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1 - Anexo Cartográfico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 – Localização do Castro do Jarmelo Na Península Ibérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 – Localização do Castro do Jarmelo na carta militar 205 
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Mapa3 – Pormenor da província da Beira com destaque para o Jarmelo 

(adaptado de SECO, Fernando Álvares, fl. ca 1559-1561) 
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Mapa 4 – Termo concelhio da Guarda em 1119 (DIAS, 1992, pág. 185) 
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Mapa 5 – Concelho de Pinhel em 1209 e em 2009 (COSTA, 2010, pág.85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6 – Localização do Jarmelo nas linhas defensivas medievais (adaptado de 

Monteiro, 2011) 
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Mapa 7 – Fronteira cristã nos finais do século X (adaptado de BARROCA, 2004) 
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Mapa 8 – Fronteira cristã no ano 1000 (adaptado de BARROCA, 2004) 
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Mapa 9 – Reconstituição hipotética do concelho do Jarmelo a partir da conjugação dos 

limites das actuais freguesias que englobam as aldeias referidas no Numeramento de 

1527 como pertencentes ao termo do Jarmelo. Mapa do autor (base cartográfica: carta 

militar de Portugal folha 205) 
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Mapa 9 – Dispersão das sepulturas escavadas na rocha 

    Sepultura isolada;       Núcleo de Sepulturas;        Necrópole 

Mapa do autor (base cartográfica carta militar de Portugal folha 205)
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Mapa 10 – Localização das Sondagens realizadas em 2007-2008 (Pereira, 2008) 
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Mapa 11 – Localização da zona intervencionada em 1998 (adaptado de PEREIRA, 

2008) 
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Mapa 12 – Localização das zonas com grande dispersão de escórias (adaptado de 

PEREIRA, 2008) 
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2 – Anexo Fotográfico 

 

Fig.1 – Vista poente do Castro do Jarmelo 

 

Fig.2 – Elevação do cerro do Castro do Jarmelo face ao planalto beirão visto de 

sudoeste 
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Fig.3 – Vista aérea do castro do Jarmelo (fotografia de Leonel Brás) 

Interior do Povoado 

 

Fig. 4 – Vista das ruínas junto na zona sul do povoado, onde se localizaram a maioria das sondagens da 

intervenção de 2007/2008 
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Fig.5 – Postal de inícios do século XX ilustrativo da zona envolvente à Igreja de S. Pedro 

 

Fig..6 – Postal de inícios do século XX ilustrativo da zona envolvente à Igreja de S. Miguel 
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Fig..7 – Edifício da Antiga Casa da Câmara do Jarmelo 

 

Fig.8 – marcas de entalhe para corte de pedra a zona do marco geodésico 
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Fig.9 – Alinhamento pétreo sob o actual miradouro 

 

Fig. 10 – Início do tramo da muralha junto ao marco geodésico 
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Fig.11 – Troço da muralha norte 

 

Fig.12 – Escadas de acesso ao adarve  
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Fig.13 – Cunha da muralha posta a descoberto durante a intervenção de 2007/2008 

(fotografia de V. Pereira, 2008) 

 

Fig.14 – Vista da fachada norte da grande estrutura rectangular 
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Fig.15 – Aparelho construtivo do cunhal norte da referida estrutura rectangular 

 

Fig.16 – Batente de porta reaproveitado no aparelho construtivo da referida estrutura 
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Fig.17 – Troço poente do pano de muralha 

 

Fig.18 – pano de muralha na entrada oriental 
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Fig.19 – Troço poente da muralha aproveitando os tors graníticos 

 

Fig.20 – Aproveitamento dos tors graníticos como sistema defensivo no troço oriental 
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Fig.21 – troço do pano de muralha oriental entre os tors graníticos 

 

Fig.22 – troço sul da muralha entre o posto de vigia e a entrada sul 
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Fig.23 – Pormenor do troço sul da muralha aproveitando os tors graníticos 

 

Fig.24 – Aparelho construtivo do troço sul da muralha 
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Fig.25 – troço de muralha integrado no paramento do edifício da zona sul do povoado 

(fotografia de H. Faustino) 

 

Fig.26 – Troço poente da muralha entre a entrada oeste e o marco geodésico 
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Fig.27 – Diferentes aparelhos construtivos do troço poente, postos a descoberto na 

abertura da Sondagem5 (fotografia de V. Pereira) 

 

Fig.28 – aproveitamento de blocos pétreos de desprendimento como aparelho defensivo 
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Fig..29 – Fragmentos de possível tampa de cisterna 

 

Fig..30 – Elemento pétreo para condução de água 
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Fig.31 – Bloco granítico com marcas de medidas-padrão medievais 

 

Fig.32 – Aglomerado de blocos graníticos com entalhes possivelmente provenientes da 

Igreja de Santa Maria 
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Fig.33 – Marca de batente de um dos blocos graníticos possivelmente provenientes da 

Igreja de Santa Maria 

 

Fig.34 – Fragmento de ajimez encontrado descontextualizado 



XXX 
 

 

Fig.35- Registo gráfico do fragmento de ajimez encontrado no Jarmelo 
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3 – Plantas e Perfis da Intervenção de 2007-2008 

Fig.1 – Perfil Oeste e Norte da Sondagem 1 

(Pereira, 2008) 

 

Fig.2 – Perfil Este e Sul da Sondagem 1 (Pereira, 

2008) 
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Fig.3 – Perfil Sul e Este da Sondagem 2 (Pereira, 

2008) 

 

Fig.4 – Perfil Oeste e Norte da Sondagem 2 

(Pereira, 2008) 
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  Fig.5 – Alçados das Sondagem 1 e Sondagem 2 

(Pereira, 2008) 

 

Fig.6 – Perfil Oeste e Este da Sondagem 3 

(Pereira, 2008) 
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  Fig.7 – Perfil Sul  e Norte da Sondagem 3 

(Pereira, 2008) 

 

Fig.8 – Perfil dos alçados das Sondagem 3 e 

Sondagem 4 (Pereira, 2008) 
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  Fig.9 – Perfil Este e Norte da Sondagem 4 

(Pereira, 2008) 

 

Fig.10 – Perfil do alçado da Sondagem 5 (Pereira, 

2008) 

 



XXXVI 
 

 

  Fig.11 – Perfil Este e Norte da Sondagem 5 

(Pereira, 2008) 

 

Fig.12 – Perfil Oeste da Sondagem 5 (Pereira, 

2008) 
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  Fig.13 – Perfil Sul da Sondagem 5 (Pereira, 2008) 

 

Fig.14 – Perfil Oeste e Este da Sondagem 7 

(Pereira, 2008) 
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  Fig.15 – Perfil Sul e Norte da Sondagem 7 

(Pereira, 2008) 

 

Fig.16 – Perfil Oeste, Sul e Norte da Sondagem 9 

(Pereira, 2008) 
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  Fig.17 – Perfil do alçado da Sondagem 10 

(Pereira, 2008) 

 

Fig.18 – Perfil Oeste e Este da Sondagem 10 

(Pereira, 2008) 
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  Fig.19 – Perfil Sul e Norte da Sondagem 10 

(Pereira, 2008) 

 

Fig.20 – Perfil Oeste e Este da Sondagem 11 

(Pereira, 2008) 
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  Fig.20 – Perfil do alçado da Sondagem 11 

(Pereira, 2008) 

 

Fig.21 – Perfil Este, Oeste, Norte e Sul da 

Sondagem 12 (Pereira, 2008) 
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  Fig.22 – Plantas finais da Sondagem 1 (Pereira, 

2008) 

 

Fig.23 – Plantas finais da Sondagem 2 (Pereira, 

2008) 
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  Fig.24 – Plantas finais da Sondagem 3 (Pereira, 

2008) 

 

Fig.25 – Plantas finais da Sondagem 4 (Pereira, 

2008) 
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  Fig.26 – Plantas finais da Sondagem 5 (Pereira, 

2008) 

 

Fig.27 – Plantas finais da Sondagem 6 (Pereira, 

2008) 
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  Fig.28 – Plantas finais da Sondagem 7 (Pereira, 

2008) 

 

Fig.29 – Plantas finais da Sondagem 9 (Pereira, 

2008) 
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Fig.30 – Plantas finais da Sondagem 10 (Pereira, 

2008) 

 

Fig.31 – Plantas finais da Sondagem 7 (Pereira, 

2008) 
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Fig.32 – Plantas finais da Sondagem 12 (Pereira, 

2008) 
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4 – Catálogo materiais cerâmicos da intervenção de 1998 

 

Em seguida encontra-se exposto o catálogo das peças, apresentando-se 

posteriormente as estampas dos materiais, começando-se pelas peças provenientes da 

limpeza de perfil e seguindo depois a sequência estratigráfica. 

Na limpeza de perfil foi possível a recolha, embora de forma descontextualizada, 

das seguintes peças enumeradas: 

Peça 1 – panela/pote. Fragmento de bordo direito, bojo de perfil em S e 

decorado com linha ondulada. Recolhido durante a campanha de 1998, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 2 – Taça. Fragmento de bordo direito com duplo espessamento e decorado 

por linha ondulada, bojo de perfil côncavo e decorado com linha ondulada. Recolhido 

durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta 

uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração 

abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 2.5Y2/2. Possui 

paralelos na fase III de Santa Cruz de Vilariça (RODRIGUES E REBANDA, 1998, pág. 

114). 

Peça nº3 – panela/pote. Fragmento de bordo direito com espessamento para o 

exterior, bojo de perfil em S. Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de 

perfil, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 4 – taça. Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior, 

bojo de perfil côncavo. Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 
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ambiente oxidante/redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

xistosa, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor castanho avermelhado 2.5YR3/8 e interior cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 5 – Jarro. Fragmento de bordo direito, bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta 

uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 

As fracturas e superfícies exterior são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 6 – Tigela. Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior. 

Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 7 – Jarro. Fragmento de bordo direito e bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta 

uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração 

abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor cinzento 2.5Y3/2. 

Peça 8 – Jarro. Fragmento de bordo direito e bojo de perfil côncavo. Recolhido 

durante a campanha de 1998 durante a limpeza de perfil, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração abundante de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento 2.5Y5/2. 

Peça 9 – Taça. Fragmento de bordo direito e bojo de perfil em S e decorado com 

linha ondulada. Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 
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com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento 2.5Y5/2. Possui paralelo na fase III de Sant Cruz de Vilariça (RODRIGUES e 

REBANDA, 1998, pág. 111). 

Peça 10 – Jarro. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior e bojo de 

perfil em S. Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 5GY/1.2. 

Peça 11 – panela/pote. Fragmento de bordo direito com espessamento para o 

exterior e bojo de perfil em S decorado com duas linhas onduladas. Recolhido durante a 

campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies exterior são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 12 – Jarro. Fragmento de bordo direito e bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta 

uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração 

abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor cinzento 2.5Y3/2. 

Peça 13 – panela/pote. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S. 

Recolhido durante a campanha de 1998 durante a limpeza de perfil, não sendo possível 

a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento 10YR3/2. Apresenta marcas de fuligem na superfície exterior. 

Peça 14 – jarrinho. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo. 

Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 
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Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor cinzento 7.5Y2/2. 

Peça 15 – panela/pote. Fragmento de bordo direito e espessado para o exterior 

com bojo de perfil côncavo. Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de 

perfil, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor cinzento 5GY1/2. Possui paralelos na Guarda (PEREIRA et alii, 2008, pág. 282.) 

Peça 16 – jarro. Fragmento de bordo arredondado e inclinado para o exterior 

com bojo de perfil em S e decorado com linha ondulada. Recolhido durante a campanha 

de 1998 durante a limpeza de perfil, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies exterior são de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 17 – taça. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo. 

Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor cinzento escuro 

7.5GY1/2. 

Peça 18 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil cónico e com 

face exterior polida. Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 19 – panela. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo. 

Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 
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Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor castanho escuro 

2.5YR2/8. 

Peça 20 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior com bojo de perfil côncavo. Recolhido durante a campanha de 1998 n limpeza 

de perfil, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido 

e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor cinzento escuro 5Y2/2. 

Peça 21 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior com bojo de perfil côncavo. Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza 

de perfil, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido 

e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor cinzento escuro 5Y2/2. 

Peça 22 – tigela. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta 

uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 

As fracturas e superfícies exterior são de cor cinzento escuro 10YR2/2. Apresenta 

marcas de fuligem na superfície exterior. 

Peça 23 – jarro. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo 

de perfil côncavo. Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça nº23a – prato-covo. Fragmento de bordo arredondado e espessado para o 

exterior com bojo de perfil côncavo. Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza 
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de perfil, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido 

e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies 

exterior são de cor laranja acastanhado 10R4/12. Possui paralelos na fase III de Santa 

Cruz de Vilariça (RODRIGUES e REBANDA, 1998, pág.112). 

Peça 24 – Talha. Fragmento de bordo redondo e espessado para o exterior com 

bojo de perfil convexo. Recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor bege acastanhado 7.5YR5/8. Possui paralelo na fase II de Santa Cruz de Vilariça 

(RODRIGUES e REBANDA, 1998, pág. 125).  

Peça 25 – panela/pote. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com 

bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. Possui paralelo na Guarda (PEREIRA et alii, 2008, pág. 282). 

Peça 26 – panela/pote. Dois fragmentos de bordo direito e bojo de perfil em S, 

recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. Apresenta marcas de fuligem na superfície exterior. 

Peça 27 – panela/pote. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com 

bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 
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macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 28 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de 

perfil, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 29 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

em S, recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

7.5Y2/2. 

Peça 30 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

em S, recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno lento e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão entre 3 a 5mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 31 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

em S, recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 32 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil 

côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 
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com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 33 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil 

em S, recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 34 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

escuro 2.5Y1/2. 

Peça 35 – Testo. Fragmento de testo decorado com punções, recolhido durante a 

campanha de 1998 na limpeza de perfil, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração abundante de 

ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas são de cor laranja avermelhado 2.5YR2/8 e superfícies de cor cinzento 5Y2/2. 

Tem paralelos com uma peça recolhida na Guarda (PEREIRA et alii, 2008, pág. 23). 

Peça 36 – peça de jogo. Peça de forma circular, de um reaproveitamento de 

telha/material cerâmico de construção, recolhida durante a campanha de 1998 na 

limpeza de perfil. Fabricada manualmente e cozida num ambiente oxidante. Apresenta 

pasta de consistência compacta, textura granulosa, com uma concentração média de 

ENP entre 1 a 3mm, sendo observáveis micas e quartzo. Apresenta superfície de cor 

laranja laranja 10R4/12. 

Peça 37 – cossoiro. Peça circular, fragmentada, apresentado orifício circular ao 

centro, recolhida durante a campanha de 1998 na limpeza de perfil. Foi fabricado 

manualmente e cozida num ambiente redutor. Apresenta pasta de consistência 
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compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP ≤ 1mm, sendo 

observáveis micas e quartzo. Apresenta superfícies de cor cinzento escuro 5GY1/2.  

 

Na UE1 foram possíveis de identificar as seguintes peças. 

Peça 38 – peça de jogo. Peça de forma circular, de um reaproveitamento de 

telha/material cerâmico de construção, recolhida na UE1 do Sector 3. Fabricada 

manualmente e cozida num ambiente oxidante. Apresenta pasta de consistência 

compacta, textura granulosa, com uma concentração média de ENP entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis micas e quartzo. Apresenta superfície de cor laranja laranja 10R4/12. 

Peça 39 – Jarro. Dois fragmentos de bordo direito inclinado para dentro com 

perfil do bojo em S e carena pronunciada a meio deste. Recolhidos durante a campanha 

de 1998 no Sector 3 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração abundante 

de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho escuro na parede exterior 

10Y1/2 e cinzento escuro no interior 7.5GY1/2. Paralelos na fase IV de Santa Cruz de 

Vilariça (RODRIGUES e REBANDA. 1998, pág. 119), e no Castelo de Arouca 

(SILVA e RIBEIRO, 2006/2007, pág. 88) 

Peça 40 – taça. Fragmento de bordo biselado inclinado para dentro e bojo 

côncavo decorado com caneluras horizontais e dois cordões verticais adicionados 

manualmente. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho clara 10 YR 7/4. 

Peça 41 – talha. Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior e 

bojo decorado no exterior com cordão digitado horizontal. Recolhido durante a 

campanha de 1998 entre os 2 a 4m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. Foi fabricada a torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura xistosa, com uma concentração abundante de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 2.5GY1/2. 
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Peça 42 – jarro. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil em S e 

arranque de asa de fita apresentando duas punções paralelas. Recolhido durante a 

campanha de 1998 no Sector 3 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzenta 

5Y2/2. 

Peça 43 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 44 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e arranque 

de asa de fita. Recolhido durante a campanha de 1998 no Sector 3 entre os 6 a 8m da 

UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 45 – taça. Fragmento de bordo plano com espessamento para o exterior e 

bojo de perfil côncavo. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzenta 7.5Y3/2. (RODRIGUES E REBANDA, 1998, pág. 113) 

Peça 46 – Jarro. Fragmento de bordo em bisel com bojo de perfil côncavo. 

Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor preta. Apesenta marcas de 
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fuligem tanto na parede exterior com interior. Possui paralelos na Guarda (VITOR et 

alii, 2008, pág. 284) e na fase IV de Santa Cruz de Vilariça (RIBEIRO e REBANDA, 

1998, pág.119). 

Peça 47 – panela/pote. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S. 

Recolhido durante a campanha de 1998 no Sector 3 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. Apresenta marcas de fuligem na parede exterior. Possui paralelos na 

Guarda (PEREREIA et alli, 2008, pág. 282). 

Peça 48 – Jarro. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil em S. 

Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 49 – taça. Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior, 

bojo de perfil côncavo. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

laranja avermelhado 10R4/12. 

Peça 50 – jarro. Fragmento de bordo biselado inclinado para dentro e bojo de 

perfil em S. Recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 entre os 4 a 6m da UE1, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor cinzento escuro 5Y2/2. 

Peça 51 – jarro. Três fragmentos de bordo redondo com bojo de perfil em S com 

caneluras. Recolhidos durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m, dois na UE1 e o 

restante na UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 
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rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 

3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. Possui paralelo na fase II de Torre de 

Baldoeiro (RODRIGUES, 1994, pág. 88) 

Peça 52 – Jarro. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior, bojo de 

perfil em S e decorado com cordão digitado vertical. Recolhido durante a campanha de 

1998 entre os 2 a 4m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. Possui paralelo na Guarda 

(PEREIRA et alii, 2008, pág, 284). 

Peça nº53 - jarro. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil em S, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. Apresenta marcas de fuligem na superfície exterior. 

Peça 54 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S, recolhido 

durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5 GY/1/2. 

Peça 55 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S, recolhido 

durante a campanha de 1998 entre os 2 a 4m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 10YR2/2. 
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Peça 56 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S, recolhido 

durante a campanha de 1998 no sector 3 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 57 – panela/pote. Fragmento de bordo redondo inclinado para o interior 

com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da 

UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

5GY1/2. 

Peça 58 – jarro. Fragmento de bordo arredondado com bojo de perfil em S, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 10YR3/2. Apresenta 

marcas de fuligem na superfície interior. Possui paralelos na fase I de Torre de 

Baldoeiro (RODRIGUES, 1994, pág. 88). 

Peça 59 – panela/pote. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 60 – taça. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. Tem paralelos na 

Guarda (PEREIRA et alii, 2008 pág. 284). 
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Peça 61 – jarrinho. Fragmento de bordo redondo espessado para o exterior, com 

bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho escuro 10Y1/2. 

Peça 62 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

2.5Y2/2. 

Peça 63 – panela/pote. Fragmento de bordo redondo inclinado para o interior, 

com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da 

UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 10YR2/2. Tem paralelo na fase I de Santa Cruz de Vilariça (RODRIGUES e 

REBANDA, 1998, pág. 121). 

Peça 64 – panela/pote. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

10YR2/4. Apresenta marcas de fuligem na superfície interior. 

Peça 65 – jarro. Fragmento de bordo redondo e inclinado para o exterior com 

bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 
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macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor laranja 

acastanhado 2.5YR3/8. 

Peça 66 – jarro. Fragmento de bordo redondo espessado para o exterior com bojo 

de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 67 – panela/pote. Fragmento de bordo redondo espessado para o exterior 

com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da 

UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho 10YR3/4. 

Peça 68 – Tigela. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho escuro 10Y1/2. 

Peça 69 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com aba 

pronunciada e bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 

6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 70 – tigela. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo 

de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 
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macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

7.5Y3/2. 

Peça 71 – jarro. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo 

de perfil em S e com arranque de asa de fita puncionada, recolhido durante a campanha 

de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração abundante de ENP 

de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 72 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e arranque 

de asa de fita, puncionada, junto ao bordo, recolhido durante a campanha de 1998 entre 

os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor castanho escuro 7.5Y1/2. 

Peça 73 – jarro. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil côncavo e 

arranque de asa de fita desde o bordo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 

a 6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor laranja acastanhado 2.5YR3/8. 

Peça 74 – tacinha. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre os 2 a 4m, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão entre 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 

7.5GY1/2. 

Peça 75 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e arranque 

de asa, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 
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com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

acinzentado 5Y1/2. Possui paralelo na Guarda (PEREIRA et alii, 2008, pág. 284). 

Peça 76 – jarrinho. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil côncavo, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre o 6 a 8m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 5Y3/2. 

Peça 77 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com aba e bojo de 

perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 78 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com espessamento 

para o exterior e bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 

4 a 6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 79 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com espessamento 

para o exterior e bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 no 

Sector 3 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 80 – tigela. Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior e 

bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 
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homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho escuro 5Y1/2. Paralelo na Guarda (PEREIRA et alii, 2008, pág. 284). 

Peça 81 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com espessamento 

para o exterior e bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 

4 a 6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 82 – jarro. Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior e 

bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 5Y2/2. 

Peça 83 – jarrinho. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil em S, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 

5GY1/2. 

Peça 84 – jarro. Fragmento de bordo redondo espessado para o exterior com bojo 

de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 85 – prato Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil Côncavo e base 

plana, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 
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com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 

5GY1/2. 

Peça 86 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e com 

arranque de asa, recolhido durante a campanha de 1998 no Sector 3 entre os 4 a 6 m da 

UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 87 – testo. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil direito, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

2.5Y2/2. 

Peça 88 – tigela. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil côncavo e 

carena pronunciada, recolhido durante a campanha de 1998entre os 6 a 8m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

escuro 2.5GY1/2. 

Peça 89 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior com bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 

entre os 2 a 4m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi 

a torno rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor laranja acastanhado 10R4/12. 

Peça 90 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com aba e bojo de 

perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 
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ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

5Y2/2. 

Peça 91 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo espessado e 

inclinado para o exterior com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 

1998 no Sector3 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. O fabrico foi a torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor castanho escuro 5Y1/2. 

Peça 92 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior com bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 

6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 93 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior sendo impossível reconhecer-se a forma do bojo, recolhido durante a campanha 

de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 94 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil 

côncavo e decorado com cordão horizontal, recolhido durante a campanha de 1998 entre 

os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor castanho escuro 10Y1/2. 

Peça 95 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m 
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da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 96 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado com bojo 

de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 97 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado com bojo 

de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 98 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 99 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. Apresenta marcas de fuligem na superfície interior. 
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Peça 100 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo inclinado para o 

exterior com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m 

da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno lento e 

cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

bege acastanhado 2.5Y5/6. 

Peça 101 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com bojo de 

perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

2.5Y2/2. 

Peça 102 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo inclinado para o 

exterior com bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 

6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 103 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito sendo impossível 

determinara a forma do bojo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da 

UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 104 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior sendo impossível determinara a forma do bojo, recolhido durante a campanha 

de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 
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dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor castanho escuro 10YR2/4. 

Peça 105 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior sendo impossível determinara a forma do bojo, recolhido durante a campanha 

de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor castanho escuro 10YR2/4. 

Peça 106 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior sendo impossível determinara a forma do bojo, recolhido durante a campanha 

de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor castanho 7.5YR2/4. 

Peça 107 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito  com duplo 

espessado, sendo impossível determinara a forma do bojo, recolhido durante a 

campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 108 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo sendo impossível 

determinara a forma do bojo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da 

UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 109 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo sendo impossível 

determinara a forma do bojo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da 

UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 
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homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 110 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior sendo impossível determinara a forma do bojo, recolhido durante a campanha 

de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 111 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m 

da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 112 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito sendo impossível 

determinara a forma do bojo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da 

UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 113 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito duplamente 

espessado sendo impossível determinara a forma do bojo, recolhido durante a campanha 

de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor laranja 10R4/12. 

Peça 114 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com bojo de 

perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 
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ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

escuro 10Y1/2. 

Peça 115 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com bojo de 

perfil recto, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor laranja 

escuro 10R4/12. 

Peça 116 – tigela. Fragmento de bordo redondo inclinado para o exterior com 

bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

alaranjado 5YR4/8. 

Peça 117 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

convexo e arranque de asa de fita, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 

6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor laranja escuro 10R4/12. 

Peça 118 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo inclinado para o 

exterior com bojo de perfil em S e decorado com duas linhas incisas horizontais 

paralelas, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 
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Peça 119 – taça. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo 

de perfil côncavo e decorado com linha ondulada, recolhido durante a campanha de 

1998 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 120 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S, recolhido 

durante a campanha de 1998 no sector 3 entre os 4 a 6m da UE1, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 121 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com aba e bojo 

de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 entre os 4 a 6m da 

UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho escuro 2.5GY1/2. 

Peça 122 – Talha. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com 

bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 no sector 2 na UE1, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 3 a 5mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

2.5Y3/2. 

Peça 123 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 
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macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor laranja 

10R4/12. 

Peça 124 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo inclinado para o 

exterior com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m 

da UE1, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 125 – cossoiro. Peça circular, fragmentada, apresentado orifício circular ao 

centro, recolhida na campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE1. Foi fabricado 

manualmente e cozida num ambiente redutor. Apresenta pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP ≤ 1mm, sendo 

observáveis micas e quartzo. Apresenta superfícies de cor cinzento escuro 5GY1/2.  

Peça 126 – cossoiro. Peça circular, fragmentada, não sendo reconhecível orifício 

circular ao centro, recolhida entre os 4 a 6m da UE1. Foi fabricado manualmente e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP ≤ 1mm, sendo observáveis micas e 

quartzo. Apresenta superfícies de cor cinzento claro 5Y4/2.  

Peça 127 – cossoiro. Peça circular, fragmentada, apresentando orifício circular 

ao centro, recolhida entre os 6 a 8m da UE2. Foi fabricado manualmente e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta pasta de consistência compacta, textura homogénea, com 

uma concentração média de ENP ≤ 1mm, sendo observáveis micas e quartzo. Apresenta 

superfícies de cor cinzento 5Y2/2. 

 

Na UE2 foi possível a identificação das seguintes peças: 

Peça 128 – cossoiro. Peça circular, fragmentada, apresentado orifício circular ao 

centro, recolhida entre os 4 a 6m da UE2. Foi fabricado manualmente e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta pasta de consistência compacta, textura homogénea, com 

uma concentração média de ENP ≤ 1mm, sendo observáveis micas e quartzo. Apresenta 

superfícies de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 129 – cossoiro. Peça circular, fragmentada, não sendo reconhecível orifício 

circular ao centro, recolhida no Sector 2, na UE2. Foi fabricado manualmente e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta pasta de consistência compacta, textura homogénea, 
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com uma concentração média de ENP ≤ 1mm, sendo observáveis micas e quartzo. 

Apresenta superfícies de cor castanho 10YR2/4.  

Peça 130 – Testo. Fragmento de bordo direito com bojo decorado no exterior 

com duas linha ondulada. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 2 a 4m da 

UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e 

cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 2.5Y2/2. Tem paralelo na fase III de Santa Cruz da Vilariça (RODRIGUES e 

REBANDA, 1998, pág. 125) 

Peça 131 – Taça. Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior 

e bojo decorado no exterior com linha ondulada. Recolhido durante a campanha de 1998 

entre os 2 a 4m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada 

a torno rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor bege 5Y7/8. Tem paralelo com uma taça da fase III de Santa Cruz 

de Vilariça (RODRIGUES e REBANDA. 1998, pág.114). 

Peça 132 – panela/pote. Fragmento de bordo direito com espessamento para o 

exterior e bojo de perfil em S. Recolhido durante a campanha de 1998 no Sector 3 entre 

os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor castanho escuro 2.5YR2/8. 

Peça 133 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e arranque 

de asa de fita apresentando ainda três punções paralelas. Recolhido durante a campanha 

de 1998 no Sector 3 entre os 6 e os 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 134 – Tigela. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo. 

Recolhido durante a campanha de 1998 no Sector 3 entre os 6 e os 8m da UE2, não 
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sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 135 – panela/pote. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior 

com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 no Sector 3 entre os 2 a 

4m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor cinzento escuro 7.5 GY/1/2. 

Peça 136 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S. 

Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5Y2/2. Paralelo Guarda (Pereira et alii, 2008, pág. 282)  

Peça 137 – panela/pote. Fragmento de bordo plano com bojo de perfil em S e 

decorado com linha ondulada. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m 

da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 10YR2/2. Apresenta marcas de fuligem na parede exterior. 

Peça 138 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e arranque 

de asa de rolo. Recolhido durante a campanha de 1998 no Sector 3 entre os 2 a 4m da 

UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 7.5GY2/2. 
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Peça 139 – panela/pote. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e 

decorado com linha ondulada. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m 

da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. Apresenta marcas de fuligem na parede exterior. 

Peça 140 – Jarro. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil em S e 

arranque de asa de fita junto ao bordo. Recolhido durante a campanha de 1998 no sector 

3 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico 

foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 141 – Taça. Dois fragmentos de bordo direito com bojo de perfil côncavo. 

Recolhidos durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

2.5Y3/2. 

Peça 142 – Jarro. Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior, 

bojo de perfil côncavo e decorado com cordão puncionado. Recolhido durante a 

campanha de 1998 no Sector 3 entre os 4 a 6m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 143 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com espessamento 

para o interior e exterior, bojo de perfil recto. Recolhido durante a campanha de 1998 

entre os 2 a 4m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi 

a torno rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 
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1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor alaranjada 2.5YR5/12. 

Peça 144 – Taça. Fragmento de bordo biselado e inclinado para o interior, bojo 

de perfil em S com carena saliente. Recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 

entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi 

a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor castanho escuro 5YR1/4. 

Peça 145 – Tigela. Fragmento de bordo direito com espessamento para o 

exterior, bojo de perfil côncavo. Recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 

entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi 

a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 146 – taça. Fragmento de bordo direito, bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento 2.5Y3/2. 

Peça 147 – Alguidar. Fragmento de bordo direito com espessamento para o 

exterior, bojo de perfil direito. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m 

da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 148 – Taça. Fragmento de bordo direito, bojo de perfil côncavo decorado 

com linha ondulada e linha recta. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 2 a 

4m da UE4, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 
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textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 149 – Panela/pote. Fragmento de bordo direito, bojo de perfil em S. 

Recolhido durante a campanha de 1998 entre as 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 150 – Jarro. Fragmento de bordo direito e bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento 2.5Y3/2. 

Peça 151 – testo. Fragmento de bordo direito e bojo de perfil em S decorado com 

linha ondulada. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 2 a 4m da UE2, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 152 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e decorado 

com linha ondulada. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 153 – testo. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 
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Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento 10YR2/2. 

Peça 154 - tigela. Fragmento de bordo direito e bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 no Sector 3 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento 2.5Y3/2. Tem paralelos na Guarda (PEREIRA et alii, 2008) 

Peça 155 – panela/pote. Fragmento de bordo direito e bojo de perfil em S. 

Recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 3 a 5mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

castanho escuro 10YR2/4. 

Peça 156 – Tigela. Fragmento de bordo direito e bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 no sector 3 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. Apresenta marcas de fuligem na superfície exterior. 

Peça 157 – Panela/pote. Fragmento de bordo biselado inclinado para o exterior e 

espessado, e bojo de perfil côncavo. Recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 

entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi 

a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração abundante de ENP de dimensão 

≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies exterior são de cor cinzento 10YR2/2. Possui paralelos na Guarda 

(PEREIRA et alli, 2008, pág.282. 
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Peça 158 – taça. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil recto. Recolhido 

durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento 10YR2/2. 

Peça 159 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 entre os 2 a 4m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento 5GY1/2. Apresenta vestígios de fuligem tanto na face interior como exterior. 

Peça 160 – testo. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo 

de perfil côncavo. Recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 entre os 6 a 8m da 

UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor castanho acinzentado 10YR2/4. 

Peça 161 – tigela. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo e 

decorado com linha ondulada. Recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 entre 

os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies exterior são de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 162 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e decorado 

com linha ondulada. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 
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observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 163 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S. Recolhido 

durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 164 – tigela. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil côncavo e 

carena pronunciada. Recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 entre os 6 a 8m 

da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor castanho 7.5YR2/4. Encontra paralelo na fase III se Santa Cruz da Vilariça 

(RODRIGUES e REBANDA, 1998, pág.111) 

Peça 165 – tigela. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo. 

Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento 10YR4/2. 

Peça 166 – tigela. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo. 

Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 2 a 4m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor cinzento escuro 

7.5GY1/2. 

Peça 167 – panela/pote. Fragmento de bordo arredondado com bojo de perfil 

convexo. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 
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ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 168 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S, recolhido 

durante a campanha de 1998 entre os 2 a 4m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 169 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m d UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 170 – tigela. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com 

bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 entre os 6 a 8m 

da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor cinzento escuro 5GY1/2. Tem paralelos na fase III de Santa Cruz de Vilariça 

(RODRIGUES e REBANDAS, 1998, pág. 111). 

Peça 171 – tigela. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil em S, 

recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão entre 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cinzento 

10YR2/2. 

Peça 172 – tigela. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com 

bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, 
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não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são 

de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 173 – jarrinho. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com 

bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 2 a 4m da UE2, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 174 – jarrinho. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil 

troncocónico, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 2 a 4m da UE2, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 175 – jarrinho. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com 

bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. Tem paralelos na fase I da Torre do Baldoeiro (RODRIGUES 

e REBANDA, 1998 pág.88). 

Peça 176 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

exterior com bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 

8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies 

exterior são de cor cinzento escuro 2.5Y2/2. 
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Peça 177 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 2 a 4m da UE2, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies exterior são de cor 

cinzento escuro 2.5Y2/2. 

Peça 178 – tigela. Fragmento de bordo redondo inclinado para o interior com 

bojo de perfil côncavo e decorado com linha ondulada, recolhido durante a campanha de 

1998 no sector 3 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 2.5Y4/2. 

Peça 179 – jarro. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo 

de perfil em S e com arranque de asa de fita, recolhido durante a campanha de 1998 no 

sector 3 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração abundante de ENP 

de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 180 – jarro. Fragmento de bordo redondo inclinado para o interior com 

bojo de perfil em S e arranque de asa, recolhido durante a campanha de 1998 no sector 3 

entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi 

a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 

a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 181 – jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e arranque 

de asa de fita, puncionada, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da 

UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 3 a 5mm, sendo 
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observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 182 – jarro. Fragmento de bordo redondo inclinado para o interior com 

bojo de perfil em S e arranque de asa de fita, recolhido durante a campanha de 1998 

entre os 2 a 4m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi 

a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 183 – jarro. Fragmento de bordo redondo com aba pouco pronunciada, bojo 

de perfil côncavo e arranque de asa, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 

8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 184 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo inclinado para o 

interior com bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 

8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

escuro 2.5GY1/2. 

Peça 185 – jarro. Fragmento de bordo redondo inclinado para o interior com 

bojo de perfil direito e com arranque de asa de fita, recolhido durante a campanha de 

1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 186 – panela/pote. Fragmento de bordo redondo inclinado para o exterior 

com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da 

UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e 

cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 
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homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 3 a 5mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

bege acastanhado 10YR5/6. 

Peça 187 – jarro. Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil convexo e 

com arranque de asa, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 188 – jarrinho. Fragmento de bordo direito com arranque de asa a partir 

deste e bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998  no sector 3 entre os 

6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

bege acastanhado 7.5YR3/6. 

Peça 189 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito espessado para o 

interior sendo impossível reconhecer-se a forma do bojo, recolhido durante a campanha 

de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da peça. O 

fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 190 – forma indeterminada. Fragmento de bordo redondo com aba 

pronunciada sendo impossível determinar-se a forma do bojo, recolhido durante a 

campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 191 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 
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ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 192 – forma indeterminada. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil 

côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE2, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 201 – jarro. Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior, 

bojo de perfil em S. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE5, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 202 – panela/pote. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S. 

Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE5, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Na UE3 foi possível inferirem-se as seguintes peças: 

Peça 193 – taça. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo 

de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE3, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

2.5Y4/2. 
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Peça 194 – tigela. Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com 

bojo de perfil côncavo, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 6 a 8m da UE3, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento claro 10YR4/2. 

Peça 195 – Alguidar. Três fragmentos de bordo redondo espessado para o 

exterior, com bojo de perfil em S, recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 

6m da UE3, não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor cinzento escuro 5GY1/2. Paralelos na fase II de Santa Cruz de Vilariça 

(RODRIGUES e REBANDA, 1998, pág. 117). 

Na UE4 apenas foi exequível inventariar uma peça: 

 Peça 196 – panela/pote. Fragmento de bordo redondo com espessamento para o 

exterior, bojo de perfil em S. Recolhido durante a campanha de 1998 na UE4, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. Apresenta paralelos na fase III se Santa Cruz de Vilariça 

(RODRIGUES e REBANDA, 1998, pág.120) 

 

 Já na UE5 foi possível a identificação de duas peças: 

Peça 197 – jarro. Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior, 

bojo de perfil em S. Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 4 a 6m da UE5, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 
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Peça 198 – Jarro. Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S. 

Recolhido durante a campanha de 1998 entre os 2 a 4m da UE5, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Por fim, na UE6 somente foi possível reconhecer-se as seguintes peças. 

Peça 199 – Jarro. Fragmento de bordo redondo espessado para ambos os lados, 

com bojo de perfil em S. Recolhido durante a campanha de 1998 na UE6, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. O fabrico foi a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

 Peça 200 – cossoiro. Peça circular, fragmentada, apresentado orifício circular ao 

centro, recolhida entre os 4 a 6m da UE6. Foi fabricado manualmente e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta pasta de consistência compacta, textura homogénea, com 

uma concentração média de ENP ≤ 1mm, sendo observáveis micas e quartzo. Apresenta 

superfícies de cor cinzento escuro 5GY1/2. 
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4 – Catálogo do espólio metálico da intervenção de 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Espólio metálico recolhido em 1998 na limpeza de perfil 
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Fig.2 – Espólio metálico recolhido na intervenção de 1998 na limpeza de perfil 
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Fig.3 –Espólio metálico recolhido na UE1 da intervenção de 1998 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Espólio metálico proveniente da UE2 da intervenção de 1998 

 

 

 

 

 

Fig.5 – Espólio metálico proveniente da UE3 da intervenção de 1998 

 

 

 

 

 

Fig.6 – Espólio metálico proveniente da UE4 da intervenção de 1998 
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Fig.7 – Espólio metálico proveniente da UE6 da intervenção de 1998 

 

5 - Catálogo dos elementos de adorno provenientes da intervenção de 

1998 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Elementos de adorno recolhidos na limpeza de perfil 
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6 – Catálogo dos numismas recolhidos na intervenção de 1998 

Moeda nº1 - Moeda recolhida na UE1. Corresponde a um Dinheiro (Bolhão), 

cunhado no reinado de D. Sancho II (1223-1248). Anverso exibe escudo de tipo 

português carregado de besantes, não sendo legível a legenda. Reverso ostenta gravada 

uma cruz equilateral longa que corta a legenda e se encontra cantonada alternadamente 

de estrelas e pontos. Diâmetro: 1,5 cm. 

Moeda nº2 - Moeda recolhida na UE2. Trata-se de um Dinheiro (Bolhão), 

cunhado no reinado de D. Sancho II (1223-1248). Anverso exibe escudo de tipo 

português carregado de besantes, não sendo legível a legenda. Reverso ostenta gravada 

uma cruz equilateral longa que corta a legenda e se encontra cantonada alternadamente 

de estrelas e pontos. Diâmetro: 1,6 cm. 

Moeda nº3 - Moeda, recolhida na UE2. Refere-se a um Dinheiro (Bolhão), 

cunhado no reinado de D. Sancho II. Anverso tem gravado cinco escudetes de tipo 

português postos em cruz e sem besantes, sendo a legenda pouco visível. No reverso 

vislumbra-se cruz equilateral longa que corta a legenda em intervalos regulares e se 

encontra cantonada por quatro pontos. Diâmetro: 1,7cm. 

Moeda nº4 - Moeda recolhida na limpeza de perfil. Identifica-se como um 

Dinheiro Novo (Bolhão), embora não tenha sido possível determinar o reinado, o que 

apenas permite estabelecer a sua cunhagem entre os reinados de D. Afonso III e D. 

Fernando. Anverso apresenta, em campo limitado por legenda inscrita em bordadura, 

cruz equilateral alternadamente cantonada de crescentes e de estrelas. O reverso 

encontra-se muito deteriorado, todavia é visível um dos cinco escudetes de tipo 

português componta arredondada. Diâmetro: 1,7cm. 

Moeda nº5 - Fragmento de moeda recolhida na UE5. Trata-se de um Dinheiro 

(Bolhão), cunhado no reinado de D. Sancho II. Anverso é visível parte de escudo de 

tipo português carregado de besantes, não sendo legível a legenda. Reverso ostenta 

igualmente gravada metade de uma cruz equilateral longa que corta a legenda e se 

encontra cantonada. Diâmetro: 1,7cm.  

Moeda nº 6 - Fragmento de moeda recolhida na limpeza de perfil. Encontra-se 

muito oxidada o que não permite a sua leitura. Diâmetro: 1,5 cm. 
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Fig.1 – Numismas provenientes da limpeza de perfil da intervenção de 1998 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 – Numisma recolhidos na UE1 da intervenção de 1998 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 –Numismas recolhidos na UE2 da intervenção de 1998 
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 7 – Catálogo dos materiais líticos recolhidos na intervenção de 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Materiais líticos recolhidos na limpeza de perfil  
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8 – Catálogo dos materiais cerâmicos provenientes da Intervenção de 

2007-2008 

Na sondagem 1 identificou-se espólio cerâmico medieval nas UE2 (quatro 

ocorrências), UE3 (três ocorrências) e UE6 (vinte ocorrências os quais se descrevem am 

seguida. 

Os materiais cerâmicos da UE2 são constituídos por: 

Peça 1 (nº inventário geral CAJ07 19206) – forma indeterminada. 

 Fragmento de base plana, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 2 (nº inventário geral CAJ07 19039) – forma indeterminada. 

 Fragmento de base plana, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 3 (nº inventário geral CAJ07 19091) – forma indeterminada. 

 Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior e bojo de perfil 

recto, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 4 (nº inventário geral CAJ07 19114) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo arredondado com espessamento para o exterior e decorado 

por cordão digitado horizontal, apresentando bojo côncavo. Foi recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Fabricada a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 
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observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

O espólio cerâmico medieval reconhecido na UE3 é constituído por: 

Peça 5 (nº inventário geral CAJ07 21195) – forma indeterminada.  

Fragmento de asa de fita decorado com duas punções verticais, recolhida durante 

a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 

a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 5Y3/2. 

Peça 6 (nº inventário geral CAJ07 21404) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado por linhas incisas verticais cruzando com cordão 

digitado horizontal, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração abundante de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 7 (nº inventário geral CAJ07 21403) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado por linhas incisas verticais, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

O conjunto cerâmico medievais identificado na UE6 é composto por: 

Peça 8 (nº inventário geral CAJ07 6907) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e decorado por cordão 

digitado vertical, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 2.5Y4/4. 

Peça 9 (nº inventário geral CAJ07 5893) – forma indeterminada. 
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Fragmento de bojo, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

claro 2.5Y3/2. 

Peça 10 (nº inventário geral CAJ07 5903) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado por minhas incisas horizontais, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 11 (nº inventário geral CAJ07 6068) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorado por três punções verticais, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno lento/manual e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 

a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento acastanhado 2.5Y3/4. 

Peça 12 (nº inventário geral CAJ07 6044) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorado por duas punções verticais, recolhida durante 

a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno lento/manual e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 

a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento acastanhado 10YR4/4. 

Peça 13 (nº inventário geral CAJ07 6056) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e decorado por linha 

ondulado, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta 

uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 
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As fracturas e superfícies são de cor  cinzento10YR2/2. Paralelos na Guarda (PEREIRA 

et alli, 2011, pág. 282) 

Peça 14 (nº inventário geral CAJ07 6164) – Tigela. 

Fragmento de bordo direito com bojo perfil côncavo, decorado com linha 

ondulada, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta 

uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 15 (nº inventário geral CAJ07 6165) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S decorado com cordão 

digitado ao longo do bordo na parte exterior, recolhido durante a campanha de 2007, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 7.5Y2/2. 

Peça 16 (nº inventário geral CAJ07 5887 e CAJ07 5892) - forma indeterminada. 

Dois fragmento de bojo decorado com punções cruzadas por cordão digitado 

horizontal, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. Foi fabricada a torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura granular, com uma concentração rara de ENP de 

dimensão ≥ 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies variam entre o cinzento claro 5Y4/2 e castanho claro 10YR4/6. 

Peça 17 (nº inventário CAJ07 1212) - forma indeterminada. 

Dois fragmento de bojo decorado com cordão digitado horizontal, recolhido 

durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi 

fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 18 (nº inventário geral CAJ07 1213) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorado por quatro punções verticais, recolhida 

durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi 
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fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de 

dimensão ≤ 1, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 19 (nº inventário geral CAJ07 1252) – Jarro. 

Fragmento de bordo redondo inclinado para o exterior com bojo de perfil em S, 

e arranque de asa de fita com vestígio de punção vertical, recolhido durante a campanha 

de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido 

e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

granular, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 20 (nº inventário geral CAJ07 1394) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão digitado horizontal, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor  cinzento escuro 7.5GY1/2. Apresenta vestígios de fuligem na 

parede exterior. 

Peça 21 (nº inventário geral CAJ07 1294) – Jarro. 

Fragmento de bordo redondo inclinado para o exterior com bojo de perfil em S, 

recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 22 (nº inventário geral CAJ07 1208) – Jarro. 

Fragmento de bordo direito, com perfil em S, e arranque de asa de fita, recolhido 

durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi 

fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor 10YR2/2. 
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Peça 23 (nº inventário geral CAJ07 1558) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão digitado horizontal, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 24 (nº inventário geral CAJ07 1368) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1, sendo observáveis 

macroscopicamente quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho escuro 

5GY1/2. 

Peça 25 (nº inventário geral CAJ07 1393) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

claro 2.5GY4/2. 

Peça 26 (nº inventário geral CAJ07 1222) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão digitado horizontal, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor  cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 27 (nº inventário geral CAJ07 5889) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de rolo decorada com três punções, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 
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a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor castanho 10YR2/4. 

Na sondagem 2 somente se reconheceram materiais cerâmicos medievais na 

UE2 (duas ocorrências). Estas são referentes a: 

Peça 28 (nº inventário geral CAJ07 20039) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com duas punções, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 29 (nº inventário geral CAJ07 20050) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com duas punções, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 2.5Y2/2. 

A análise do espólio da Sondagem 3 permitiu identificar materiais cerâmicos 

medievais na UE2 (seis ocorrências), UE4 (trinta e oito ocorrências), UE5 (uma 

ocorrência), UE6 (seis ocorrências) e UE7 (uma ocorrência). 

O espólio medieval na UE2 é constituído por: 

Peça 30 (nº inventário geral CAJ07 7000) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

10YR3/2. 

Peça 31 (nº inventário geral CAJ07 7110) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 
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macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

10YR3/2. 

Peça 32 (nº inventário geral CAJ07 7007) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil em S e decorado com linha 

ondulada, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta 

uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. Apresenta 

marcas de fuligem na face exterior. 

Peça 33 (nº inventário geral CAJ07 7316) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 34 (nº inventário geral CAJ07 7045) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil em S, 

recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento 2.5Y3/2. 

Peça 35 (nº inventário geral CAJ07 7403) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior e perfil côncavo 

apresentando carena abaixo do bordo. Recolhido durante a campanha de 2007, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

10YR3/2. 

O espólio medieval inventariado na UE4 é constituído por: 

Peça 36 (nº inventário geral CAJ07 9880) – forma indeterminada. 
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Fragmento de bojo, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 37 (nº inventário geral CAJ07 9886) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 38 (nº inventário geral CAJ07 9877) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo com vestígios de polimento na face exterior, recolhido 

durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi 

fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 39 (nº inventário geral CAJ07 7884) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 40 (nº inventário geral CAJ07 7874) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão digitado horizontal, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração abundante de ENP de dimensão 

≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 41 (nº inventário geral CAJ07 22312) – forma indeterminada. 
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Fragmento de asa de fita decorada com três punções, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor laranja escuro 10R4/12. 

Peça 42 (nº inventário geral CAJ07 22516) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno lento e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura granular, com 

uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

5Y2/2. 

Peça 43 (nº inventário geral CAJ07 11728) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de rolo decorada por cinco punções, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento claro 2.5Y4/2. 

Peça 44 (nº inventário geral CAJ07 11890) – Taça. 

Fragmento de bordo decorado por linha ondulada e cordão digitado horizontal, 

recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor/oxidante. Apresenta 

uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de 

ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. A 

parede exterior é de cor cinzento 5Y2/2 e interior de cor laranja escuro 2.5YR3/8.  

Peça 45 (nº inventário geral CAJ07 11752) – panela/pote. 

Fragmento de bordo, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível 

a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 
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Peça 46 (nº inventário geral CAJ07 11732) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de rolo decorada por uma punção vertical, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 2.5Y3/2. 

Peça 47 (nº inventário geral CAJ07 11758) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor  cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 48 (nº inventário geral CAJ07 11962) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada por três punções, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 

a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 49 (nº inventário geral CAJ07 11748) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil em S, 

recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor castanho alaranjado 2.5YR2/8.  

Peça 50 (nº inventário geral CAJ07 12028) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana com pé anelar, recolhido durante a campanha de 2007, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 
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observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 5Y2/2. 

Peça 51 (nº inventário geral CAJ07 19983) – Jarro. 

Fragmento de bordo direito com bojo em S e arranque de asa de fita, recolhido 

durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi 

fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 52 (nº inventário geral CAJ07 11775) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

7.5Y2/2. 

Peça 53 (nº inventário geral CAJ07 11815) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil em S 

decorado por linha ondulada, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível 

a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. Possui paralelos na Guarda (Pereira et alli, 2011, pág.282) 

Peça 54 (nº inventário geral CAJ07 11927) – Jarro. 

Fragmento de bordo recto e bojo de perfil em S com arranque de asa de fita, 

recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 55 (nº inventário geral CAJ07 11978) – Jarro. 

Fragmento de bordo redondo e inclinado para o exterior com bojo de perfil em S 

e arranque de asa de fita com três punções paralelas. Recolhido durante a campanha de 



CXXIII 
 

2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração abundante de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 56 (nº inventário geral CAJ07 12087) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil recto, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 57 (nº inventário geral CAJ07 12039) – Taça. 

Fragmento de bordo redondo com aba e bojo de perfil côncavo, recolhido 

durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi 

fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 58 (nº inventário geral CAJ07 11971) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

10YR2/2. 

Peça 59 (nº inventário geral CAJ07 11751) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

claro 10YR3/2. 

Peça 60 (nº inventário geral CAJ07 11761) – forma indeterminada. 
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Fragmento de asa de fita decorada com punção, recolhida durante a campanha de 

2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 7.5YR2/2. 

Peça 61 (nº inventário geral CAJ07 12006) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana com pé anelar, recolhido durante a campanha de 2007, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 2.5Y2/2. 

Peça 62 (nº inventário geral CAJ07 11759) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 63 (nº inventário geral CAJ07 11733) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno lento e cozida num ambiente 

oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 64 (nº inventário geral CAJ07 11732) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com punção, recolhida durante a campanha de 

2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 7.5GY1/2. 
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Peça 65 (nº inventário geral CAJ07 11724) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão digitado horizontal, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 66 (nº inventário geral CAJ07 7844) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7GY1/2. 

Peça 67 (nº inventário geral CAJ07 7852) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 68 (nº inventário geral CAJ07 7842) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno lento e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 69 (nº inventário geral CAJ07 7851) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 
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macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 70 (nº inventário geral CAJ07 7841) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão digitado horizontal, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 71 (nº inventário geral CAJ07 12012) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita, recolhida durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

O espólio cerâmico medieval reconhecido na UE5 é somente constituído por: 

Peça 72 (nº inventário geral CAJ07 12799) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com duas punções, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Na UE6 foi possível identificar-se, com cronologia medieval, os seguintes 

materiais cerâmicos: 

Peça 73 (nº inventário geral CAJ07 19850) – Jarro. 

Fragmento de bordo direito e bojo de perfil côncavo, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 74 (nº inventário geral CAJ07 12799) – forma indeterminada. 
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Fragmento de asa de fita decorada com duas punções, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 75 (nº inventário geral CAJ07 19826) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com seis punções, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 7.5Y2/2. 

Peça 76 (nº inventário geral CAJ07 19951) – Panela. Fragmento de bordo direito 

com espessamento para o exterior e perfil do bojo em S, recolhido durante a campanha 

de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido 

e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 77 (nº inventário geral CAJ07 19905) – Panela. Fragmento de bordo direito 

com espessamento para o exterior e perfil do bojo em S, recolhido durante a campanha 

de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido 

e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração abundante de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. Apresenta marcas de fuligem na superfície exterior. 

Peça 78 (nº inventário geral CAJ07 12799) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com duas punções paralelas, recolhida 

durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi 

fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 
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Peça 79 (nº inventário geral CAJ07 19876) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com duas punções, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor laranja acastanhado 2.5YR4/8. 

Na UE7 apenas se identificou uma ocorrência cerâmica de cronologia medieval: 

Peça 80 (nº inventário geral CAJ07 1250A) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior onde é visível um 

cordão digitado e perfil do bojo em S, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. Apresenta marcas de fuligem na superfície exterior. 

Na Sondagem 4 foi unicamente identificado material cerâmico de cronologia 

medieval na UE2, constituído por: 

Peça 81 (nº inventário geral CAJ07 2714) – jarro. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e arranque de asa de rolo 

puncionada, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. Foi fabricada a torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 82 (nº inventário geral CAJ07 2957) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão digitado horizontal, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento claro 5Y4/2. 

Na Sondagem 5 somente na UE2 se acharam dois elementos cerâmicos com 

cronologia medieval: 
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Peça 83 (nº inventário geral CAJ07 21915) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. A superfície exterior apresenta marcas de alisamento. 

Peça 84 (nº inventário geral CAJ07 21952) – jarro. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo e com arranque de asa 

de fita decorada com punção, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno lento e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Na Sondagem 6 foram reconhecidos materiais cerâmicos medievais nas UE2 

(quatro ocorrências), UE4 (nove ocorrências) e UE5 (nove ocorrências). 

Na UE2 os matérias cerâmicos são constituídos por: 

Peça 85 (nº inventário geral CAJ07 13415) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de rolo decorada com punções, recolhida durante a campanha 

de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido 

e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho acinzentado 10YR3/4. 

Peça 86 (nº inventário geral CAJ07 16924) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento claro 2.5Y4/2. 

Peça 87 (nº inventário geral CAJ07 16924) – panela/pote. 
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Fragmento de bojo direito com bojo de perfil em S e decorado com cordão 

digitado horizontal, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno lento e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

acinzentado 10YR4/4. 

Peça 88 (nº inventário geral CAJ07 17005) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com punção, recolhida durante a campanha de 

2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento claro 5Y5/2. 

O conjunto cerâmico medieval identificado na UE4 é composto por: 

Peça 89 (nº inventário geral CAJ07 11340) – jarro. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e arranque de asa de fita, 

recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. Foi fabricada a torno lento e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura arenosa, com uma concentração média de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor laranja escuro 2.5YR3/8. 

Peça 90 (nº inventário geral CAJ07 11451) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com punção, recolhida durante a campanha de 

2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e 

cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

arenosa, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor laranja 

escuro 2.5YR3/8. 

Peça 91 (nº inventário geral CAJ07 5458) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão de incisões, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 
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1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 92 (nº inventário geral CAJ07 5524) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil em S, 

recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. Foi fabricada a torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento 10YR2/2. 

Peça 93 (nº inventário geral CAJ07 5693) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 94 (nº inventário geral CAJ07 5385) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

10YR2/4. 

Peça 95 (nº inventário geral CAJ07 5434) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão digital vertical, recolhida durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura arenosa, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 96 (nº inventário geral CAJ07 5473) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com punção, recolhida durante a campanha de 

2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 
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arenosa, com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 97 (nº inventário geral CAJ07 5457) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo com arranque de asa de fita decorada com duas punções, 

recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura arenosa, com uma concentração rara de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor 7.5GY1/2. 

Concertante aos materiais medievais identificados na UE5 compõem-se por: 

Peça 98 (nº inventário geral CAJ07 15556) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo com orifícios pré-cozedura, recolhido durante a campanha de 

2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricado a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 5Y2/2. 

Peça 99 (nº inventário geral CAJ07 16523) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com duas punções, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 100 (nº inventário geral CAJ07 16515) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

10YR2/2. 

Peça 101 (nº inventário geral CAJ07 16546) – Panela/pote. 
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Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil em S, 

recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 102 (nº inventário geral CAJ07 16540) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil em S e 

reentrância no interior para possível encaixe de tampa, recolhido durante a campanha de 

2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e 

cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

cinzento 7.5Y3/2. 

Peça 103 (nº inventário geral CAJ07 11097) – Jarro. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 104 (nº inventário geral CAJ07 11050) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo redondo com aba e bojo de perfil em S, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 105 (nº inventário geral CAJ07 11053) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão entre 3 a 5mm, sendo observáveis 



CXXXIV 
 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 106 (nº inventário geral CAJ07 11103) – Jarro. 

Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior, com bojo de 

perfil côncavo e arranque de asa de fita, recolhido durante a campanha de 2007, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Na Sondagem 7, apenas se identificaram materiais cerâmicos de cronologia 

medieval na UE2, sendo constituído o espólio por: 

Peça 107 (nº inventário geral CAJ07 14940) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com linha ondulada e cordão horizontal com 

punções, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta 

uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão ≤ a 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 

As fracturas e superfícies são de cor castanho escuro 10YR1/2. 

Peça 108 (nº inventário geral CAJ07 14951) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão digitado vertical, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ a 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 109 (nº inventário geral CAJ07 14844) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão digitado horizontal, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ a 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 110 (nº inventário geral CAJ07 14903) – forma indeterminada. 
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Fragmento de bordo redondo inclinado par o exterior com bojo de perfil em S 

com arranque de asa de fita puncionada, recolhido durante a campanha de 2007, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ a 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

5Y1/2. 

Peça 111 (nº inventário geral CAJ07 15246) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Na Sondagem 9 foram inventariados materiais cerâmicos medievais apenas na 

UE2, sendo formado o conjunto por: 

Peça 112 (nº inventário geral CAJ07 15300) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo decorado com cordão horizontal digitado, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento claro 10Y4/2. 

Peça 113 (nº inventário geral CAJ07 15312) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. Apresenta marcas de fuligem na superfície exterior. 

Peça 114 (nº inventário geral CAJ07 15410) – forma indeterminada. 

Fragmento de base plana, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 
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com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 115 (nº inventário geral CAJ07 15387) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita, recolhido durante a campanha de 2007, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 116 (nº inventário geral CAJ07 15318) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com punção, recolhido durante a campanha 

de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido 

e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho escuro 7.5YR2/4. 

Peça 117 (nº inventário geral CAJ07 15334) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa de fita decorada com duas punções, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 118 (nº inventário geral CAJ07 15272) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito com espessamento para o exterior, perfil do bojo 

côncavo com carena saliente a meio deste. Recolhido durante a campanha de 2007, não 

sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

10YR3/2. 

Peça 119 (nº inventário geral CAJ07 15280) – forma indeterminada. 
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Fragmento de bojo decorado com cordão horizontal puncionado, recolhido 

durante a campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi 

fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 120 (nº inventário geral CAJ07 15260) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo com arranque de asa de fita, recolhido durante a campanha 

de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido 

e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho escuro 10YR1/2. 

Peça 121 (nº inventário geral CAJ07 15269) – forma indeterminada. 

Fragmento de bojo com arranque de asa de fita com punção, recolhido durante a 

campanha de 2007, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor  cinzento escuro7.5GY1/2. 

Por fim, foram também identificados, com cronologia medieval, dois fragmentos 

cerâmicos proveniente da limpeza do derrube da muralha e seu entulho, na entrada da 

porta sul, que se constituem por: 

Peça 122 (nº inventário geral CAJ08 17737) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e decorado com linha 

ondulada, recolhido durante a campanha de 2008, não sendo possível a reconstituição 

total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta 

uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro7.5GY1/2. 

Peça 123 (nº inventário geral CAJ08 17584) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito com bojo de  perfil em S e carena junto ao bordo, 

recolhido durante a campanha de 2008, não sendo possível a reconstituição total da 

peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta 
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de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor  cinzento escuro7.5GY1/2. 

Peça 124 (nº inventário geral CAJ08 17686) – forma indeterminada. 

Fragmento de asa puncionada, recolhido durante a campanha de 2008, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

5Y2/2. 

 

Em seguida encontram-se descritas as peças inventariadas na Sondagem 10. 

Peça 125 (nº inventário geral CAJ08 1442A) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S, recolhida durante a 

campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente oxidante. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor laranja escuro 2.5YR4/10. 

Peça 126 (nº inventário geral CAJ08 1353A) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o interior e bojo de perfil côncavo, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 127 (nº inventário geral CAJ08 1444A) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil em S, recolhida durante a 

campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 
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ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor cinzento 10YR3/2. 

Peça 128 (nº inventário geral CAJ08 1432A) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil 

côncavo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

2.5GY1/2. 

Peça 129 (nº inventário geral CAJ08 1354A) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o interior com bojo de perfil côncavo 

e decorado no exterior com linha ondulada, recolhida durante a campanha de 2008 na 

UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 

1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor castanho 10YR2/4. 

Peça 130 (nº inventário geral CAJ08 1380A) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o interior com bojo de perfil côncavo 

e decorado no exterior com linha ondulada, recolhida durante a campanha de 2008 na 

UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 131 (nº inventário geral CAJ08 1162A) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo e decorado no exterior 

com linha horizontal, recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, 

não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida 

num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura 

homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho escuro 10YR2/4. 
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Peça 132 (nº inventário geral CAJ08 15775 e CAJ08 15671) – jarro. 

Dois fragmento de bordo redondo com aba e bojo de perfil em S, recolhida 

durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 133 (nº inventário geral CAJ08 15554) – Jarro. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil em S e 

decorado com linha ondulada, recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da 

Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho escuro 10Y1/2. 

Peça 134 (nº inventário geral CAJ08 15509) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil 

côncavo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 135 (nº inventário geral CAJ08 15750) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil direito, recolhida durante a 

campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor castanho escuro 10YR1/2. 

Peça 136 (nº inventário geral CAJ08 15712) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado pra o exterior com bojo de perfil em S, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 
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reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. 

Peça 137 (nº inventário geral CAJ08 15578) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo redondo inclinado para o exterior sendo impossível 

reconhecer-se a forma do perfil do bojo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 

da Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a 

torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência 

compacta, textura homogénea, com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 

1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e 

superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 138 (nº inventário geral CAJ08 15503) – taça. 

Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil côncavo exibindo perfurações 

pré-cozedura para auxiliar a cozedura. Recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 

da Sondagem 10, não foi possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno 

lento e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são 

de cor castanho escuro 10YR1/2. 

Peça 139 (nº inventário geral CAJ08 15824) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo biselado inclinado para o exterior com bojo de perfil em S, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

10YR2/4. 

Peça 140 (nº inventário geral CAJ08 15658) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo perfil côncavo, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 
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macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

escuro 2.5Y1/2. 

Peça 141 (nº inventário geral CAJ08 15756) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo perfil em S, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

escuro 10Y1/2. 

Peça 142 (nº inventário geral CAJ08 15710) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S, recolhida durante a 

campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente oxidante-redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfície exterior são de cor bege 

acastanhado 7.5YR4/8 e a superfície interior é de cor castanho escuro 2.5GY1/2. 

Peça 143 (nº inventário geral CAJ08 15740) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo perfil em S, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 143 (nº inventário geral CAJ08 15533) – talha. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo perfil recto, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno lento e cozida num ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

10YR2/4. Paralelos PEREIRA et alli, 2008, pág. 284). 

Peça 144 (nº inventário geral CAJ08 16643) – jarro. 
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Fragmento de bordo redondo inclinado para o exterior com bojo perfil em S, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 145 (nº inventário geral CAJ08 16153) – panela/pote. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo perfil em S e 

decorado com linha ondulada, recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da 

Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho 10YR1/2. 

Peça 146 (nº inventário geral CAJ08 16121) – jarro. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo perfil em S e 

arranque de asa de fita puncionada, recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da 

Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno 

rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, 

textura homogénea, com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho escuro 2.5Y1/2. 

Peça 147 (nº inventário geral CAJ08 16140) – jarro. 

Fragmento de bordo direito com bojo perfil em S, recolhida durante a campanha 

de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi 

fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma pasta de 

consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 148 (nº inventário geral CAJ08 15510) – Talha. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior e interior com bojo perfil 

recto, recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno lento e cozida num 

ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 
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com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor bege 

acinzentado 2.5Y5/4. 

Peça 149 (nº inventário geral CAJ08 16222) – Jarro. 

Fragmento de bordo redondo inclinado para o exterior com bojo perfil em S, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 150 (nº inventário geral CAJ08 16223) – Jarro. 

Fragmento de bordo direito com bojo perfil em S, recolhida durante a campanha 

de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total da peça. Foi 

fabricada a torno rápido e cozida num ambiente oxidante-redutor. Apresenta uma pasta 

de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de ENP de 

dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas 

e superfície interior são de cor castanho 10YR1/2 e a superfície exterior de cor bege 

acastanhado 10YR4/4. 

Peça 151 (nº inventário geral CAJ08 16269) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil côncavo, recolhida durante a 

campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 7.5GY1/2. 

Peça 152 (nº inventário geral CAJ08 16105) – jarro. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S e arranque de asa de fita, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

10YR2/4. 



CXLV 
 

Peça 153 (nº inventário geral CAJ08 16507) – taça. 

Fragmento de bordo redondo espessado para o exterior com bojo de perfil 

côncavo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

escuro 10YR1/2. 

Peça 154 (nº inventário geral CAJ08 16500) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil em S, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

escuro 10YR1/2. 

Peça 155 (nº inventário geral CAJ08 16503) – tigela. 

Fragmento de bordo redondo com aba e bojo de perfil côncavo, recolhida 

durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

10YR2/4. 

Peça 156 (nº inventário geral CAJ08 16411) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil 

côncavo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

escuro 5Y1/2. 

Peça 157 (nº inventário geral CAJ08 16492) – forma indeterminada. 
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Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil côncavo, recolhida durante a 

campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 10, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor castanho 10YR3/6. 

 

Segue-se por fim as peças inventariadas na Sondagem 12. 

Peça 158 (nº inventário geral CAJ07 7940) – Jarro. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil em S, recolhida durante a 

campanha de 2007 na UE2 da Sondagem 12, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho escuro 10Y1/2. Possui paralelo 

na Guarda (PEREIRA et all, 2008, pág. 284). 

Peça 159 (nº inventário geral CAJ07 7925) – Tigela. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo, recolhida durante a 

campanha de 2007 na UE2 da Sondagem 12, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor castanho 10YR2/4. Possui paralelo na fase III de Santa 

Cruz de Vilariça (RODRIGUES e REBANDA, 1998, pág. 111) 

Peça 160 (nº inventário geral CAJ08 7936) – Panela/pote. 

Fragmento de bordo direito 8m bojo de perfil em S, recolhida durante a 

campanha de 2008 na UE2 da Sondagem 12, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração abundante 

de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzento 5Y2/2. Encontra paralelo na Guarda 

(PEREIRA et alii, 2008, pág. 282). 

Peça 161 (nº inventário geral CAJ07 7951) – Tigela. 



CXLVII 
 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil 

côncavo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE2 da Sondagem 12, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente oxidante. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor laranja 

2.5YR5/12. Possui paralelos na Guarda (PEREIRA et alii, 2008, pág. 284). 

Peça 162 (nº inventário geral CAJ08 9593) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil 

côncavo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE1 da Sondagem 12, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

7.5YR2/4. 

Peça 163 (nº inventário geral CAJ08 9846) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil côncavo, recolhida durante a 

campanha de 2008 na UE1 da Sondagem 12, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento escuro 5GY1/2. 

Peça 164 (nº inventário geral CAJ08 8640) – tigela. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil 

côncavo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE2A da Sondagem 12, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração abundante de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor 

castanho escuro 10YR2/4. 

Peça 165 (nº inventário geral CAJ08 8707) – panela/pote. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior e interior com bojo de 

perfil em S, recolhida durante a campanha de 2008 na UE2 da Sondagem 12, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 
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ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

5Y2/2. Encontra paralelos na Guarda (PEREIRA, et all, 2008, pág. 282) 

Peça 166 (nº inventário geral CAJ08 8786) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito com bojo de perfil côncavo, recolhida durante a 

campanha de 2008 na UE2A da Sondagem 12, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 

ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor castanho 7.5YR2/4. 

Peça 167 (nº inventário geral CAJ08 8619) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito sendo impossível reconhecer-se a forma do bojo, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE2A da Sondagem 12, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5Y2/2. 

Peça 168 (nº inventário geral CAJ08 17346 e CAJ08 17349) – forma 

indeterminada. 

Dois fragmentos de bordo redondo com aba e bojo de perfil côncavo, recolhida 

durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 12, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 169 (nº inventário geral CAJ08 17377) – jarrinho. 

Fragmento de bordo redondo com bojo de perfil convexo, recolhida durante a 

campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 12, não sendo possível a reconstituição total 

da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente redutor. Apresenta uma 

pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma concentração média de 
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ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. As 

fracturas e superfícies são de cor castanho 10YR2/4. 

Peça 170 (nº inventário geral CAJ08 17314) – jarro. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil em S, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 12, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

escuro 10YR1/2. 

Peça 171 (nº inventário geral CAJ08 17370) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil 

côncavo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE5 da Sondagem 12, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 172 (nº inventário geral CAJ08 8723) – tigela. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil 

côncavo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE2A da Sondagem 12, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração rara de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 7.5GY1/2. 

Peça 173 (nº inventário geral CAJ08 8640B) – taça. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil 

côncavo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE2A da Sondagem 12, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho 

escuro 5Y1/2. 
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Peça 174 (nº inventário geral CAJ08 8781) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito espessado para o exterior com bojo de perfil 

côncavo, recolhida durante a campanha de 2008 na UE2A da Sondagem 12, não sendo 

possível a reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num 

ambiente redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, 

com uma concentração média de ENP de dimensão entre 1 a 3mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 175 (nº inventário geral CAJ08 8819) – forma indeterminada. 

Fragmento de bordo direito sendo impossível reconhecer-se o perfil do bojo, 

recolhida durante a campanha de 2008 na UE2A da Sondagem 12, não sendo possível a 

reconstituição total da peça. Foi fabricada a torno rápido e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta uma pasta de consistência compacta, textura homogénea, com uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. As fracturas e superfícies são de cor cinzento 

escuro 5GY1/2. 

Peça 176 (nº inventário CAJ08 9867) – cossoiro. 

Peça cerâmica fragmentada, com forma circular apresentando orifício central, 

recolhida na UE1 da sondagem 12. Foi fabricada manualmente e cozida num ambiente 

redutor. Apresenta pasta de consistência compacta, textura homogénea, com 

concentração média de ENP ≤ 1mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. As fracturas e superfícies são de cor castanho escuro 10Y1/2. 
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9 – Catálogo materiais metálicos recolhidos na s sondagens 10 e 12 da 

intervenção de 2007-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Espólio metálico proveniente da UE5 da Sondagem 10 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Espólio metálico proveniente da UE1 da Sondagem 12 
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Fig. 3 – Espólio metálico proveniente da UE2 da Sondagem 12 
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9 – Catálogo dos numismas medievais recolhidos na intervenção de 

2007-2008 

 Em seguida encontram-se descritas as moedas medievais reconhecidas. 

Moeda nº1 recolhida na UE12 da Sondagem 4. Trata-se de um Dinheiro 

(bolhão), do reinado de D. Sancho II (1223-1248). Apresenta no anverso cinco 

escudetes de tipo português postos em cruz e sem besantes. No reverso possui cruz 

equilateral longa que corta a legenda e se encontra cantonada por dois pontos. Diâmetro 

1,5cm 

Moeda nº2, recolhida na UE1 da Sondagem 6. Trata-se de um Dinheiro (bolhão), 

do reinado de D. Sancho II (1223-1248). Apresenta no anverso uma cruz equilateral, 

cujo alargamento dos braços corta a legenda, cantonada por quatro pontos. No reverso 

possuí cinco escudetes com besantes e postos em cruz. Diâmetro 1,5cm. 

Moeda nº3 encontrando-se incompleta, recolhida na UE2 da Sondagem 10. 

Trata-se de um Dinheiro (bolhão), do reinado de D. Sancho II (1223-1248). Apresenta 

no anverso uma cruz equilateral, cujo alargamento dos braços corta a legenda, 

cantonada por quatro pontos. No reverso possuí cinco escudetes com besantes e postos 

em cruz. Diâmetro 1,5cm. 

Moeda nº4, recolhida na UE3 da Sondagem 11. Trata-se de um Dinheiro 

(bolhão), do reinado de D. Sancho II (1223-1248). Apresenta no anverso escudo de tipo 

português carregado de besantes. No reverso possui cruz equilateral longa que corta a 

legenda e se encontra cantonada por pontos. Diâmetro 1,4cm. 

Moeda nº5, fragmentada ao meio, recolhida UE1 da Sondagem 12. Dinheiro 

Novo (Bolhão), do reinado de D. Dinis (1279-1325). Anverso, em campo limitado por 

legenda em bordadura, apresenta cruz equilateral cantonada alternadamente de 

crescentes e de estrelas. No reverso ostenta quatro, dos cinco, escudetes carregados de 

besantes e postos em cruz. Diâmetro 1,5 cm. 

Moeda nº6, recolhida na UE2 da Sondagem 12. Dinheiro (bolhão) do reinado de 

D. Dinis I (1279-1325). Anverso decorado com cruz equilateral, cantonada com 

besantes e crescentes. No reverso apresenta cinco escudetes postos em cruz, com 

besantes em aspa. Diâmetro: 15mm. 

Moeda nº7, recolhida na UE5 da Sondagem 12. Dinheiro (bolhão) do reinado de 

D. Afonso III (1248-1279). Possui no anverso uma cruz equilateral, cantonada com 
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estrelas e crescentes. No reverso ostenta cinco escudetes postos em cruz. Diâmetro: 

1,5mm. 

Moeda nº8, recolhida na limpeza de perfil da Sondagem 12. Dinheiro Novo 

(Bolhão), não tendo sido possível determinar o reinado. Anverso, em campo limitado 

por legenda em bordadura, apresenta cruz equilateral cantonada revezadamente de 

crescentes e de estrelas. No reverso ostenta cinco escudetes carregados de besantes e 

postos em cruz. Diâmetro 1,5 cm. 

Moeda nº9, recolhida na Sondagem 12 embora não tenha sido possível averiguar 

em que Unidade. Exemplar de Dinheiro Novo (Bolhão), não tendo sido exequível 

confinar a que reinado. Anverso, em campo limitado por legenda em bordadura, 

apresenta cruz equilateral cantonada revezadamente de crescentes e de estrelas. No 

reverso ostenta cinco escudetes carregados de besantes e postos em cruz. Diâmetro 1,4 

cm. 
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Fig.1 – Numismas recolhidos durante a intervenção de 2007-2008 
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10 – Catálogo das Estelas Medievais 

 

Fig.1 Estela nº1– Cabeceira de sepultura discóide, sendo apenas visível o disco. Apresenta como 

dimensões 34 cm de diâmetro do disco e 14 cm de espessura. Possui como motivos decorativos 

do anverso cruz grega de braços rebaixados curvilíneos, apresentando linha de cercadura. 

Reverso possui cruz grega de braços curvilíneos em relevo circunscrita por linha de cercadura. 

 

Fig.2 Estela nº2 – Cabeceira de sepultura discóide, sendo visível somente o disco. Possui as 

dimensões de 43 cm de diâmetro do disco e 11 cm de espessura. Ostenta quadrifólio rebaixado e 

linha de cercadura como motivos decorativos do anverso. No reverso decoração surge sobre a 

forma de cruz grega, de baixos rebaixados, circundada por linha de cercadura. 

 

Fig.3 Estela nº3– Cabeceira de sepultura discóide, vislumbrando-se unicamente o disco. Ostenta 

de dimensões 34 cm de diâmetro do disco e 12 cm de espessura. Anverso decorado por cruz 

grega rebaixada, possuindo 4 calotes esféricas rebaixadas entre os braços, e linha de cercadura. 

Reverso detém cruz grega rebaixada com 4 calotes esféricas rebaixadas entre os braços e linha 

de cercadura. 
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Fig.4 Estela nº4 – Cabeceira de sepultura discóide, apenas observável o disco. Detém as 

proporções de 35 cm de diâmetro do disco e 17 cm de espessura. Decoração anverso constituída 

por cruz rega em relevo, sem cercadura. Reverso pequena cruz grega incisa a traço fino, sem 

linha de cercadura. 

 

Fig.5 Estela nº5– Cabeceira de sepultura discóide, perceptível meramente o disco. Apresenta 

como dimensões 33 cm de diâmetro do disco e 12 cm de espessura. Anverso possui cruz grega 

de braços rectos em relevo. Anverso aparenta não possuir decoração. Encontra-se danificada no 

disco.  

 

Fig.6 Estela nº6  – Cabeceira de sepultura discóide, visível somente o disco. Possui as 

proporções de 39 cm de diâmetro do disco e 14 cm de espessura. A decoração do anverso é 

composta por cruz grega de braços curvos em relevo, sem linha de cercadura. Reverso ostenta 

pequena cruz grega de braços rectos incisa a traço fino, não aparenta linha de cercadura. Possui 

linha incisa na parte superior do disco. 
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Fig. 7 –Estela nº7 – Cabeceira de sepultura discóide, sendo apenas visível o disco. Exibe como 

dimensões 38 cm de diâmetro do disco e 11 cm espessura. Anverso decorado com quadrifólio 

rebaixado, sendo visível a linha de cercadura. Reverso exibe cruz grega de braços rectilíneos, 

não aparentando linha de cercadura 

 

Fig. 8– Estela nº8 – Cabeceira de sepultura discóide, somente se vislumbra o disco. Ostenta 

como dimensões 41 cm de diâmetro do disco e 15 cm de espessura. A decoração do anverso é 

constituída por cruz grega de braços curvilíneos em relvo, decoração que se repete no reverso. 

Em nenhuma das faces se vislumbra linha de cercadura. 

 

 

Fig. 9 – Estela nº 9  – Cabeceira de sepultura discóide, visível unicamente o disco. Possui como 

dimensões de 35 cm de diâmetro do disco e 13 cm de espessura. Anverso ostenta cruz grega 

incisa a traço fino e linha de cercadura. Reverso aparenta não ostentar decoração. 
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Fig. 10 – Estela nº 10 – Cabeceira de sepultura discóide. Devido ao facto se encontrar muito 

enterrada, e demasiado perto de uma campa, não foi possível averiguar as dimensões do disco 

ou a existência de decoração. 

 

Fig.11 – Estela  S. Miguel – cabeceira de sepultura, possuindo como dimensões 58 cm de altura, 

28 cm de diâmetro do disso e 14 cm de espessura. Decoração do anverso constituída por 

quadrifólio rebaixado, possuindo linha de cercadura. Reverso exibe cruz grega de braços 

curvilíneos em relevo e linha cercadura. 

 

Fig.12 – Estela Stª Maria– Cabeceira de sepultura, ostenta como proporções 54 cm de altura, 36 

cm de diâmetro do disco e 13 cm de espessura. Anverso decorado por cruz grega de braços 

curvilíneos em relevo. Reverso ostenta um meia lua/crescente rebaixada, sem linha de cercadura 

 


