Conjunto medieval cerâmico
no contexto da linha de muralha norte de Cacela Velha
E scavações recentes, decorridas entre 2004 e 2009, no
âmbito dos projectos de construção de dois imóveis contíguos, no flanco Norte de Cacela Velha, permitiram a detecção de um conjunto de estruturas e contextos do período
da ocupação muçulmana.
Nas referidas intervenções arqueológicas foi exposta uma
área conformada pelo antigo perímetro amuralhado, encerrando contextos de natureza e cronologia diversas.
No recinto destaca-se a presença da muralha, com seus reforços e transformações em época Almóada, à qual se vêm
adoçar, já no período pós reconquista, edificações de tipologia modesta aparentemente habitacional (Almeida et alii,
no prelo).
O ambientes revelados inscrevem-se num intervalo temporal que se estende entre o período de dominação islâmica
e o momento de Reconquista, recuando os contextos primários tão somente a Época Almorávida.
O espólio cerâmico recolhido reflecte esta diacronia, incluindo, para além disso, material de cronologia mais antiga
conquanto em depósito secundário. Contudo, a esmagadora maioria reporta-se ao período de dominação africana,
momento certamente de grande expansão urbana, contemporâneo do bairro na plataforma NE (Garcia, 2008)

Fig. 1 - Localização das intervenções com implantação da muralha.

A o momento mais antigo, no exterior da muralha - UE
[244] associam-se alguns fragmentos de cerâmica vidrada
de tons verde e amarelados, com pintura a óxido de manganês e pastas beges e bem depuradas, juntamente com raros
fragmentos de vidrados melados, com pastas cor de tijolo,
sendo de assinalar a ausência de pintura a branco.

cerâmica é aqui apresentada com referência ao con-

No interior do recinto fortificado, a unidade [240] forneceu
para além de abundante material de cronologia romana, um
conjunto que engloba peças islâmicas antigas (período Emiral/Califal), nomeadamente o bico de candil com corda seca
e alguns vidrados antigos, embora se registe a presença de
material almorávida (Séc. XI/XII), nomeadamente a taça e o
pote vidrado com pintura a óxido de manganês.

texto de proveniência, faseado em três momentos chave na
evolução do espaço estudado e com indicação da respectiva unidade estratigráfica (cf. fig. 2).

Já na camada [242] a taça representada, com pintura a branco de época almóada, contrasta com o restante material, de
feição mais antiga, podendo tratar-se de uma intrusão.

A

O segundo momento, representado no interior muralhado, pela camada [238], caracteriza-se pela presença de material do período africano (Séc XII/XIII). Destacam-se nesta
unidade as sertãs, taças vidradas com aplicações, melados
com decoração a óxido de manganês e fragmentos de cerâmica comum com pintura a branco, normalmente sobre
aguada escura.

F inalmente

segue-se um pacote estratigráfico ([204],

[236], [231], [237]), com material atribuível a época pós
almóada (III Taifas/Reconquista) embora englobando naturalmente peças anteriores. No espaço exterior a camada
equivalente, fruto de despejo é a [210] que inclui para além
do abundante espólio de época Almóada, algumas peças
mais tardias, reportáveis às III Taifas/Reconquista.

UE [238]
(2ª Fase)

Fig. 2 - Secção transversal (N/S) da intervenção de 2004/2006, com indicação das três fases ocupacionais.

Este horizonte revela-se variado em termos tipológicos, oferecendo uma panóplia de recipientes dominada pelas formas abertas, frequentemente vidradas, mas onde abundam
igualmente cântaros, púcaros e panelas decorados geralmente com traços de pintura a branco contrastante sobre a
típica aguada escura.

UE [240]

UE [242]
(1ª Fase)

Dentro dos recipientes abertos, mais facilmente reconstituíveis, incluem-se peças vidradas, de fabrico um pouco grosseiro, como taças de diversos tamanhos, de perfis côncavos ou com carena e caçoilas “de costillas”. Registam-se ainda taças de diversos tamanhos em pasta branca e
em barro vermelho, alguidares e caçoilas com espatulado interno impermeabilizante, armadas, por vezes, com asas.

A presenta-se assim um lote a titulo nenhum excepcional, mas coerente com as produções que se conhecem de Cacela Velha (Oliveira et alii)
e bem enquadrado com o que se regista no território meridional e mais
concretamente no panorama regional algarvio (Torres, 1987, Catarino,
1997 e Gomes, 2003).
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