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Resumo

 Em contextos islâmicos é conhecido o recurso à ardósia para a produção de moldes que moldavam 

objectos metálicos de adorno ou medalhões/placas amuleto. São, contudo, suportes algo raros tal como são 

escassos os estudos que recaíram sobre eles. Em Portugal, o molde de Pias, será o objecto mais curioso por 

incluir dois tipos de negativos - numa face moldaria pequenos objectos de adorno, noutra uma placa amuleto 

com uma inscrição árabe interpretada como frase corânica. Também em Silves, numa zona de arrabalde 

islâmico onde se identificaram algumas estruturas de carácter industrial, como dois complexos de tanques 

e uma forja, foi resgatado do terreno um molde em ardósia destinado à produção de pequenas argolas, 

semelhante a uma das faces do molde de Pias.

 Neste estudo apresentamos os resultados obtidos através das análises efectuadas por Espectrometria de 

Fluorescência de Raios X Dispersiva de Energias, objectivando identificar o metal moldável, bem com se efectua 

um levantamento de objectos semelhantes encontrados no espaço correspondente ao Gharb al-Andalus.

Abstract

 In Islamic contexts, the use of slate for the production of moulds for metallic objects of adornment or 

medallions / amulet plates is well known. They are, however, somewhat rare, as are the studies about them. 

In Portugal, the mould of Pias is probably the most interesting one, because it includes two kinds of negatives 

– one face would be used for small objects of adornment, and the other for an amulet plate with an arab 

inscription, interpreted as a coranic verse. Also in Silves, in an Islamic suburb where some industrial strucutures 

were identified, such as two sets of tanks and a forge, a small slate mould was found, used for the manufacture 

of small rings, with similarities to one of the faces of the mould of Pias.

 In this study we present the results obtained through analysis by energy dispersive X-ray fluorescence 

spectrometry, with the aim of identifying the moulded material, and also a survey of similar objects found in the 

Gharb al-Andalus.
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1. Contextualização

 Na zona sudeste da cidade de Silves, a escas-
sos 50 metros do rio Arade, iniciou-se no final de 
2001 a demolição do antigo edifício da Repartição 
de Finanças para dar lugar à construção da nova 
Biblioteca Municipal (fig. 1). Estes trabalhos moti-
varam desde logo o acompanhamento arqueológico 
de abertura das fundações e, paralelamente, a 
escavação arqueológica do quadrante nordeste, 
correspondente a uma área de cerca de 600m2, 
onde surgiram à superfície grande concentração de 
materiais cerâmicos islâmicos e estruturas suscep-

tíveis de interesse arqueológico.
 Os trabalhos arqueológicos permitiram que 
se colocasse a descoberto importante conjunto 
arquitectónico, de onde se destacam dois tramos de 
muralha e uma torre de ângulo, compatíveis com 
parte da muralha de um dos arrabaldes; inúmeras 
estruturas habitacionais; algumas infra-estruturas, 
como silos, fossas, canalizações e arruamentos. Na 
zona sul do sítio, colocou-se, igualmente a desco-
berto, uma grande estrutura, também com dois 
tramos, de orientação este-oeste e norte-sul, tra-
vadas entre si, tendo um deles um comprimento 
de mais de 20m na área escavada e mais de 3 m de 
altura, oferecendo cerca de 1m de espessura. 
Mantemos em discussão a sua funcionalidade, 
mas julgamos poder encontrar-se associado a um 
sistema de captação e condução de água e, simul-
taneamente, ao conjunto defensivo, estruturando 
um fosso. 

Fig. 1 – Localização do sítio arqueológico
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 A vocação industrial desta zona ribeirinha 
é confirmada pela existência de alguns materiais 
e estruturas arqueológicas. De entre os primeiros, 
conta-se um enorme recipiente, muito provavel-
mente associado ao processo de curtição de peles 
e, entre as segundas, dois complexos de tanques, 
de funcionalidade por ora indeterminada, e parte 
de uma outra estrutura circular, encerrando uma 
enorme quantidade de escória de ferro, que po-
deria integrar uma pequena actividade metalúrgica 
(fig. 2).

2. O Molde de Silves

2.1. Análise Arqueológica

2.1.1. Contexto

 O molde provém da camada 3025, que 
corresponde ao depósito que se encontra imedia-
tamente sob uma laje em betão, que pavimentava 
o antigo edifício da Repartição de Finanças. É com-

posto por terra de matriz argilosa contendo elevada 
quantidade de material arqueológico, embora crono-
logicamente muito heterogéneo, resultante do 
grande revolvimento a que estes sedimentos foram 
sujeitos. 

2.1.2. Descrição

 Trata-se de um fragmento de um molde 
em ardósia, de cor negra, que apresenta forma 
paralelipipédica e faces bem polidas. O facto da 
zona onde foi quebrado se encontrar igualmente 
polida, leva-nos a propor uma segunda utilidade 
para o objecto, corroborado por outras fracturas e 
uma imensidão de riscos incisos em todas as faces.
 Numa das faces maiores, encontram-se 
esculpidas duas formas circulares, uma delas incom-
pleta, ambas com um pequeno ponto central. A 
circunferência completa não fecha completamente 
e, numa das extremidades ostenta um pequeno 
círculo, dentro do qual são visíveis 3 pequeníssimos 
círculos, que se tocam tangencialmente, sendo que 

Fig. 2 – Planta Geral das Estruturas Arqueológicas
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no centro de cada um deles pode ainda observar-
-se um pequeno ponto. Na outra face maior é 
também visível uma circunferência completa, em 
tudo semelhante à antes descrita, com excepção de 
se observar nesta, 8 leves incisões junto ao pequeno 
círculo posicionado na extremidade da linha circular. 
Em ambas as faces descritas parte um sulco mais 
profundo, rasgado na superfície do molde, de forma 
tendencialmente triangular, estendendo-se desde a 
extremidade do objecto até aos círculos, por onde 
entraria o metal no seu estado líquido. Numa das 
faces menores é visível um pequeno rasgo, que sugere 
ser o sítio de passagem de um fio que amarraria esta 
peça a outra idêntica. São ainda observáveis quatro 
cavilhas metálicas incrustadas na ardósia, duas numa 
das faces maiores, outras duas numa das faces 
menores (fig. 3).

2.1.3. Dimensões

 Comprimento – 73mm; largura – 29mm; 
espessura – 12mm. Diâmetro dos círculos esculpidos 
– 16mm. Diâmetro dos pequenos círculos esculpidos 
– 4mm. Diâmetro dos círculos metálicos incrustados 
na ardósia – 5mm.

2.1.4. Funcionalidade

 Trata-se de um molde compósito, ao que 
parece e de acordo com a tentativa de reconstituição Fig. 5 – Molde de Pias

Fig. 4 – Reconstituição hipotética do objecto moldávelFig. 3 – Molde de Silves (faces A e B)

do positivo por nós elaborado, usado para moldar 
pequenos brincos em metal (fig. 4). 

2.1.5. Paralelos

 Para além do magnífico exemplar de Pias, que 
ostenta o mesmo tipo de círculos numa das faces 
e o negativo de um amuleto com escrita árabe na 
outra (Soares, 1993: 220) (fig. 5), dos exemplares 
de Madrid, do depositado no Museu de Beja (Mello 
Borges, 1998: 267) (fig. 6), de um proveniente de 
Silves, pertença do Museu Nacional de Arqueologia 
(Domingues, 1957: 113; Mello Borges, 1998: 267) 

(B)

(A)
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(fig. 7)1, são hoje também conhecidos, o exemplar 
do Museu da Cidade de Valência2 (fig. 8) e o de 
Mértola3 (fig. 9). Os moldes de Beja e de Silves, 
este último oferecido em 1920, por Pedro Paulo 
Mascarenhas Júdice ao então Museu Etnológico 
Português, pertencem a um grupo de moldes 
que, embora recorrendo à mesma matéria prima 
e aos mesmos processos tecnológicos, moldavam 
medalhões-amuleto. O molde de Valência, inscreve-
-se no grupo de moldes que produziam objectos 
puramente ornamentais e moldaria três diferentes 
tipos de brincos mais sofisticados que os de Pias e 
Silves. O exemplar de Mértola, para além de dois 
brincos, um ogival e outro circular, moldaria ainda, 
duas pequenas placas idênticas, compostas por 
quatro e seis pequenas esferas, respectivamente, 
ligadas por um eixo central. Sabemos ainda da 

existência de um exemplar de Faro (comum. pessoal 
de Teresa Júdice Gamito e António Medeiros 
Rodrigues), que infelizmente não se conseguiu 
localizar nas reservas da Universidade do Algarve, 
mas que, de acordo com a descrição efectuada, será 
muito semelhante ao do arrabalde de Silves. 

2.1.6. Cronologia

 Através da análise dos materiais arqueoló-
gicos existentes no mesmo contexto de proveniência, 
não nos é possível partir para uma cronologia mais 
fina do que situá-lo algures no período medieval 
islâmico, entre o século X e o XIII. A comparação com 
outros objectos semelhantes, coloca a sua cronologia 
mais para finais do período medieval islâmico (séculos 
XII-XIII). 

Fig. 8 – Molde do Museu da Cidade de Valência e réplica de 
um dos objectos moldáveis

Fig. 9 – Molde de Mértola – faces A e B

Fig. 6 – Molde de Beja (in AAVV, 1888: 267) Fig. 7 – Molde inédito de Silves

1 Este molde encontra-se inédito e foi disponibilizado a MJG para estudo e publicação na Revista “O Arqueólogo Português”.
2 Observado e fotografado por MJG.
3 Comunicação de Susana Gomez-Martinez, depositado no Campo Arqueológico de Mértola, fotografado por MJG.
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2.2. Análise Química

2.2.1. Análise de Espectometria de fluorescência 
de Raios X dispersiva de energias

 (vantagens da técnica para este o estudo deste 

tipo de artefactos)

Não invasiva
Sem preparação de amostra
Multielementar
Rápida

2.2.1. Parte Experimental

Espectómetro – Kevex 771

§ Ampola de raios X com ânodo de ródio (200 
w)

§ Detector de Si(Li) com resolução de 175 eV 
(Mn-k)

§ Área da amostra analisada ~3cm de diâmetro
Condições de análise

§ Alvo secundário de prata / 35kV / 1,0 mA / 300 
s / ar

§ Alvo secundário de gadolínio 7 57 kV /1,0 mA 
/ 300 s / ar
Análises qualitativas

§ 5 áreas correspondentes a entalhes versus 
material constituinte do molde 

§ 2 áreas correspondentes a cavilhas versus 
material constituinte do molde

Fig. 10 – Espectros de EDXRF de duas áreas de entalhe do molde versus material constituinte do mesmo, onde se destacam os 
perfis semelhantes de elementos químicos identificados

2.2.2. Resultados

 As superfícies dos entalhes existentes no 
molde não apresentam qualquer enriquecimento 
em elementos metálicos face à superfície do 
material constituinte do mesmo (fig. 10), pelo que 
não foi possível identificar o tipo de metalurgia 
associada ao presente artefacto. Por outro lado, os 
dois fragmentos de cavilhas são maioritariamente 
constituídos por chumbo (fig. 11). O baixo ponto 
de fusão deste elemento (327ºC) torna-o ideal para 
este tipo de utilizações – uma vez fundido este 
seria vazado nos orifícios do molde e ao solidificar 
iria manter fixas as duas partes do mesmo. Foram 
igualmente identificados vestígios de estanho nas 
duas cavilhas, mas o facto deste elemento apresentar 
riscas espectrais com intensidades muito diferentes 
em ambas, leva-nos a crer, que se trata apenas de 
uma impureza do chumbo.

3. Considerações Finais

 A funcionalidade deste objecto seria, junta-
mente com outra parte igual, moldar brincos num 
tipo de metal/liga que as análises químicas não 
puderam determinar, dada a inexistência de resíduos 
nos rasgos. 
 A utilização desta técnica metalúrgica, muito 
difundida no período romano (Alarcão, 2004: 64,
164), parece ter sido também utilizada em época 
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Fig. 11 – Espectros de EDXRF das cavilhas versus material constituinte do molde, onde se identifica a presença de chumbo e estanho 
nas primeiras

islâmica, na moldagem de pequenos objectos de 
adorno, sobretudo brincos, mais ou menos sofisti-
cados, mas também colares, que poderiam suportar 
a placa amuleto de Pias ou o elemento de bolas 
circulares de Mértola. 
 Deste trabalho resulta como mais impor-
tante, reafirmar a importância do enlace das várias 
disciplinas científicas, no caso a arqueologia e a 
química, como forma de progredir no conhecimento 
do quotidiano das populações do passado.
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