Africano. As pare-
des destes objectos apresentam espessuras proporcionais às suas di -
mensões, ostentando, os exemplares maiores, espessuras que podem
atingir os 15 ou 20 mm na parte mais bojuda da peça.
No período Africano as talhas possuem, regra geral, bordo extroverti-
do, ostentando lábios de perfil circular, triangular ou, maioritaria-
mente, quadrangular, colo curto ou médio de perfil cilíndrico, corpo
globular, piriforme invertido ou ovóide, e base plana ou convexa
(Figs. 4 e 5). A maioria possui asas para que o manuseamento seja fa -
cilitado, tratando-se quase sempre de pegas do tipo aleta (Fig. 4, n.ºs 43,
44, 47, 48 e Fig. 5, n.ºs 59 e 60). Alguns exemplares não receberam
ornamentação. No entanto, a maioria possui decoração incisa e/ou
estampilhada, que se distribui quase sempre desde o bordo até meio
do bojo. Trata-se de um objecto que atinge, na maior parte das vezes,
uma dimensão considerável, podendo medir cerca de um metro de
altura e de 65 cm de diâmetro nos modelos de maior dimensão. Con -
tudo, surgem mais raramente exemplares mais pequenos, que repro-
duzem as formas de maior tamanho. As paredes são espessas para que
o objecto se mantenha estável e resistente, medindo também entre 15
e 20 mm de espessura. 
Por uma questão de estabilidade e recuperação da água, em época al -
móada, algumas talhas eram assentes num suporte de cerâmica. Trata-
se de um objecto de corpo cilíndrico, formado por um pé alto, muni-
do na sua parte superior por uma plataforma plana (prato) rematada,
tal como a base, por lábios de secção quadrada. Na parte central des-
taca-se um bico vertedor que canalizava a água ressumbrada das pare-
des da talha (Fig. 6, n.ºs 61 a 64).
Para melhor conservar a água, a talha era sempre tapada por tábua de
madeira ou tampa em cerâmica, esta de forma discóide e pega central
(Fig. 6, n.ºs 65 a 68).
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1. CARACTERIZAÇÃO

1.1. FUNCIONALIDADE

A talha é uma grande vasilha destinada a ar -
mazenar e conservar produtos e alimentos lí -
quidos ou semilíquidos. No período Omía -
da, pelo minimalismo formal e pela quase
ausência de ornamentação, considera-se um
objecto meramente funcional, enquanto no pe -
ríodo Africano, a diversidade formal e a profusão
decorativa tornam-no num objecto com qualidade para
possuir lugar de destaque na casa, também enquanto
objecto simbólico e ornamental (Fig. 1). 

1.2. TÉCNICAS DE FABRICO

Dado o âmbito geográfico e cronológico alargado deste estudo, as
soluções técnicas adoptadas para o fabrico destes objectos foram
diversificadas. A necessidade de conferir a estes grandes recipientes
resistência e durabilidade adequadas à função que desempenhavam
levou os oleiros a encontrarem em cada região, a combinação ideal de
composição dos barros e das técnicas de cozedura e acabamento. Em
regra, as argilas utilizadas na produção das talhas apresentam texturas
pouco homogéneas ou mesmo grosseiras, observando-se grande
quantidade de elementos não plásticos. 
A execução da talha é iniciada pela base, com uma espessura conside-
rável, uma vez que terá de suportar todo o peso do objecto. Concluí -
da a base, vão-se adicionando tiras de barro em espiral, que se com-
pactam e unem com as mãos humedecidas ou com espátulas de ma -
dei ra. E assim, deste modo, se vai elevando a parede da talha, em vá -
rias etapas, uma vez que há necessidade de deixar secar uma parte an -
tes de se iniciar a seguinte. Por fim, colocam-se o colo, o bordo e,
even tualmente, as asas, estas últimas assentes nos ombros da vasilha,
com recurso a um pouco de argila líquida. Terminada a modelagem
da talha, esta é deixada a secar antes de ser submetida a cozedura. 

1.3. MORFOLOGIA

No período Omíada as talhas apresentam-se sem colo ou com um
colo muito curto, um corpo globular ou piriforme e uma base plana
ou convexa. Na maior parte das vezes não têm asas, embora alguns
exemplares as exibam.
Em época emiral é comum observarem-se bordos espessados e intro-
vertidos de perfil circular, mostrando grandes afinidades com os dolia
romanos (Fig. 2, n.ºs 1 a 3). Estes exemplares convivem, contudo,
com outros aparentemente mais evoluídos, que possuem colo e bor-
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1 e 2. Cabeçana 4, Reguengos de Monsaraz, 
Alentejo (MARQUES et al., 2014).

3. Castanheira do Ribatejo, 
Vale do Tejo (BATALHA, 2009).

4. Castelo Velho de Alcoutim, 
Algarve (CATARINO, 1997-1998).

5. Montinho das Laranjeiras, Alcoutim,
Algarve (COUTINHO, 1997-1998).

6. Roncanito 10, Reg. Monsaraz,
Alentejo (MARQUES et al., 2014). 7 a 9. Castelo Velho de Alcoutim, Algarve (CATARINO, 1997-1998). 10. Barradas, Odiáxere, Algarve 

(SILVA e SILVA, 2005).
11. Castelo de Mértola, Alentejo 

(PALMA e GÓMEZ MARTÍNEZ, 2013).

12 a 15. Caparide, Cascais, Vale do Tejo 
(RODRIGUES, 2005).

16 a 21. Capela de S. Pedro - Capinha, Fundão, 
Centro de Portugal (SANTOS E ALBUQUERQUE, 2014).

22. Alcáçova de Silves, Algarve 
(GOMES, 2003).

23 a 25. Castelo Velho de Alcoutim, Algarve (CATARINO, 1997-1998).
26. Castanheira do Ribatejo, 

Vale do Tejo (BATALHA, 2009).

27 a 32. Arrabalde de Lisboa, Vale do Tejo (BUGALHÃO, GOMES e SOUSA, 2007).

33 a 36. Arrabalde de Lisboa, Vale do Tejo (BUGALHÃO, GOMES e SOUSA, 2007).

37 a 40. Alcáçova de Santarém, Vale do Tejo (SILVA, 2011; VIEGAS e ARRUDA, 1999).

Fig. 2. PERÍODO OMÍADA

Época Emiral (séculos VI-VIII)

Época Emiral-Califal (séculos VIII-XI)

Fig. 3. PERÍODO OMÍADA E AFRICANO

Época Califal-Taifa (século XI) Época Taifa-Almorávida (séculos XI-XII)

Época Taifa-Almorávida (séculos XI-XII)
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Fig. 4. PERÍODO AFRICANO

Período Almóada (séculos XII-XIII)
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Fig. 5. PERÍODO AFRICANO

Período Almóada (séculos XII-XIII)

41 a 44. Alcáçova do Castelo de Mértola, Alentejo (GÓMEZ MARTÍNEZ, 2006).

45. Beja, Alentejo (CORREIA, 1991). 46. Almedina de Silves, Algarve
(GOMES MARTÍNEZ, 2006).

47. Alcáçova do Castelo de Mértola,
Alentejo (GÓMEZ MARTÍNEZ, 2006).

48. Almedina de Tavira, Algarve 
(CAVACO e COVANEIRO, 2012b).

49. Cacela a Velha, Algarve 
(ÁLVARO SÁNCHEZ, 2011).

50. Cerro do Castelo de Vale Covo, Tavira,
Algarve (CATARINO, 1997-1998).

51. Alcariais da Funchosa, Azinhal, 
Castro Marim, Algarve 

(CATARINO, 1997-1998).

52. Alcáçova de Silves, Algarve
(GOMES, 2008).

53. Arrabalde de Tavira, Algarve
(CAVACO, 2011).

54. Alcáçova de Silves, Algarve
(GOMES, 2003).

55. Almedina de Tavira, Algarve 
(CAVACO e COVANEIRO, 2012a).

56. Castelo de Salir, Algarve
(CATARINO, 1997-1998).

57. Castelo de Paderne, Algarve 
(Intervenção Helena Catarino, Inédito).

58. Loulé, Algarve 
(LUZIA, 2003a e 2003b).

59 e 60. Alcáçova de Silves,
Algarve (GOMES, 2003).
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1.4. ORNAMENTAÇÃO

No período Omíada a decoração é pouco expressiva e resume-se às
aplicações plásticas, maioritariamente materializadas em bandas dis-
postas horizontalmente com dedadas impressas, ou à incisão de finas
linhas rectilíneas ou serpentiformes.
Algumas peças apresentam impressão de corda que, sendo um vestí-
gio do processo produtivo para evitar que a peça abra, também pode-
ria funcionar como elemento ornamental (Fig. 7).

FIG. 7 − Fragmentos de talhas com
ornamentação incisa e aplicações plásticas.

42...

Fig. 6. PERÍODO AFRICANO

Período Almóada (séculos XII-XIII)

61 63

65 68

61. Almedina de Silves, 
Algarve (GOMES, 2006).

62. Alcáçova de Silves, Algarve
(GOMES, 2008).

63. Alcáçova do Castelo de Mértola, Alentejo
(GÓMEZ MARTÍNEZ, 2006).

64. Almedina de Tavira, Algarve 
(DINIS, COVANEIRO e CAVACO, 2012).

65. Almedina de Silves, Algarve 
(GOMES, 2011).

66. Alcáçova de Silves, Algarve 
(GOMES, 2003).

67. Almedina de Silves, Algarve 
(GOMES, 2011).

68. Alcáçova do Castelo de Mértola, 
Alentejo (GÓMEZ MARTÍNEZ, 2006).
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grande diversidade de cunhos ou a uma grande proliferação de cen-
tros de produção e, consequentemente, a diversidade de matrizes.

1.4.1. Motivos fitomórficos

Os motivos fitomórficos materializam-se, sobretudo, em palmetas
simples, complexas ou muito estilizadas, rosetas ou flores pareadas. A
observação de uma amostra aleatória de 374 fragmentos de talhas ou
objectos associados com decoração estampilhada, provenientes da
nos sa área de estudo, permitiram concluir que as matrizes fitomórfi-
cas são as mais representadas, correspondendo a cerca de metade da
totalidade (Fig. 9).
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No período Africano, é frequente observarmos talhas decoradas por
incisão, agora com recurso a motivos mais sofisticados, ou com os tra-
dicionais cordões aplicados horizontalmente, numa certa linha de
con tinuidade relativamente aos períodos anteriores, mas o que proli-
fera são os motivos estampilhados, a ocupar a totalidade da peça ou,
mais frequentemente, a sua metade superior.
A estampilhagem consiste na impressão de um molde ou matriz di -
rectamente sobre a parede do objecto a decorar, por pressão, quando
a pasta se encontra ainda húmida. Dá-se o nome de estampilha à mar-
ca impressa que o cunho deixa sobre a argila (Fig. 8). Esta técnica de -
corativa é aplicada em diversas formas cerâmicas, como tigelas, algui-
dares, jarras e pias de abluções, mas é nas talhas, nas suas bases e tam-
pas, que este tipo decorativo se generaliza e em que o imenso repertó -
rio decorativo melhor se exprime, numa diversidade enorme de moti-
vos cuja composição quase nunca se repete (TORREMOCHA SILVA e
CÓZAR, 2002: 25).
A estampilha podia ser aplicada em argila sem qualquer acabamento
ou aplicar-se sob vidrado verde ou um simples engobe. Era, no entan-
to, frequente a aplicação, previamente à impressão do cunho sobre a
pasta, de uma argila fina e mais clara, com cerca de 2 a 4 mm de es -
pessura, que tinha como finalidade dar maior nitidez à impressão
(TORREMOCHA SILVA e CÓZAR, 2002: 33). 
A decoração surge na parte externa das peças, estruturada tanto na
ho rizontal como na vertical, segundo um sistema de sobreposição.
Em regra, conjugam-se matrizes fitomórficas, geométricas, arquitec-
tónicas, epigráficas e, mais raramente, antropomórficas ou zoomórfi-
cas. Muito dificilmente se repetem matrizes exactamente iguais, sen-
do, todavia, as fitomórficas aquelas em que os motivos mais se asse-
melham. Esta realidade deve-se ou a utilização pelos oleiros de uma
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FIG. 8 − Matriz de estampilha (Mértola).

FIG. 9 − Motivos fitomórficos
estampilhados (Silves).

0                                 3 cm
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1.4.2. Motivos geométricos

As matrizes geométricas são na sua maioria séries de losangos ou cír-
culos, constando os primeiros essencialmente de estreitas bandas in -
tercalares que flanqueiam outras maiores e de matriz epigráfica, arqui-
tectónica ou fitomórfica. Os quadrados ou círculos surgem por vezes
como moldura, encerrando motivos de diferente etiologia. São ainda
de registar as estrelas de seis ou oito pontas, embora estas surjam mais
raramente e algumas vezes associados a elementos vegetalistas ou epi-
gráficos. No referido conjunto, observámos que os motivos geomé-
tricos são cerca de um terço dos objectos (Fig. 10).

1.4.3. Motivos epigráficos

Detêm grande importância na temática decorativa muçulmana, po -
dendo por vezes servir de veículo de propaganda política ou religiosa,
como acontece de forma marcante no período de dominação almóa-
da, e encontram-se presentes em cerca de um quarto dos fragmentos
de talha ou objectos associados que observámos no âmbito deste estu-
do. 
As matrizes epigráficas surgem tanto em caligrafia cúfica como nasjí 1.
Por vezes, verificamos a existência
de matrizes que aparentam cali-
grafia mas cuja identificação dos
caracteres ou leitura das palavras
se torna impossível. Trata-se da de -
signada pseudo-epigrafia que, no
conjunto que analisamos, ocorre
em apenas dois objectos.
No caso das inscrições em cerâmi-
cas, o conteúdo textual traduz-se
em fórmulas breves, constituídas
unicamente por um ou dois vocá-
bulos, que se repetem de forma
contínua na parte mais vistosa da
talha (Fig. 11).

1 Os dois estilos caligráficos
encontram-se profusamente
representados em artefactos
cerâmicos. O cúfico é uma

caligrafia difundida desde o ano de
650, a partir da cidade iraquiana

de Kufa, e irá impor-se durante
muito tempo, caracterizando-se

por letras geometrizantes, definidas
por linhas direitas e angulares. No
século IX generalizou-se o uso da
nova caligrafia nasjí, que evolui a

partir da escrita cursiva. Esta
apresenta os caracteres estilizados,

consubstanciando-se em formas
redondas, introduzindo elementos

puramente decorativos,
geométricas e vegetalistas.

FIG. 10 − Motivos geométricos
estampilhados (Silves).

FIG. 11 − Motivos epigráficos estampilhados (Silves).
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São exemplos mais frequentes as palavras:
– Al-yumn (a felicidade, o bem estar, a paz) é a legenda mais utiliza-
da nas cerâmicas estampilhadas (Fig. 12A);
– Al-mulk (o poder) trata-se da simplificação da expressão al-mulk li-
llah (o poder é de Deus) e é uma das legendas mais recorrentes;
– Adaá, a “tranquilidade”, é bastante comum;
– At-tawfîq (o sucesso, a assistência divina), ocorre raramente, apenas
no período Almóada e sempre em estilo cúfico;
– Al-âfiya (a boa saúde, a paz), conhecida antes dos Almóadas, é apre-
sentada sempre em estilo cúfico e é pouco recorrente (Fig. 12B); 
– Ax-xukr (o agradecimento “a Deus”) pouco comum na cerâmica,
apresentada sobretudo em estilo cúfico.

1.4.4. Motivos arquitectónicos

Os motivos arquitectónicos estampilhados apresentam-se sempre sob
a forma de arcos, por vezes ultrapassados ou em ferradura, noutras
polilobados, ou seja, um arco
constituído por três ou mais lóbu-
los 2. Este tipo de matrizes ocorre
em cerca de um sexto dos objectos
que analisámos mas, nas bases de
talha, são as que se observam em
maior quantidade (Fig. 13).
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FIG. 12 − Motivos epigráficos estampilhados (Silves).

2 Ao que parece, este tipo de arco
foi introduzido na arquitectura

islâmica no séc. IX, no Palácio de
Urhaider, no Iraque. Na Península

Ibérica, parece ter surgido pela
primeira vez no reinado de Al-

Hakan II (961-976), na ampliação
da grande mesquita de Córdova

(KHAWLI, 1993: 136).

FIG. 13 − Motivos
geométricos (Silves).

A
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de facto, diferente, surge sempre em contextos tardios, eventualmen-
te já sob o domínio cristão. A verificar-se esta hipótese, significaria
uma continuidade da tradição oleira islâmica nas produções mudeja-
res (Fig. 15). 

2.2. Distribuição geográfica

Tendo em conta a necessidade de armazenar água, bem absoluta-
mente essencial à subsistência e de, ao longo dos tempos, se encon-
trarem recipientes que respondam a essa necessidade, esta tipologia de
objectos é visível na maioria dos contextos arqueológicos com ocupa-
ção durante o período Omíada (Fig. 16). A inexistência de uma
maior quantidade de pontos no mapa para as regiões setentrionais do
actual Portugal, prender-se-á mais com a ausência de investigação ou
da correspondente publicação dos resultados, quando esta existiu, do
que com a ausência deste tipo de objectos. Ainda assim, destacam-se
os materiais provenientes da Capela de São Pedro (Fundão), no Cen -
tro do país, e releva-se a sua proliferação pela maioria dos sítios ar -
queológicos estudados da região de Lisboa, Alentejo e Algarve.

1.4.5. Motivos zoomórficos e antropomórficos

Muito mais raros, estes motivos surgem sobretudo sob a forma de
cervídeos e felídeos, conhecendo-se uma representação de camelídeo
no caso dos zoomórficos. No caso dos antropomórficos, registamos
a Hamsa, incorrectamente denominada “Mão de Fátima”. No con-
junto estudado estes motivos apresentam uma frequência residual
(Fig. 14).

2. ANÁLISE

2.1. EVOLUÇÃO CRONOTIPOLÓGICA

O que os exemplares estudados nos permitem concluir neste âmbito,
é uma indiscutível similitude formal entre os contentores de armaze-
namento em uso na Época Romana, e aqueles que se surgem em con-
texto Emiral. Durante a fase Califal, embora ainda se encontrem al -
guns exemplares sem colo, predominam já os recipientes com ele, mes -
mo que se trate de colos muito curtos. Os corpos globulares que eram
uma constante no período Emiral convivem, na fase de transição para
o período Califal, com outros um pouco mais esbeltos, que assumem
formas tendencialmente piriformes ou ovóides. Os bordos introverti-
dos finalizados por lábios de secção circular associados às formas mais
antigas, são agora substituídos por bordos extrovertidos e lábios de
secção triangular ou subquadrangular. 
Nos períodos de domínio africano, continuamos a conviver com
objectos que mostram colos muito curtos e corpos ovóides (vejam-se
as semelhanças entre os n.ºs 22 e 41 nas Figs. 2 e 4, respectivamen-
te). Contudo, nesta fase, as formas que se afirmam tendem a oferecer
colos mais altos, mantendo-se os corpos ovóides e, na maioria das ve -
zes, a existência de asas em aleta. Os bordos extrovertidos são finali-
zados por lábios de secção triangular ou quadrangular. Nesta época, a
grande diferença, no entanto, verifica-se na profusão decorativa na
maioria dos objectos que, recorrendo à estampilhagem, dão às talhas
um aspecto absolutamente diferenciador.
Embora não nos tivéssemos detido em demasia na questão da conti-
nuidade deste tipo de recipientes, conhecem-se alguns fragmentos ce -
râmicos que oferecem decoração estampilhada organizada de forma
diversa. Ou seja, ao invés da habitual disposição das matrizes em ban-
das horizontais, encontramos agora os motivos a preencher a área de -
co rada sem que, contudo, esta se encontre organizada em bandas. A
cronologia destas produções não está ainda estabelecida, podendo
constituir uma manifestação almóada ou mudéjar nos territórios já
conquistados, ou mesmo mais tardia. Outro aspecto a reter é que es -
tas matrizes configuram quase sempre motivos fitomórficos ou geo-
métricos e que o característico vidrado verde desapareceu. Este ex -
pressivo grupo de fragmentos de talha estampilhada, que nos parece,

FIG. 14 − Motivos zoomórficos (Alcariais de Odeleite, Silves e Alcoutim)
e antropomórficos (Palmela, Paderne e Alcácer do Sal).
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Durante o período Africano, altura em que se multiplicam as formas
cerâmicas tentando dar respostas mais especificas às necessidades do
quotidiano, a talha permanece na casa das populações, tornando-se
presença obrigatória dado que, a acrescentar ao carácter funcional,
este objecto possui agora também uma função simbólica e ornamen-
tal. As talhas encontram-se assim presentes na maioria dos contextos
com ocupação mais tardia, tanto em sítios rurais quanto em sítios ur -
banos e, nas cidades, a sua presença é tão assídua nas alcáçovas quan-
to nos espaços correspondentes às madinat ou aos arrabaldes.
Se tentarmos um tipo de análise mais específica, nomeadamente em
relação à prevalência de determinados tipos decorativos numa ou
nou  tra região no que se refere ao período africano, no qual a utiliza-
ção da estampilhagem é a tónica, não encontramos quaisquer corren-
tes estéticas, modas ou outro tipo de indícios que nos permitam indi-
vidualizar ateliês ou centros de produção. Aliás, até ao presente, e não
obstante se tratar de uma tipologia de objectos tão frequente nos con-
textos arqueológicos, sobretudo Almóadas, o que faz supor a existên-
cia de produções regionais ou locais, apenas temos notícias da exis-
tência, no actual território português, do fabrico de talhas em Mértola
(GÓMEZ MARTÍNEZ, 2014) e Lisboa (BUGALHÃO, GOMES e SOUSA,
2003).
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FIGS. 15 E 16 − À direita, fragmentos de talhas
estampilhadas baixomedievais (Silves e Tavira).

Em baixo, mapa de dispersão de talhas.
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ritório ocupado e aquele que se mantém sob domínio islâmico. O que
se verifica nas regiões que vão ficando sob o domínio islâmico é, na
maior parte dos casos, tanto a ausência do tão presente vidrado verde
da época anterior, como a simplificação dos motivos decorativos. A
par tir do século XIII desparecem os tão frequentes motivos epigráfi-
cos e surgem, maioritariamente, pequenas cartelas que encerram mo -
tivos cruciformes ou pequenas flores. Também a organização dos mo -
tivos na talha se torna diferente. A habitual disposição dos motivos
em bandas horizontais sobrepostas é muitas vezes substituída pela co -
locação aleatória destes pequenos círculos, em que a única preocupa-
ção parece ser o preenchimento mais ou menos equilibrado das áreas
a decorar.
Em termos de ocorrência tipológica, nota-se uma enorme difusão
deste tipo de objectos no período Africano. Na verdade, e tendo por ba -
se a quantidade de ocorrências, verifica-se que, a partir do século XII,
este grande recipiente seria presença frequente nas casas islâmicas, in -
dependentemente do lugar que estas ocupassem na hierarquia da
cidade. Se usarmos a cidade de Silves como exemplo, verificamos que,
para áreas de escavação de extensão aproximada, se encontram quan-
tidades igualmente aproximadas de fragmentos cerâmicos estampi-
lhados na Alcáçova, na Almedina e no Arrabalde. Tal circunstância
leva-nos a supor, que apesar de se tratar de um objecto profusamente
ornamentado, este estava acessível à maioria da população, indepen-
dentemente do seu estatuto socioeconómico.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos objectos a que tivemos acesso permitiu-nos observar
com clareza que as talhas, grandes recipientes cerâmicos para conten-
torizar matéria líquida ou semilíquida, terão evoluído a partir do
dolium romano, mantendo no período Emiral características morfo-
lógicas ainda muito próximas daquele tipo. Durante o período Omía -
da estes objectos ocorrem no registo arqueológico com alguma rari-
dade e mostram-se bojudos, em regra de colos muito curtos ou inexis -
tentes e bordos introvertidos e com motivos decorativos muito conti-
dos, normalmente expressos sob a forma de incisão ou aplicação plás-
tica. À medida que avançamos no tempo e dentro de um quadro men -
tal em que a diversificação de formas é a tónica, surgem outros mode-
los, bastante mais esbeltos, variando no tamanho dos colos, na forma
dos bordos e das próprias asas, sendo aqui os recursos decorativos bas-
tante marcados e a aplicação de estampilhas uma constante. Com es -
tas novas formas coexistem modelos de tradição mais antiga, embora
se note nestes exemplares que os colos tendem a ser mais altos, dan-
do-lhes também um aspecto mais elegante.
Sendo a talha estampilhada e os objectos que habitualmente lhe estão
associados uma “invenção” Norte-Africana, é normal a constatação de
que o volume de ocorrências seja substancialmente maior nas cidades
meridionais, escasseando nas que lhe estavam a Norte e que iam fi -
cando sob o domínio cristão. No entanto, embora mais raramente,
es te tipo de objectos é também ali encontrado, o que comprova que
as formas e as técnicas se mantêm, bem como os contactos entre o ter-
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