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Resumo

Durante a 2ª campanha de escavações em Monte Molião, em 2007, foi identificado, no Sector C, um conjunto
de quatro fornos de cronologia alto imperial que se integrava uma área de produção cerâmica. As características
construtivas destas estruturas de combustão, bem como os tipos de vasos que nelas foram cozidos, indiciam uma
certa especialização da cerâmica de uso doméstico produzida localmente. A cerâmica comum local de Monte Molião
distribui-se por formas abertas e fechadas, englobando as primeiras pratos, tigelas, caçoilas, alguidares, almofarizes e
tampas, e nas segundas, potes, panelas, tachos, púcaros, potinho, e jarros.
A produção cerâmica em Monte Molião terá ocorrido em pequena escala, num curto espaço de tempo, e destinavase a fazer face às necessidades básicas da população que habitava sobre o sítio, tendo, muito provavelmente, servido
apenas para abastecer a comunidade local.

Abstract

During the 2007 campaign of excavations in Monte Molião, a set of four kilns dated from the High Empire was
identified in Sector C, as part a pottery production area. The construction features of the kilns, as well as the pottery
they produced show a specialization on domestic pottery that was locally produced. The pottery types include open
forms such as plates, bowls, casseroles, basins, mortaria and lids; and closed forms like pots, pans, beakers, and jars.
Pottery production in Monte Molião occurred in a small scale, in a specific period of time, and was destined to fulfill
the basic needs of the population that inhabited the site.

* UNIARQ (Centro de Arqueologia. Faculdade de Letras. Universidade de Lisboa)
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exumado durante a campanha de 2007, permitiu
desenhar um esboço tipológico das cerâmicas
comuns produzidas localmente e articular os
resultados obtidos com os restantes dados de
escavação (Figura 1).
O estudo tipológico, que agora se apresenta,
incidiu exclusivamente sobre a cerâmica comum de
produção local recolhida nos contextos preservados
de cronologia romana imperial do Sector C,
que corresponde aos momentos de construção,
utilização e abandono dos quatro fornos ali
identificados.

1. Introdução
As
recentes
intervenções
arqueológicas
realizadas no Monte Molião, sob a direcção de
uma das signatárias (AMA) no âmbito do projecto
de investigação MOLA1, resultaram na abertura de
uma vasta área de escavação e na documentação de
expressivos contextos preservados da Idade do Ferro
e de época romana republicana e Alto imperial.
De acordo com os resultados obtidos na
2ª campanha de escavações no sítio (2007),
apresentados na 5ª edição dos Encontros de
Arqueologia do Algarve (Arruda et al., 2008),
verificou-se a existência de um conjunto de
fornos de cronologia alto imperial, datável entre
os finais do século I e inícios do século II d.C., o
que colocou novas hipóteses de trabalho sobre a
dinâmica funcional de Monte Molião, contribuindo
com novos elementos para a análise das principais
actividades aí exercidas.
A esta fase de ocupação podemos associar
a presença expressiva de produções locais de
cerâmica comum, que, de acordo com os contextos
de recolha, parecem ter surgido num momento não
anterior ao Alto império, sendo o período entre o
reinado dos Flávios e os meados do século II d.C. o
momento mais bem documentado.
Neste âmbito, e na sequência da conclusão da
primeira fase do projecto de investigação, o estudo
do conjunto cerâmico do designado Sector C,

Fig. 1- Monte Molião: vista geral do C.

2. Os fornos: arquitectura
e estratigrafia
Ao nível da leitura e interpretação das estruturas
de combustão, a análise do espólio permitiu tecer
algumas considerações de carácter funcional. Os
quatro fornos são compostos por várias fiadas de
laterae e tegulae ligadas por um sedimento argiloso
e compacto, e apresentam plantas e orientações
variáveis, mas com dimensões e capacidade
aproximadas (Figura 2).
O forno 1 tem planta circular, os 2 e 3 são de
tendência oval e o 4 é piriforme. Quer no 1º quer
no nº 2 é visível uma parede circular externa, uma
parede sub-circular interna de suporte à grelha e um
corredor de alimentação. No forno nº 3 o suporte da

1
Os trabalhos de campo que permitiram a identificação desta área de produção decorreram no âmbito do Projecto Monte Molião
na Antiguidade (MOLA), que tem como objectivo o estudo da ocupação humana do sítio arqueológico epónimo, no contexto do qual
foram concretizadas quatro campanhas de escavação, que totalizaram 10 meses de trabalho de campo, e foram tratados dezenas de
milhares de peças, que foram lavadas, inventariadas, desenhadas e classificadas. O sítio implanta-se num esporão sobranceiro à Ribeira
de Bensafrim, no Concelho de Lagos.
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Fig. 2 – Planta das estruturas identificadas no Sector C.

Fig. 3 – 1: Alçado do forno 4; 2: Perfil do interior do forno 4; 3:
Perfil do interior do forno 1.
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grelha era efectuado com recurso a pilar central. As
paredes foram, maioritariamente, construídas com
laterae, havendo casos, como o do forno 4, em que
a de topo é integralmente de argila.
As estruturas em melhor estado de conservação
correspondem aos fornos 1 e 4. As alturas conservadas
das paredes permitiram detectar a presença de tijolos
vitrificados. Em ambas as estruturas de combustão,
verificou-se ainda que a última fiada conservada de
parede era constituída exclusivamente por tegulae,
o que sugere ser este o material que constituía a
cobertura da câmara de cozedura (Figura 3).
Assim, parece claro tratar-se de um conjunto
de quatro fornos, que embora façam parte de
uma mesma fase de ocupação, apresenta um claro
sub-faseamento lido na sequência estratigráfica
observada que importa referir.
Documentaram-se duas grandes fases, correspondendo a primeira à construção de dois fornos e a
última aos restantes dois. Tudo indica, contudo, que
na maior parte do seu período de funcionamento
todos os fornos estiveram activos simultaneamente.
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A leitura do espaço possível desenvolve-se no
pressuposto de estes fornos terem sido construídos
e terem funcionado em bateria, sendo as duas
estruturas cujo corredor se encontra virado a Oeste,
mais antigas e as restantes duas, com a abertura
direccionada para Sul, mais recentes.
Apesar de alguma diversidade técnica na
construção e da aparente falta de ordenamento
do espaço, estes fornos parecem ter sido todos
utilizados do mesmo modo, no exercício da mesma
actividade, possuindo também idêntica capacidade.
A existência de alguns paralelos que apresentam
uma semelhante tipologia construtiva, como é o
caso de Los Matagallares (Granada) ou do Convento
de las Cinco Llagas (Sevillha), vem confirmar a
utilização destas estruturas de pequena dimensão,
na produção cerâmica, entre o séc. I d.C. e pelo
menos até ao séc. III d.C (Figura 4).
O forno B do complexo oleiro de Los Matagallares apresenta “planta ovalada, sin praefurnium
diferenciado, y con un pequeño tabique central
apoyado en la parte central de la cámara de combustión para sustentación de la parrilla, ésta última
aparentemente móvil“ (Bernal Casasola e Lorenzo
Martínez, 2004:489). A cronologia desta estrutura,

baseada nos dados estratigráficos e na presença de
sigillata clara C, assim como nas moedas, revela que
a actividade oleira se terá iniciado possivelmente em
finais do séc. II ou inícios do séc. III, e que o seu
abandono terá ocorrido em finais do séc. III ou nos
inícios do séc. IV (Bernal Casasola e Lorenzo Martínez, 2004:491). Relativamente à estrutura do forno,
os investigadores colocam a hipótese de ter existido
um tabique longitudinal que teria servido para sustentação da grelha embora o estado de conservação
não permita clarificar estes dados.
Outros paralelos para este tipo de estruturas, em
que não existe qualquer sistema de sustentação da
grelha, encontram-se no território espanhol na villa
de El Ruedo, com cronologia do séc. II (Muñiz Lara
y Camacho, 2000:250-251 apud Bernal Casasola
e Lorenzo Martínez, 2004:494) ou no Forno 4 da
olaria malaguenha da Finca del Secretario (Villaseca,
1997:265 apud Bernal Casasola e Lorenzo Martínez,
2004).
O forno 5 da olaria identificada em Sevilha
(convento de las Cinco Llagas) também apresenta
características muito próximas dos fornos algarvios
(Tabales Rodríguez, 2003:148, 151). Integrado num
conjunto de fornos circulares com pilar central que

Fig. 4 – 1: Forno de Matagallares (segundo Bernal et al., 2004, Fig. 7); 2: Forno 5 do Convento das 5 Llagas (segundo, Tabales
Rodríguez, 2003, Fig. 4).
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se dedicaram ao fabrico de materiais de construção,
ânforas e cerâmica comum, destaca-se um forno
de menores dimensões. Este (nº 5) apresenta uma
planta ovalada com praefurnium alongado, sem
grelha e abóbada radial, que se conservou apenas
parcialmente, colocando-se a possibilidade de ter
produzido peças de menores dimensões (Ibidem).
A análise dos paralelos permitiu igualmente aferir
que a falta de padronização patente nos fornos do
Monte Molião é uma característica comum neste
tipo de estruturas, sendo apenas coincidentes a
dimensão e a funcionalidade: todos têm uma área
útil inferior a um metro quadrado e foram utilizadas
para cozer cerâmica.
A ausência de arcos ou de quaisquer estruturas de
suporte de uma cobertura fixa faz supor a existência
de uma cobertura parcial ou totalmente amovível,
a cada fornada, que seria colocada directamente
sobre a cerâmica crua, de modo a concentrar o calor
e a efectuar a cozedura. Os fornos 1, 2 e 3 (parede
sub-circular interna e pilar central) apresentam
evidências de estruturas de sustentação das grelhas,
estas últimas talvez também amovíveis. Para o forno
4 não temos quaisquer evidências da forma como
seria suportada a referida grelha.
Assim, a proposta de reconstituição avançada
tem por base uma estrutura de forma variável, de
pequena cubicagem, com uma abertura térrea,
com ou sem corredor associado, que serviria para
o abastecimento do combustível (lenha), e uma
abertura superior correspondente ao perímetro
total ou parcial da estrutura, através da qual era
depositada a cerâmica (Figura 5).
Por outro lado, apesar das quantidades
significativas de cerâmica comum de produção local
recolhidas em contextos associados, como aterros e

Fig. 5 - Reconstituição hipotética dos fornos de Monte Molião
(Desenho de Patrícia Bargão).
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fossas, não lográmos a identificação da área de lixeira
desta indústria. Esta conclusão surge da análise
dos materiais recolhidos, uma vez que se trata de
fragmentos de muito pequena dimensão, que não
permitindo colagem, impede a obtenção de formas
completas e que ao apresentarem algumas possíveis
marcas de uso sugerem, para além da hipótese da
produção, a utilização desta cerâmica no local.

3. O conjunto cerâmico
3.1. Metodologia de abordagem
do conjunto
3.1.1. Caracterização do fabrico
A caracterização do fabrico teve por base a
observação macroscópica de parte significativa
dos exemplares (com recurso apenas a lupa 15X e
binocular). Trata-se de uma argila não calcária de
tonalidade laranja avermelhada, embora possam
ocorrer exemplares com manchas acinzentadas,
fruto de diferentes posições na câmara de cozedura.
A superfície apresenta as mesmas cores e o seu
acabamento pode ser um simples alisamento ou
uma aguada com alisamento mais cuidado visível
na superfície exterior de algumas formas, como
pratos, tampas e potinhos/copos/púcaros.
A cozedura fez-se em modo A (cozedura redutora
e pós-cozedura oxidante), compatível com este tipo
de fornos, em que se regista uma composição da
atmosfera bastante complexa com alternância de
fases oxidantes dominantes e redutoras. São estas
oscilações, aliadas às diferentes temperaturas a que
as peças estiveram sujeitas consoante a sua posição
na câmara de cozedura, que determinaram as
diferentes colorações presentes na cerâmica comum
de Molião. Existem ainda fragmentos que foram
sobrecozidos e apresentam distorções no perfil, sem
que esses defeitos tenham posto em causa a função
destas peças.
De um modo geral, pode afirmar-se que esta
pasta se caracteriza por possuir uma percentagem de
elementos não plásticos (enp) muito variável (entre
cerca de 15% a 30), de dimensão média e grande.
Entre os enp, destaca-se, como principal elemento
caracterizador, o quartzo, leitoso e hialino, rolado, de
média e grande dimensão, mas que ocorre com pouca
frequência. As restantes inclusões correspondem
a: elementos ferruginosos arredondados de média
dimensão (castanhos escuros), que são raros;
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reduzidas partículas de calcite e de quartzo,
também raras; pequenas inclusões de feldspatos
alcalinos e biotite arredondadas, frequentes.
São inúmeras as variantes que encontramos
neste quadro geral e que se prendem com a
existência de maior quantidade de inclusões de
quartzo de dimensão média e grande, sobretudo
em peças de maiores dimensões, como é o caso
das tampas de talhas. Do mesmo modo, parece ter
havido um maior cuidado na depuração da argila
em formas mais delicadas e cujas paredes são
menos espessas, como sucede com alguns pratos,
pratos/tampa e na maior parte dos potinhos/
copos/púcaros.
Assim, é na textura das peças que melhor se
reflectem estas variantes, podendo dizer-se que
domina a textura média/fina na maior parte dos
recipientes, como os pratos, as tampas e as panelas, encontrando-se as texturas médias/grosseiras
sobretudo nas tampas de talha. Tudo aponta para
que as inclusões não correspondam à adição de
areias por parte do oleiro, não se tratando por isso
de desengordurante, estando presentes, de forma
natural, na argila desta região.
Seguindo a recente descrição das unidades
geo-lógica do Algarve, estaremos, muito possivelmente, perante argilas recolhidas na formação
de Lagos-Portimão, mais concretamente do Biocalcarenito de Lagos, que se encontra fortemente
carsificado nesta área (Trindade, 2007: 100-101).
3.2. Uma tipologia local: metodologia
seguida na sua elaboração
A quantidade de fragmentos de produção local/
regional, aliada à diversidade de tipos morfológicos
identificados, gerou a necessidade de criar um
esboço tipológico que permitisse uma descrição
detalhada das formas existentes, atribuindo-se
uma função, paralelos e cronologia. A amostra que
foi objecto de estudo corresponde a mais de 1000
exemplares.
Deste modo, mais do que uma tipologia, este
trabalho pretende dar a conhecer uma produção
de cerâmica comum, de pequena escala, através da
sua caracterização morfo-funcional, descrevendose igualmente o seu fabrico.
Optámos, por seguir um critério simples
desenvolvido pelos investigadores do Museu do
Homem: de agrupar os recipientes em categorias
formais abertas, cujo diâmetro máximo da peça se

encontra ao nível do bordo, e fechadas, cujo bordo
apresenta algum tipo de estreitamento em relação
ao diâmetro máximo da peça (Balfet, FauvetBerthelot e Monzon, 1983).
As formas abertas foram designadas por
grupo 1 e as fechadas por grupo 2. Após a
aplicação deste pressuposto, foram criados tipos
morfológicos, com base nas diferentes dimensões e
na proporção directa entre a altura e o diâmetro. A
sequência desenvolve-se das formas abertas pouco
profundas para as formas fechadas com crescente
profundidade. Por razões que nos pareceram
óbvias, esta é uma tipologia em aberto e permite
uma futura inclusão de novas variantes ou mesmo
de novos tipos. Em cada grupo e a cada um destes
tipos, foi atribuída uma designação numérica
sequencial de modo a permitir uma melhor leitura
do esquema tipológico.
Deste modo, determinamos a existência de 11
tipos representativos das produções cerâmicas do
Monte Molião: Pratos, Taças/Tigelas, Alguidares,
Almofarizes e Tampas, Potes/Panelas, Tachos,
Potinhos/Copos/Púcaros, Jarros e grandes Potes/
Talhas.
Na análise de cada tipo, foram tidas em consideração as características morfológicas e funcionais.
A identificação de padrões formais distintos dentro
de cada tipo legitimou a atribuição de variantes.
A contabilização de indivíduos foi realizada
com base no Número Mínimo de Indivíduos (NMI),
tendo por base os fragmentos de bordo ou, excepcionalmente, através de outros elementos caracterizadores, como por exemplo carenas.
Na apresentação das formas do Monte Molião,
procurou identificar-se os contextos em que formas
idênticas ocorrem, recorrendo à busca de paralelos,
sobretudo nas áreas geográficas mais próximas
(Lusitânia e Bética), ou outras, quando tal se
justificou.
3.3. As formas
No conjunto da cerâmica comum produzida
em Monte Molião, dominam os potes/panelas,
os pratos, as tampas e os copos. Uma série
relativamente abundante de potinhos/copos/
púcaros, para utilização à mesa, é também de
considerar. Entre as formas minoritárias, cabem as
formas para a preparação de alimentos relacionadas
com processos culinários a frio, como os almofarizes
e alguidares (Figura 6).
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Fig. 6 – Gráfico percentual das formas de cerâmica de produção local identificadas.

3.3.1. Formas Abertas 1.
Pratos (1.1.) (Figura 7)
Os pratos de bordo simples ou ligeiramente
invertido e paredes arqueadas estão muito bem
representados em Monte Molião, onde ocorrem
155 exemplares (Forma 1.1.1.). O diâmetro de
abertura do bordo oscila entre os 16 e 27 cm, com
larga maioria de recipientes com diâmetro entre 21
e 24 cm.
A origem deste tipo remete para a forma
mais difundida de pratos de engobe vermelho
pompeiano (forma Aguarod 6/Luni 5)(Aguarod,
1991). A longevidade e sucesso que este prato
atingiu revelam-se, igualmente, na continuidade da
sua produção em inúmeras produções de âmbito
local/regional e em cerâmica de cozinha africana
(forma Hayes 181) ou em sigillata clara A (Forma
Hayes 27 - Hayes, 1973; Bonifay, 2004), sendo
de destacar a sua produção na olaria do Pinheiro
(Sado), entre a época Flávia e o fim do séc. II (Mayet
e Silva, 1998:68 e 109)
A sua funcionalidade está dividida entre o serviço
de mesa e a preparação de alimentos a quente.
Trata-se de uma forma frequente na maior parte
dos sítios de consumo de que se publicou a cerâmica
comum. Em S. Cucufate, parte significativa dos
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Fig. 7 - Pratos do tipo 1.1., variante 1 (nºs 1-5) e variante 2 (nº6).
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exemplares desta forma (I-B-3) foram produzidos
com argilas de âmbito local e a sua distribuição
cronológica mostra que se trata de uma forma
antiga que perdura, mas que perde importância a
partir de meados do séc. IV (Pinto, 2003:185).
Um exemplar apresenta na parte superior do
bordo decoração incisa, tendo a parede exterior
diversas caneluras horizontais (Forma 1.1.2.). O
perfil sugere que poderá ter tido um pé alto. Tratase, possivelmente, de uma forma relacionada com
o serviço de mesa e existem alguns exemplares
idênticos, originários das oficinas cerâmicas do
litoral de Málaga (Serrano Ramos, 2000, p. 74 nº 2729:82). Da mesma região, são provenientes outros
exemplares que são identificados como caçoilas e
que, além da decoração no bordo, ostentam asas
horizontais (Serrano Ramos, 2000:82, nº 67), ou
detêm paredes bastante espessas (Serrano Ramos,
2000: 83, nº 71 e 72).
Tigelas (1.2.) (Figura 8)
As tigelas de produção local registam-se em
número reduzido, não obstante ter sido possível
identificar a produção local de três variantes: 1.2.1.,
de bordo simples, 1.2.2., de bordo canelado, 1.2.3.,
de bordo em aba.
O tipo 1.2.1. corresponde a pequenas taças
de bordo simples, que, pelas suas dimensões,
podemos relacionar com serviço de mesa ou com
uma eventual utilização na confecção de alimentos.
Esta é a variante mais abundante do tipo, estando
representada por 30 indivíduos.
Os exemplares apresentam paredes espessas e
pequenos diâmetros, o que lhes confere um aspecto
relativamente tosco e os distingue dos restantes tipos
identificados. A relação entre a profundidade e o
diâmetro sugere tratar-se de recipientes destinados
a conter líquidos.
Um exaustivo traçar de paralelos parece
desnecessário, uma vez que esta vulgar forma está
presente nos inventários dos sítios algarvios desde
a I Idade do Ferro, prolongando-se a sua utilização
durante a república romana e o alto império.
As tigelas de bordo simples e duas caneluras sob
o bordo (Forma 1.2.2.), de que apenas se registam
três exemplares, são morfologicamente próximas
da forma Hayes 9B, produzida originalmente em
sigillata clara A. Esta forma encontra-se presente
no sítio na sua produção «original» norte africana,
situando-se a sua cronologia a partir de meados do
séc. II (Hayes, 1973:37).

Fig. 8 - Tigelas do tipo 1.2., variante 1 (nº s 7-10), variante 2 (nºs
11-12) e variante 3 (nºs 13-15).

O tipo 1.2.3. tem bordo em aba e é também
rara na produção de Molião, podendo apresentar
as abas configurações algo diferenciadas. Inspira-se
nos pratos e taças de sigillata sudgálica da forma
Drag. 35/36, que serviu igualmente de base às
formas mais antigas de sigillata clara A, da forma
Hayes 3, ambas identificadas em Molião.
O escasso número de tigelas de fabrico local
poderá estar associado à sua função, dado que a
presença de formas funcionalmente análogas em
produções de terra sigillata sudgálica, hispânica e
africana é recorrente no sítio. Mesmo no âmbito das
produções de cerâmica comum, os exemplares em
pasta calcária, habitualmente atribuídos à Bética,
são também aqui abundantes, o que descarta a
necessidade de recurso a produções locais.
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Fig. 9 - Caçoilas do tipo 1.3., variante 1 (nºs 16-18) e variante
2 (nºs 19-21).

Fig. 10 – Almofarizes do tipo 1.4.

Fig. 11 - Alguidar do tipo 1.5.

Fig. 13 - Tampas do tipo 1.6., variante 2.
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Fig. 12 - Tampas do tipo 1.6., variante 1.

A cerâmica comum de produção local de Monte Molião | Ana Margaridas Arruda | Catarina Viegas | Patrícia Bargão

Caçoila de bordo escalonado (1.3.) (Figura 9)
Os dois tipos de caçoila identificados apresentam bordo escalonado, existindo uma variante com
a parede simples arqueada (1.3.1) e outra que apresenta uma carena alta (1.3.2). Trata-se de formas que se encontram representadas por escassos
exemplares, sempre incompletos, não sendo possível saber qual a sua profundidade.
A caçoila de bordo escalonado e parede
arqueada encontra-se bem atestada em todo
o território algarvio e na Bética, ocorrendo, no
último caso, em contextos do séc. I d.C. Trata-se de
recipientes para utilização ao fogo, que serviriam,
segundo M. Vegas, como prato com encaixe para
receber uma tampa. Corresponde ao Tipo 14 A
desta autora (Vegas, 1973: 45, Fig. 15, nº 4) que,
segundo M. Ponsich, estaria relacionado com a
produção de garum (Ponsich, 1988).
Como já se referiu, esta forma ocorre em diversos
locais da Bética, nomeadamente na produção das
oficinas da Depressão de Antequera (Málaga),
apontando-se uma utilização culinária (Serrano
Ramos, 2000: 99, nº 10), e ainda na villa de los
Castillones (Serrano Ramos, 2000:123, nº 22 e 23).
Na sua origem, esta forma encontra inspiração
nos modelos de cerâmica de cozinha africana,
nomeadamente na forma Ostia II, Fig. 306, datada
de época Flávia a meados do séc. II, e na Hayes 194,
do séc. I à primeira metade do séc. II (Tortorella,
1981).
Totalmente ausente dos conjuntos alentejanos,
esta caçoila é relativamente pouco frequente na
produção de Molião, aspecto que não se estranha
uma vez que este mesmo tipo foi produzido em
cerâmica cinzenta de âmbito local/regional, cuja
origem precisa é hoje difícil de determinar e que se
encontra relativamente bem representada no sítio.
Igualmente rara na produção de Molião, a
caçoila com bordo escalonado e carena alta (1.5.2),
de que apenas se conservam três exemplares, possui semelhanças com os recipientes de carena alta
e asa das produções béticas da villa dos Castillones
(Málaga), para os quais se propôs a função de levar
frutas à mesa (Serrano Ramos, 2000:127, nº 52 a
54).
Almofarizes (1.4.) (Figura 10)
A forma 1.4. corresponde a uma forma aberta
do tipo bacia ou pequeno alguidar, cuja principal
característica é apresentar um estriado sobre a
parede interna do recipiente e um bico vertedor
sobre o bordo.

Estas características não deixam margem para
dúvida quanto à funcionalidade destes recipientes:
trata-se de almofarizes.
Este tipo, embora escassamente documentado
por apenas três indivíduos, representa claramente
uma produção local, que imita protótipos béticos
que chegavam por via marítima ao Monte Molião, e
de que se regista um conjunto de exemplares, cujo
fabrico aponta a baía de Cádis e vale do Guadalquivir
como prováveis áreas de produção.
Apresenta um bordo com aba horizontal, e
parece evoluir do tipo Dramont D1. Contudo, a
estilização do bordo e a ausência de pé anelar
apontam para uma cronologia mais tardia (Pinto,
2003: 270-272).
No território português, esta forma está
documentada em Conímbriga, Balsa e S. Cucufate,
verificando-se que, neste último local, este tipo se
regista apenas nos horizontes mais tardios da villa,
ou seja, a partir do século II d.C.
Assim as formas mais antigas de almofarizes,
típicas do século I d.C., estão documentadas
exclusivamente através de exemplares importados
da vizinha província da Bética. Tudo indica que a
produção local de almofarizes no Monte Molião
tenha ocorrido a partir do final do século I inícios
do século II d.C.
Alguidares (1.5.) (Figura 10)
Registou-se apenas um fragmento passível
de pertencer a uma forma aberta de grandes
dimensões, que classificamos como bacia/alguidar
(tipo 1.5.1). Este recipiente de bordo vertical e
parede oblíqua é abundante na Bética e registou-se
em níveis da segunda metade do século I e inícios
do século II d.C. na villa de los Castillones (Málaga)
(Serrano Ramos, 2000:233).
Alguns investigadores propõem que esta forma
de alguidar se inspira nos Kalathos ibéricos, de época
republicana (Ibidem), vasos também presentes em
Monte Molião.
No que respeita ao território algarvio, regista-se
uma forma idêntica, também de produção local, em
Balsa (Nolen, 1994, est. 33, cr-24).
Importa ainda salientar que as dimensões dos
fornos identificados em Monte Molião não se
adequam à produção de recipientes de grandes
dimensões, sendo a sua expressão sempre residual
no conjunto, o que justificará a presença das
produções andaluzas, no território algarvio, aliás
bem documentadas no sítio de Monte Molião.
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Fig. 14 - Potes/panelas do tipo 2.1., variante 1.

Tampas (1.6.) (Figura 12 e 13)
A tampa ou operculum é uma peça cerâmica
de profundidade variável, concebida para cobrir
recipientes, como panelas, potes ou pratos. A forma
assemelha-se, por vezes, a pratos ou mesmo tigelas,
sendo difícil, quando perante pequenos fragmentos,
efectuar uma classificação formal segura. A presença
ou ausência de um fundo destacado, usado como
elemento de preensão, deve também ser tida em
consideração, uma vez que os fundos largos e
totalmente planos colocam a hipótese de se tratar
de uma forma com dupla funcionalidade pratostampa.
A produção das tampas é habitualmente pouco
cuidada, o que pode reflectir-se num baixo nível de
standarização das formas.
Tendo em conta que as tampas funcionam como
complemento de outras formas, importa analisar
que recipientes concretos poderiam cobrir. Por
outro lado, a espessura da parede e, em particular, o
diâmetro máximo dos recipientes são fundamentais
para determinar a existência de variantes.
A análise das tampas produzidas nos fornos de
Monte Molião permitiu reconhecer duas variantes.
A 1.6.1. corresponde a tampas de talha, de paredes
espessas, fundos planos e diâmetros entre os 24
e os 35 cm, com uma ou várias perfurações. As
características desta variante justificam que se
defenda a sua utilização na cobertura de grandes
recipientes destinados à armazenagem, como as
talhas, o que justificaria a existência de perfurações,
que ajudavam ao arejamento do conteúdo.
A variante 1.6.2., embora menos frequente,
deteria uma utilização mais diversificada que
a anterior. Corresponde a tampas de menores
dimensões, de profundidade variável, que se
destinavam a tapar os diversos recipientes de
cozinha produzidos localmente.
3.3.2. Formas Fechadas 2

Fig. 15 - Potes/panelas do tipo 2.1., variante 2.
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Potes/Panelas (2.1.) (Figura 14 e 15)
Os potes/panelas foram a forma mais produzida
no Monte Molião (34% do total), tendo sido
possível dividi-la em duas variantes, de acordo com
as diversas configurações no bordo. A designação
ampla de pote-panela advém da impossibilidade
de diferenciar, formalmente, recipientes que foram
exclusivamente utilizados ao fogo, de outros
destinados ao armazenamento.
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Fig. 16 - Tachos do tipo 2.2.,variante 1 (imitação de Hayes 197).

Fig. 17 - Tachos do tipo 2.2., variante 2.

Os Potes/Panelas de bordo simples voltado para
o exterior correspondem ao nosso tipo 2.1.1 (Figura
14), com uma ampla difusão e de larga cronologia.
Em Monte Molião, esta forma corresponde a uma
das três panelas mais frequentes, possuindo uma
considerável homogeneidade do ponto de vista
da sua morfologia. A esta regularidade da forma
corresponde igualmente um diâmetro da abertura
que oscila entre os 10 e 15 cm, detendo a esmagadora
maioria dos exemplares entre os 11 e os 13 cm.
Esta forma, que se aproxima do tipo VIII – B - 2 de
S. Cucufate, possui, como já dissemos, uma ampla
difusão, abstendo-nos, por isso, de apresentar
aqui a lista exaustiva dos locais onde ocorre. A sua
cronologia abarca igualmente um longo período,
desde a segunda metade do séc. I até meados do
séc. V (Pinto, 2003: 347 e ss).
Numa outra variante, os potes/panelas do tipo
2.1.2 (Figura 15) possuem asas, bordo amendoado,
voltado para o exterior, e uma reentrância para
encaixe da tampa. O colo é curto e o corpo

apresenta tendência ovalada. Possui paredes mais
espessas que as restantes panelas e diferencia-se
destas por possuir duas asas de fita, que partem do
colo e se apoiam na parte superior do corpo. Em
Balsa, existem dois exemplares de urnas produzidas
em pasta local/regional, alaranjada, com inclusões
de quartzo de média dimensão, que se assemelham
aos de Monte Molião. Trata-se de peças que tiveram
uso funerário, mas cuja função culinária primária
parece óbvia e para as quais se aponta uma ampla
cronologia (Nolen, 1994: 144, est. 28, cr-60 e est.
32, cr-145).
Tachos (2.2.) (Figura 16 e 17)
Além das caçoilas e das panelas, os recipientes
para confeccionar alimentos ao lume encontramse ainda representados por tachos de dois tipos
diferentes (2.2.1. e 2.2.2.). Trata-se de formas
em que o diâmetro da abertura se aproxima do
diâmetro máximo do bojo e de profundidade menor
do que as panelas.
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Entre as formas produzidas Monte Molião,
encontram-se alguns exemplares que seguem
de perto o modelo da forma de cozinha africana
Hayes 197 (tipo 2.2.1)(Figura 16), exportada para
o Algarve a partir dos finais do séc. I d.C./inícios
do séc. II, juntamente com a caçoila Hayes 23B e o
prato/tampa Hayes 196, e que considerámos serem
a sua imitação.
A forma Hayes 197 tunisina “original” apresenta
um bordo destacado em relação à parede, com
ranhura na parte superior para encaixe da tampa e
a sua evolução ficou marcada por um progressivo
aprumar do mesmo relativamente à parede. A parede
interna possui caneluras, sendo o fundo abaulado
caracterizado por apresentar estrias concêntricas no
exterior. Trata-se do fabrico de cerâmica de cozinha
africano que M. Bonifay integrou no grupo C/A
proveniente do Norte da Tunísia, que apresenta
o bordo enegrecido e patine cinzenta na parede
exterior (Bonifay, 2004:225).
A forma produzida no Monte Molião segue
de perto o modelo tunisino, que aliás é também
recorrente no sítio, com o bordo dobrado para
o exterior, mantendo-se aprumado em relação
à parede do tacho e com uma ranhura na parte
superior. Apenas se assinala um exemplar em que se
conservou o fundo abaulado, e raramente ocorrem
exemplares com caneluras no interior, embora esta
característica se encontre em algumas peças.
A imitação de formas de cerâmica de cozinha
africana, a Hayes 197, mas também as tampas
Hayes 196, 182, as caçoilas Hayes 23 A e B e o prato
181, encontra-se documentada em diversos sítios
urbanos da Bética, nomeadamente em Orippo,
Itálica, Munigua e Córdova, estando, igualmente,
presente em figlinae do Vale do Guadalquivir, como
Marchena (Sevilha) ou El Tejarillo em Alcolea de
Río (Sierra Fernández, 2004:537-544). No centro
produtor de Los Matagallares (Salobreña, Granada),
estas imitações datam do séc. III (Bernal Casasola,
1998: 171 – 229), encontrando-se, além da forma
Hayes 23 A e B, o prato/tampa Hayes 196 e os
tachos Hayes 197/Ostia III, 267A e B (Bernal et al.,
1998:365-394). Esta cronologia é suportada por um
conjunto de sigillata africana A e C, onde sobressai
a forma Hayes 50A, datada da primeira metade do
séc. III (Bernal Casasola, 1998:205).
O tipo 2.2.2. é o mais representado, com 139
exemplares (Figura 17). Apresenta o bordo plano,
dobrado sobre o ombro, sendo o diâmetro da
abertura muito próximo do diâmetro máximo do

12 | XELB 10

corpo, que é de tendência ovóide. O diâmetro do
bordo oscila entre os 13 e os 24 cm, mas a maior
parte dos exemplares possui um diâmetro de 16 ou
17 cm. Trata-se de uma forma muito comum, que
Ponsich relacionou igualmente com os processos
de transformação do peixe para obtenção do
garum quando este é produzido ao lume: “(…) otra
producción relacionada con las factorías de salsa de
pescado son las marmitas; su papel está sin duda
relacionado con la fabricacion del garum” (Ponsich,
1988:61, fig. 20). Na sua origem, podemos encontrar
protótipos itálicos para esta forma. Trata-se do
caccabus, que está presente no seu fabrico itálico
na Tarraconense, no vale do Ebro, em contextos
republicanos (Aguarod, 1995:134-135, Fig. 5, nº 8,
tipo Celsa 79.28) e no Baixo Guadalquivir (Sánchez,
1995: 254, Fig. 9, nº 4).
Este tipo corresponde à panela de bordo plano
dobrado sobre o ombro muito comum em S.
Cucufate, onde foi produzida sobretudo com argilas
locais (Pinto, 2003:336-339). Como refere I. V. Pinto
a propósito dos exemplares da villa alentejana, “os
paralelos desta forma na cerâmica comum do Sul
de Portugal publicada são relativamente poucos,
mas mostram que ela é comum em várias regiões
e está melhor documentada em níveis do séc. III
d.C. “ (Pinto, 2003:338). No vale do Sado, nos
fornos do Pinheiro, esta forma está documentada
no Alto Império, embora seja mais comum em fases
posteriores (Mayet e Silva, 1998).
Esta forma está presente entre as urnas de Balsa,
onde foi produzida com pasta «feldspática média»
(Nolen, 1994, nº 75 a 77).
Grande potes (2.3.) (Figura 18)
Os grandes potes, tal como os restantes grandes
recipientes (alguidares), são raros no conjunto da
cerâmica local do Monte Molião.
Foram identificados apenas três fragmentos de
bordo passíveis de enquadramento neste tipo, dois
potes simples de perfil em S e um pote/panela de
grande dimensão.
A associação deste tipo ao contexto de
produção vem clarificar o papel residual desta
forma, tornando-se claro que as características das
estruturas de combustão, nomeadamente a sua
pequena dimensão, não possibilitam a produção de
grandes recipientes, que seria secundária e ocorreria
com um carácter excepcional.
O critério utilizado na tipificação desta forma foi
morfo-funcional, sendo estes os únicos recipientes
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Fig. 18 – Grandes potes (seria) do tipo 2.3.

Fig. 20 – Copos do tipo 2.4., variante 2.

Fig. 19 - Copos do tipo 2.4., variante 1.

Fig. 21 – Jarros trilobados do tipo 2.5.
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que se adequariam a uma função de armazenamento
de grande capacidade.
Não obstante, a semelhança de perfil entre
o exemplar nº67 e os tachos da variante 2.2.2.
possibilita colocar a hipótese de se tratar de uma
forma de cozinha de grandes dimensões.
A ausência destes contentores em outros
fabricos, importados ou regionais, sugere que o
armazenamento de bens alimentares terá sido
efectuado em outro tipo de vasos, eventualmente
perecíveis (de madeira), ou recorrendo ao
reaproveitamento de ânforas.
De facto, a presença de vestígios de fauna
ictiológica, sob a forma de garum, no interior de
ânforas olearias de tipo Dressel 20, documentada
no sector A, sugere uma reutilização de contentores
de transporte para outros fins.
Potinhos/Copos/Púcaros (2.4.) (Figura 19 e 20)
Esta foi considerada uma forma de mesa, utilizada
como recipiente para beber, sendo possível atribuirlhe, sem grande hesitação, uma funcionalidade
idêntica à dos vasos de paredes finas.
Este tipo possui uma expressão numérica
muito significativa no conjunto (14 % do total),
o que poderá estar relacionado com o seu
enquadramento cronológico. Com efeito, é possível
admitir que a utilização sistemática deste tipo de
vasos corresponde aos últimos anos da produção
de cerâmica de paredes finas e à sua progressiva
substituição por recipientes de vidro soprado, mas
também por um significativo aumento na produção
de recipientes para beber em cerâmica comum.
Este fenómeno é vulgar em contextos alto
imperiais e está documentado um pouco por todo
o território português, sendo Balsa (Nolen, 1994,
Est. 29, cr-72-73, Est. 30, cr-86-109 e S. Cucufate
(Pinto, 2003:397 e ss) bons exemplos, para o sul.
A análise dos copos/púcaros permitiu identificar
dois modelos distintos, designados variantes 2.4.1.
(Figura 19) e 2.4.2 (Figura 20). Possuem dimensões
idênticas, com diâmetros do bordo compreendidos
entre os 8 e 10 cm, e ambos apresentam uma
pequena asa. A primeira possui um bordo simples
de tendência vertical e na segunda o bordo é
esvasado, apresentando um espessamento externo.
Para
além
da
diferenciação
formal,
documentámos uma variação de fabrico, estando
a variante 2 representada, maioritariamente, por
cozeduras redutoras e a variante 1 por cozeduras
oxidantes.
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Ambas estão presentes em outros locais do
território algarvio, sendo Torre de Ares um bom
exemplo, onde dentro das categorias de Pequenos
Potes, Potinhos e Púcaros podemos encontrar um
vasto leque de exemplares formalmente análogos
aos de Monte Molião (Nolen, 1994, Est. 28, 29 e 30).
Alguns dos potinhos do tipo X-A de S. Cucufate,
particularmente as variantes 5 e 8, apresentam
características comuns aos exemplares Lacobrigenses
(Pinto, 2003:539, 540).
Jarros (2.5.) (Figura 21)
Nas formas fechadas, foi possível identificar um
escasso número de recipientes para conter, aquecer
e servir líquidos, aqui designados por jarros.
Esta forma é constituída, maioritariamente,
pelos típicos jarros trilobados, embora existam
outras variantes que, devido às reduzidas dimensões
dos fragmentos, não foi possível tipificar. A sua
origem parece remontar aos recipientes de pasta
caulinítica com origem na Gália, de que existem
alguns exemplares no Monte Molião.
A produção gálica destes vasos, que reproduzem
os protótipos de jarros metálicos, inicia-se no
período de Augusto-Tibério, sendo, contudo,
apenas na segunda metade do século I d.C. que
estas importações estão documentadas no território
algarvio, como se verifica em Faro e Balsa (Viegas,
2009).
A produção lusitana desta forma é também
relativamente antiga, estando os jarros trilobados
documentados no território alentejano, existindo
alguns exemplares no horizonte 1 de S. Cucufate
(Pinto, 2003:422).
De qualquer modo, trata-se de uma forma
minoritária nos contextos de Monte Molião,
bem como nos restantes centros de consumo da
Lusitânia.
A sua utilização culinária é amplamente
reconhecida, e a hipótese de classificação desta
forma como fervedor tem vindo a ser defendida
por C. Batigne e A. Desbat, com base nos
depósitos de calcário observados na superfície
interna destes recipientes e no tipo de argila
utilizada que é especialmente resistente ao
choque térmico (Batigne e Desbat, 1996: 381394). Estas características permitem também
colocar a hipótese da utilização destes jarros
no transporte e serviço de um conteúdo líquido
quente, dado que a sua exposição ao fogo carece
de confirmação.
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4. Considerações finais / discussão
A análise dos espólios recolhidos, associada
à sequência estratigráfica observada, permitiram
concluir que esta produção de cerâmica comum
em Monte Molião se iniciou nos finais do séc. I/
inícios do séc. II, tendo terminado quando se deu
o abandono do sítio, na segunda metade do séc. II.
Esta cronologia é avançada, tendo em
consideração os espólios que integravam os diversos
níveis associados aos fornos, tendo sido verificado
que nas unidades estratigráficas sob eles, bem como
nos aterros que os cobriram, a cerâmica de cozinha
africana estava presente, nas formas Hayes 197,
23B e 196. Se é verdade que estas cerâmicas não
contribuem, decisivamente, para uma atribuição
cronológica clara, uma vez que as mesmas formas
se documentam em vários sítios peninsulares
entre a 2ª metade do século I e o século V, a sua
associação a outros espólios, como é o caso da
terra sigillata, permite precisar essa cronologia.
Assim, deve destacar-se, nas UE junto à rocha, a
TSS, representada pelas formas Drag. 35/36 e 37,
cuja produção se difunde a partir dos Flávios, não
se tendo encontrado qualquer exemplar de sigillata
clara A de cronologia posterior (Figura 22).

Fig. 22 – Quadro crono-tipológico das cerâmicas de importação
associadas à utilização dos fornos.

Por outro lado, sobre estas UEs, e correspondendo
a estratos de aterro sob os fornos, a cerâmica de
cozinha africana surge associada a algumas das
formas mais antigas de sigillata clara A, como o tipo
Hayes 3B ou Hayes 9A, tipos cuja datação aponta
para os finais do séc. I/inícios do séc. II (Hayes 1972,
Bonifay, 2004).
Também a produção de formas que imitam a
cerâmica de cozinha africana (tacho Hayes 197)
constitui um elemento essencial que se deve
valorizar para datar a laboração desta pequena

oficina, até porque a cronologia tradicional que é
atribuída ao modelo original, séc. II (Bonifay, 2004:
225) tem vindo a ser recuada para a época Flávia
(Aquilué, 1995).
A ausência, em terra sigillata Clara A, de formas
datáveis do século III, e a inexistência de Clara C
leva-nos a propor o terminus da produção ainda na
segunda metade do século II, o que corresponde
também ao abandono do sítio. Esta situação diverge
da observada em Matagallares (Bernal, 1998), onde
a produção de imitações de cerâmica de cozinha
africana teve lugar durante o século III, cronologia
aferida pela presença de sigillata Clara C (Hayes 50
A) (Ibidem).
A leitura do conjunto dos dados obtidos no
estudo da cerâmica comum local de Monte Molião
permite ainda uma abordagem na perspectiva do
consumo, tendo em consideração o peso que esta
produção de carácter local teve face às restantes
cerâmicas comuns, quer as importadas quer as de
âmbito local/regional.
No que se refere às primeiras, note-se que a
cerâmica de pasta calcária, que habitualmente se
atribui à vizinha Bética, se encontra particularmente
bem representada, sobretudo por formas abertas,
como as tigelas/taças, alguidares e almofarizes.
Além desta cerâmica, o sítio recebeu ainda, e como
já foi comentado, cerâmicas de cozinha africanas
importadas da actual Tunísia, como é o caso do
tacho Hayes 197, a caçoila Hayes 23B e o prato/
tampa 196. Mais raras são as cerâmicas cinzentas
finas cauliníticas da Gália, representadas pelos jarros
trilobados.
Além das cerâmicas que agora se apresentam,
existem no Molião outros fabricos que se atribuem
a um âmbito local/regional.
Assim, verifica-se que, mesmo no que à cerâmica
comum diz respeito, o sítio não era auto-suficiente,
parecendo integrar-se no esquema mediterrâneo
de produção e difusão desta categoria cerâmica,
delineado por Picon e Olcese (1995): vasos
destinados a ir ao lume produzidos localmente;
vasos do serviço de mesa importados da Bética.
Do ponto de vista da produção, podem ainda
abordar-se outros aspectos que caracterizam este
fabrico. Trata-se de formas bastante comuns, na sua
maioria com acabamentos simples (alisamentos ou
aguadas), sem qualquer decoração. Tanto quanto
podemos depreender através da observação das
características das peças, o processo de fabrico
pressupõe que a recolha das argilas terá sido feita
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Fig. 23 – Quadro tipológico de síntese da cerâmica de produção local do Monte Molião
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nas imediações do sítio, concretamente as que se
formam na base das depressões cársicas presentes
nesta região. Seguiu-se um processo decantação/
depuração das mesmas, muito possivelmente
através de lavagem, ou em depósitos, sempre com
o recurso a quantidades significativas de água.
Neste contexto, deve referir-se que nesta vertente de
Monte Molião se encontra uma cisterna que poderia
fornecer a água necessária a esta preparação.
O leque de formas produzidas é essencialmente
utilitário, e destina-se a fazer face às necessidades
básicas da população: armazenagem, preparação,
confecção e consumo de alimentos (Figura 23).
Verifica-se alguma estandardização, sobretudo
patente nas formas mais frequentes, como sucede
com os pratos e com as panelas de bordo voltado
para o exterior.
Os dados que se podem extrair do conjunto
cerâmico apontam para uma produção de escala
reduzida, que decorreu num relativo curto período
de tempo, parecendo evidente que se destinava,
essencialmente, ao abastecimento da comunidade
que habitava o Molião, o que permite integrar esta
actividade no que Peacock chamou de «individual
workshops», quando elencou os diferentes tipos de
produção cerâmica do mundo romano (Peacock,
1982:6-11).
A difusão dos materiais à escala regional, para
o Algarve ocidental, é desconhecida e mesmo
pouco provável, ainda que se possa admitir a sua
possibilidade para a área de influência directa do
sítio, ou seja a baía de Lagos. Mas, infelizmente,
desconhecemos quase tudo sobre a cerâmica
comum das vizinhas uillae de S. Pedro de Pulgões ou
da Meia Praia, e mesmo da actual cidade de Lagos.
Não pode, contudo, ignorar-se também que a
actividade oleira é conhecida na região, actividade
que, porém e por ora, parece consideravelmente
mais tardia e circunscrita à produção de ânforas e
de materiais de construção. É o caso do Martinhal
(Silva, Soares e Correia, 1990; Bernardes, 2008)
e da cidade de Lagos (Fabião e Filipe, neste mesmo
volume).
Uma última palavra é devida a propósito da
distribuição espacial desta área produtiva no
contexto do espaço urbano. Recorde-se que, no
Sector C, não foi possível identificar ainda qualquer
estrutura de carácter habitacional para a época
romana imperial, parecendo que as habitações se
localizaram, preferencialmente, na vertente Este do
povoado (Sector A) (Arruda et al., 2008). É certo

que não podemos esquecer que a área escavada é
ainda relativamente reduzida e que a erosão pode
ter contribuído para o desaparecimento de outros
níveis romanos alto-imperiais, mas pensar que a
encosta virada a Sul poderia estar vocacionada,
sobretudo, para o desenvolvimento de actividades
de carácter artesanal é uma possibilidade que não
podemos afastar liminarmente, até porque este
tipo de estruturas se localiza, obrigatoriamente, ou
no exterior das cidades, ou na periferia das áreas
urbanas. Esta hipótese assenta também no facto
de se ter verificado que a produção metalúrgica foi
praticada justamente nesta área durante a época
republicana, ainda que, neste caso, integrada
em compartimentos aparentemente destinados à
habitação (Arruda e Pereira, neste mesmo volume).
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