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Breve enquadramento Geográfico e Histórico:
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Rua da Judiaria
Rua Henriques Nogueira
Rua Rodrigues de Freitas
Cacilhas
Quinta dos Castros
Murfacém

O concelho de Almada faz parte da designada Península de Setúbal, a Sul da Extremadura portuguesa, contudo integra-se na região metropolitana de Lisboa. Tem os seus limites territoriais a Norte pela orla litoral virada
para o Tejo e no interior pelas freguesias da Trafaria, Costa da Caparica, Charneca da Caparica, Sobreda e Pragal.
Geologicamente o território desta freguesia enquadra-se na Bacia do Tejo-Sado, dos períodos terciário e
quaternário constituindo-se por estratos de épocas Miocénica e Plio-plistocénica, ou seja, a Norte e Oeste observam-se areias argilosas carbonatadas e calcários conquíferos, e a Sul e Este predominam as areias soltas e
saibros (BARROS, 1998, p.10-11; BARBOSA e ALDANA, 2006, p.2).
Aí, o relevo é moderadamente acidentado, constituindo-se por vales, depressões e pontos de média e alta
altitude, nomeadamente no litoral voltado para Tejo, nas zonas de Porto Brandão e Trafaria e na área da Paisagem
Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica.
Obviamente o Tejo representou durante séculos o principal recurso hídrico da região, as diversas actividades relacionadas com a sua exploração, constituíram um dos principais meios de sobrevivência e subsistência
das populações eu se estabeleceram desde a Pré-história na margem Sul do Tejo. As praias da Costa de Caparica
e a ribeira da Fonte Santa no Porto Brandão representam outros recursos hidrográficos desta região.
Foi, muito provavelmente, sobre domínio visigodo que as forças islâmicas encontraram a actual cidade de
Almada em meados do século VIII. Os motivos para a sua conquista, foram as boas condições de defesa natural
que ali existiam, erguendo-se uma fortaleza que possibilitava um grande controlo territorial sobre toda a área
envolvente e sobretudo sobre o Tejo.
As fontes mais antigas sobre Almada Islâmica provêm do século XII, e a sua leitura proporciona-nos a
análise do território em estudo.
O geógrafo árabe Edrici escreve “Perto do mar tenebroso, a Sul de Lisboa, está a fortaleza da Mina, assim
chamada porque o mar quando agitado, deposita na margem pepitas de ouro. No Inverno os Habitantes da região
dirigem-se para essa fortaleza e, até ao fim da estação, trabalham na extração desse ouro [da areia que o trouxe].
É uma maravilha do mundo.” (Geografia, séc. XII).
Aqui, Almada é referida como a “fortaleza da mina”, revelando a característica de hisn que este povo lhe
atribui e também o significado do seu topónimo ( TORRES e MACIAS,1999, p. 91). Al-madan, significa Mina
(MACHADO, 2000, p.8), referência que nos remete para dois contextos diferentes. Primeiro, e como refere Edrici,
o significado etimológico do nome desta cidade prender-se-ia com a existência de ouro nas margens do Tejo, empurrado para o sopé deste forte pelas fortes correntes marítimas, levando a que a sua extração fosse das principais atividades económicas durante a presença muçulmana.
No que respeita a esta hipótese, e apesar das dificuldades que a investigação arqueológica encontra nesta
cidade, os achados conhecidos em nada a suportam. Podendo esta descrição remeter, ainda, para a exploração da
Mina da Adiça, no termo do Concelho.
Um outro contexto a que esta transcrição se pode referir é à fertilidade e prosperidade agrícola deste território. A suportar esta teoria aparece-nos o relato da Conquista de Lisboa aos Mouros, redigida por um cruzado
inglês, também em meados do século XII. Em 1147, Osberno diz-nos “Ao sul do rio fica Almada, região abundante
de vinhas, figos e romãs. As searas ali são tam férteis, que da mesma semente recolhem o fruto duas vezes; é rica
de mel e celebrada pelas montarias de animais.” (Conquista de Lisboa aos Mouros, Cruzado Osberno, 1147), revelando a grande variedade de frutos, cereais e outros produtos que constituem uma fertilidade dourada daquelas
terras.

Os Sítios:

Um dos sítios em que essa presença é mais notória é na rua da Judiaria. Esta situa-se no núcleo histórico de Almada Velha, transversal à Rua Henriques Nogueira. A sua escavação decorreu no âmbito de um acompanhamento
arqueológico numa área ampla de quintal, onde se iria erguer um imóvel (BARROS, 2000b, P.25). Entre outras estruturas, foram identificados 26 silos, entulhados de fragmentos cerâmicos que definiram o seu período de utilização
até meados do século XV. A construção da maioria destes depósitos data do século XII, tendo como função primária o armazenamento de alimentos, contendo cerca de 2 000 kg cada um, perfazendo um total 52 000 kg de alimentos
(BARROS,2000b, P.28 e 29).
A escavação permitiu assim identificar o que parece ser um armazém no espaço urbano da cidade em época muçulmana (BARROS,2000b, P.35), onde, pela capacidade dos silos, abundava a quantidade e a variedade de produtos agrícolas.
O mesmo cenário está presente na Rua Henriques Nogueira, o espaço escavado dentro de um imóvel desta rua, apenas uma casa intervalada dos contextos da Rua da Judiaria, forneceu material islâmico semelhante ao deste
sítio. Identificou-se ai um silo desta época e o que parece corresponder a uma estrutura escavada na rocha para o tratamento de curtumes (BARROS,2000b, P.35).
Na Travessa Henriques Nogueira, contígua a esta rua, mais uma vez durante a abertura de valas para a renovação da rede de saneamento básico (SABROSA, SANTOS, GOUVEIA, 1996, P. 116), exumaram-se alguns fragmentos
de cerâmica islâmica com pintura a branco. Apesar de fora de contexto, demonstra claramente uma ocupação de toda aquela área junto ao castelo em época muçulmana.
Ainda neste núcleo, a Rua Rodrigues de Freitas forneceu alguns materiais com a mesma cronologia.
Em Cacilhas, na escavação de um complexo fabril de salga de peixe de época romana também se encontraram materiais datáveis desta época, quando os tanques desta unidade serviram como lixeira (SABROSA, SANTOS,
GOUVEIA, 1996, P. 230).
A Quinta dos Castros, já distante desta área urbana e cujo nome já nos parece sugestivo, teria em época islâmica o topónimo de “Alvalade”, que significa, palácio ou lugar habitado e murado. E os silos aí encontrados no decurso da abertura das valas de fundação para implantação de um novo edifício, comprovam essa vertente habitacional, através do variado espólio aí recolhido balizando a sua ocupação entre os séculos IX e XIII (BATALHA, BARROS, 2006, P.16 a 18).
Dentro desta mesma lógica aparece-nos Murfacém, que significa barbeiro em árabe. Este sítio, carece infelizmente, de uma investigação arqueológica mais cuidada, uma vez que o que dele se sabe consiste em lendas e
tradições, conhecendo-se a existência de algumas estruturas negativas do tipo silo e cisterna de grandes dimensões. Deste sítio provêm alguns materiais em excelente estado de conservação e que também corroboram a presença
islâmica neste território.
Encontramos a formação de um núcleo urbanizado em torno da fortaleza de Al-madan. Uma população islamizada que aqui vive o seu quotidiano, desenvolve as suas atividades dentro do comércio e da indústria e explora os
territórios agrícolas nas imediações desta medina.

1. Rua da Judiaria (Arquivo CAA)

4. Fábrica de Salga de Peixe em Cacilhas (SABROSA, A.;
SANTOS, V.; GOUVEIA, L. (1996)

5. Quinta de Crastos (BATALHA, Luísa; PEREIRA; BARROS, 2006)

6. Paisagem através de Murfacém (Arquivo CAA)

A Cerâmica

Através da análise dos materiais, vemos que as características inserem os conjuntos cerâmicos nos finais do século XI inícios do XIII, entre elas está
o aparecimento das grandes tigelas com vidrado integral monocromo, com carena acentuada a meio do corpo, os candis e as garrafas vidradas (BAZZANA,
1979, p.142), surgindo também com frequência peças nunca antes vidradas, como as panelas e caçoilas.
Na cerâmica de cozinha foram incluídas: panelas (1), caçoilas, alguidares (2 e 6); na cerâmica de mesa: tigelas (3), taças, púcaros e jarrinhas (7, 8 e
11), bilhas e copos; na cerâmica de armazenamento: cântaros e potes (5), e nas peças de uso específico: tampas e candeias. Mas, apesar desta divisão, as
categorias funcionais não são estanques, quer com isto dizer que muitas vezes uma jarrinha ou um púcaro utilizados para servir à mesa, podiam aquecer
líquidos, prova disso são as inúmeras marcas de fogo que alguns recipientes contêm. E, como as jarrinhas e púcaros muitos outros podiam ter uma duplicidade ou até plurifuncionalidade, servindo estas categorias para facilitar a organização das formas cerâmicas.
Dentro do serviço de mesa encontramos um conjunto de objetos utilizados para servir os alimentos no momento de serem consumidos, quer seja a
nível colectivo, como as tigelas, ou de consumo individual, como os copos ou tacinhas. São formas de tamanho médio e pequeno, e com melhor acabamento e decorações elaboradas .
Tempos depois o bule, utilizado para servir à mesa, podia também ser usado para aquecer líquidos no fogo. Tem um corpo globular, bordo extrovertido e colo indiferenciado, possui uma asa oposta ao vertedor de forma cilíndrica.
As bilhas podiam ter uma dupla funcionalidade sendo utilizadas para armazenar líquidos, e igualmente para servir líquidos à mesa.
As garrafas (4 e 9)tinham uma função similar à das bilhas, utilizadas para armazenar líquidos e servir à mesa
O grupo das peças de armazenamento e transporte é composto por vários tipos de recipientes fechados e alguns objetos de carácter complementar
que a eles estão associados . A sua função era guardar líquidos ou sólidos, sendo sempre peças fechadas, que não permitiam a saída de sólidos ou derramar líquidos com facilidade, especialmente no caso das vasilhas que serviam para o transporte de líquidos, como água ou azeite . Por serem usados na
conservação de alimentos, algumas destas peças têm uma grande dimensão e uma elevada capacidade ao nível do volume.
O pote servia para armazenar e transportar reservas alimentares, sobretudo conservas, como compotas, especiarias, sal, mel, azeitonas… Por vezes,
podiam ter outros usos culinários, no entanto, a sua função era primordialmente de reserva.
O cântaro é um recipiente, de dimensão média/grande que se destinava ao transporte de líquidos, sobretudo água e, por vezes, ao seu armazenamento .
No grupo das peças de uso específico encontram-se as candeias, usadas para iluminação e as tampas, utensílio com a função não só de preservar os
alimentos conservados, mas também enquanto estes estão a ser cozinhados.
Mais do que um sistema decorativo ou estético o tratamento das superfícies é uma técnica funcional. As técnicas de tratamento de superfície observadas são diversas, tendo sido registadas cerâmicas com decorações: vidradas, incisas, impressas, plásticas e engobadas, alisadas ou brunidas.
No caso das peças de Almada, as temáticas decorativas desenvolvem-se no bordo, colo, corpo e nas asas de diversos tipos de recipientes, como as
panelas, as tampas, as garrafas, as tigelas, os cântaros, as jarrinhas, os púcaros, os copos, os jarros, os pequenos potes e as cantarinhas. Predominam os
motivos a branco, sobre as superfícies alaranjadas, a vermelho e a cinzento. A pintura é aplicada em grosseiros traços oblíquos, em séries de dois/três
traços ou dedadas, com traços finos, horizontais e verticais horizontais e diagonais, em números de quatro.
Foram recolhidos fragmentos que revelam decorações: pintura a branco (1, 2, 4, 6 e 8); pintura a vermelho (7 e 11); com uma decoração à base de
traços de cor negra (óxido de manganês) (14); sobre uma cobertura vítrea de tons melados (9 e 10) e verdes (15).
Existem ainda, dois fragmentos com a aplicação da técnica corda seca recolhidos na Quinta dos Castros (12 e 13).
Os materiais expostos neste trabalho, assemelham-se a todos os outros encontrados na Alcáçova e também, como foi possível verificar nos paralelos
efetuados ao longo da descrição das formas, nas peças identificadas e recolhidas um pouco por todo o país em contextos almorávidas-almóadas, mas com
grande destaque para os espaços envolventes, como Lisboa, no núcleo arqueológico da rua dos Correeiros e no Mandarim Chinês , na Encosta de Sant’Ana,
na Sé e na Alcáçova do Castelo ; em Sintra ; no Castelo de Palmela ; em Alcácer do Sal e Vila Franca de Xira.
Por agora, conseguimos enquadrar este território no contexto da conquista e integração do Al-Ãndalus no mundo árabe e obviamente, através dos
exemplares recuperados, sobretudo em estruturas negativas, procurar paralelos com outros sítios da Península Ibérica, mas sobretudo com área de influência que Almada integrava nesta época.

1

3

2

6
5

7

4

9

8

13

10

14

11

15

12

Legenda:
1, 5, 7, 9 e 10 a 15 Quinta dos Castros;
2, 3 e 6. Rua Henriques Nogueira; 4.
Judiaria; 8. Murfacém
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