
Os achados cerâmicos que o Projeto Modo de Vida Rural da Mértola Islâmica apresenta nesta reunião, foram recolhidos no percurso dos 
trabalhos de levantamento dum primeiro plano básico que permitisse planificar as ações posteriores.  É material arqueológico de 
superfície, mas pelas suas características é um bom indicador para propor hipóteses de trabalho acerca da cronologia de ocupação do 
assentamento e do seu momento de abandono.   Algumas características desta cerâmica são: 

 
Primeiras  cerâmicas  do  “Cerro  das Oliveiras”

O “Cerro das Oliveiras” foi um assentamento camponês, islâmico, 
sujeito à vila de Mértola. Está a 5,3 km a Oeste desta e é visível do alto 
da sua Torre de Menagem. Tem uma disposição à beira duma antiga via 
de escoamento mineiro vinda de Aljustrel, e está entre searas, regatos e 
chapéus de ferro. 

No passado, após o abandono as casas derruiram e a seguir, 
numa data ainda por determinar, sobre os “montículos” 
cresceram oliveiras.   No pressente, é lugar da pastorícia local 
e é frequentado pelos caçadores. Para além da sua presença 
arqueológica desconhece-se tudo,  a cronologia de ocupação e 
até o nome desta alcaria. 
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Telha com decoração digitada; alisado e com 
uma “acanaladura” paralela ao bordo, na face 
que se mostra; a superfície contraria, foi 
deixada grosseira. Pela decoração digitada 
tem analogia tipológica com um exemplar do 
Catálogo do Museu Municipal de Tavira 
datado como “Almóada (segunda metade do século 
XII / primeira metade do século XIII)” (Queiroz, J. e 
Santos, M., coordenadores, Cidade e mundos 
rurais. Tavira e as sociedades agrárias, Museu 
Municipal de Tavira, Câmara Municipal de 
Tavira, 2010, p. 158).  

Alguidar. Bordo; parede recta. Alisado 
interior; e, no exterior, ligeiramente alisado 
com duas “acanaladuras” digitadas mais 
alisadas e paralelas ao bordo. Diâmetro da 
boca: 470 mm. Cronologia desconhecida. 

Talha grande. Bordo com decoração 
incisa. Interior alisado e com duas 
incisões paralelas ao bordo; o exterior 
foi deixado sem alisar. Pasta grosseira. 
Diâmetro da boca: 410 mm. Cronologia 
provável: pós-romano / pré-islâmico 
(Cláudio Torres, comunicação pessoal).  

Cerro das Oliveiras 
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