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Não é bem como um texto escrito em belos caracteres góticos ou cú6cos, contando a história de um milagre, 
registando um contrato encomendado pelo príncipe, ou denunciando a ameaça do reino vizinho. Não é 
como qualquer frase gravada na pedra ou pergaminho, que além de denunciar a sua origem de classe, porque 
necessariamente produzida no seio de uma elite, esconde sempre nas suas entrelinhas uma carga ideológica, 
quantas vezes indecifrável ou falaciosa. Ao contrário, os fragmentos de cerâmica arqueológica recolhidos 
numa camada estratigra6camente reconhecível, embora não pareça, são mais 6áveis, autorizando uma mais 
segura e escorreita informação histórica. Por vezes, quase sempre, são minúsculos ou mesmo insigni6cantes 
os fragmentos. Por vezes, quase sempre, nem sequer a forma é reconhecível e muito menos reconstituível.  E 
no entanto a sua informação histórica é sempre preciosa. O simples per6l reclinado do lábio, a forma grácil 
de arquear a asa, aquela pincelada rápida de traço avermelhado ou a pequena mancha de esmalte melado são 
os indícios su6cientes para reconstituir com verosimilhança a forma e a idade do jarro ou cântaro de água, 
e, com ele, alguns gestos de trabalho da camponesa que o usou e até, sem errar muito, o seu local de fabrico. 
Estes simples e informes fragmentos cerâmicos permitem  aproximar-nos e mesmo compreender a história 
daqueles a quem nunca foi dado o direito de ter história, daqueles que nunca comandaram exércitos, que 
nunca decidiram da paz e da guerra, daqueles que nunca habitaram palácios ou castelos. À primeira vista a 
gramática ornamental destas bilhas e tigelas sistematiza línguas estranhas e aparentemente indecifráveis. E 
no entanto, os seus códigos, sem serem isotéricos, referem-se indirectamente  a espaços culturais, a zonas de 
in\uência que ao longo dos séculos marcaram o Mediterrâneo, na sua fantástica diversidade. As referências 
mais antigas, ainda relacionadas com os entrançados romboidais da cestaria e da tecelagem, denunciam 
origens neolíticas e sobretudo permanências das sociedades nómadas dos tuaregues, rifenhos e pastores 
ibéricos. Na linguagem vegetalista com referências orientalizantes e sobretudo no que se refere à enorme e 
variada simbologia da Flor de Lotus de época califal, destaca-se, como é natural, a memória dos jardins e 
vergéis do Nilo, da Mesopotâmia e mesmo da Índia e da China. Nos encadeados de volutas de gavinhas com 
folhas de videira, sentimos ainda perene a longínqua referência das festas dionisíacas e báquicas da cultura 
greco-romana a que a Pérsia islamizada esbateu ou anulou o cacho de uva, transformando-o em inofensiva 
pinha. Esta linguagem cifrada, estas referências decorativas, são sinais de civilização, são marcas indeléveis 
que identi6cam formas de pensar, zonas de fabrico, caminhos de intercâmbio, que permitem folhear com 
segurança as páginas da história.

     
 O Presidente do Campo Arqueológico de Mértola
 Cláudio Torres
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TEMA: 1

AS CERÂMICAS NO SEU CONTEXTO
POTTERY WITHIN ITS CONTEXT 



Andreia AREZES

FORMAS CERÂMICAS E SEU SIGNIFICADO SIMBÓLICO NA ALTA 
IDADE MÉDIA

Resumo: A presença de recipientes destinados à contenção de líquidos em contextos de enterramento altimediévicos constitui re&exo do quadro mental 
de determinados grupos e sintoma de uma ambiência especí(ca, a nível económico, social e religioso.
Neste artigo, ao cotejar essa realidade funerária com a vigente no mundo tardo-romano, procurámos pontos de continuidade ou sinais de ruptura 
e questionámos o signi(cado dessa prática, equacionando a hipótese de traduzir a persistência de um ideário “pagão”, ou a de se relacionar com a 
realização de ritos litúrgicos e propiciatórios concretizados aquando do sepultamento.
O nosso ponto de partida radicou num conjunto de materiais datáveis dos séculos VI e VII, recolhidos em diversas necrópoles localizadas no território português, sendo 
que a análise desenvolvida nos permitiu de(nir um quadro tipológico, assente num repositório de formas que se a(gura transversal, independentemente da proximidade 
geográfica entre os sítios de origem.

Résumé: La présence de contenants céramiques de liquides dans des contextes funéraires de l’ Haut Moyen Âge est le re&et de la mentalité de certains 
groupes et l’expression d’une ambiance spéci(que, dans les domaines économique, sociale et religieuse.
Pour confronter cette réalité avec la du monde romain tardif, on a cherché des points de continuité ou de rupture et on s’est interrogé sur la signi(cation 
de cette pratique, envisageant la possibilité de traduire la persistance d’une idéologie “païenne” ou de se rapporter à la réalisation des rites liturgiques 
et propitiatoires au moment de l’inhumation.
Le point de départ était un ensemble de matériaux datables des siècles VI et VII et provenants de di3érents nécropoles portugaises. L’analyse développée a permis d’établir 
un cadre typologique, basé sur un répertoire de formes communes, ne dépendant pas de la proximité géographique entre les sites d’origine.

INTRODUÇÃO

As formas cerâmicas que iremos abordar re\ectem uma 
breve selecção promovida a partir da análise de diferentes 
conjuntos recuperados em necrópoles localizadas no 
território português. Aproxima-as a cronologia em que se 
inserem, fundamentalmente balizada entre os séculos VI e 
VII, com possibilidade de avançar até aos alvores do VIII, o 
facto de se vocacionarem para a contenção de líquidos e o de, 
em regra, surgirem isoladas em contexto sepulcral.

Para o território a norte do Douro concedemos relevo a uma 
única peça, procedente de S. Miguel de Caldas de Vizela. 
Atendendo às particularidades tipológicas das estruturas de 
inumação ali identi6cadas e à natureza dos parcos artefactos 
exumados, este cemitério poderá ter começado a ser utilizado 
no século VI e perdurado, pelo menos, até ao VII (Arezes, 
2011: 64). Um segundo grupo de recipientes provém 
das necrópoles da Abuxarda, Alcoitão, Murches e Casais 
Velhos, com ocupações documentadas entre os séculos 
VI e VII1 (Oliveira, 1888-1892: 85; 87-91; Paço, 1960: 
7-15; Cardoso, 1991: 38; 41; 45-47; 49-51). Implantadas 
no actual concelho de Cascais con6guram a mais nítida 
“concentração” de espaços cemiteriais aqui considerados.

Mas a amostra quantitativamente mais signi6cativa chega-
nos do território a sul do Tejo. Entre as necrópoles que 
facultaram a exumação dos vários vasos contam-se a da 
Boa Morte II e Santo Amarinho (Castelo de Vide)2, a do 
Monte do Pombal (Monforte), a de Silveirona (Estremoz), 
a da Herdade do Cortiçal (Arraiolos), a de S. Geraldo 
(Montemor-o-Novo) e a do Rossio do Carmo (Mértola). 
Mas, se os cemitérios da Boa Morte e Santo Amarinho, 

Fig.1 Mapa do território português, com indicação das necrópoles 
geradoras dos vasos cerâmicos.

 
1 Note-se que, no caso de Casais Velhos, não trataremos elementos relacionáveis com a ocupação romana da villa, concentrando-nos exclusivamente nos achados oriundos da necrópole tardia.

2 Castelo de Vide congrega um conjunto muito signi6cativo de estruturas sepulcrais atribuíveis ao período em estudo: surgem isoladas, agrupadas em núcleos de duas ou três ou 
constituindo necrópoles dotadas de alguma extensão. No presente artigo limitamo-nos a evocar dois dos sítios inventariados no concelho. 
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bem como o de S. Geraldo (Vasconcelos 1913: 583; 1915: 
193) se inscrevem entre limites cronológicos relativamente 
precisos e plenamente consentâneos com o âmbito do nosso 
trabalho, o mesmo não sucede com os restantes sítios, onde 
vestígios de natureza diversa se estendem por diacronias mais 
longas. Veja-se o caso de Silveirona: entre o século II e o 
IV, ou, eventualmente, até ao V, terá albergado um núcleo 
de enterramentos romanos; já dos 6nais do V à primeira 
metade do VI (?) os sepultamentos ter-se-ão concretizado 
num núcleo mais tardio, dito visigótico (Cunha, 2008: 
100-101). No cemitério do Monte do Pombal, escavado 
por Manuel Heleno e Lino da Silva em meados do século 
passado, reconheceu-se uma ocupação Calcolítica, restos 
antrópicos datáveis do período romano, bem como um 
conjunto sepulcral classi6cado como visigótico, que terá 
proporcionado a recolha de metais de adorno, essenciais 
enquanto elementos datantes (Machado, 1964: 167; 170). Já 
o da Herdade do Cortiçal comportaria apenas enterramentos 
romanos (Heleno, 1956: 222), muito embora parte dos 
materiais nele exumados não permitam corroborar essa 
delimitação; o do Rossio do Carmo, por seu turno, abriga 
um mundo funerário que, longe de se esgotar no âmbito 
cronológico e cultural sobre o qual nos debruçamos, abarca 
importante ocupação islâmica (Torres; Macias 1993: 31). 
Finalmente, a necrópole da Ponte (Paderne), explorada por 
Estácio da Veiga nos 6nais do século XIX, mas cuja localização 
exacta se desconhece, tem vindo a ser associada ao mundo 
romano e altimediévico (Santos, 1972: 131; Inácio, 2005: 

43). Nestes casos, em que a teia de sedimentação humana 
se declara mais complexa, procurámos destrinçar, através 
dos dados disponíveis, os contextos e materiais passíveis de 
coadunar-se com a nossa investigação. 

OS MATERIAIS

As peças apresentadas referem-se a recipientes de contenção 
de líquidos, destituídos de sinais de uso evidentes. 
Normalmente surgem em bom estado de preservação e sem 
marcas claras de desgaste; por vezes, apenas as condições da 
jazida parecem ter provocado certo grau de deterioração ou 
permitido que restos de sedimentos 6cassem plasmados nas 
superfícies. E, em paralelo, mesmo se observável fuligem na 
superfície exterior, tal poderá não traduzir, necessariamente, 
uma utilização quotidiana, denunciando antes a exposição 
ao fogo, em processo de cozedura menos controlado. Neste 
sentido, não é de excluir que algumas das formas analisadas 
tenham sido especi6camente produzidas para desempenhar 
uma função votiva e, a este propósito, não poderíamos deixar 
de destacar a vasilha de Vizela, cujo gra6to com con6guração 
estelar, patente na superfície exterior de uma das asas, parece 
transmitir um código de “linguagem” que está longe de se 
mostrar inteligível.

Outro vector de aproximação entre todos estes vasos assenta 
na perfeita coadunação das pastas com o conceito de 
cerâmica “comum”. Sem pretender estabelecer uma de6nição 
demasiado fechada ou estanque para o grupo de materiais 
classi6cado nestes termos, pretendemos, através desta 
denominação, demostrar que outras categorias facilmente 
reconhecíveis, como a dos produtos de luxo, importados, se 
quedam à margem deste grupo de materiais. Com efeito, o tipo 
de fabrico revelado pelos recipientes observados, ainda que 
possa mostrar-se relativamente cuidado, afasta-se claramente 
dos parâmetros que caracterizam a produção de conjuntos 
de excepção. É sistemática a ocorrência de elementos não 
plásticos, os quais podiam estar já presentes nas argilas 
utilizadas como matéria-prima ou ter sido acrescentados 
durante o processo de preparação, para funcionarem como 
desengordurante. O que é certo é que, independentemente 
da sua proveniência, uma inclusão tão notória e, por vezes, 
em abundância, denota problemas ao nível da depuração 
das pastas. A que se 6carão a dever? Ao desconhecimento de 
métodos e6cazes para o re6namento? À ausência de esforço 
nesse sentido? Ou mesmo de competência técnica?

Fig.2 Vasilha de S. Miguel de Vizela (s/inv. - P. Monumenta, depósito 
provisório).

Fig.3 Bilha de Alcoitão (inv. 2004.241.1 - MNA). Fig.4 Bilha ou jarro de Casais Velhos (inv. CV.612.45 - MCCG).
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Sem ferramentas para responder cabalmente a tais questões, 
devemos salientar que a nossa percepção da “qualidade” 
dos materiais se funda exclusivamente numa análise de 
tipo macroscópico, aliás, a única possível, dada a natureza e 
volume do trabalho que temos vindo a desenvolver, inserido 
numa pesquisa mais ampla, que tem como pano de fundo 
o Doutoramento em curso. Naturalmente somos forçados 
a reconhecer as limitações que uma abordagem restringida 
a este âmbito comporta, uma das quais se prende com a 
impossibilidade de de6nir a origem espacial das argilas 
utilizadas na produção. Por outro lado, e se bem que não 
pretendamos dissociar-nos dessa vertente, assumimos 
que o objectivo basilar deste artigo extravasa a esfera 
tecnológica propriamente dita. Na verdade, buscamos linhas 
orientadoras que nos permitam interrogar o signi6cado 

simbólico subjacente à deposição destes vasos em contexto 
sepulcral. Contudo, a procura de hipóteses explicativas 
para os procedimentos “rituais” debate-se com problemas 
incontornáveis, inclusive de ordem metodológica, a que não 
são alheias quer a carência de dados arqueológicos concretos, 
quer as naturais limitações do nosso entendimento face ao 
microcosmos tumular.  

Cientes dos obstáculos, tentámos organizar as produções 
que tínhamos em mãos. E, com o intuito de descortinar 
paralelismos entre os vasos selecionados, começámos por 
nos concentrar nas tipologias e nas especi6cidades por elas 
desveladas. As associações que propomos resultam de uma 
primeira aproximação a estes materiais, exercício que nos 
exigiu, por um lado, que atentássemos nas formas romanas 

Fig.6 Bilha da necrópole da Ponte (inv. 15.495 - MNA). Fig.9 Bilha da necrópole do Monte do Pombal (inv. 2010.35.1 - MNA). 

Fig.10 Bilha de Silveirona (inv. 2002.112.1 - MNA).Fig.7 Bilha da necrópole do Cortiçal (inv. 2010.26.1 - MNA). 

Fig.5 Cantil do Rossio do Carmo (inv. 2006.329.1 - MNA). Fig.8 Bilha da necrópole de S. Geraldo (inv. 16.815 - MNA). 



POSTER 239

(vejam-se os jarros e bilhas publicados por J. Nolen no 
quadro do estudo que realizou para as necrópoles do Alto 
Alentejo e entre os quais avultam tipos que perduraram no 
tempo) e, por outro, que nos focássemos nas a tipologias 
mais recentemente de6nidas para cerâmicas tardias, de 
âmbito peninsular. Destacamos, a propósito, o trabalho de 
A. Flörchinger (1998) em torno dos recipientes exumados 
em espaços cemiteriais inscritos em áreas do centro e sul do 
território espanhol e o de Vigil-Escalera Guirado (2006 e 
ss.), consagrado às cerâmicas da Meseta Castelhana e, em 
particular, da região de Madrid. 

Ora, tendo identi6cado recorrências e similitudes entre tipos 
e a6nado as cronologias a atribuir aos recipientes estudados, 
interessou-nos usá-los como base para questionar as 
motivações inerentes à sua colocação em ambiente funerário. 
E são múltiplas as interpretações avançadas a este respeito. 
Uma delas relaciona estas ocorrências com a continuidade de 
crenças não-cristãs. E, com efeito, a presença de formas vítreas 
e cerâmicas, nomeadamente, de jarros e bilhas, no interior 
dos sepulcros, não raro, preenchendo o ângulo deixado 
livre entre a cabeça e o ombro direito do inumado (Barroca, 
1987: 81; 94, nota 57), poderá radicar na tradição romana de 
derramar unguentos, bálsamos ou perfumes sobre o defunto 
(Vizcaíno Sánchez, 2007: 586) ou, em alternativa, 6car a 
dever-se à persistência da prática de dádivas alimentares ou 
libações. Neste caso e para os cemitérios altimediévicos, tal 
entraria em contradição com as disposições do cânone LXIX 
do II Concílio de Braga, celebrado em 572 (Vives, 1973: 
102). Uma outra hipótese funda-se na possibilidade de, nas 

necrópoles tardias, estas formas pretenderem desempenhar 
um papel apotropaico ou mesmo litúrgico, talvez conotado 
com o sacramento do baptismo, assim veiculando a ideia de 
“passagem” e transmitindo prerrogativas para o caminho 
da puri6cação (Gurt I Esparraguera; Sánchez Ramos 2011, 
474). Com efeito, a carga simbólica de que se revestia o 
sacramento poderia justi6car que, até ao momento da morte, 
se conservassem os objectos e, inclusive, a indumentária 
envergada aquando da administração. Assim se compensaria 
a ausência, no túmulo, de outros signos evocativos da “nova” 
religião (Vizcaíno Sánchez, 2007: 586-587) que, gradativa 
mas inexoravelmente, se foi imiscuindo no universo tardio. 
Mas, convém notá-lo, nenhuma destas interpretações reúne 
consenso, até porque não se reconhece su6ciente solidez 
ao suporte documental disponível para as corroborar. E os 
vazios de conhecimento toldam a percepção da complexidade 
e cambiantes da realidade funerária. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As necrópoles que permitiram a recolha de peças análogas às 
descritas têm vindo a ser associadas ao período de domínio 
político dos visigodos no território peninsular. Se bem 
que denotando características que as colocam na esteira 
dos cemitérios hispano-romanos e, no caso de alguns dos 
sítios considerados, coincidindo espacialmente com zonas 
intensamente romanizadas, poderão também relacionar-se 
com um momento pautado por uma maior interpenetração 
demográ6ca dos grupos humanos em palco, “unidos” numa 

Fig.11 Bilha da Abuxarda (inv. 2003.9.22 - MNA). Fig.13  Jarro do Cortiçal (inv. 2010.27.1 - MNA). 

Fig.12 Jarro de Silveirona (inv. 2002.26.41 - MNA). Fig.14 Jarro da necrópole da Boa Morte II (inv. BMII2 - SACMCV; 
fotogra(a: SACMCV).
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mesma crença religiosa, pelo menos, teoricamente, a partir 
da celebração do III Concílio de Toledo, em 589 (Ripoll 
López, 1989: 417). Por um lado, na sequência da abjuração 
o6cial do arianismo e sobretudo, já no século VII, começa 
paulatinamente a recuperar-se a tendência para depositar 
materiais em certas necrópoles onde, até então, os indivíduos 
eram inumados sem qualquer elemento que os acompanhasse; 
parcas, ainda assim, as deposições podiam resumir-se a um 
jarro e uma 6vela ou placa de cinturão (Abásolo Alvarez; 
Pérez Rodríguez-Aragón, 1995: 301). Numa outra vertente e 
ao nível dos cemitérios que parecem ter sido criados ex-nihilo 
algures no século VI, como a Abuxarda, a ocorrência de 
cerâmicas é esmagadoramente residual face à dos elementos 
metálicos de adorno. Que inferir de tal circunstância? Que, 
em determinados casos, prevaleceu o ascendente “germânico” 

e o corpus de adereços que tradicionalmente lhe era associado 
face ao substrato hispano-romano, enquanto noutros, a 
penetração de indícios exógenos se revelou praticamente 
inconsistente? Julgamos que sim e que quer a manutenção 
de uma certa individualidade quer, em alternativa, os ritmos 
de convivência ou “assimilação”, estão longe de poder ser 
generalizados para um território que, não obstante possuir 
uma presença romana sedimentada, não deixou também de 
receber in\uxos continentais, marcando e reforçando um 
palimpsesto que se foi cristalizando e que se impõe destrinçar.
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