
O conjunto artefactual aqui apresentado cinge-se à cerâmica de cariz utilitário (deixando para outro espaço a de 
construção) proveniente em exclusivo do interior das estruturas. Do ponto de vista cronológico e cultural, centra-se 
principalmente entre os séculos VII e IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X CONGRESSO INTERNACIONAL A CERÂMICA MEDIEVAL NO MEDITERRÂNEO, 2012 

Quinta da Granja 1: cerâmica emiral de um povoado da Estremadura 

Cristina Gonzalez – Crivarque, Lda. 

Enquadramento 

Distrito: Leiria (Portugal)        
Concelho: Alcobaça 
Freguesia: Maiorga 

CMP: Flh.ª 317, 1: 25 000 
 
 

 

M: -73065,40 * 
P: -10341,14 
A:  38,78 

Durante o ano de 2010 foi identificado e intervencionado um sítio arqueológico de cronologia alto-medieval na Maiorga, concelho de Alcobaça, no decorrer do 
acompanhamento das obras de construção do IC9, promovidas pela Litoral Oeste Construtores, A.C.E. (LOC). No cimo de um pequeno cabeço natural, sobranceiro a uma 
vasta planície que compunha a extinta Lagoa da Pederneira, extendia-se sobre uma plataforma o que restou de um pequeno aglomerado populacional: doze estruturas 
negativas de plantas genericamente circulares e profundidades diversas realizadas sobre o substrato arenítico. Destas, umas correspondiam a estruturas de combustão em 
cuvette, outras a silos e/ou fossas. 
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* coord. Hayford-Gauss, 
Datum 73 de Lisboa 

Estamos perante um período que abrange a transição 
entre o reino visigótico e o domínio islâmico na sua fase 
inicial, emiral. Estes séculos são ainda pouco conhecidos 
no registo arqueológico do país de uma forma geral, e 
em particular na região em que nos centramos, daí a 
importância da descoberta e estudo de um sítio como 
este. A comunidade que aqui se estabeleceu atesta o 
povoamento da região entre o período tardo romano e a 
reconquista cristã, contrariando uma visão sobre um 
território “deserto” e estruturalmente desorganizado até 
à chegada dos monges de Alcobaça no século XII. A 
povoação existente na Quinta da Granja 1 terá sido em 
parte contemporânea do funcionamento da igreja 
paleocristã de São Gião, na Nazaré, o que aliado à 
composição do seu espólio reunindo tradições locais 
tardo-romanas e visigóticas às emirais, nos leva a pensar 
na continuidade no espaço das mesmas populações. 
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Os vestígios construtivos 
conservados resumem-se a 
estruturas negativas cujo topo se 
encontrava já destruído. Atente-se 
no perfil da estruturas nº13. 
 O contexto permitiu, contudo, 
recolher um conjunto artefactual 
selado. 

Imagem Google Earth, 2012 
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Gráfico 1. Distribuição dos tipos de fabrico pelas formas presentes no conjunto. 
Baseado num total de 1798 fragmentos e 204 indivíduos estimados (NMI – Número Mínimo de Índivíduos).  

A inexistência de 

qualquer traço de 

pintura ou vidrado 

nestas peças pode 

indicar uma cronologia 

mais precoce, 

estritamente emiral.  

Estão presentes jarros 
e uma jarrinha de clara 
tradição islâmica, com 
corpo globular, colo 
alto demarcado e 
bordo direito. 

Entre a cerâmica de 
cozinha é muito comum 
uma forma de panela 
sem asas, em tudo 
semelhante a um pote de 
corpo globular, bojudo, 
de colo estrangulado e 
bordo ligeiramente 
extrovertido. Encontra-se 
com frequência em 
contextos peninsulares 
da transição do período 
visigótico para o emiral 
ou plenamente emiral. 

Apesar de a grande 

maioria do conjunto ser 

fabricada a torno, 

subsiste alguma 

produção manual de 

cerâmica de mesa, 

como este pequeno 

jarro. O fabrico manual 

é dominante nas peças 

de maior dimensão, 

como as talhas. 

Conclusões 

Estampa I. Formas mais representativas: nº 1-3 panelas/potes, 4-7 jarros, 8 
jarrinha, 9 queijeira/escoador?, 10-11 talhas (a decoração impressa “cordada” 
pode estar relacionada com o processo de fabrico de peças de grandes 
dimensões; 11 – revela persistência de formas de tradição mais recuada, com 
aproximação aos dolia romanos). 


