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Introdução

1 - O sítio
LUGAR

O Castro de Chibanes administrativamente faz 
parte do concelho de Palmela, distrito de Setúbal. 
Coordenadas geográficas de um ponto central da 
jazida: 28° 33’ 50” N; 8° 55’ 5” W. Situa-se em troço 
culminante da crista da Serra do Louro (214 m, cf. 
Fig. 1), com uma extensão de 200 metros (segundo a 
direcção aproximadamente este-oeste) e cerca de 0,7/1 
ha de área ocupada pelas estruturas arqueológicas até 
agora identificadas (Figs. 1-2). 
O relevo monoclinal de tipo 
costeira que limita a norte a 
cordilheira da Arrábida, desig-
nado por Pré-Arrábida por 
Orlando Ribeiro (1935 e 1937), 
é formado por biocalcarenitos 
do Miocénico (Figs. 3-4). Esse 
relevo prolonga-se para oeste 
de Chibanes, pelas Serras das 
Torres Altas e de São Francisco, 
até Coina-a-Velha. A vertente 
setentrional é concordante 
com a inclinação das camadas 
aflorantes, mais resistentes, 
de calcários do Neogénico, e a 
vertente oposta corresponde a 
talude abrupto, modelado pela 
erosão de litologias em geral 
mais friáveis, constituídas por 
Conglomerados, Arenito e Margas 

de Picheleiros (Paleogénico). Este 

relevo dissimétrico estabelece o contacto com a vasta 
planície do Tejo (Andrade, 1989; Azevedo, 1982).

A geomorfologia da região (Fig. 3) é complexa e 
diversificada (Manuppella et al., 1999). A própria 
Serra do Louro revela, a partir do sopé da encosta 
sul, as seguintes formações (Fig. 4): calcários do 
Paleogénico; calcários margosos do Aquitaniano; 
argilitos e margas do Burdigaliano e arenitos e 

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 11-25

Joaquina Soares*
Carlos Tavares da Silva**

* MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal/AMRS - Associação de Municípios da Região de Setúbal. Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa – UNIARQ. joaquinasoares1@gmail.com | https://orcid.org/0000-0001-5957-3354
** MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal/AMRS - Associação de Municípios da Região de Setúbal. Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa – UNIARQ. ctavaressilva@gmail.com | https://orcid.org/0000-0002-0447-9237

Fig. 1- Localização de Chibanes na Península Ibérica e na C. M. P., esc. 1: 25000. Folha 
n.º 454.

I

Pág. anterior: Chibanes. Campo cerealifero do sopé da encosta norte, debruado a maquis arrabidino (Arbutus unedo e Quercus coccifera). 
Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 2 – Chibanes em imagem de satélite Google Earth [consulta em 17 Novembro, 2021].

Fig. 3 – Esboço geomorfológico e corte transversal da cordilheira da Arrábida. Adaptado de Ribeiro, Lautensach e Daveau, 1987.

calcoarenitos do Serravaliano-Langhiano. Para 
noroeste, norte e nordeste do castro, estende-
-se, até ao Tejo e Sado (Marateca), vasta planície 
de areias feldspáticas do Plio-Plistocénico. A nas-
cente, ergue-se a colina de Palmela, do Miocénico 

(calcários e margas do Aquitaniano, argilitos e mar-
gas do Burdigaliano e arenitos e calcoarenitos do 
Serravaliano-Langhiano), cuja base, do início do 
Jurássico, é constituída por complexo pelítico car-
bonatado evaporítico. A sudeste, sul e sudoeste, o 
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Vale dos Barris separa a Serra do Louro da 
Serra dos Gaiteiros. Este vale, com férteis 
terrenos de cultivo resultantes da desagre-
gação de formações do Jurássico superior, 
é percorrido pela Ribeira da Corva. A Serra 
dos Gaiteiros, do Jurássico, com argilas, grés, 
conglomerados e calcários do Titoniano e 
Kimeridgiano e argilas do Oxfordiano médio 
e superior, desenvolve-se paralelamente à 
Serra do Louro. A sudoeste, a paisagem é 
dominada pela Serra de São Luís, com 392 
m de altitude, também do Jurássico (dolomi-
tos do Batoniano e calcários do Caloviano a 
Batoniano superior). 

A partir de Chibanes, com visibilidade 
panorâmica, domina-se vasta paisagem: 
para norte, grande parte do estuário do 
Tejo e da cidade de Lisboa (Fig. 5); para sul, 
o troço nascente do fértil Vale dos Barris 
(Figs. 6-7) e para ESE o estuário do Sado, 
através da portela que separa o morro de 
Palmela da extremidade norte da Serra dos 
Gaiteiros (Fig. 7), onde se pode observar a 
alta chaminé já desactivada de uma olaria 
de materiais de construção, na margem da 
Estrada da Cobra, assinalando a disponibi-
lidade local de boas argilas para a actividade 
oleira, na área envolvente de Chibanes. 

O factor topográfico deve ter pesado 
decisivamente na escolha desta localização 
em conjunturas de intensa conflitualidade, 
como parecem ter sido o início do 3º milé-
nio cal BC, o final da Idade do Ferro e a fase 
da conquista romana do Ocidente da Ibéria. 
A topografia condicionou também o traçado 
das arquitecturas defensivas ali implantadas.

De um ponto de vista ecológico, a locali-
zação de Chibanes beneficiava do efeito de 
margem, inserindo-se em ecótono que faz a 
transição de ambiente montanhoso e marí-
timo de floresta esclerófila, com Quercus 

faginea, para as planícies aluvionares e are-
nosas do Tejo e Sado, extensamente cobertas 
por pinhal até meados do século XX. Os 
estuários destes rios, classificados como 
reservas naturais, integram extensas áreas 
de sapal, zonas húmidas de elevada produ-
tividade e grande diversidade de recursos 
terrestres e marino-estuarinos, abrangendo 
respectivamente 32.500 ha e 13.500 ha (Dias 
e Marques, 1999; Freitas e Andrade, 2008). 

Fig. 4 – Carta Geológica de Portugal: Folhas 38-B (Setúbal) e 34-D (Lisboa). Escala 1:50000. 
Instituto Geológico e Mineiro e Departamento de Geologia do INETI, 2as edições, 1994 e 2005.

Chibanes
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Fig. 5 – De Chibanes para 
norte, até ao Tejo e, em 
último plano, Lisboa. Foto 
de Rosa Nunes, 2013.

Fig. 7 – Vista para sudeste 
a partir de Chibanes, com 
campos de cultivo no Vale 
dos Barris. Em último 
plano, o Sado visto atra-
vés da portela que separa 
a Serra dos Gaiteiros 
do morro do Castelo de 
Palmela. Foto de Rosa 
Nunes, 2013. 

Fig. 6 – Chibanes e Vale 
dos Barris vistos do Cas-
telo de Palmela. Foto de 
Rosa Nunes, 2013. 
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Fig. 8 – Vale dos Bar-
ris e Pré-Arrábida, a 
partir do Moinho do 
Páscoa, de WSW.

Durante a primeira metade do 3º milénio cal BC 
(Chibanes IA), o coberto vegetal da envolvente do 
povoado, segundo os resultados da análise antracoló-
gica de macrorrestos vegetais carbonizados (Tereso, 
2014), seria constituído por:

- formações arbustivas (medronhais, carrascais) 
que ocupariam encostas e cumeadas sujeitas a explo-
ração antrópica; 

- manchas de floresta, no fundo dos vales e encostas 
suaves, de pinheiro manso (Pinus pinea) e carvalhais 
esclerófilos supramediterrâneos (Quercus faginea); 

- alinhamentos ripícolas ao longo dos cursos de 

água, como as ribeiras da Corva e do Alcube, no Vale 
dos Barris. 

Para o final da Idade do Ferro e Período Romano 
Republicano não dispomos ainda de estudos antraco-
lógicos, mas o coberto vegetal poderá ter prosseguido 
um processo regressivo, de desflorestação e degra-
dação, tendência iniciada, por hipótese, na Idade 
do Bronze. A inversão desta dinâmica evolutiva à 
escala regional só viria a ocorrer a partir da Idade 
Moderna/Contemporânea, em resultado de progra-
mas de repovoamento florestal. O diagrama polínico 
de Estacada, Lagoa de Albufeira (Fig. 9) (Queiroz, 

Fig. 9 – Diagrama polínico simplificado e adaptado de Paula Queiroz, 1985, com acréscimo de datações radiocarbónicas gentilmente 
comunicadas por Paula Queiroz, a quem agradecemos.
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1985, 1989; Queiroz e Mateus, 1994; Mateus e 
Queiroz, n.p.) mostra claramente a brusca ruptura 
ocorrida na paisagem regional neolítica (com pólens 
arbóreos superiores a 60%), a partir de cerca de 3280 
± 60 BP, ou seja durante a Idade do Bronze médio 
I do Sudoeste. Esta degradação do coberto vegetal, 
acompanhada de hiato sedimentar não poderá ser 
associada tão somente a impacto antrópico, mas 
também a alterações climáticas responsáveis por con-
dições de acentuada xericidade. Embora o momento 
crítico de degradação climática observado na nossa 
região seja um pouco mais tardio que o evento 
4.2 ka, a série de episódios secos em torno desta 
etapa cronológica tem vindo a mostrar acentuadas 
oscilações, mesmo em regiões próximas como o golfo 
de Cádiz (Schirrmacher et al., 2019). 

Paula Queiroz propõe (1999, p. 225), no seu modelo 
evolutivo das paisagens com impacto humano da pla-
nície litoral norte alentejana, o seguinte cenário para 
a vegetação do período que aqui nos interessa, entre 
2470 e 1955 BP: retração da floresta; valores elevados 
de Olea sp.; expansão de matagais e matos esclerófi-
los, matos baixos de cistáceas e leguminosas, prados 
antropogénicos e ruderais diversos, ou seja, os gru-
pos MCO, HAL, TUB e RUD; expansão dos campos 
de cereais; “diversificação do mosaico de vegetação local”. 

Na actualidade, a cordilheira da Arrábida preserva 
uma vegetação de grande riqueza e originalidade 
em equilíbrio edafoclimático, com taxa quer supra, 
quer termo-mediterrâneas e com formações que 
vão desde a floresta climácica, nos vales mais húmi-
dos e abrigados (Fig. 10), até à garrigue ou mesmo 
vegetação rupestre, nas cumeadas rochosas expostas, 
passando pelo cerrado maquis de Quercus coccifera. 
Neste contexto geográfico, a Pré-Arrábida constitui 
uma paisagem agro-pastoril de referência, cujas raízes 
remontam claramente ao Calcolítico/Bronze antigo. 

Grande parte da Península de Setúbal, que se avista 
para norte de Chibanes até ao Tejo (Fig. 5), a partir 
de meados do século XX, por efeito de industrializa-
ção e urbanização massivas, transformou-se em uma 
paisagem suburbana intercalar (cf. Salgueiro, 1999). 

POSIÇÃO
IDADE DO FERRO

A posição central detida por Chibanes na mesopo-
tâmia entre Tejo e Sado assegurava boa acessibilidade 
quer ao hinterland próximo, quer a territórios dis-
tantes, pelos modos terrestre, fluvial e marítimo, 
sendo de sublinhar a extensa navegabilidade e boas 

Fig. 10 – Mata climácica esclerófila supra-mediterrânea do graben 
do Solitário. Dominam no estrato arbóreo o carvalho português 
(Quercus faginea), a zelha (Acer monspessulanum) e a azinheira 
(Quercus ilex). As espécies arbustivas podem atingir porte arbó-
reo, como o medronheiro (Arbutus unedo), o folhado e o lentisco. 
Foto de Rosa Nunes, 2009. 

condições portuárias dos rios Tejo e Sado, condições 
que ditaram o sucesso dos importantes aglomera-
dos portuários de Scallabis, Olisippo, Beuipo-Salacia e 
Caetobriga. O porto oceânico da Ilha do Pessegueiro 
(Ilha de Poetanion, seg. Avieno, 1985) utilizado pelo 
menos desde o século II a.C. (Tavares da Silva e 
Soares, 1993) e o de Mértola (Myrtilis), muito cedo 
romanizado, desde os inícios do século II a.C., durante 
as Guerras Lusitanas (Fabião, 1987, p. 147), bem 
como os achados subaquáticos das Berlengas (Alves et 

al., 1988-1989) com a datação radiocarbónica de cepo 
de âncora dos finais do século V ou inícios do séc. IV 
a. C. (ICEN-479 =2370 ± 80BP; ICEN- 630=2320±50 
BP) e os da foz do Arade (Tavares da Silva, Coelho-
Soares e Soares, 1993), com cerâmica de verniz negro 
itálico e ânforas dos século II-I a.C., assinalam rede de 
comunicações marítimo-fluviais provavelmente reto-
mada de antigos périplos do Bronze final/inícios da 
Idade do Ferro, operacionalizados sobretudo durante 
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o período orientalizante sob o empório comercial do 
Círculo do Estreito, mas que parece ter mantido as 
mesmas premissas durante a ocupação romana do 
extremo sudoeste ibérico (Alves et al., 1988-1989; 
Avieno, 1985; García Fernández e García Vargas, 
2010; Moreno Megías, García Fernández e Fragnoli, 
2020; Simplício, 1999), território onde todos os cami-
nhos, ou pelo menos os mais importantes, convergem 
para Gadir/Gades (López Castro, 1995).

A ocupação sidérica de Chibanes encontra-se rela-
tivamente pouco conhecida, pois a área escavada foi 
reduzida devido à sua sobreposição pela fortificação 
romana tardo-republicana. Em atenção à nova infor-
mação disponível, parece-nos que a cronologia que 
anteriormente propusemos (Tavares da Silva e Soares, 
2012), iniciada na transição do século IV para o III 
a.C., poderá ser ligeiramente avançada, para o pleno 
século III e primeira metade do século II a.C. A este 
propósito pode ler-se no Cap. XIII, p. 173: “a presença 

de materiais claramente associáveis à fase do último quar-

tel do século IV e século III a.C., como é o caso da cerâmica 

de tipo Kuass [...] é bastante diminuta ou inexpressiva”. 
Aparentemente, a ocupação sidérica de Chibanes 

não se mostrou alheia à dinâmica da conquista 
romana, que iniciada com a Segunda Guerra Púnica 
foi avançando para oeste e noroeste, em cenário de 
grande instabilidade e de convulsões sociais, nas 
quais participaram as populações autóctones contra 
as tropas romanas (Guerras Lusitanas). À distância de 
cerca de 13 km do Tejo, o Castro de Chibanes prova-
velmente só terá sido ocupado por tropas romanas em 
fase posterior à instalação das mesmas nas margens 
do Tejo e particularmente em Lisboa em meados, 3º 
quartel do século II a. C. no âmbito da campanha de 
Décimo Júnio Bruto como foi referido por Estrabão 
e parece ser arqueologicamente defensável (Sousa, 
2014; Filipe, 2018, cf. Caps. XIII e XIV); apesar do 
desfasamento observado entre ambos os sítios, não 
existe nítido hiato estratigráfico entre Chibanes 
II e Chibanes III, verificando-se a pervivência da 
herança sidérica (Fase II), bem patente na primeira 
fase da ocupação romano-republicana (Fase IIIA). O 
estudo faunístico (cf. Cap. VI) dá-nos conta de uma 
economia agro-pecuária, de limitado espectro ou 
com pequeno território de captação de recursos (?), 

não havendo aparentemente exploração significativa 
de recursos haliêuticos, o que não seria expectável 
face à localização do sítio. A caça foi também pouco 
relevante. O material anfórico é dominado por 
produções regionais do Tejo/Sado, de tipologia de 
tradição ibero-púnica (Ramón Torres, 1995), afim, 
nomeadamente, dos tipos Pellicer B-C e Pellicer 
D) (Sousa e Pimenta, 2014; Moreno Megías et al., 
2020)1. No entanto, surgem exemplares que remetem 
para uma origem na Baía Gaditana, como Ramón 
Torres T.8.1.1.2 (Tiñosa), T.8.2.1.1. (Carmona) e 
D de Pellicer. No que concerne à cerâmica comum 
lêem-se já algumas inspirações itálicas; a cerâmica 
cinzenta encontra-se bem representada sobretudo 
por tigelas/taças, claramente associadas às prácticas 
de consumo de alimentos. A cerâmica comum estam-
pilhada, remete-nos para uma componente cultural 
mais continental, ou celtizante, a par da componente 
mediterrânea litoral. Basicamente, nestes momentos 
finais da Idade do Ferro integram-se e sintetizam-
-se diferentes tradições culturais, como já havíamos 
observado, por exemplo, no depósito votivo de 
Garvão, datado do século III a.C. (Beirão et al., 1985).

Os estudos de cultura material agora realizados 
reforçaram a ideia prévia de que um melhor conhe-
cimento desta fase de ocupação requer mais extensa 
intervenção arqueológica, sendo também aconse-
lhável a realização de datações radiocarbónicas que 
possam complementar a cronologia obtida através da 
tipologia da cultura material. 

A escassa informação disponível sobre a Segunda 
Idade do Ferro na região, período de regionalização 
e fragmentação etno-sociológica iniciado a partir do 
século V a. C., na senda da reformulação económica e 
social da crise mediterrânea do séc. VI (Aubet, 2009), 
deixa perceber a persistência da matriz orientalizante 
patente em Alcácer do Sal (Tavares da Silva et al., 
1980-81), Almaraz/Cacilhas (Barros e Henriques, 
1998; Batalha e Barros, 2018), Abul B (Mayet e 
Tavares da Silva, 2000), Setúbal (Soares, 2000; Soares 
e Tavares da Silva, 1986), Cova da Lapa (Calado et 

al., 2017), Lapa do Fumo (Arruda e Cardoso, 2013). 
Os momentos finais deste período (século III e pri-
meira metade do século II a.C. — afinal uma “Terceira 
Idade do Ferro” nos territórios do Farwest), que 

1 - A análise petrográfica e por activação de neutrões de um exemplar de Chibanes Tejo tipo 6 forneceu resultados anómalos. Este outlier 
pode estar a indicar maior diversidade de origens  para estas produções: “The amphora from Chibanes contains rare inclusions (up to 2%) of 

basalts, quartzite and metamorphic quartz besides the most recurrent inclusions of quartz and feldspars” (Moreno Megías et al., 2020, p. 10). 
Seria necessário estender este tipo de análise a uma amostra minimamente significativa para a obtenção de resultados mais assertivos. 
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antecederam a efectiva chegada dos exércitos roma-
nos à costa atlântica ocidental portuguesa, apresentam 
um hibridismo que pode dificultar a sua atribuição 
cultural. Pese embora a “morte anunciada” dos modos 
de vida pré-romanos, nomeadamente pela via da inte-
racção comercial e mesmo aculturação promovida 
por emulação pelas elites locais, não é possível adoçar 
(Mantas, 2007) este processo de colonização, ainda 
tão mal resolvido arqueologicamente.  

Na Península de Setúbal, aparentemente com um 
povoamento da Idade do Ferro concentrado, além dos 
aglomerados urbanos sidéricos de fundação antiga e 
de longa diacronia já referidos (Setúbal e Almaraz), e 
de alguns pequenos núcleos como a Quinta da Torre, 
em Almada (Cardoso e Carreira, 1997/98) e outros 
vagamente referidos, a aguardar confirmação, estão 
identificadas duas necrópoles de inumação: Casalão 
e Vale da Palha, ambas em Sesimbra (Arruda e 
Cardoso, 2013, 2015). Na primeira linha de relevos 
da Arrábida, caindo abruptamente sobre o oceano, 
localizaram-se vários santuários rupestres, em gruta. 
Esta especialização territorial de natureza religiosa 
está representada, de este para oeste, pela Gruta dos 
Morcegos (Tavares da Silva e Soares, 1986), Cova da 
Lapa (Soares, 2012), Lapa do Fumo, podendo remon-
tar ao final da Idade do Bronze (Gomes e Calado, 
2007) (Fig. 11).

PERÍODO ROMANO REPUBLICANO

Como referimos anteriormente, durante a pri-
meira fase da ocupação romana republicana de 
Chibanes (Fase IIIA) pode observar-se a permanên-
cia, na cultura material móvel, de uma componente 
cultural de carácter indígena, nomeadamente na 
significativa presença de ânforas de tradição pré-
-romana, na cerâmica doméstica (cf. Cap. XIII) e 
provavelmente no sistema metrológico, expresso na 
presença de ponderais não itálicos (cf. Cap. XVII). 
No entanto, surgem pela primeira vez ânforas 
vinárias Dressel 1 associadas a cerâmicas de verniz 
negro itálico, cerâmicas de paredes finas e simpula, 
baixela que documenta a assimilação de novos valo-
res e comportamentos e uma nítida integração do 
hábito de beber vinho enquadrado nos respectivos 
rituais (Fabião, 1998, p. 175; Arruda e Almeida, 
1999, p. 337). As mudanças mais marcantes obser-
vam-se, porém, na nova arquitectura militar (cf. 
Cap. III), nas armas e militaria (cf. Cap. XVII), na 
dilatada abrangência da escala territorial de explora-
ção de recursos, legível nos restos faunísticos (Detry, 

Tavares da Silva e Soares, 2017), na rede de trocas 
comerciais (cf. Caps. VIII-XI e XIV), na crescente 
monetarização da economia (cf. Cap. XVIII) e por 
certo na implementação do trabalho escravo, a forma 
mais aviltante de extorsão de mais-valia do trabalho 
humano. Não existem indicadores de uma ocupa-
ção romana pacífica, pelo contrário, consideramos 
a hipótese de ter sido o povoado indígena invadido, 
de forma mais ou menos violenta, ou negociada. A 
muralha nativa foi destruída com aproveitamento 
de pedra para a nova fortificação (cf. Cap. III), tal 
como habitações, cujos destroços integraram camada 
antrópica heterométrica que faz a separação entre os 
pisos de ocupação das Fases II e IIIA (cf. Cap. II).

O povoamento da margem sul do Tejo no período 
romano republicano mostra-se, como no período 
anterior, menos denso que o da margem norte, o que 
pode, pelo menos em parte, resultar de prospecção 
menos intensa e de menor número de intervenções 
arqueológicas de emergência, nomeadamente de 
carácter urbano-industrial (Fig. 12).

O sítio da Quinta do Almaraz/porto de Cacilhas 
entraram em declínio durante a Segunda Idade do 
Ferro, tendo-se progressivamente alargado o fosso 
entre o desenvolvimento deste núcleo urbano e o de 
Olisipo, durante o período romano (Sousa, 2014).

A Setúbal do Período Romano Republicano não foi 

Fig. 11 - Foto aérea da Península de Setúbal com os principais 
sítios da Idade do Ferro: 1 - Almaraz, 2 - Gruta de São Paulo, 3 - 
Quinta da Torre, 4 - Chibanes, 5 - Setúbal, 6 - Lapa dos Morcegos, 
7 - Bico dos Agulhões, 8 - Casalão, 9 - Vale da Palha, 10 - Lapa da 
Cova, 11 - Lapa do Fumo.  
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ainda localizada; os mais antigos vestígios romanos 
identificados no que é actualmente a Baixa da cidade 
remontam ao Principado de Augusto (Tavares da 
Silva, 2018).

 Fundado provavelmente no segundo quartel do 
século I a.C., durante a Fase IIIB de Chibanes, o 
pequeno e quase inexpugnável recinto muralhado 
do Pedrão (Fig. 13), de muralha arciforme adossada 
às vertentes abruptas de defesa natural da pequena 
rechã da Serra de S. Luis, apenas a 1,5 horas de mar-
cha de Chibanes, é o seu mais próximo vizinho e pode 
corresponder a um seu aliado ou satélite, edificado 
durante a segunda fase da ocupação tardo-republi-
cana de Chibanes, no contexto da movimentação 
de tropas na Lusitânia durante a Guerra Civil entre 
cesarianos e pompeianos, com o objectivo de apro-
visionamento militar, controlo do acesso ao porto 
da foz do Sado, refúgio de comando militar, ou a 
uma multiplicidade de propósitos. Tenha-se pre-
sente que a esta fase parece pertencer a fundação 
de uma grande parte dos fortins tardo-republica-
nos alentejanos, como o Castelo da Lousa (Alarcão, 
Carvalho e Gonçalves, 2010), Manuel Galo (Maia, 
1986), Mata-Filhos no termo de Mértola (Luís, 
2003), Mau Vizinho, Arraiolos (García Sánchez e 
Carneiro, 2021), mas também em outras regiões do 

sul da Península Ibérica (Brotóns e Murcia, 2008; 
Moret, 2004, 2010, 2016). A cultura material do 
Pedrão revela uma qualidade superior à sua coetâ-
nea de Chibanes, com destaque para mais elevadas 
frequências de cerâmica de verniz negro itálico, de 
Cales, maior densidade de numismas e de artefactos 
metálicos (Tavares da Silva, Soares e Santos, 1973), 
presença de ânforas Dressel 1 e ovóides de fabrico 
regional (Soares e Tavares da Silva, 1973; Mayet e 
Tavares da Silva, 2016), o que pode ser revelador 
de diferenciação social. Se o Pedrão ilustra bem o 
cenário de guerra que suscitou a sua criação, deixa 
ainda perceber relictos da herança cultural autóc-
tone (técnicas de construção e arquitectura - Fig. 13) 
associados a cultura material dominada pelas inova-
ções itálicas, embora veiculadas pelo filtro comercial, 
e porque não cultural, gaditano. Também o pequeno 
reduto, ainda de maior inacessibilidade, do Castelo 
dos Mouros, na Serra da Arrábida propriamente 
dita (Tavares da Silva e Soares, 1986) parece ter sido 
ocupado no período crítico, aproximadamente entre 
75 e 40 a.C.

Chibanes e Pedrão parecem ter-se vinculado 
estreitamente à dinâmica de povoamento do Baixo 
Sado comandada por Beuipo/Salacia. As moedas são 
eloquentes a esse propósito (cf. Cap. XVIII). Os pro-
dutos importados mesmo que gaditanos, itálicos ou 
andaluzes chegariam a Chibanes preferencialmente 
via Salacia e Caetobriga. Ambos os fortins foram 
abandonados antes do principado de Augusto. No 
Pedrão parece ter ocorrido um abandono apressado, 
com a constituição de esconderijos; em Chibanes, 
o abandono expressa-se em volumosos derrubes 
pétreos de construções da área residencial. Terá o 
abandono destes sítios acompanhado a derrota dos 
Pompeianos? 

Depois da batalha de Munda, em 45 a.C., na 
Ulterior ainda se manteve beligerância sob a orienta-
ção do filho mais novo de Pompeio Magno até finais 
de 44/inícios de 43 a.C. ou seja, até à sua saída para 
a Sicília e à derrota da facção apoiante (cf. Amela, 
2001; Brotóns e Murcia, 2008; Gabba, 1970). 

A luta pelo poder em Roma, a partir do 
Triunvirato de 43 a.C. muda o seu teatro de opera-
ções para Oriente. A estabilidade promete instalar-se 
na Hispânia. Em Chibanes, raros vestígios mate-
riais depositados na camada superfícial assinalam 
ocasionais e efémeras visitações na época romano-
-imperial. Associadas a pastoreio? Apicultura? Ou a 
tarefas agrícolas? Esta Fase IV de utilização do lugar 
não será aqui considerada.

Fig. 12 - Principais sítios romano-republicanos do Baixo Tejo e 
Península de Setúbal. Seg. Pimenta et al., 2019.
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2. Breve história da Investigação

O sítio arqueológico de Chibanes foi dado a conhe-
cer por António Inácio Marques da Costa (1906,  
1908 e 1910). Com base nos materiais recolhidos 
quer à superfície quer em uma sondagem realizada na 
encosta norte, que atravessou e desmontou as mura-
lhas calcolítica, sidérica e romana republicana, A. I. 
Marques da Costa concluiu que a jazida arqueológica 
tinha origem no Neolítico e teria perdurado até ao 
período romano.

No primeiro estudo sobre a identificação do 
sítio arqueológico, o autor atribui ao Neolítico, de 
acordo com a periodização em uso no seu tempo, o 
material pré-histórico, recolhido mesmo à superfí-
cie. A observação das fotos que ilustram esse texto 
permite afirmar a presença, no local, de uma ocu-
pação calcolítica de fácies estremenha, com boa 
representação das fases média e final. De salientar a 
abundância de cerâmica campaniforme e, em espe-
cial, da taça tipo Palmela. 

A envolvente paisagística de Chibanes e a morfolo-
gia do local mereceram grande atenção no primeiro 
estudo sobre a jazida, concluindo o seu autor que a 
“chã” de Chibanes era uma forma artificial que ser-
vira de “assento de um antigo recinto fortificado”.

Existiria, assim, uma fortificação que, do lado sul, 
mais inacessível, aproveitava a escarpa natural e a 
norte (encosta menos abrupta) se encontrava deli-
mitada por amuralhado arciforme.

Em 1908, Chibanes volta a ser objecto de publicação 
no quadro de um artigo sobre a «Idade eo-metálica 
(ou do cobre e bronze primitivos)», particularmente 
dedicado aos artefactos de cobre das estações pré-
-históricas dos arredores de Setúbal (Rotura, grutas 
artificiais da Quinta do Anjo e Chibanes). Discute-se 
então a problemática da existência de uma Idade do 
Cobre, correspondente à utilização do primeiro 
metal em contextos onde a utensilagem lítica de 
tradição neolítica era ainda muito abundante. Esta 
fase fora proposta por Villanova no Congresso de 
Archeologia Prehistorica de Lisboa, em 1880, defen-
dendo este autor não só a existência de uma Idade 
do Cobre em Espanha, mas também o carácter indí-
gena dessa primeira metalurgia. A. I. Marques da 
Costa, mais hesitante que Estácio da Veiga (1891, p. 
148), acérrimo defensor de uma Idade do Cobre em 
Portugal, apresenta a proposta de Idade eo-metalica, 

durante a qual teria sido utilizado o cobre nativo. Os 
resultados da análise de uma ponta de tipo Palmela 
proveniente das grutas artificiais da Quinta do Anjo, 
realizada por C. Lepierre e M. Lachanel, são apresen-
tados em favor da sua proposta: composição quase 
exclusivamente constituída por cobre (93,31%). Nas 
diversas escavações que diz ter mandado fazer em 
Chibanes, encontrou artefactos em cobre semelhan-
tes aos da Rotura e aos das sepulturas da Quinta do 
Anjo “misturados nas mesmas camadas de terra” com 
outros que lhe pareceram posteriores, da Idade do 
Ferro e da Época Romana (Costa, 1908). 

Fig. 13 - Planta 
esquemática do 
fortim do Pedrão 
e localização na 
paisagem, ven-
do-se  em último 
plano o estuário 
do Sado. Foto de 
Joaquina Soares.
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Em artigo publicado em 1910, subintitu-
lado «Idades do Bronze e do Ferro no Castro de 
Chibanes», A. I. Marques da Costa dá-nos conta do 
principal espólio exumado após a realização de nova 
e derradeira campanha de escavações. Os resulta-
dos mais relevantes respeitam à Idade do Ferro e ao 
Período Romano Republicano (Costa, 1910).

A maior limitação a apontar às intervenções de 
campo de A. I. Marques da Costa foi a não distinção 
de qualquer estratigrafia:

“[...] nestas excavações encontrei, sem disposição 

alguma estratigrafica ou ordem cronologica, grande 

número de objectos congéneres de outros, que já descrevi 

e que reputo neolíticos e da Idade do Cobre, por serem 

muito semelhantes aos que encontrei na Rotura e grutas 

da Quinta do Anjo” (Costa, 1910, p. 55). Esta afir-
mação leva-nos a considerar a hipótese de aquele 
arqueólogo não ter atingido os níveis mais profun-
dos, com materiais exclusivamente calcolíticos. Na 
camada superficial, e eventualmente nas da Idade 
do Ferro, por hipótese afectadas pela lavoura, teria 
encontrado materiais pré-históricos provenientes 
da desmontagem das camadas calcolíticas da área de 
cota mais elevada da jazida e remobilizados por fac-
tores naturais e actividade agrícola.

A partir de um alfinete de osso de cabeça espatu-
lada decorada por dois círculos concêntricos, o autor 
divaga na procura de paralelos formais até ao Egeu, 
Egipto, Creta. Admite influências micénicas, as 
quais teriam chegado à Península de Setúbal quando 
aqui ainda se vivia em um estádio neolítico (Costa, 
1910, p. 59).

O difusionismo comanda claramente as inter-
pretações de A. I. Marques da Costa, enquanto 
principal factor explicativo da mudança cultural. A 
valorização de analogias formais, culturalmente des-
contextualizadas foi um pressuposto que sobreviveu 
na Arqueologia peninsular até quase aos nossos dias. 
A monografia dedicada ao tholos de Pai Mogo (Gallay 
et al., 1973), por exemplo, ilustra bem a permanência 
dessa perspectiva difusionista, baseada em ingénuas 
comparações de formas e/ou motivos decorativos 
provenientes de contextos económico-culturais 
completamente distintos.

O texto sobre Chibanes de 1910 e o espólio da 
jazida depositado no Museu Nacional de Arqueologia 
foram reanalisados parcialmente em diversas oca-
siões. Recordaremos as mais significativas.

Em 1959, F. Bandeira Ferreira, ao discutir a 
localização de Cetóbriga, considerava Chibanes 
a hipótese mais provável para essa localização. Já 

anteriormente, A. I. Marques da Costa (1926) tinha 
proposto idêntica localização. Chibanes reunia as 
condições topográficas exigidas pelo sufixo briga, 
possuía ocupações da Idade do Ferro e da Época 
Romana, embora somente até ao séc. I (Costa, 
1910). A cronologia do abandono do sítio era exces-
sivamente antiga para o pressuposto teórico de F. 
Bandeira Ferreira. Assim, este autor procede à revi-
são dos materiais na busca de espólio romano do 
Baixo Império e da Antiguidade tardia. Encontra, 
no Museu Nacional de Arqueologia, na colecção 
Marques da Costa, fragmentos de T. sigillata do 
séc. II d.C. e moedas dos séculos IlI e IV atribuídas 
a Chibanes. A fina análise do texto de 1910 leva-o, 
porém, a duvidar da proveniência atribuída àquelas 
peças e a descobrir no material aí publicado (Costa, 
1910, p. 61, fig. II, nº 459), um fragmento de sigillata 
clara decorada por estampilhagem (Clara D) que não 
havia sido devidamente reconhecido.

Em 1971, no vol. II das Actas do II Congresso 
Nacional de Arqueologia, realizado em Coimbra no 
ano anterior, Manuela Delgado (1971) apresenta uma 
síntese sobre a cerâmica “campaniense” encontrada 
em Portugal. Setúbal é um dos locais referidos pela 
autora como tendo fornecido cerâmica desse tipo. O 
material então analisado encontrava-se depositado 
no Museu Nacional de Arqueologia. Integrado na 
colecção Marques da Costa, a sua proveniência só 
poderia ser o Castro de Chibanes, já que os mate-
riais do povoado da Rotura também ali reunidos 
são exclusivamente de cronologia pré-histórica. No 
Quadro I (exemplares desenhados) do mesmo artigo 
figuram como provenientes de Setúbal (suposta-
mente Chibanes): 2 exemplares de campaniense A 
tardia, nas formas L. 5-7 e L. 36 (“1ª metade do séc. 
I a.C. e sécs. II-I a.C., respectivamente”), ilustrados 
na Est. I, nos 12 e 13.

No Quadro II (tipologia e proveniência) são conta-
bilizados 3 exemplares, L.3, L. 5-7 e L. 36. Por fim, o 
Quadro III (tipos de fabrico e proveniência) contraria 
a informação do Quadro II, pois refere um exemplar 
precampaniense (1ª metade do séc. III a. C.) na forma 
L.21, L.22 ou L.26; dois exemplares de campaniense 
A tardia, nas formas L. 5-7 e L. 36 e 1 exemplar de 
campaniense B, da forma L. 3 (séc. II-I a.C.). A forma 
de precampaniense poderá ser de Alcácer do Sal, pois 
surge referida no Quadro II com aquela proveniência, 
juntamente com outra do Algarve.

Em 1978, Manuel Maia procede à revisão do mate-
rial anfórico. Dos quatro exemplares da forma Mañá 
C2b, de perfil completo, publicados em 1910, M. Maia 



22

(1978) apenas localizou três, dos quais somente um 
conservava a totalidade do perfil. A esses três exem-
plares acrescenta cinco bicos fundeiros e cinco bocais, 
perfazendo um número mínimo de seis ânforas, por 
ele consideradas de fabrico cartaginês. As referidas 
ânforas pertencem ao tipo Mañá C2b e foram pro-
duzidas, durante os sécs. II e I a.C., no Círculo do 
Estreito (quer no norte de Marrocos - Kuass -, quer 
no sul de Espanha). No que concerne às duas outras 
ânforas publicadas por A. I. Marques da Costa (1910), 
M. Maia atribui uma delas à forma Dressel 1: a outra, 
considerada púnica, não foi objecto de observação 
directa, por motivo de desaparecimento. 

O estudo da necrópole do Galeado (Vila Nova de 
Milfontes) levou Caetano de Melo Beirão e Mário 
Varela Gomes a observar o material de Chibanes 
(1983, p. 233 e fig. 14, nº 7), na procura de para-
lelos tipológicos. Republicam uma tampa de urna 
de orelhetas perfuradas que havia sido classificada 
como pequeno recipiente de pé alto e asa perfurada, 
de fabrico muito grosseiro (Costa, 1910, p. 67, est. 
V, nº 490). Esta descoberta constitui uma contribui-
ção interessante, já que a distribuição daquele tipo 
de recipiente é maioritariamente mediterrânea e 
sobretudo levantina. Em Portugal, surgiu somente 
em Chibanes, Galeado e depósito votivo de Garvão. 

A. Marques de Faria ao tratar a numária de 
Cantnipo (Faria, 1989) inclui no seu estudo um 
numisma proveniente de Chibanes e publicado por 
A. I. Marques da Costa (1910, p.75-76, Est. IX, Figs. 
539-540). Trata-se, segundo Faria (1989, p. 97, Est. 
III, fig. 10), de asse, possuindo no anverso cabeça 
laureada de Júpiter à esquerda, à frente, legenda 
latina CANDNIL.SISCR. F e cercadura de pontos; 
no reverso, legenda indígena entre dois atuns à 
direita, e cercadura de pontos. Insere-se na Emissão 
III, Série 1a da ceca de Cantnipo que, segundo este 
autor, teria funcionado na segunda metade do século 
II a.C. e na primeira do século seguinte (Faria, 1989, 
p. 94). O presente numisma encontra-se no Museu 
Nacional de Arqueologia.

Em 1998, J. Roque Carreira publica um vasto e 
quase totalmente inédito (mas desprovido de qual-
quer contexto estratigráfico) conjunto de materiais do 
3º milénio cal BC, de que se destaca a cerâmica cam-
paniforme: “um dos mais numerosos conjuntos cerâmicos 

campaniformes da Península Ibérica”  (Carreira, 1998, p. 
159), pertencente ao Museu Nacional de Arqueologia, 
presumivelmente proveniente de Chibanes, de onde 
teria sido exumado por A. I. Marques da Costa nos 

inícios do século XX. Não é improvável que alguns 
destes materiais publicados como provenientes 
de Chibanes possam ter sido oriundos da Rotura, 
igualmente depositados pela viúva de António Inácio 
Marques da Costa no MNA.

Em 2004, baseando-se na análise das fontes escri-
tas, na revisão da cerâmica de verniz negro itálico e 
nos dados entretanto publicados sobre Chibanes pela 
equipa do MAEDS, Amílcar Guerra atribui a fun-
dação deste estabelecimento romano-republicano a 
Quinto Servílio Cepião filho (Guerra, 2004).

No âmbito do projecto de investigação sobre o 
Castro de Chibanes, em desenvolvimento desde 
1996 e promovido pelo MAEDS, publicaram-se os 
seguintes estudos: 

Tavares da Silva e Soares, 1997, 2012, 2014; 
Tavares da Silva et al., 2019, 2021; Soares e Tavares 
da Silva, 2014; Soares et al., 2019; Clemente Conte, 
Mazzucco e Soares, 2014; Coelho, 2014; Detry, 
Tavares da Silva e Soares, 2017; Tereso, 2014; 
Pereira, Soares e Tavares da Silva, 2017; Pimenta 
et al., 2019; Moreno Megías, García Fernández e 
Fragnoli, 2020; Cardoso et al., 2021.

O referido projecto de investigação foi acom-
panhado de trabalhos de conservação e de regular 
limpeza do sítio, de divulgação dos resultados, não 
só no círculo académico, mas também junto das 
populações. A descoberta de arquitecturas milita-
res e residenciais de ampla diacronia, com elevadas 
potencialidades patrimoniais tornou possível a clas-
sificação de Chibanes como Sítio de Interesse Público 
(Portaria nº. 420/2011, DR, 2.ª Série, n.º54, de 
17-03-2011). 

Um rigoroso controlo estratigráfico permitiu 
decifrar a dinâmica histórica do lugar, tanto no que 
respeita à fina diacronia da ocupação do 3º milénio — 
Calcolítico e Idade do Bronze antigo (Fase I) (Tavares 
da Silva e Soares, 2012, 2014) — como ao hiato bem 
representado por um desenvolvido paleossolo, e 
ainda no que concerne às ocupações contínuas dos 
séculos III-I a.C. (Fases II, IIIA e IIIB), nas quais a 
tipologia dos materiais, à partida bem representados 
na colecção Marques da Costa (Pimenta et al., 2019), 
depositada no Museu Nacional de Arqueologia, não 
permitia, na maior parte dos casos, delimitar fron-
teiras entre a tardia Idade do Ferro de Chibanes e a 
ocupação romano-republicana, pois muitos dos arte-
factos de origem e/ou tradição sidérica persistem em 
utilização até meados do século I a.C. 

Interrogar a cultura material móvel e arquitecturas 
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para uma aproximação à economia e sociedade das 
populações que antecederam a conquista romana e 
contribuir para um maior conhecimento do processo 
de conquista e colonização subsequentes, na região 
de entre Tejo e Sado, têm sido objectivos claramente 
assumidos (Tavares da Silva et al., 2019, 2021; Soares 
et al., 2019, 2021). 

A presente monografia incide apenas sobre as 
ocupações do final da Idade do Ferro e do Período 
Romano Republicano. Estimamos que na área de 
cumeada da costeira, a única até agora objecto de 
escavações arqueológicas, apenas se tenha escavado 
cerca de 1/5 da sua extensão, sendo que o Fortim 
Ocidental, conhecida embora a sua planimetria, 
possui vários compartimentos por escavar. O sec-
tor oriental da jazida é por agora o pior conhecido. 
Apesar das lacunas e muitas interrogações a que só 
o prosseguimento da arqueologia de campo poderá 
responder, considerámos que se impunha a realiza-
ção de uma reflexão e balanço sobre os principais 
resultados obtidos.
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Chibanes. As campanhas de 1996-2017 e a 
periodização da ocupação humana

1. Campanhas de 1996-2017

Projecto 96-97. –Decorridos cerca de noventa anos 
após os trabalhos realizados por A. I. Marques da 
Costa no Castro de Chibanes, em 1996, por iniciativa 
do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de 
Setúbal e sob a direcção científica de Joaquina Soares 
e Carlos Tavares da Silva, retomaram-se escavações 
arqueológicas nesta jazida pré e proto-histórica (Figs. 
1-2), com os seguintes objectivos (Tavares da Silva e 
Soares, 1997):

- Conhecer a ocupação calcolítica, a sua periodização, 
economia e estruturas, tendo em vista obter elemen-
tos que contribuissem para a compreensão do sistema 
de povoamento que durante esse período ocorreu na 
região da Pré-Arrábida (Serras de S. Luís, do Louro, 
das Torres Altas, de S. Francisco), onde estão assinala-
dos numerosos povoados calcolíticos como o Pedrão, 
Moinho da Fonte do Sol, Chibanes, Malhadas, Serra 
dos Gaiteiros, Moinho do Cuco, Cabeço dos Caracóis, 
Casal do Bispo (Soares, 2003, fig. 135);

- Determinar a periodização, reconstruir a economia 
e a organização do espaço edificado no final da Idade 
do Ferro e no Período Romano Republicano. Obter, 
assim, um melhor conhecimento sobre a transição 
para o Período Romano Republicano, uma das fases 

mais obscuras da nossa Proto-História, bem como 
sobre as modalidades de interacção cultural entre as 
populações autóctones e as tropas romanas, no período 
da conquista. Na Arrábida, esse período encontra-se 
igualmente bem representado no Pedrão e no Castelo 
dos Mouros (Tavares da Silva e Soares, 1986).

As campanhas de 1996 e 1997 foram coordenadas 
pelos arqueólogos anteriormente referidos, coad-
juvados por Júlio Costa (MAEDS). O levantamento 
topográfico e a implantação da quadrícula estiveram 
a cargo de Victor Silva (Serviço de Topografia da 
Câmara Municipal de Palmela) e o desenho de campo 
foi entregue a Jorge Costa (MAEDS). As escavações 
tiveram o patrocínio do IPPAR (1996), do IPA (1997), 
da Câmara Municipal de Palmela e do Parque Natural 
da Arrábida.

A área a escavar foi quadriculada em sectores (Ss.) 
de 20m de lado, orientados segundo o norte mag-
nético e designados por números romanos, de oeste 
para este e de sul para norte (a partir da extremidade 
poente do sítio arqueológico). Cada sector foi divi-
dido em quadrados (Q.s) de 1m de lado, designados 
por letras maiúsculas (de oeste para este) e números 
árabes (de sul para norte). A escavação abrangeu, em 

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 27-44
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Fig. 2 – Chibanes. Fotografia aérea da zona ocidental, obtida em 1997, reveladora da metodologia utilizada na escavação: após a remoção 
em vasta área da camada superficial, o que permitiu pôr a descoberto o topo dos muros correspondentes às ocupações mais recentes e 
respectivos compartimentos, procedeu-se ao aprofundamento controlado dos Loci, quase sempre identificados com os compartimentos 
previamente definidos.

Fig. 1 – Chibanes. Localização na Península Ibérica e área escavada entre 1996 e 2017.
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Fig. 3 – Chibanes. Zona ocidental. Planta geral com as 
áreas escavadas em profundidade e a localização dos perfis 
estratigráficos, assinalados por letras maiúsculas e apre-
sentados nas Figs. 10 a 18.

Área residencial/Aquartelamento

Fortim Ocidental

Estruturas pétreas

Adobe/taipa

Entradas

Perfis estratigráficos A-F

extensão, com a remoção da Camada (C.) 1, os Q.s 
N-T/19-20 do S. I; A-O/19-20 do S. II; N-T/1-10 
do S. III; R-T/1-6, A-G/7-10, H7-H13, H-J/10-13, 
I7-I13, J7-J13, K7-K16, L7-L16, M7-M16, N7-N16, 
O7-O16, P7-P16, Q7-Q16, R7-R16, S8-S16, S-T/19-
20 e T8-T16 do S.IV; A8, A9, B8, B9 e S-T/1-2 do S. 

V; A-H/6-20 do S. VII (Fig. 3). 
Esta escavação em extensão permitiu pôr a descoberto 

numerosas estruturas arquitectónicas que, no seu con-
junto, e, de um modo geral, integram a malha urbana 
correspondente à fase de ocupação do Período Romano 
Republicano. Essas estruturas e os compartimentos 
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por elas definidos organizam-se, na área escavada em 
1996 e 1997, em dois conjuntos arquitectónicos per-
feitamente distintos (sobretudo no que se refere à sua 
orientação), embora confinantes (Fig. 3). 

O conjunto do lado este revelou então onze com-
partimentos rectangulares, de orientação NW-SE que 
se organizam ao longo da Muralha (M.) II; são deli-
mitados por muros normalmente com cerca de 0,6m 
de espessura (variável que pode oscilar entre 0,5m 
e 0,7m), formados por dois paramentos de blocos 
médios e grandes (dimensão máxima compreendida 
entre ca. 0,2m e 0,5m), não ou mal aparelhados, de bio-
calcarenito local, e com zona intermédia constituída 
por pequenos blocos do mesmo material litológico, 
tudo ligado por argila. A dimensão máxima, interna, 
dos compartimentos oscila entre 3,5m e 5m; eles 
comunicam entre si através de vãos com ca. 1m de lar-
gura e agrupam-se em edifícios formados por dois ou 
quatro compartimentos. A M.II, que limita esse con-
junto a NW, e que apresenta a largura de ca. 0,8m até 
ao Q.R18 do S. IV; a partir desse quadrado para NE, 
reduz a sua espessura para cerca de 0,6/0,7m. 

No conjunto mais ocidental (designado por Fortim 
Ocidental), os compartimentos, em número de cinco, 
rectangulares e trapezoidais, delimitados por muros 
construídos como os do conjunto anterior, possuem 
orientação E-W e organizam-se também em duas fia-
das paralelas e contíguas, ao longo das Ms. Ia, Ib e Ic 
que parecem ter sido contemporâneas da M. II. Além 
da sua orientação ser diferente, são maiores que os do 
conjunto este: dimensão interna máxima, variando 
entre ca. 5m e ca. 7m.

O conjunto oeste é delimitado pelas Ms. Ia, Ib, e Ic, 
rectilíneas, a primeira, a norte, com 17m de compri-
mento; a segunda, a oeste, faz um ângulo agudo com a 
M.Ia; e a M.Ic, a sul, com apenas 3m de comprimento. 
Adossada à M.Ib, surgiu uma torre (Torre R19) de 
planta rectangular que defenderia uma das entradas 
do povoado. 

 Em profundidade, escavou-se a área então desig-
nada por Corte L12 (Locus L12), ao longo da face 
externa, virada a norte da M.Ia, e o Compartimento 
(Comp.) P10, tendo-se atingido, em ambas as áreas, 
níveis (de cima para baixo) do Período Romano 
Republicano, da II Idade do Ferro e do Calcolítico-
Bronze antigo (Figs. 11-13).

Os níveis do 3º milénio cal. B.C. revelaram troços 
da M.V (orientação NE-SW) e da M.IV (orientação 

E-W). Esta última arranca da face oeste (nos Q.s Q10 
e Q11) da M.V, em direcção a poente.

Pertencente à ocupação da II Idade do Ferro, foi 
posto a descoberto um troço da M.III (direcção SSW-
NNE), de aparelho irregular (blocos heterométricos 
não aparelhados); à sua face nascente adossou-se um 
vasto compartimento da Idade do Ferro de planta 
rectangular, com 6m de largura e comprimento inde-
terminado (superior a 9m), de pavimento argiloso, 
com lajeado no canto norte (Q.O12) e possuindo 
lareira de planta circular formada por grandes frag-
mentos de cerâmica cobertos por capa de argila cozida.

Verificou-se que, na primeira das duas fases em 
que foi possível diferenciar a ocupação do Período 
Romano Republicano, foi construída a M.II, cujo troço 
posto a descoberto, com 10m de comprimento e orien-
tação SW-NE, se sobrepôs parcial e longitudinalmente 
(numa extensão de 5m) à muralha sidérica (M.III). 
É também nesta fase que o grande compartimento 
da Idade do Ferro é segmentado pela construção de 
muro de orientação SW-NE, com porta de 1m de lar-
gura; um dos compartimentos romano-republicanos 
que resultaram desta divisão, adossado à face interna 
da M.II, com 3mx5,8m, possuía pavimento de argila 
estruturado por lajes dispersas e uma lareira do mesmo 
tipo do da lareira da ocupação sidérica atrás referida. 
É ainda nesta primeira fase romano-republicana que 
se constrói a M.Ia, cuja extremidade oriental se ados-
sou, nos Qs. K9 e L10, ao que restava da face externa 
da muralha da Idade do Ferro (M.III). O aparelho da 
M.II, contrastando com o daquela, é regular, com 
paramentos constituídos por grandes e médios blocos 
lajiformes, de faces aparelhadas.

Com a segunda fase da ocupação romano-repu-
blicana ocorre nova divisão do espaço inicialmente 
abrangido pelo grande compartimento da Idade do 
Ferro; é construído um muro de direcção NW-SE, 
perpendicular à face interna da M.II. Surge, assim, o 
que viemos a designar por Comp. P10; adossado à M.II 
e de planta aproximadamente quadrangular (2,3m x 
2,5m); mantém a porta da fase anterior; o pavimento 
é argiloso, com áreas lajeadas e possui lareira no canto 
NE, de tipologia diferente das anteriores – em fossa de 
planta oval1.

De notar, e de acordo com as observações estrati-
gráficas permitidas pela campanha de 1996, que todo 
o conjunto arquitectónico oeste – o Fortim Ocidental 
– pertence exclusivamente ao Período Romano 

1 - Ver descrição pormenorizada das estruturas postas a descoberto na campanha de 1996 em Tavares da Silva e Soares, 1997. Não se 
apresenta ilustração gráfica.
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Republicano, tendo sido construído em finais do 
século II e ocupado até meados do século I a.C.. Pelo 
contrário, as construções do conjunto habitacional/
aquartelamento, embora pertencentes àquele período, 
foram implantadas sobre ou a partir de outras preexis-
tentes datadas da II Idade do Ferro, seguindo a mesma 
orientação.

Projecto ARA. – Em 1998, os trabalhos arqueoló-
gicos em Chibanes passaram a integrar o projecto 
de investigação plurianual “ARA-Povoamento e 
Arqueologia da Paisagem Durante a Pré-História 
Recente e a Proto-história no Sector Oriental da 
Arrábida”, aprovado e cofinanciado pelo IPA- 
Instituto Português de Arqueologia. Teve início em 
1998 e terminou em 2002/2003, com interrupção 
no ano de 2000, tendo decorrido sob a responsabi-
lidade científica de Joaquina Soares e Carlos Tavares 
da Silva, coadjuvados pelos arqueólogos do CEA do 
MAEDS Susana Duarte e Antónia Coelho-Soares e 
assistidos por Júlio Costa, do mesmo museu. O dese-
nho de campo esteve a cargo de Jorge Costa (MAEDS) 
e a topografia assegurada por Félix Cândido. 

Nas campanhas de 1998 e 1999, continuámos os 
trabalhos nos sectores ocidentais da jazida, com 
a decapagem em extensão da camada superficial 
(C.1), colocando a descoberto o topo das estruturas 
arquitectónicas (do Período Romano Republicano). 
Seguindo o método estratigráfico, procedemos a 
aprofundamentos controlados por forma a obtermos 
uma leitura diacrónica das estruturas identificadas, da 
sua articulação e funcionalidade, de acordo com os 
levantamentos planimétricos, estratigrafia e cultura 
material associadas.

A escavação em profundidade teve lugar nos 
Compartimentos A6, C3, H2 e H7, área que mais 
tarde viria a ser designada por Fortim Ocidental.

O perfil estratigráfico mais completo foi obtido no 
Compartimento H7 (Figs. 16-17), tendo-se confir-
mado, de um modo geral, a periodização do processo 
de povoamento proto-histórico de Chibanes proposta 
na campanha de 1996. A ocupação sidérica (Chibanes 
II) encontra-se representada pela C.3 do Comp. 
H7. Cronologicamente, centra-se no século III a.C.. 
Durante esta fase foi construída a M.III de que a pre-
sente campanha pôs a descoberto um troço (M.XIII) 
que prolonga para sul o pano dado a conhecer em 1996.

Sobre os derrubes daquela muralha, talvez a par-
tir dos finais do século II e abrangendo o primeiro 
quartel do século I a C., estabelece-se a Fase Chibanes 
IIIA, do Período Romano Republicano. A essa 

fase corresponde a M.Ia, já conhecida desde 1996. 
Provavelmente no segundo quartel do século I a.C., e 
sem que se tenha verificado um hiatus no processo da 
ocupação da área agora intervencionada, assiste-se à 
reorganização do espaço edificado, com a formação de 
um sistema de patamares (C. 2C dos compartimentos 
H2 e H7) sobre os quais se constroem os muros 46, 
47, 49 e 51.

Em 1999, completou-se a sequência estratigrá-
fica observada durante a Campanha de 1998, nos 
Compartimentos H2 e H7, atingindo-se níveis de 
incêndio do Calcolítico e pondo-se a descoberto, nos 
Qs. J-K/5-7, um troço de muralha dessa época, desig-
nada por M.VI (orientada NE-SW). 

Em 2000 não se realizaram trabalhos. Em 2002, a 
escavação incidiu sobre a zona oriental do arqueos-
sítio, tendo-se procedido ao estudo de contextos do 
3º milénio cal BC, que deu origem à publicação “O 
Castro de Chibanes (Palmela) e o tempo social do 3º 
milénio BC na Estremadura”, por Carlos Tavares da 
Silva e Joaquina Soares (Setúbal Arqueológica, 15, 2014, 
p. 105-172), para a qual remetemos o leitor.

Efectuaram-se os primeiros trabalhos no extremo 
oriental da superfície culminante do sítio, com a iden-
tificação de um núcleo habitacional de que se escavou 
somente o forno de cozer pão (Fig. 8).

No âmbito do projecto ARA foram ainda publicados 
estudos de paleobotânica, arqueozologia e traceolo-
gia efectuados sobre materiais do 3º milénio cal BC 
obtidos através da última campanha: Tereso, 2014; 
Coelho, 2014; Pereira, Soares e Tavares da Silva, 
2017; Clemente Conte, Mazzucco e Soares, 2014.

Em 2008, o MAEDS, com financiamento da Câmara 
Municipal de Palmela, efectuou uma campanha de 
reabilitação no Castro de Chibanes que consistiu em:

1) Limpeza e desmatação da área escavada;
2) Consolidação das estruturas arquitectónicas das 

diferentes fases de ocupação que a erosão tinha vindo 
a desmontar; 

3) Reforço estrutural das muralhas calcolítica e da 
Idade do Ferro e reposição da primeira até uma altura 
compatível com a conservação das estruturas domés-
ticas a ela associadas.

Projecto CIB. Chibanes no Contexto da Arqueologia 

da Península da Arrábida (2012-2017). – Em 2012, 
retomaram-se os trabalhos arqueológicos no Castro 
de Chibanes, que se prolongaram até 2017, com cinco 
campanhas (a prevista para 2014 não se efectuou), no 
âmbito do projecto de investigação CIB – Chibanes 
no Contexto da Arqueologia da Península da 
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Fig. 4 – Chibanes, 2013. 
Aspecto da escavação. Em 
primeiro plano Locus P10, 
em segundo plano Locus R14. 
Foto de Rosa Nunes. 

Fig. 5 – Chibanes, 2013. 
Aspecto da escavação da 
área habitacional/ provável 
aquartelamento, nos secto-
res ocidentais. Em primeiro 
plano, Comp. A11, do Edi-
fício B. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 6 – Chibanes. Torre 
T7. À esquerda, aspecto da 
escavação, 2012. À direita, 
pormenor de escavação nos 
níveis de incêndio, 2013. 
Fotos de Rosa Nunes.
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2 - Ana Catarina Santos, Cátia Rosa, Filipe Gardete e Ricardo Nogueira (mestrandos em Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa); Ana Filipa Ferreira, Ana Beatriz Moniz, Ana Marta Anastácio, Ana Sofia Pereira, 
Ângela Loureiro, Ângela Pité, António Augusto Branco, Catarina Anacleto, Catarina Ferreira, Catarina Meira, Daniel Calado, Daniela 
Patornilho, Diogo Nascimento, Eva Guerra, Helena Soares, Isabel Soares, Joana Carvalho, João Figueiredo, João Garcia, Luís Ateba, 
Mariana Loureiro, Marisa Barbosa, Marta Mourão, Patrícia Costa, Ramiro dos Santos, Raquel Lázaro e Tânia Gonçalves (alunos da 
Licenciatura em Arqueologia da Faculdade de Ciências Socais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa); Carolina Miranda (aluna 
da Licenciatura de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa); Joana Pereira (aluna da licenciatura de Conservação 
e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa); Thomas Tews (Goethe-Universität Frankfurtam 
Main Institut für Archäologische Wissenschaften).

Arrábida – promovido pelo Museu de Arqueologia 
e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS), com o 
apoio da Câmara Municipal de Palmela. O seu finan-
ciamento foi assegurado pelo orçamento do MAEDS 
(Assembleia Distrital de Setúbal e Associação de 
Municípios da Região de Setúbal); aquela câmara 
municipal disponibilizou apoio logístico sob a forma 
de transportes e cedência de topógrafo.

O referido projecto foi da responsabilidade cien-
tífica de Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva 
que, na actividade de campo, foram coadjuvados por 
Susana Duarte, Antónia Coelho-Soares e Teresa 
Rita Pereira, arqueólogas do Centro de Estudos 
Arqueológicos do MAEDS, Catarina Furtado, 
Bárbara Polyak e Fernando Silva, colaboradores 
externos licenciados. Participaram ainda os seguintes 
elementos, pertencentes ao mesmo centro de inves-
tigação: António Júlio Costa, técnico de arqueologia; 
Fernanda Simões, técnica auxiliar de arqueologia e 
David de Jesus, ilustrador de arqueologia. Contámos 
com o apoio do topógrafo da Câmara Municipal de 
Palmela, Carlos Alves, que procedeu à verificação 
da quadrícula instalada em campanhas anteriores, e 
à ligação à rede geodésica nacional de novos pontos 
cotados; contámos ainda com o trabalho de desenho 
desenvolvido pelo arqueólogo Jorge Feio.

As escavações assumiram uma função formativa/
educativa, recebendo a participação de estudantes 
universitários (Figs. 4-6), na sua maioria do Curso 
de Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa2. A 
arqueologia de campo aliou-se à formação teó-
rica desenvolvida no Curso de Verão Arrábida 

Arqueológica, igualmente promovido, de 2012 a 
2014, pelo MAEDS (Soares e Tavares da Silva, 
2014) e no qual participaram, além dos directo-
res científicos do projecto, os Profs. Ana Catarina 
Sousa (Fac. de Letras, Universidade de Lisboa), Ana 
Margarida Arruda (Fac. de Letras, Universidade de 
Lisboa), Ana Maria Silva (Fac. Ciências e Tecnologia, 
Universidade de Coimbra), Elisa de Sousa (Fac. de 
Letras, Universidade de Lisboa), Isabel Cristina 
Fernandes (C. M. Palmela), José Carlos Kullberg 

(Fac. de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova), 
João Luís Cardoso (Universidade Aberta), João 
Pais (Fac. de Ciências e Tecnologia, Universidade 
Nova), Leonardo Garcia Sanjuán (Universidade de 
Sevilha), Lígia Castro (Fac. de Ciências e Tecnologia, 
Universidade Nova), Mariana Diniz (Fac. de Letras, 
Universidade de Lisboa), Mário Varela Gomes 
(Fac. de Ciências Sociais e Humanas, Universidade 
Nova), M. Rojo Guerra (Universidade de Valladolid), 
Pedro Albuquerque (Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia), Sérgio E. M. Rodrigues (Fac. de Letras, 
Universidade do Porto) e Victor S. Gonçalves (Fac. 
de Letras, Universidade de Lisboa).

A actividade laboratorial foi sobretudo realizada 
no Centro de Estudos Arqueológicos do MAEDS 
(arqueólogos: Joaquina Soares, Carlos Tavares da 
Silva, Antónia Coelho-Soares, Susana Duarte, Teresa 
Rita Pereira; designer e ilustradora de arqueologia: 
Ana Castela; técnicos de arqueologia: Paula Covas, 
Jorge Costa e Júlio Costa; técnicos auxiliares: Fernanda 
Fino, Fernanda Simões e Paula Palmeira). Alguns 
domínios específicos foram entregues a outros inves-
tigadores: a paleobotânica a João Pedro Tereso do 
Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 
Genéticos da Universidade do Porto; a arqueozoolo-
gia, a Cleia Detry e a Manuela Dias Coelho, ambas do 
Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, 
e a Vera Pereira do CEAACP da Universidade de 
Coimbra; a ceramologia, a Françoise Mayet, do 
Centre National de la Recherche Scientifique, a Elisa 
de Sousa, da Fac. de Letras da Univ. de Lisboa, a 
João Pimenta, do Centro de Estudos Arqueológicos 
de Vila Franca de Xira e a Vicenzo Soria, do Centro 
de Arqueologia da Universidade de Lisboa. A esca-
vação seguiu a metodologia adoptada nas anteriores 
campanhas e desenvolveu-se através de Loci que 
coincidiram com os compartimentos construídos em 
Chibanes IIIB (identificados pela remoção da camada 
superficial – C.1A), Loci que receberam a designa-
ção atribuída aos mesmos compartimentos. Deste 
modo, foram escavados em profundidade os Loci (= 
Compartimentos): R14, A11, C10, T16, D14, B20, 
F17, D3, G20, J17 e T7 (Torre T7, pertencente ao 
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fortim situado na extremidade ocidental da jazida).
Essa escavação em profundidade (Fig. 7) revelou, 

na zona ocidental do castro, níveis e estruturas do 3º 
milénio cal BC (Loci T16, R14, B20 e G20); da II Idade 
do Ferro (Loci R14, T16, A11, D14, B20, D3, F17 e 
J17); e da ocupação romano-republicana (Loci R14, 
T16, B20, D3, A11, C10, D14, F17, G20, J17 e T7).

As estruturas do 3º milénio cal BC foram identi-
ficadas principalmente no Locus T16, onde surgiu 
um troço da muralha calcolítica (M.IX), de direcção 
E-W, que possuía, adossado à sua face norte (Qs. 
S-T/17-18 do S. IV), um contraforte paralelepipédico 
(Tavares da Silva et al., 2019, p. 223, fig. 5).

No que se refere aos estratos da Idade do Ferro, foi 
possível, pelas estruturas exumadas, definir três com-
partimentos, de planta rectangular. Um adossava-se 
à face interna da M.III, com 8m de comprimento 
(SW-NE) e 4m de largura, e os restantes confinavam 
com aquele a sudeste. Apresentavam pavimento de 
argila compactada com lajes de calcarenito dispersas 
e seis lareiras de planta ovalada/subcircular, a maio-
ria construída com grandes fragmentos de cerâmica 
cobertos por nível de argila cozida; só uma se diferen-
ciava, sendo formada por ligeira depressão limitada 
por pequenos blocos de calcarenito.

As camadas correspondentes a Chibanes IIIA 

(primeira fase da ocupação do Período Romano 
Republicano), bem como as de Chibanes IIIB, foram 
identificadas em todos os Loci dos sectores ocidentais 
escavados durante as campanhas de 2012-2017.

De Chibanes IIIA foram escavados dois amplos 
edifícios (B e C), contíguos e adossados à M.II. O pri-
meiro, com 10m/8m x 8,5m era formado por uma 
grande sala (8,5m/7m x 7m/6,5m) e por um vestíbulo 
rectangular (3,5mx2m) que abria para o exterior.

O Edifício C (10m x 7,5m), situado imediatamente 
a nordeste do Edifício B, possuía três compartimen-
tos intercomunicantes. Ambos os edifícios tinham 
pavimentos de argila compactada, lareiras do tipo 
predominante na ocupação sidérica, e poiais.

Além dos Edifícios B e C, pertencentes a Chibanes 
IIIA, o Projecto CIB possibilitou a identificação e 
escavação de uma torre do Fortim Ocidental, desig-
nada por Torre T7 e também construída em Chibanes 
IIIA. De planta rectangular, defendia, tal como a 
Torre R19, a entrada poente, aberta ao caminho pela 
crista da Serra do Louro. No final de Chibanes IIIA, 
a Torre T7 sofreu um incêndio (Fig. 18) responsável 
pela sua quase total destruição (cf. Soares et al., 2019).

Durante Chibanes IIIB, os Edifícios B e C foram 
segmentados em compartimentos de menores dimen-
sões, quer pela construção de novos muros, quer pela 

Fig. 7 – Chibanes. Aspecto da escavação em profundidade da área habitacional, provável aquartelamento, nos sectores ocidentais.
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Fig. 8 – Chibanes. Forno de pão. Comp. E18, Sector XXII, C.2B. A - Registo gráfico, 2003. B - Casa 
do forno de planta quadrangular, com mó giratória. C - Atenda-se à câmara de combustão piriforme, 
repleta de adobes caídos da cúpula do forno.

A

B

C
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reutilização de paredes preexistentes. Estes novos 
compartimentos continuaram a apresentar pavi-
mentos de argila compactada com lajes de calcarenito 
dispersas, lareiras predominantemente constituídas 
por grandes fragmentos de cerâmica cobertos por 
capas de argila cozida, e poiais construídos ao longo 
dos muros.

Na extremidade oriental do castro, nos Ss. XX 
e XXII, dilatou-se a anterior frente de escavação, 
removendo-se a C.1 em área, o que permitiu defi-
nir, superficialmente, um troço de muralha (M.X), 
de orientação NW-SE, ou seja, transversal ao eixo 
maior do povoado, e, para oeste, oito comparti-
mentos, de planta rectangular (de este para oeste: 
Loci K16, M11, H10, E18, C-D/19, A-B/19, R16 
e N16). Procedeu-se ao aprofundamento nos Loci 
K16, M11, H10 e E18; o K16 fez parte de uma torre 
(pertencente à fase Chibanes IIIA) limitada a nas-
cente pela M.X e a poente pelos ms.2a e 43, com 
cerca de 6m de largura e comprimento indetermi-
nado (os ms. 1 e 3 teriam compartimentado a torre 
na fase Chibanes IIIB); os restantes compartimentos 
teriam sido erguidos na fase Chibanes IIIB, tendo 

os Compartimentos M11 e H10 funcionado prova-
velmente como armazéns e o Compartimento E18 
como “casa de forno”, possuindo, no seu interior, 
um forno de cozer pão de planta triangular e uma 
mó giratória (Soares et al., 2021).

2. Sequências estratigráficas 

Das numerosas sequências estratigráficas estudadas 
no decurso das campanhas arqueológicas, seleccioná-
mos as que nos permitem, de forma mais completa, 
conhecer a periodização da ocupação humana do cas-
tro (Figs. 9 a 18). 

LOCUS L12

O Locus L12 (ou Corte L12) abrangeu os Qs. 
K-M/11-15 (em 1996) e H-J/10-12 (em 1997) do S. 
IV. A sul era limitado pela M.Ia (muralha norte do 
Fortim Ocidental romano republicano) e a nascente 
pela M.III (da Idade do Ferro). Os perfis foram obti-
dos perpendicularmente à M.Ia, nos Qs. K10-K12 
e H10-H12 do S. IV (ver descrição pormenorizada 
em Tavares da Silva e Soares, 1997, p. 42-45, fig. 3); 

Fig. 9 – Chibanes. Aspecto do Locus L12, estando representadas as muralhas das três grandes fases da ocupação do castro: 
1 – muralha calcolítica (M. IV, fase Chibanes I); 2 – muralha da Idade do Ferro (M. III, Chibanes II); 3 – muralha do Período Romano 
Republicano (M. Ia, do Fortim Ocidental, Chibanes IIIA).

11

22
33

3 - A numeração dos muros da zona oriental é independente da da zona ocidental.
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Fig. 10 – Chibanes. Perfil da encosta norte do castro com sequên-
cia de estruturas das três fases de ocupação: Ms.VIII, do Calcolítico 
(Chibanes I) e XI, da Idade do Ferro (Chibanes II) e estrutura do 
Período Romano Republicano (Chibanes III). 

Fig. 11 – Chibanes. Locus L12. Perfil estratigráfico perpendicular 
à M. Ia, do Fortim Ocidental (ver planta da Fig. 3, perfil A). Chi-
banes I – C.6A; Chibanes II – Cs. 4 e 5; Chibanes III – Cs. 1B, 2A, 
2B, 2C e 3. Seg. Tavares da Silva e Soares, 1997, fig. 3.

revelaram as três grandes fases da ocupação humana 
de Chibanes: Chibanes I (Calcolítico e Bronze antigo); 
Chibanes II (Ferro final) e Chibanes III (Romano-
Republicano) com duas subfases (Chibanes IIIA e 
Chibanes IIIB) (Fig. 11).

A fase Chibanes I está representada no Locus L12 
(de baixo para cima) pela C.6B, correspondente à 
destruição da muralha calcolítica (M.IV). Segue-se 
um estrato de paleossolo (C.6A) sobrejacente aos 
derrubes da M.IV, e que é coberto pelos níveis 
(Cs. 5B e 5A, separadas por um piso) da Idade do 
Ferro. Após fase de abandono (C.4), depositaram-
-se lixos domésticos romano-republicanos: na C.3, 
relativamente pouco abundantes e embalados por 
sedimentos coluvionares (Chibanes IIIA); na C.2, 
muito abundantes, com grande densidade de mate-
rial carbonoso, cerâmica e fauna malacológica e 
mamalógica (Chibanes IIIB) (Detry, Tavares da Silva 
e Soares, 2017). As Cs. 3 e 2 (subdividida em 2C, 2 B 
e 2A) ter-se-iam formado, em grande parte, a expen-
sas da actividade desenvolvida no Fortim Ocidental. 

LOCUS P10 (= COMPARTIMENTO P10)

O Locus P10 corresponde à área do compartimento 
romano-republicano P10 da zona residencial ociden-
tal. A escavação em profundidade deste compartimento 
deu a conhecer um perfil estratigráfico (ver descrição 
pormenorizada em Tavares da Silva e Soares, 1997, p. 
45-48, figs. 4 e 5) que, além de documentar a periodi-
zação já reconhecida pela leitura estratigráfica do Locus 
L12, revelou, na C.1B, uma nova fase de ocupação 
(Chibanes IV), de carácter episódico e muito confinada, 
pertencente à Época Romana Imperial (Figs. 12-13).

O Calcolítico e o Bronze antigo estão representa-
dos pelas Cs. (de baixo para cima) 5 e 4B, estratos de 
destruição das M.IV e M.V. Na C.4B, correspondente 
ao topo dos derrubes, entre os blocos pétreos, exis-
tiam níveis pouco espessos, muito ricos em conchas de 
Ruditapes decussatus, contendo cerâmica campaniforme 
com decoração linear-pontilhada associada a incisa.

A C.4A era, como a 6A do Locus L12, um paleos-
solo que separava os níveis do 3º milénio cal BC dos 
do Ferro final. A este último período pertencia um 
pavimento (C.3B2) e o respectivo nível de abandono 
(C.3B1). O pavimento era de argila, substituída no 
canto norte do compartimento por lajeado de cal-
carenito que encostava à face interna da muralha 
sidérica (M.III). O mesmo piso possuía, nos Qs. P9 e 
Q9, uma lareira plana constituída por grandes frag-
mentos de cerâmica colocados horizontalmente e 

cobertos por capas de argila. Esta lareira foi afectada 
pela construção do m.2, na fase Chibanes IIIA.

Sobre a camada de abandono C.3B1, formou-se 
novo piso (C.3A2), de argila, estruturado por lajes dis-
persas de calcarenito; apresentava, nos Qs. O-P/9-10 
uma lareira do tipo da identificada na camada sidérica 
(C.3B2) Porém, a C.3A2 pertence à fase Chibanes IIIA, 
primeiro período da ocupação romano-republicana, 
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Fig. 12 – Chibanes. Locus P10. Perfil estratigráfico (ver planta da Fig. 3, perfil B). Seg. Tavares da Silva e Soares, 1997, fig. 4.

Fig. 13 – Chibanes. Locus P10. Alçado de parte do m.2 (muro orien-
tal do Compartimento P10) e perfil estratigráfico obtido no vão da 
porta do mesmo compartimento (ver planta da Fig. 3, perfil C). São 
assinaladas as duas fases de construção do m.2. A sombreado, a fase 
mais antiga (Chibanes IIIA) anterior à construção do m.3 (Chiba-
nes IIIB). Seg. Tavares da Silva e Soares, 1997, Fig. 5.

não só pelo espólio que 
ofereceu, mas também por 
se adossar à face interna da 
M.II, atribuída a esse período 
e que, por conseguinte, 
assenta na C.3B1. À mesma 
fase teria pertencido o m.2, 
que não só fora fundado na 
C.3B1, como se encontrava 
em conexão com a C.3A2, 
que no vão do m.2 (Fig. 13) 
corresponde à soleira.

Sobre a camada de aban-
dono (C.3A1) construiu-se 
o piso da C.2, uma vez mais 
de argila, incorporando lajes 
de calcarenito dispersas, piso 
em conexão com o m.3 e per-
tencente à fase Chibanes IIIB.

O Compartimento P10, limitado pelos ms.1 (de 
construção sidérica), 2 (erguido na fase Chibanes IIIA) 
e 3 (pertencente a Chibanes IIIB) e pela M.II (cons-
truída em Chibanes IIIA) é uma realidade só a partir do 
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Fig. 14 – Chibanes. Locus T16. Perfil estratigráfico (ver planta da Fig. 3, perfil D). Seg. Tavares da Silva et al., 2019, fig. 3.

Fig. 15 – Chibanes. Locus B20. Perfil estratigráfico (ver planta da Fig. 3, perfil E).
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segundo período romano republicano, ou seja, da fase 
Chibanes IIIB.

Sobre a camada de abandono da C.2, depositaram-se 
numerosos blocos de calcarenito, por vezes de grandes 
dimensões (C.1B), resultantes do derrube de muros e 
da M.II. Entre os blocos, surgiram fragmentos de cerâ-
mica romana imperial (ânfora da forma Almagro 51C). 
É possível que alguns desses muros se tenham conser-
vado em relativo bom estado até momento avançado da 
Época Romana Imperial, possibilitando uma reocupa-
ção, ainda que esporádica, do compartimento.

A escavação em profundidade dos restantes 
compartimentos romano-republicanos da área resi-
dencial poente de Chibanes, escavação efectuada 
principalmente durante as campanhas do projecto CIB 
(2012-2017), confirmou, de um modo geral, a leitura 
estratigráfica obtida no Locus P10 (Fig. 14).

Notam-se, porém, algumas variações laterais. 
O Calcolítico-Bronze antigo foi identificado 

sobretudo no Compartimento T16 (Fig. 14), mais pre-
cisamente nas Camadas 6B, 6A e 5B, cuja escavação 
permitiu pôr a descoberto um troço de muralha (M.IX), 
possuindo um contraforte paralelepipédico adossado à 
sua face norte (Tavares da Silva et al., 2019, fig. 5).

Sobre esta estrutura e a C.5B, formou-se o paleossolo 
anteriormente referido (C.5A).

A Idade do Ferro possui a sua melhor expressão 
no Locus B20 (Fig. 15) onde se distinguiram dois 
momentos de ocupação: sobre o paleossolo (C.5) 
foi construído um nível (C.4E) de enchimento e 

 Fig. 16 – Chibanes. Loci H2 e H7. Perfil estratigráfico (ver planta da Fig. 3, perfil F).

regularização sobre o qual assentou um piso (C.4D), 
contendo lajes de calcarenito dispersas; este piso sepa-
rava-se de um outro (C.4B) por nível de enchimento e 
regularização (C.4C). O piso da C.4B integrava lareira 
em cuvette rica em cinzas; foi coberto pela C.4A, de 
derrubes, provavelmente de adobes.

Os pisos da ocupação sidérica da zona ocidental do 
castro integravam, muito frequentemente, além de 
lajes de calcarenito, estruturas de combustão, em geral 
planas e constituídas por fragmentos de cerâmica dis-
postos horizontalmente e cobertos por capas de argila.

Todos os Loci escavados na área residencial dos sec-
tores ocidentais revelaram níveis do Período Romano 
Republicano (cf. Tavares da Silva et al., 2021), apresen-
tando uma sequência estratigráfica que, uma vez mais, 
repete, de um modo geral, a observada no Locus P10. 
Com efeito, sobre um piso (C. 3B), atribuível a Chibanes 
IIIA, piso argiloso que integrava estruturas de habitat 
de diversos tipos (lareiras; bases cilíndricas, em calca-
renito, de postes presumivelmente de madeira; poiais 
ou bancos adossados aos muros), formou-se a C.3A, 
areno-argilosa com escassos blocos pétreos, correspon-
dente provavelmente ao derrube de adobes ou taipa da 
parte superior dos muros e da cobertura. Este nível de 
derrubes foi, em Chibanes IIIB, coberto por novo piso 
de ocupação (C.2B), igualmente argiloso e estruturado 
por lajes de calcarenito e possuindo lareiras como as 
da Idade do Ferro e de Chibanes IIIA, blocos pétreos 
cilíndricos utilizados talvez como bases de postes (Loci 

R14 e G20), poiais ou bancos (Loci R14, F17, G20 e 
B20) adossados às paredes dos compartimentos. Estes 
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pisos da C.2B jaziam sob derrubes de adobes ou taipa 
(C.2A), da parte superior das paredes e da cobertura. 
Na C.1B, os derrubes eram formados por numerosos 
e grandes blocos pétreos resultantes da destruição da 
parte inferior dos muros ocorrida no final da ocupação 
do Período Romano Republicano.

LOCI H2 E H7
A sequência estratigráfica observada no Locus L12 

já havia indiciado – pelo facto das suas Cs. 2 e 3 se 
terem formado a expensas da actividade ocorrida no 
interior do Fortim Ocidental – a existência de duas 
fases no processo de ocupação deste edifício. Uma 
primeira fase romano-republicana estaria represen-
tada pela C.3 e corresponderia a Chibanes IIIA; a 
segunda, documentada pela C.2, verdadeira lixeira 
de carácter doméstico, identificava-se com Chibanes 
IIIB. A constituição deste último estrato sugeria que, 
durante a segunda fase da ocupação romano-repu-
blicana, o Fortim Ocidental teria perdido a função 
eminentemente militar da primeira fase, adquirindo 
um cunho essencialmente residencial. A escava-
ção efectuada no interior do fortim (Loci H2 e H7) 

permitiu fortalecer essa hipótese (Figs. 16 e 17).
Por outro lado, a mesma escavação, e no que res-

peita à ocupação sidérica, revelou uma vez mais que 
Chibanes II pode ser subdividida em IIA e IIB.

Por fim, a escavação de níveis do 3º milénio cal BC 
deu a conhecer um novo troço de muralha (M.VI — 
Tavares da Silva e Soares, 2014, p.113-114, fig. 9) e 
um horizonte de incêndio que veio a ser datado radio-
carbonicamente do final da primeira metade daquele 
milénio (Fig. 17).

Seguidamente, apresentamos a sequência estra-
tigráfica destes Loci, relativa ao Período Romano 
Republicano e à Idade do Ferro, e ainda inédita (a 
estratigrafia correspondente ao Calcolítico, C.4, pode 
ser consultada em Tavares da Silva e Soares, 2014, p. 
113-114, fig. 9).

PERFIL ESTRATIGRÁFICO NOS LOCI H2 E H7, DO 
FORTIM OCIDENTAL (LEITURA A PARTIR DA BASE):

A ocupação da Idade do Ferro no Locus H7 inicia-
-se por um piso (C.3E) de argila alaranjada com finos 
níveis intercalados de cor esbranquiçada e cerca de 
0,05 m de espessura. Sobre ele depositou-se a C.3D, 

Fig. 17 – Chibanes. Locus H7 (Qs. J-K/5-7). Perfil estratigráfico. Sob a C.2C e as estruturas ms. 43 (antigo m.19) e 44 (antigo m.20) do 
Período Romano Republicano, surgiu um troço de muralha calcolítica (M.VI) muito destruído devido a incêndio, e níveis arqueológi-
cos (Cs. 4A-4C1) do mesmo período. A M.XIII é da Idade do Ferro (ver planta da Fig. 3, perfil H). É muito provável que as Ms.VI e XIII 
tenham sido utilizadas como maciço de embasamento do fortim republicano, cuja parte superior seria de arquitectura em terra (C.2A). 
Seg. Tavares da Silva e Soares, 2014, fig. 9.
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uma formação coluvionar (0,1/0,15m de espessura) 
com fragmentos de cerâmica da Idade do Ferro 
de pequenas e médias dimensões misturados com 
cerâmica calcolítica e sedimento argilo-arenoso cas-
tanho-amarelado escuro.

Sobre esse nível assentou novo piso (C.3C), com 
0,05m de espessura, de argila vermelha.

Abundantes fragmentos de recipientes de grandes 
dimensões, in situ, repousavam sobre o piso da C.3C 
e foram esmagados por blocos de calcarenito e ado-
bes resultantes do derrube das Ms. XII, XIII e Torre 
H5 (Cs. 3B e 3A, respectivamente com 0,25 e 0,3m 
de espessura).

Cobrindo esse nível de derrubes, formou-se espessa 
(0,6 m a 1 m) camada (C. 2C) de enchimento destinada 
à obtenção de plataforma sobre a qual se ergueram 
estruturas arquitectónicas da fase Chibanes III. Em 
conexão com as Ms. Ia, Ib e Ic e com o m. 48, a C. 2C era 
constituída por sedimento humoso, pouco compacto, 
castanho-acinzentado muito escuro que embalava 
numerosos blocos heterométricos de calcarenito.

Sobre a C. 2C foi construído um nível de regula-
rização (C. 2B), com 0,15 m de espessura, de argila 
arenosa castanho-escura, compacta, com escasso 
material arqueológico, sobre o qual assentou piso de 
argila amarelada clara (C. 2A; 0,05-0,1m de espessura). 

Na base da C.1, em contacto com esse piso, exis-
tiam, fragmentados in situ, grandes contentores de 
cerâmica esmagados pelo derrube das estruturas da 
última fase da ocupação de Chibanes III. 

LOCUS T7 (=TORRE T7)
A Torre T7, elemento arquitectónico pertencente 

ao Fortim Ocidental, foi aparentemente construída 
sobre local não ocupado nem no 3º milénio a.C., nem 
na Idade do Ferro, pois a C.4 da sua estratigrafia jazia 
sobre areias muito pobres em material arqueológico 
que repousavam directamente sobre a rocha, e cor-
respondia a nível de enchimento e de regularização 
para assentamento do primeiro piso (C.3B) dessa 
estrutura defensiva.

O piso da C.3B, de argila compactada, era coberto 
por um nível de incêndio (C.3A), rico em cinzas, car-
vões e cerâmica romano-republicana calcinada por 
acção do fogo.

A camada de derrubes que se formou na sequência do 
incêndio (C.2) forneceu, para além de grandes blocos 
de calcarenito, fragmentos de adobes queimados. Nesta 
camada foi aberto o alicerce do m.38 que segmentou a 
torre, na fase Chibanes IIIB. O piso correspondente a 
esta última fase teria sido intensamente erodido, res-
tando dele ténues vestígios na base da C.1B.

Esta estratigrafia (Fig. 18) foi descrita em pormenor 
em Tavares da Silva et al., 2019, p. 222, fig. 4. 

LOCI J1 E I15 
A ocupação de Chibanes anterior à Idade do Ferro, 

do 3º milénio cal. BC, ficou já documentada através de 
alguns dos perfis estratigráficos anteriormente referidos. 

Os perfis estudados nos Loci J1 e I15 documentam, de 
modo exclusivo, a fase Chibanes I, que embora não seja 

Fig. 18 – Chibanes. Locus T7. Perfil estratigráfico (ver planta da Fig. 3, perfil G). De notar que o m.38, que segmentou a Torre T7, assen-
tou sobre o piso da C.3, pertencente à fase Chibanes IIIA. Seg. Tavares da Silva et al., 2019.
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objecto de estudo nesta publicação, deixamos anotada 
para uma completa apreciação da diacronia do sítio.

LOCUS J1
Perfil perpendicular à face externa da M.VIII e do 

Bastião L1 (ver descrição pormenorizada em Tavares 
da Silva e Soares, 2014, p. 111-112): 

Assente sobre o substrato geológico e adossada à 
base da M.VIII e do Bastião L1, e contendo cerâmica 
canelada, a C.5 corresponde ao início da ocupação 
humana do sítio. Obteve-se data radiocarbónica da 
primeira metade do 3º milénio cal BC (Beta – 187508: 
4170±70 BP).

A C.5 foi coberta por espesso nível de lixeira (C.4) 
que ofereceu cerâmica canelada e de tipo “proto-folha 
de acácia”. As datas radiocarbónicas obtidas apontam 
para cronologia centrada em meados do 3º milénio 
cal BC.

Seguiram-se derrubes da M.VIII, C.3. Esta camada 
era constituída por sedimento idêntico ao utilizado na 
“argamassa” que ligava os blocos pétreos da M.VIII; 
embalava numerosos blocos de calcarenito de médias 
e grandes dimensões e escasso material arqueológico.

Após este evento destrutivo, formou-se nível de 
verdadeiro concheiro (C.2), rico em conchas de 
Ruditapes decussatus e Ensis/Solen associadas a abun-
dante cerâmica decorada de tipo “folha de acácia” e 
“crucíferas”. Obteve-se datação radiocarbónica do 
terceiro quartel do 3º milénio cal BC (Beta – 296424: 
3920±40 BP).

LOCUS I15
Abrange uma área (Qs. C-D/10, C-L/11-14 e 

G-I/15-17 do Sector XVIII) que foi muito afectada 
pela erosão, de tal modo que os níveis do Período 
Romano Republicano e da Idade do Ferro haviam 
sido remobilizados, mantendo-se, porém, intactos os 
níveis e estruturas do 3º milénio cal BC (ver descrição 
pormenorizada do respectivo perfil estratigráfico em 
Tavares da Silva e Soares, 2014, p. 112-113, fig. 8).

Fundada sobre plataforma artificial que tinha por 
limite norte a M.VIII e era constituída por “enchimento” 
(C.5) que corrigia o declive do substrato geológico, teve 
lugar a primeira ocupação calcolítica até agora registada 
em Chibanes, documentada, no Locus I15, pela C.4. Esta 
camada revelou uma lareira de planta poligonal estru-
turada por pequenos esteios de calcarenito. Amostra de 
carvões aqui recolhida permitiu a obtenção de data que 
cai no intervalo de 2916-2590 cal BC a 2 sigma (Beta – 
162911:4210±60 BP).

A camada seguinte (C.3) é de derrubes de estruturas 
essencialmente de adobes. Continha cerâmica canelada.

Sobre essa camada de derrubes, e à semelhança 
do que se verificou no Locus J1, surgiu nível rico em 
cerâmica decorada por “folha de acácia”, que revelou 
estrutura de combustão, contendo elementos, como 
cadinho de fundição, relacionáveis com a prática da 
metalurgia do cobre. Carvões provenientes desta 
estrutura, analisados radiocarbonicamente, oferece-
ram um intervalo do terceiro quartel do 3º milénio 
cal BC (Beta – 246672: 3950±40 BP).

A sequência estratigráfica terminava neste Locus com 
a C.2A, caracterizada por conter abundante cerâmica 
com decoração campaniforme de técnica exclusiva-
mente linear-pontilhada do grupo estilístico de Palmela. 
Surgiram numerosas estruturas de combustão, pelo 
menos algumas delas utilizadas na metalurgia do cobre, 
bem como a base de uma cabana de planta ovalada.

3. Periodização da ocupação 
humana de Chibanes

As sequências estratigráficas anteriormente 
apresentadas permitem estabelecer a seguinte perio-
dização da ocupação humana do Castro de Chibanes 
(Tavares da Silva e Soares, 2012) :

Chibanes I (ocupação do 3º milénio cal BC – 
Calcolítico e Bronze Antigo). Subdivide-se em 
quatro subfases:

- Chibanes IA – Datada de 2900 a 2500 cal 
BC (Beta-187508: 4170±70BP; Beta-162919: 
4210±60BP; Beta-187509: 3970±70BP e Beta-
296422: 3900±40BP – Tavares da Silva e Soares, 
2014, Quadro 1, p.116 e 117).

Construção de sistema defensivo formado por 
muralhas providas de bastiões e contrafortes, 
que sofrem as primeiras destruições no final de 
Chibanes IA, cerca de meados do III milénio cal BC.

Indústria de sílex representada sobretudo pelos 
grupos tipológicos das pontas de seta e das “foi-
cinhas” utilizadas em instrumentos de ceifa e de 
debulha de cereais (Clemente-Conte, Mazzucco 
e Soares, 2014).

Recipientes cerâmicos característicos do 
Calcolítico antigo da Estremadura; decoração 
canelada em copos e taças em calote.

- Chibanes IB – Datada de meados/terceiro 
quartel do 3º milénio cal BC (Beta-296424: 
3920±40BP; Beta-246672: 3950±40BP).

Cultura material móvel na tradição da de 
Chibanes IA, com duas novidades importantes: 
ocorrência de cadinhos de fundição de cobre e de 
cerâmica decorada por “folha de acácia”.
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Estruturas de combustão relacionadas com a 
metalurgia do cobre.

- Chibanes IC – Datada de meados da segunda 
metade do 3º quartel do 3º milénio cal BC (Beta- 
544778: 3860 ± 30 BP; Beta-545643: 3860 ± 30 BP).

Metalurgia do cobre, em estruturas de combus-
tão, com utilização de cadinhos rectangulares e de 
corpo cónico com pé e recurso a vasos-forno.

Abundante cerâmica campaniforme do grupo 
estilístico de Palmela, de técnica exclusivamente 
pontilhada/linear-pontilhada.

- Chibanes ID – Último quartel do III milénio cal 
BC (Beta-164906: 4200 ± 80 BP). Final da ocupa-
ção pré-histórica de Chibanes.

Metalurgia do cobre (cadinhos de fundição). 
Retracção da produção de instrumentos líticos 
(de um modo geral pouco especializados, mas 
com elementos de foice denticulados). Cerâmica 
campaniforme do grupo estilístico Palmela evolu-

cionado (decoração linear-pontilhada associada a 
incisa, com motivos mais complexos do que os de 
Chibanes IC).

Chibanes II (Idade do Ferro, séculos III-II a.C.). As 
observações efectuadas até agora parecem indicar 
duas subfases da ocupação: IIA e IIB, a caracterizar 
melhor em futuros trabalhos.

Chibanes III (Período Romano Republicano, final do 
século II a.C. a meados do século I a.C.). Subdivisível 
em Chibanes IIIA (final do século II e primeiro quartel 
do século I a.C.) e Chibanes IIIB (2º quartel do século 
I a.C. a ca. 40 a.C.).

Chibanes IV (Romano Imperial). Raros elementos, 
provenientes da camada superficial (terra sigillata; 

ânfora da forma Almagro 51c, de produção regional; 
numisma de Honorio, ca. 392-395 d.C.).
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Chibanes. Organização do espaço edif icado 
durante a Idade do Ferro e o Período Romano 
Republicano

1. Ocupação da Idade do 
Ferro (Chibanes II)
1.1. ARQUITECTURA MILITAR

A população sidérica manifestava inegáveis preo-
cupações defensivas: escolhera, para a instalação do 
povoado, local elevado, com boas condições natu-
rais de defesa para a época, em crista limitada a sul 
por escarpa que cai sobre o Vale dos Barris; constrói 
muralha arciforme guarnecida por torres semi-circu-
lares (Tavares da Silva e Soares, 2012, figs. 12, 13, 15 e 
120) que defendia a encosta norte bem como os aces-
sos nascente e poente pela crista da serra. O lado sul, 
como dissemos, encontrava-se naturalmente defen-
dido por alto escarpado.

Dos dezanove troços de muralha (M.) postos a des-
coberto em Chibanes, de 1996 a 2017, quatro foram 
atribuídos à Idade do Ferro (Ms. III, XI, XII e XIII); 
os restantes distribuem-se pelas fases Chibanes I (Ms. 
IV, V, VI, VIII e IX) e Chibanes III (Ms. Ia, Ib, Ic, II, 
VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe e X).

A M.III (Fig. 1, nº 1 e Fig. 2, nº 1) foi dada a conhecer numa 
extensão de 8m entre o Q.K8 (S.IV) e o Q.O14 (S.IV). De orienta-
ção SW-NE, virada a NW, inflecte para nascente no Q.O14 (S.IV), 
prosseguindo, talvez sem soluções de continuidade, pela M. XI; 
na sua extremidade SW (Q. K8 do S.IV) dá origem à M.XII (Fig. 
2, nº2), de que se pôs a descoberto um troço com apenas 1m de 
comprimento. A este troço adossou-se a extremidade NE da M.XIII 
(Fig. 2, nº 3 e Fig. 3, nº 1), a qual, com 3 m de comprimento, de 
certo modo, prolongou para SW a M.III. A M.XIII possui na sua 

extremidade SW parte do que parece ter sido uma torre (H5) (Fig. 
3, nº 2), talvez semi-circular (Q. H4-5 do S.IV). A M.III cobre 
transversalmente as Ms. IV e VI do 3º milénio (Chibanes I), e é, 
em grande parte, sobreposta longitudinalmente pela M.II, roma-
no-republicana (Chibanes III). Conserva 1,3m de espessura e foi 
construída por blocos de calcarenito não afeiçoados, dispostos irre-
gularmente e ligados por argila castanho-amarelada, blocos que, nos 
paramentos, podem atingir 0,5m de dimensão máxima.

A M.XI (Figs. 4, 5, nº 4, e 6, nº 2), de orientação E-W e virada a 
norte, era igualmente guarnecida por torre semi-circular. Foi iden-
tificada ao longo de 8 m. (do Q. Q17 do S. XVI ao Q. D17 do S. 
XVII), sobrepondo-se longitudinalmente à M.VIII, do 3º milénio 
(Chibanes I). Entre o topo desta última e a base da muralha sidérica 
existe nível de paleossolo de areia argilosa negra. A M.XI possui 0,9 
m de espessura e oferece um aparelho semelhante ao da M.III. No 
Q. D17 (S. XVII) a M.XI inflecte para SE, deixando de se sobrepor 
à M.VIII. Neste ponto, ergue-se uma torre semi-circular com 2 m 
de diâmetro interno e 3,5 m de diâmetro externo, que assenta sobre 
plataforma com 2,5 m de largura máxima, de blocos pétreos, de 
grandes dimensões no rebordo (Fig. 6, nº 4).

A M.XI ligaria, a oeste, à M.III, formando uma única linha defen-
siva em arco.

1.2. ARQUITECTURA DOMÉSTICA

Não tem sido fácil aceder à organização do espaço 
edificado da ocupação de Chibanes II, cujas estruturas 
se encontram sob os estratos romano-republicanos. 
Ainda assim, foi possível verificar que o interior da 

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 45-63
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Fig. 1 - Chibanes. Aspecto do 
Locus L12. Foto de norte: 1 - M.III 
(Idade do Ferro); 2 - M.II (Período 
Romano Republicano); 3 - M.Ia 
(Período Romano Republicano).

Fig. 2 - Chibanes. Locus H7. Foto de 
oeste. Muralhas da Idade do Ferro: 
1 - M.III; 2 - M.XII; 3 - M.XIII. Foto 
de Carlos Tavares da Silva, 1999.

Fig. 3 - Chibanes. Aspecto do Locus 
H7. Foto de norte: 1 - M.XIII (Idade 
do Ferro); 2 - Torre H5 da Idade do 
Ferro; 3 - m.48 (Período Romano 
Republicano). Foto de Carlos Tava-
res da Silva, 1998.
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área muralhada se organizava através de edifícios de 
planta rectangular que, na zona ocidental da jazida, 
a mais intensamente escavada, se adossavam à M.III.

Com efeito, na zona ocidental, foram postos a 
descoberto quatro compartimentos, de planta rec-
tangular, que integrariam um ou mais edifícios 
adossados àquela muralha (Fig. 7). Eram delimi-
tados por muros (ca. 0,6m de espessura), cuja base 
era formada por blocos de calcarenito, não ou ligei-
ramente aparelhados e ligados por argila; os blocos 
maiores integravam os paramentos e possuíam entre 
eles blocos de menores dimensões. Sobre esta base 
pétrea erguer-se-ia parede de terra (adobes ou taipa). 
O pavimento era de argila compactada com lajes 
(Figs. 10 e 11), em geral dispersas. Possuíam lareiras 
circulares ou ovais, maioritariamente constituídas 
por fragmentos de recipientes cerâmicos colocados 
horizontalmente, sob capas de argila (Fig. 11). Uma 
das lareiras, em cuvette, era delimitada por coroa de 
elementos pétreos. A cobertura das habitações seria 
formada por materiais perecíveis.

Logo na primeira campanha de escavações, em 1996, identifi-
caram-se dois muros (ms.1 e 4 - Fig. 7) paralelos e distanciados 
entre si por 6m, que se entrosavam perpendicularmente na M.III 
e limitavam, respectivamente, a NE e a SW, um amplo compar-
timento adossado a NW à referida muralha. O muro nordeste 
(m.1) foi descoberto numa extensão de ca. 7m e possuía 0,6m de 
espessura. O muro sudoeste (m.4) foi posto a descoberto numa 
extensão de 4,5m. O compartimento teria planta rectangular com 
6m de largura e comprimento indeterminado; o pavimento era 
de argila castanho-amarelada com lajeado no canto norte (Fig. 
10) e, na zona central, lareira subcircular (ca. 1,2m de diâmetro) 

constituída por grandes fragmentos de recipientes cerâmicos 
colocados horizontalmente e cobertos por capas de argila cozida 
(Fig. 11). 

 Limitado pelos ms. 1 (a SW), 7 (a SE) e 27 (a NE), bem como 
pela M. III (a NW) existia outro compartimento rectangular, com 
10m de comprimento e 4m de largura (Fig. 7). Possuía pavimento 
de argila compactada que incorporava lajes de calcarenito disper-
sas e duas lareiras (Estrs. A15 e B16), a primeira, ovalada (1,1m x 
0,6m) e com fragmentos de recipientes cerâmicos, na horizontal, 
cobertos por capas de argila cozida; a segunda, de dimensões e 
planta indeterminadas por ter sido sobreposta, na fase Chibanes 
III, pelos ms.9 e 12, consistia em uma ligeira depressão que se 
mostrava repleta de cinzas.

O m.7 era comum a um terceiro compartimento (Loci A11 e 
D14), igualmente rectangular (8m de comprimento por 2,5m de 
largura) e cujo topo SW era também limitado pelo m. 1. O piso, de 
argila compactada com lajes de calcarenito dispersas, apresentava 
três lareiras (Estrs. A10, C13 e D15). As duas últimas, subcircu-
lares, continham grandes fragmentos de recipientes cerâmicos 
dipostos na horizontal e cobertos por capas de argila cozida; a 
primeira era delimitada por coroa de elementos pétreos. O topo 
SE deste compartimento era constituído pelo m.1, que nesta fase 
(Chibanes II) apresentava um vão de comunicação, colmatado na 
fase Chibanes III. Os ms.1, 7 e 8 foram datados da fase sidérica por 
se encontrarem em conexão com a camada (C.4) correspondente 
à ocupação da Idade do Ferro.

No Locus F17 definiu-se um quarto compartimento (Fig. 8) 
rectangular (comprimento indeterminado; 1,5m de largura), deli-
mitado pelos ms. 28, 29 e 30; não surgiram vestígios do muro que 
o encerraria a sudeste. O piso era de argila compactada com lajes 
de calcarenito dispersas. No canto sudoeste surgiu uma lareira 
(Estr. E17, Fig. 7) subcircular, com barro cozido a cobrir frag-
mentos de recipientes cerâmicos colocados horizontalmente.

No Locus D3, o estrato da Idade do Ferro revelou um bloco 
cilíndrico de calcarenito destinado, por hipótese, a suportar um 
poste de madeira (Fig. 9). 

Fig. 4 - Chibanes. Planta com troços de mura-
lhas do Calcolítico (M.VIII), e da Idade do Ferro 
(M.XI). Sectores XVI e XVII.

Calcolítico e Bronze Antigo

Idade do Ferro Final
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Fig. 5 - Chibanes. 
Foto de NE. Estru-
turas defensivas da 
periferia norte do 
castro: 1 - M.VIII, do 
Calcolítico; 2 - con-
traforte da M.VIII 
(Calcol í t ico) ;  3  - 
torre da M.XI (Idade 
do Ferro); 4 - M.XI 
(Idade do Ferro); 5 
- plataforma em que 
assentava a torre e 
a M.XI (Idade do 
Ferro). Foto de Car-
los Tavares da Silva, 
2008.

Fig. 6 - Chibanes. Foto de norte. Estruturas defensivas da periferia norte: 1 - M.VIII (Calcolítico); 2 - M.XI (Idade do Ferro); 3 - torre 
da M.XI (Idade do Ferro); 4 - rebordo da plataforma em que assentava a M.XI e a torre (Idade do Ferro). Foto de Carlos Tavares da 
Silva, 2008.

2. Ocupação do Período Romano 
Republicano (Chibanes III)
2.1. ARQUITECTURA MILITAR 

As escavações arqueológicas até agora realizadas nos 
estratos do Período Romano Republicano (Chibanes 
III) revelaram, na fase Chibanes IIIA, dois conjuntos 
arquitectónicos que consideramos militares: o cha-
mado Fortim Ocidental (Fig. 12) e, na extremidade 

oriental do castro, um troço de muralha que supomos 
ter integrado uma torre (Torre K16) (Fig. 15).

Estes dois conjuntos defenderiam os principais 
acessos ao povoado, que se fariam, como actualmente, 
por caminho de cumeada. Assim, localizaram-se nas 
extremidades nascente e poente do castro, no alinha-
mento do referido caminho.

Os dois conjuntos militares eram ligados por 
estrutura que designámos por M.II. Tratava-se não 
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Fig. 8 - Chibanes, 1999. Locus F17. 
Os ms. 28 a 30 pertencem a com-
partimento da Idade do Ferro, 
sobreposto pelo Comp. F17 do 
período Romano Republicano (ms. 
13, 14, 18 e poial/banco). 

Fig. 9 - Chibanes, 2016. Locus D3. 
Base cilíndrica em calcarenito de 
presumível poste, aflorando na 
C.4B (ocupação da Idade do Ferro).

Fig. 10 - Chibanes. Locus P10. 
Lajeado do pavimento da Idade do 
Ferro. Foto de Carlos Tavares da 
Silva, 1996.
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propriamente de uma muralha, mas sim de um muro 
com apenas 0,6/0,7m de espessura que, percorrendo o 
topo da encosta virada a norte, aparentemente só pos-
suía a função de delimitar o espaço residencial (Fig. 14).

2.1.1. FORTIM OCIDENTAL

O Fortim Ocidental (Fig. 12) era formado por um 
recinto de planta trapezoidal que se projectava em 
cunha para noroeste e era delimitado pelas Ms.Ia, 
Ib e Ic, muralhas que o defendiam, respectivamente, 
a norte, a oeste, e a sul; e por duas torres de planta 
rectangular. A nascente confinava com área interior, 
residencial, podendo ter sido limitado pela M.II, que 
teria assentado sobre robusto maciço constituído pela 
M.III, da Idade do Ferro e M.VI, do Calcolítico.

As Ms. Ia, Ib e Ic, rectilíneas, tinham, de comprimento, respec-
tivamente, 17m, 10m e 3m, e de espessura 1m a 1,2m; ofereciam 
um aparelho relativamente regular, que incluía blocos ciclópicos, 
de calcarenito; os vértices eram reforçados internamente. A M.1a 
fazia um ângulo agudo com a M.Ib.

O recinto, com a área bruta de ca. 110m2, organizava-se em 
duas plataformas, formando socalcos, que eram separados pelo 
m.50 (antigo m.26); o vão de acesso abria no m.48 na plataforma 
setentrional, a de cota mais baixa.

À M.Ib adossava-se uma torre (não escavada em profundidade) 
de planta rectangular delimitada por paredes robustas (1m de 
espessura, possuindo o canto noroeste reforçado internamente), 
e com cerca de 47m2 de área bruta; defendia, do lado norte, a 
entrada ocidental. Esta era protegida, a sul, por outra torre de 
planta igualmente rectangular (Torre T7), de paredes com 1,2m 
de espessura, de alvenaria de grandes blocos de calcarenito ligados 
por argila.

A Torre T7 encontrava-se parcialmente destruída 
pela erosão e recuo da escarpa que defendia o castro a 
sul. A sua área é, pois, indeterminada, embora possamos 
admitir uma superfície similiar à da torre setentrional, 
de acordo com a arquitectura dos modelos clássicos de 
estabelecimentos militares, nos quais as portas eram 
ladeadas por torres simétricas (Morillo, 2003, figs. 5, 6). 
Porém no caso de Chibanes, não podemos esquecer que 
estamos perante uma pequena fortificação adaptada a 
movimentada orografia e a construções preexistentes. 
O desenho em planta da entrada ocidental que pro-
pomos, em baioneta, embora com paralelos (Olcina, 
Guilabert e Tendero, 2014, fig. 5), comporta muitas 
incertezas que decorrem da impossibilidade de esca-
varmos sob o caminho de cumeada em uso.

De acordo com o que apresentámos no Cap. 
II da presente monografia, a escavação da Torre 
T7 mostrou que a sua construção ocorreu na fase 
Chibanes IIIA, e que, após um incêndio que lavrou 
no seu interior, foi, na fase Chibanes IIIB, reparada e 
segmentada em dois compartimentos (Fig. 13), seg-
mentação que se generaliza durante a segunda fase de 

ocupação romano-republicana à restante área esca-
vada da zona ocidental do castro, inclusivamente ao 
recinto do Fortim Ocidental. Com efeito, esse recinto 
é segmentado na Fase Chibanes IIIB (Fig. 25) pela 
construção dos ms. 32, 33, 34, 49, 51, surgindo assim 
os Compartimentos/Loci A6, C3, H2 e A18, providos 
de lareiras e de poiais. Nesta segunda fase da ocupa-
ção romano-republicana, o Fortim Ocidental havia 
perdido, pelo menos em parte, a sua função militar, 
passando a revelar um carácter essencialmente domés-
tico, o que também foi documentado pela composição 
da C.2 da lixeira do Locus L12.

2.1.2. ZONA ORIENTAL

Na extremidade oriental de Chibanes foi posto a 
descoberto um outro troço de muralha (M.X - Fig. 
15) com 9,4m de comprimento e 1,4m de espessura, 
de orientação NW-SE, formado por grandes blocos 
de calcarenito ligados por argila, revelando aparelho 
semelhante ao das muralhas do Fortim Ocidental. 
Este troço encontrava-se interrompido a norte pela 
abertura do caminho que percorre a crista da Serra do 
Louro, e a sul pela erosão e recuo de vertente escarpada 
e rochosa. À sua face interna adossava-se embasamento 
subquadrangular com 1,9m de lado de possível escada.

A M.X faria parte de torre de planta rectangular (“Torre” K16), 
limitada a sudoeste pelos ms. 2a e 4, com a espessura respectiva-
mente de 0,9m e 0,8m e de bom aparelho, que se encontravam em 
conexão com piso da fase Chibanes IIIA; o m.2a foi prolongado na 

Fig. 11 - Chibanes. Locus P10. Planta da camada correspondente à 
ocupação da Idade do Ferro, sobreposta pelo Compartimento P10 
(ms.1-3); este último, do Período Romano Republicano (Fase IIIB).
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Fig. 12 - Chibanes. Planta do Fortim Ocidental. Fase IIIA. As 
Ms. III, XII e XIII, da Idade do Ferro, bem como o troço da 
M.VI, do Calcolítico, deverão ter sido reutilizadas na constru-
ção do Fortim Ocidental.

Estrutura de combustão

Cerâmica

Taipa/adobe

Reconstituição da fortificação romano-republicana

Estruturas de outras cronologias

Fortificação romano-republicana

Entrada
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fase Chibanes IIIB, em direcção a NW, pelo m.2b, menos espesso 
e mais irregular que o m.2a. Deste modo, a torre teria a largura 
de ca. 5m. Os ms.1 e 3, perpendiculares à M.X, teriam sido cons-
truídos, tal como o m.2b, na fase Chibanes IIIB, segmentando a 
antiga torre (Fig. 15). 

2.2. ARQUITECTURA DOMÉSTICA 
2.2.1. CHIBANES IIIA
2.2.1.1. Zona ocidental 

As escavações efectuadas pelo MAEDS entre 1996 
e 2017 na zona ocidental permitiram identificar três 
edifícios (de sul para norte: A, B e C, Fig. 16) que se 
dispunham em contiguidade ao longo da “muralha” 
romano-republicana (M.II).

De planta rectangular, raramente quadrangulares, 
eram limitados pela M.II e por muros de base pétrea, 
de aparelho muito semelhante ao da fase sidérica, 
semelhança que se estendia ao tipo de pavimento, de 
argila compactada, contendo lajes de calcarenito em 
geral dispersas; às lareiras planas, circulares ou ovala-
das, constituídas por grandes fragmentos de cerâmica, 
dispostos na horizontal e cobertos por capa de argila; à 
cobertura das habitações feita de materiais perecíveis. 

Ofereciam, porém, uma suposta novidade: adossa-
dos a paredes, ocorriam poiais de material pétreo, 
podendo incluir também taipa.

É de destacar o Edifício B por ter revelado, na zona 
da entrada, um pequeno átrio a que se acedia através 
de porta em baioneta.

Estes edifícios, situados junto do Fortim Ocidental, 
poderiam ter funcionado como casernas que aloja-
riam elementos do contingente militar estabelecido 
em Chibanes (Tavares da Silva et al., 2019).

Do Edifício A (Fig. 16), o situado mais a sul, escavou-se 
somente um compartimento que reutilizou estruturas da ocupa-
ção sidérica, tendo resultado da segmentação do grande edifício 
aí existente na fase Chibanes II, pela construção do m.2 (base), 
de orientação NE-SW, perpendicular aos ms.1 e 4, preexis-
tentes, pertencentes ao edifício da Idade do Ferro e que foram 
reutilizados.

O m.2, com 0,4m de espessura, possuía aparelho semelhante ao 
dos muros da ocupação sidérica; nele se abria um vão com 1m de 
largura que permitia a comunicação com outro compartimento, 
situado a sudeste e não escavado.

Na fase Chibanes IIIA, o que conhecemos do Edifício A reduz- 
-se, pois, a um compartimento rectangular com 3m x 5,8m, 

Fig. 13 - Chibanes. Planta 
da Torre T7. O m.38 com-
partimentou-a na Fase 
IIIB.

Adobes
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adossado à face interna da M.II. O pavimento era de argila (C.3A2 
− cf. Cap. II e Tavares da Silva e Soares, 1997) estruturado por 
lajes dispersas de calcarenito; na metade sul (Qs. O-P/9-10) exis-
tia lareira de planta ovalada (1,6m x 1,2m) formada por grandes 
fragmentos de recipientes cerâmicos cobertos por capas de argila.

Junto da ombreira sul da porta, foi encontrado sobre o piso, 
acondicionado entre um bloco de calcarenito e um seixo rolado 
de quartzito, uma enxó de pedra polida, fazendo lembrar o achado 
no Pedrão (Setúbal) de outro instrumento de pedra polida em um 
contexto igualmente doméstico do Período Romano Republicano 
(Soares e Tavares da Silva, 1973).

O Edifício B (Fig. 16), com 10m/8m x 8,5m/8m era limitado 
a noroeste pela M.II, a sudoeste pelo m.1, a nordeste pelos ms.12 
e 13 e a sudeste pelos ms.10 e 11. A entrada situava-se no lado 
sudeste, em baioneta, entre o m.10 e o m.11. O m.1 já existia na 
Fase Chibanes II e foi reutilizado em Chibanes IIIA. Os ms.11, 12 
e 13 foram datados da Fase Chibanes IIIA: ao m.12 adossou-se 
o poial que estava em conexão com o piso dessa fase; à base do 
m.13 encostou-se a lareira D-E/14-15 da mesma fase; o m.11 era 
perpendicular ao m.13 com o qual se entrosava. O piso, de argila 
batida (C.3B), integrava, além de lajes de calcarenito dispersas, 
cinco estruturas domésticas (Estrs. T13-14, T15, C-D/14-15, 
D-E/14-15 e T12), que apresentavam contorno subcircular, com 
dimensões compreendidas entre 0,76m x 0,75m (Estr. D-E/14-
15) e 1,14 m x 1,1 m (Estr. C-D/14-15) e nível de argila queimada 
sobre grandes fragmentos de recipientes cerâmicos, colocados 
horizontalmente. Em conexão com este piso, existia, adossado à 
metade sudeste do m.12, um poial (Estr. A18), com 0,6m de lar-
gura por 3m de comprimento, delimitado por pequenos esteios de 
calcarenito e preenchido por formação argilosa (Fig. 18).

Fig. 14 - Chibanes. M.II - muro arciforme, com 0,6/0,7m de espes-
sura da Fase IIIA, que percorria o topo da encosta virada a norte 
e cuja função consistia não propriamente na defesa do povoado, 
mas, principalmente, na delimitação do espaço residencial.

O Edifício C (Fig. 16), imediatamente a nordeste do Edifício B, 
possuía três salas: os Compartimentos, intercomunicantes, B20 e 
F17, que se manterão em Chibanes IIIB, e, a nordeste destes, uma 
grande sala rectangular, que, após divisão em Chibanes IIIB, daria 
origem aos Loci/Compartimentos D3 e G20, sala que comunicava 
com os Loci/Compartimentos B20 e F17 através de vão existente 
na extremidade noroeste do m.18 (muro em conexão com a Estr. 
E-G/18 e respectivo piso datado de Chibanes IIIA). Este vão será 
encerrado na fase Chibanes IIIB. Não é improvável que, à seme-
lhança do observado no Edifício B, o Edifício C tivesse também um 
vestíbulo, mas só o prosseguimento da escavação poderá esclarecer 
este aspecto.

O Locus/Compartimento B20 (ca. 4m x 3m) era limitado pela 
M.II, a noroeste, pelos ms.12, a sudoeste, 14, a sudeste, e 16; a este 
muro adossou-se, a nordeste, poial construído em conexão com 
piso da fase Chibanes IIIA. Os pisos, de argila compactada (Cs. 3B 
e 3C), integravam lajes de calcarenito dispersas e, o da C.3C, uma 
lareira (Estr. A-B/19), de contorno subcircular (1m x 0,9m), cons-
tituída por fragmentos de cerâmica na horizontal. Como atrás se 
referiu, ao longo do m.16, e em conexão com a C.3B, havia um poial 
(Estr. C1), com 1,5m de comprimento e 0,5m de largura; assen-
tava parcial e longitudinalmente no topo conservado do m. 27, da 
Idade do Ferro. O Locus/Compartimento F17 (ca. 5,3m x 3m), limi-
tado pelos ms.13, a sudoeste, 14, a noroeste, 18, a nordeste, e 26, a 
sudeste, possuía piso de argila compactada que integrava algumas 
placas de calcarenito e duas lareiras (Estrs. E17 e F-G/18), ambas 
formadas por nível de argila queimada sobre grandes fragmen-
tos de cerâmica na horizontal. No centro do compartimento foi 
identificado um pilar de calcarenito (Fig. 19), cilíndrico (0,3m de 
diâmetro), onde assentaria, provavelmente, poste de madeira, que 
suportaria a estrutura de cobertura.

A sala nordeste (Loci D3 e G20), de comprimento indetermi-
nado e largura ca. 3m, era limitada pelos ms. 16 e 18, a sudoeste, e 
m. 20/21 (muro em conexão com o piso datado da fase Chibanes 
IIIA), a nordeste (não foram identificados vestígios da M.II, des-
truída pela erosão, que limitaria esta sala a noroeste). O piso, de 
argila, integrava cinco estruturas de combustão: Estrs. D2, E1, 
H20, K20 e J17. Esta última (Fig. 17, nº1), embora situada no 
exterior do Locus/Compartimento G20, da fase Chibanes IIIB, é 
possível que na fase Chibanes IIIA fizesse parte da sala de que esta-
mos a tratar. As quatro primeiras são lareiras com fragmentos de 
cerâmica, na horizontal, cobertos por nível de argila queimada. A 
Estr. J17 (Fig. 17, nº1), de planta circular, apresenta-se como ver-
dadeira carapaça de argila, revelando ter sofrido intensa acção do 
fogo. Seria lareira, cuja superstrutura de argila se apresentava ainda 
muito bem conservada, ou a base de um forno? De notar que, na 
sua envolvente, a C.3B possuía numerosos restos de transformação 
de ferro e de liga de cobre.

No Edifício C, Locus D3, Q. F3, foi aberta, a partir da C.2B, 
contra o m.23, uma pequena fossa ovalada para receber inumação 
de criança recém-nascida. Esta sepultura (F3) foi a única, de um 
conjunto de cinco, onde os ossos se conservaram em conexão ana-
tómica (cf. Caps. IV, V).

2.2.1.2. Zona Oriental
Na zona oriental, no pequeno plateau limitado a 

nascente pela Torre K16, a poente pela base de moi-
nho de vento da Época Contemporânea, a sul pela 
escarpa da vertente setentrional do Vale dos Barris e a 
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norte pelo talude criado pela abertura do caminho de 
cumeada, não foram identificadas estruturas habita-
cionais da fase Chibanes IIIA. No entanto, a escavação 
desta área encontra-se ainda muito no início.

2.2.2. CHIBANES IIIB
2.2.2.1. Zona ocidental 

O aspecto talvez mais relevante da arquitectura 
doméstica da fase Chibanes IIIB consiste na segmen-
tação dos edifícios, quer domésticos quer militares, da 
fase precedente.

Assim, multiplicam-se os compartimentos, rectan-
gulares ou quadrangulares, agora com áreas raramente 
ultrapassando os 12m2. Os novos muros obedecem 
geralmente às mesmas técnicas de construção patentes 

nos das fases anteriores, ainda que, por vezes, mos-
trem aparelho mais irregular. Menos frequente e talvez 
exclusiva do final desta fase é a técnica de construção da 
base dos muros por implantação vertical e paralela de 
lajes de calcarenito, delimitando enchimento de taipa.

Também os pavimentos, as lareiras (Fig. 23) e os 
poiais ofereciam a mesma tipologia observada em 
Chibanes IIIA. As coberturas seriam, igualmente, for-
madas por materiais perecíveis.

A maior parte dos compartimentos escavados na 
zona ocidental possuem orientações NW-SE (orien-
tação comum à das fases Chibanes II e IIIA). Só os 
compartimentos que na fase Chibanes IIIB irão ocupar 
o recinto do Fortim Ocidental apresentam orientação 
N-S/E-W.

Fig. 15 - Chibanes. Planta da extremidade oriental do castro, sendo de destacar: a M.X da Fase IIIA que, por hipótese, faria parte de 
Torre K16; os Compartimentos M11 e H10, prováveis armazéns, contendo recipientes cerâmicos fragmentados in situ, pertenciam à  
Fase IIIB, tal como o Compartimento E18, “casa de forno” de cozer pão.

Construções da Fase IIIA

Construções da Fase IIIB

Cinzeiro

Lareira com capa de argila

Portas (Fase IIIB)

Adobes e câmara de com-
bustão do forno de pão
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O Edifício A da fase Chibanes IIIA, pertencente ao conjunto 
arquitectónico que designamos por aquartelamento, foi dividido, 
na fase seguinte, em três salas pela construção do m.3. Este muro 
passou sobre a base do m.2 que se encontrava muito arruinado 
em altura; a sua extremidade oeste adossou-se à face interna da 
M.II; com 0,5m de espessura, possuía aparelho semelhante ao dos 
muros anteriormente descritos.

O m.2 é reconstruído em altura, mantendo a porta da fase 
anterior.

A escavação foi muito incompleta no Edifício A, à excepção do 
pequeno compartimento P10, que resultou da aludida segmenta-
ção, limitado a noroeste pela M.II, a nordeste pelo m.1 (construído 
na Idade do Ferro e sucessivamente reutilizado), a sudeste pelo 
m.2 e a sudoeste pelo m.3 (cf. Tavares da Silva e Soares, 1997).

O Compartimento (=Locus) P10 apresentava uma planta apro-
ximadamente quadrangular (2,5m x 2,3m); pavimento argiloso 
integrando lajes dispersas de calcarenito; lareira de planta oval 

(1,1m x 0,6m) localizada nas proximidades do m.2, em fossa 
repleta de cinzas.

O Edifício B, da fase Chibanes IIIA, é dividido em quatro salas 
contíguas (Loci/Compartimentos R14, A11, T16 e D14) pela cons-
trução dos ms.6, 7 e 9. Tal como na fase Chibanes IIIA, possuía a 
entrada no lado sudeste, entre o m.10 e o m.11, a qual daria acesso a 
um vestíbulo (Locus/Compartimento C10), com 3,5m x 2m; a partir 
deste passava-se, por um lado, para o Locus/Compartimento A11 
(3,3m x 2,6m), e, por outro, através de vão situado entre os ms.8 e 
11, por escadaria apoiada em botaréu, para o Locus/Compartimento 
D14. Do Locus/Compartimento D14 (4,7m x 3,3m). A partir deste 
passava-se ao T16 (3,3m x 3,3m) por abertura existente na extremi-
dade do m.9, provida de soleira. Acedia-se ao Compartimento R14 
(4m x 3,3m). Por vão, igualmente com soleira de calcarenito, aberto 
na extremidade noroeste do m.6. 

Os pisos destas salas (C.2B), como os da fase Chibanes IIIA, 
eram de argila compactada e estruturados por lajes de calcarenito 

Fig. 16 - Chibanes. Fase IIIA. Planta dos Edifícios A, B e C.

Pilar
Poial em taipa
Cerâmica de lareira
Cinzeiro
Estrutura de combustão

Estruturas de outras 
cronologias

Sepultura em fossa
Estruturas da Fase IIIA

Entradas



Fig. 17 - Chibanes. Nº1 - Estrutura de 
combustão J17, de argila, da Fase IIIA. 
Foi parcialmente coberta por calçada 
(nº3) da Fase IIIB e parcialmente des-
truída pela construção do m.19 (nº2) da 
mesma fase. Foto Rosa Nunes, 2016.

Fig. 18 - Chibanes. C.3B (Fase IIIA), 
do Locus T16 com poial (Estr. A18), 
Edifício B. Ao fundo, soleira do vão 
existente no m.9 da Fase IIIB. Foto 
Rosa Nunes, 2012.

Fig. 19 - Chibanes. Edifício C. Locus F17. 
C.3B. Fase IIIA. Vista de oeste. Atenda-
-se ao declive da vertente norte, antes 
da escavação do Locus G20. Em primeiro 
plano, muro14, com porta interior, à 
esquerda. À direita muro 13, com poial 
da Fase IIIB, a ele adossado. À esquerda, 
muro 18, vendo-se o aparecimento do 
topo do muro 28, da Idade do Ferro. 
Foto de Rosa Nunes, 2016.
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Fig. 20 - Chibanes. Edi-
f i c a ç ã o  e m  s o c a l c o s , 
acompanhando o declive 
da vertente norte. Em pri-
meiro plano, Locus G20. 
Atenda-se ao poial  ou 
banco corrido ao longo do 
m.19, que na Fase IIIB sepa-
rou o Edifício C, em C1 e 
C2. Foto Rosa Nunes, 2016.

em geral dispersas (o Locus/Compartimento A11 apresentava dois 
pisos sobrepostos – Cs. 2B e 2C); possuíam lareiras: uma em cada 
um dos Loci/Compartimentos T16, D14 e A11 e duas no Locus/ 
Compartimento R14. Estas estruturas de combustão mostravam 
planta circular/ ovalada e, tal como já se tinha notado nas lareiras 
das ocupações sidéricas (fase Chibanes II) e nas da fase Chibanes 
IIIA, distribuíam-se por dois tipos: as constituídas por fragmentos 
de cerâmica na horizontal cobertos por nível de argila (Fig. 23) e as 
delimitadas por coroa de blocos de calcarenito.

No Locus/Compartimento R14 (C.2B) existia, no centro, bloco 
de calcarenito cilíndrico, provável base de poste destinado a supor-
tar a estrutura de cobertura; e, adossado ao m.1, um poial com 1,7m 
de comprimento e 0,4m de largura, delimitado por esteios de calca-
renito e preenchido por sedimento argiloso.

O Edifício C, na fase Chibanes IIIB, divide-se em dois indepen-
dentes (Fig. 21): C1, a sudoeste e C2, a nordeste. No Edifício C1 

mantêm-se os Loci/Compartimentos B20 e F17, que comunicam 
entre si, tal como na fase Chibanes IIIA, por vão aberto na extremi-
dade nordeste do m.14, mas agora servido por calçada exterior. A 
construção do m.19, na Fase IIIB, vai separar o Edifício C em dois, 
completamente independentes (C1 e C2). A entrada do Edifício C2 
será assegurada por vão lateral, aberto no m.21. 

No Locus/Compartimento B20, a C.2B, correspondente ao piso 
da fase Chibanes IIIB, foi quase totalmente destruída pela erosão.

Em conexão com o que restou dessa camada, registou-se um 
poial (Estr. A19) adossado ao m.12.

O piso da C.2B do Locus/Compartimento F17 é argiloso e inte-
grava algumas placas de calcarenito e uma lareira (Estr. E-F/17-18) 
ovalada (1,1mx0,79m), com placa de argila cozida sobre fragmen-
tos de cerâmica colocados horizontalmente. Adossado ao m.13, 
surgiu um poial construído com blocos de calcarenito.

O Edifício C2 apresenta-se constituído pelos Loci D3 e G20, 
em resultado da construção, na fase Chibanes IIIB, do m.22, 
de taipa sobre base de elementos pétreos (Figs. 21 e 22). O 
Compartimento D3, muito destruído pela erosão, conservou o 

piso (C.2B) somente no lado sudeste, o qual era argiloso e incor-
porava lajes de calcarenito dispersas.

No Locus/Compartimento G20, o piso da C.2B era tam-
bém argiloso com lajes dispersas de calcarenito e possuía duas 
lareiras (Estrs. H20 e I-J/19-20), ambas de planta circular (res-
pectivamente com 0,6m x 0,58m e 1m x 1,05m) e compostas por 
fragmentos de cerâmica e argila.

Na zona central do compartimento, cobrindo parcialmente a 
Estr. H20, mas pertencente ao mesmo horizonte de ocupação, foi 
implantada uma base de pilar, cilíndrica (0,75m x 0,7m de diâ-
metro) e de calcarenito. Adossado ao m.19 existia um poial com 
4,45m de comprimento por 0,45m de largura, estruturado por 
blocos de calcarenito e argila.

O recinto do Fortim Ocidental, da fase Chibanes IIIA, foi 
também segmentado na fase Chibanes IIIB, surgindo assim os 
Compartimentos A6, C3 e H2 (Fig. 25).

O Compartimento A6 (6m x 4m), no canto noroeste do antigo 
fortim e limitado pelas Ms. Ia (a norte) e Ib (a oeste) e pelos ms. 50 (a 
sul) e 49 (a nascente), possuía uma lareira ovalada (1,4m x 1,1m) no 
canto sudeste e um poial (1,5m de comprimento e 0,5m de largura) 
de alvenaria de blocos de calcarenito, adossado à face norte do m.50.

O Compartimento C3, subtrapezoidal (6,5m-4m x 3,5m), era 
limitado a norte pelo m.50, a este pelo m.51, a sul pela M.Ic e a 
oeste pela M.Ib. Era igualmente provido de um poial, adossado 
à M.Ib (3,5m de comprimento e 0,75m de largura) de alvenaria 
de blocos de calcarenito, e de uma lareira de planta subcircular 
(ca. 1m de diâmetro), situada no canto sudeste do compartimento. 

O Compartimento H2, não totalmente escavado em profun-
didade, seria rectangular e definido pelos ms.45, a norte, 46, a 
nascente (com abertura que permitia comunicação com o espaço 
situado a este) e 51 a oeste (não foi identificado o muro que o encer-
raria a sul). Possuiu um poial adossado à face nascente do m.51, 
muito destruído em comprimento e altura e com 0,7m de largura.

Fora do recinto muralhado do fortim, mas a ele adossado, foi 
construído, nesta segunda fase de ocupação romano-republicana, 
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o Compartimento A18. De planta trapezoidal (ca. 3,5m de lado), 
adossava-se a norte à M.Ic e era limitado a nascente pelo m.33, 
a sul pelo m.34, com porta de 1,25m de largura, e a oeste por 
prolongamento para sul da M.Ib, embora mais estreito (0,7m de 
espessura). A este último muro (m.55) adossava-se poial ou banco, 
a toda a largura do compartimento e com 0,5m de largura, cuja 
parede oriental era formada por pequenos esteios de calcarenito 
que suportavam placas do mesmo material colocadas horizon-
talmente. Na área central do compartimento existia uma base de 
poste, formada por bloco cilíndrico de calcarenito rodeado por 
elementos pétreos de menores dimensões.

A rocha aflorava no canto sudeste, isto é, na zona da porta. Esta 

possuía “soleira” de blocos justapostos, de calcarenito.
Também a Torre T7 sofreu, na fase Chibanes IIIB, uma seg-

mentação pela construção do m.38, perpendicular à M.VIIc, que a 
dividiu em dois compartimentos.

2.2.2.2. Zona oriental 

Nesta zona, com a construção do m.34, perpendi-
cular à M.X, a presumível Torre K16 foi segmentada 
na fase Chibanes IIIB (Fig. 15).

Surgiu, assim, o Compartimento M11.
De notar que este compartimento, tal como os 

4 A numeração dos muros da zona oriental é independente da da zona ocidental.

Fig. 21 - Chibanes. Fase IIIB. Planta 
dos Edifícios A, B, C1 e C2.

Pilar
Poial em taipa
Cerâmica de lareira
Cinzeiro
Estrutura de combustão

Entradas

Mó giratória

Talha in situ
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Fig. 22 - Chibanes, 2016. Edifí-
cio C2. Compartimento D3 com 
o m.22, da Fase IIIB que conserva 
restos de taipa, sobre base de blocos 
pétreos. Foto de noroeste. 

Fig. 23 - Chibanes, 2016. Fase IIIB. 
Compartimento D14, C.2B. Lareira 
constituída por fragmentos de cerâ-
mica cobertos por nível de argila. 

Fig. 24 - Chibanes, 2015. Edifício C1. 
C. 2C. Fase IIIB. Compartimento F17. 
Pormenor de mó giratória, in situ. 
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Estrutura de combustão

Poial

Base pétrea de poste

Reconstituição da fortificação romano-republicana

Estruturas de outras cronologias

Estruturas da Fase IIIB

Entrada

Fig. 25 - Chibanes. Planta do Fortim Ocidental. Fase IIIB.
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Compartimentos H10 e E18, estudados na mesma 
área e pertencentes também à fase Chibanes IIIB, 
revelaram funções não propriamente domésticas: 
os Compartimentos M11 e H10 poderiam ter fun-
cionado como armazéns; o E18 apresentaria um 
carácter industrial, pois albergava um forno talvez 
destinado à cozedura de pão.

O Compartimento M11, de área indeterminada, pois foi des-
truído pelo recuo da escarpa que limita a sul o Castro de Chibanes, 
possuía talvez planta rectangular e era limitado a noroeste pelo 
m.3, a nordeste pela M.X e a sudoeste pelo m.2. O pavimento 
era revestido por lajes de calcarenito sobre as quais repousavam 
numerosos fragmentos de cerâmica, muitos deles pertencentes a 
grandes contentores de armazenagem (Fig. 26).

É, possível, pois, que o Compartimento M11 tivesse funcio-
nado como armazém.

O Compartimento H10, contíguo, a sudoeste, ao M11, parece 
ter tido a mesma função; era limitado a noroeste pelo m.5 e a 
nordeste pelo m.2a; a sul foi destruído pela erosão relacionada 
com o recuo da escarpa meridional do castro; prolongava-se 
para sudoeste por área não escavada. Assentava sobre pavimento 
argiloso que repousava directamente sobre o substrato rochoso; 
existia, tal como no Compartimento M11, concentração de nume-
rosos fragmentos de cerâmica pertencentes, em grande parte, a 
contentores de armazenagem.

Para oeste da Torre K16, estende-se o estreito plateau a que 

Fig. 26 - Chibanes. Fase IIIB. Concentrações de fragmentos de recipientes cerâmicos no Comp. M11 (zona oriental). Foto Rosa Nunes, 2016. 

atrás nos referimos, o qual parece ter sido ocupado somente na 
fase Chibanes IIIB. A escavação aí realizada, e ainda não concluída, 
pôs a descoberto os Compartimentos E18, C-D/19, A-B/19, R16 e 
N16. O Compartimento E18, de planta rectangular (internamente 
com 2,2m x 1,4m), de orientação NW-SE, como a da Torre K16, 
adossou-se ao m.4 e era limitado pelos ms.4 (preexistente), 6 e 
7 (estes últimos com ca. 0,6m de espessura e de aparelho muito 
irregular, ao contrário do do m.4); continha um forno muito pro-
vavelmente de cozer pão, de planta triangular e construído em 
adobes, cuja câmara de combustão possuía internamente 1,2m x 
0,77m; a boca, virada a sudeste, tinha 0,3m de largura. Sobre o 
pavimento lajeado do que teria sido a casa do forno, encontrou-se 
(Q. F18, S. XXII) um elemento movente de mó manual giratória.

Os restantes compartimentos identificados na 
mesma área, todos de planta rectangular, encon-
tram-se incompletamente escavados, pelo que não 
serão tratados no presente estudo. Porém, desde 
já chamamos a atenção para o facto de oferecerem 
orientação diferente da das outras estruturas arqui-
tectónicas romano-republicanas escavadas quer no 
plateau da zona oriental quer na área residencial da 
zona ocidental.

Enquanto estas últimas têm orientação NW-SE, os 
Compartimentos C-D/19, A-B/19, R16 e N16 estão 
orientados N-S.
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Em síntese
Consideramos como mais relevantes os seguintes 

aspectos da organização do espaço construído:
1 – No final da Idade do Ferro ocorre a constru-

ção da fortificação constituída por muralha arciforme 
provida de bastiões semi-circulares que defendiam 
a encosta norte e os acessos pela crista da Serra do 
Louro, atingindo uma extensão de cerca de 200m, ao 
longo da qual se organizavam edifícios de planta rec-
tangular dotados de muros de adobes (ou taipa) com 
base de blocos pétreos ligados por argila. Estes edifí-
cios possuíam pavimentos de material argiloso sobre 
os quais existiam lareiras subcirculares em geral for-
madas por fragmentos de cerâmica sob capas de argila; 
a cobertura das casas seria de materiais perecíveis e 
suportada por postes presumivelmente de madeira 
que, em alguns casos, assentavam em base cilíndrica 
de calcarenito. 

2 – Na primeira fase da ocupação do Período 
Romano Republicano, isto é, em Chibanes IIIA, após 
a destruição das construções pré-romanas e a reutili-
zação de algumas delas, a estratégia defensiva muda 
radicalmente: abandonada a muralha que defendia 
o povoado como um todo, é construído um fortim 
na extremidade ocidental, no caminho de acesso pela 
crista da serra; na zona oriental é erguida uma torre 
que poderia ter integrado outro fortim ainda por esca-
var; ao longo do topo da vertente norte, a de mais fácil 
acesso, levantam um simples muro com a espessura 
de cerca de 0,6-0,7m, cuja finalidade principal seria 
delimitar a área habitada, mais do que defendê-la. 
Imediatamente a nascente do Fortim Ocidental são 
construídos grandes edifícios rectangulares ou qua-
drangulares, que poderiam ter sido utilizados como 
casernas de um contingente militar. Os novos edi-
fícios obedecem porém, e de um modo geral, aos 
mesmos padrões construtivos da fase sidérica: as pare-
des, os pavimentos, as lareiras, as coberturas, as bases 
cilíndricas pétreas dos hipotéticos postes são exacta-
mente como os de Chibanes II; a suposta novidade 
consiste na construção de poiais (ou bancos) ao longo 
de algumas paredes.

 3 – Com Chibanes IIIB, mantêm-se os referidos 
padrões arquitectónicos, mas assiste-se à comparti-
mentação sistemática dos edifícios de Chibanes IIIA, 
segmentação que ocorre não só nos espaços domés-
ticos, mas inclusivamente no interior do Fortim 
Ocidental e da Torre K16, da extremidade oriental 
do castro. Estaremos perante um momento da activi-
dade militar de menor intensidade acompanhada por 
aumento demográfico?
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Contextos Antropológicos do Castro de Chibanes

1. Introdução

No Castro de Chibanes foi detectado um esqueleto 
em conexão anatómica e, noutra área, vários ossos 
humanos conjuntamente com ossos não humanos. O 
esqueleto em conexão anatómica (datado estratigrafi-
camente do Período Romano Republicano, Fase IIIA) 
foi escavado, exumado e analisado antropologicamente 
no âmbito da última campanha arqueológica. Os ossos 
humanos recuperados conjuntamente com ossos 
não humanos (datados estratigraficamente quer do 
Período Romano Republicano, quer da Idade do Ferro) 
encontravam-se desarticulados (Soares, comunica-
ção pessoal), foram identificados por Cleia Detry (que 
realizou a análise zooarqueológica presente em outro 
capítulo desta monografia) e foram posteriormente 
analisados antropologicamente. A sua contextualiza-
ção deve ser consultada nesta monografia (cf. Cap. VI).

Este capítulo apresenta os dados funerários e paleo-
biológicos e uma breve discussão sobre os resultados 
da análise destes contextos.

2. Materiais e métodos 

Este estudo é baseado nos remanescentes osteoló-
gicos humanos provenientes de Castro de Chibanes 
(Palmela). Estes são constituídos por um esqueleto 
em conexão anatómica (indivíduo F3) bastante com-
pleto e um conjunto de aproximadamente 100 ossos/
fragmentos ósseos pós-cranianos recuperados con-
juntamente com ossos não humanos.

2.1. MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO, REGISTO E 
EXUMAÇÃO

A escavação do esqueleto F3 seguiu os mesmos 
critérios metodológicos que a escavação dos restan-
tes contextos. Não obstante, devido à especificidade 
da componente bio-antropológica foram adopta-
dos procedimentos e instrumentos específicos. Para 
escavação e remoção dos sedimentos que envolviam 
o esqueleto usaram-se teques de estanho e madeira, 
instrumentos de dentista e pincéis e/ou trinchas de 
diversas dimensões com cerdas suaves. O esqueleto foi 
exposto na sua totalidade, permitindo a sua completa 
observação e subsequente registo. Este dividiu-se em 
três fases: (i) registo escrito; (ii) registo fotográfico; 
(iii) registo gráfico.

O registo escrito (i) consistiu no preenchimento 
de uma “ficha de esqueleto”, onde foram anotadas 
informações funerárias e paleobiológicas. No registo 
fotográfico (ii) realizaram-se diversas fotografias que 
permitiram retratar aspectos funerários (p. ex.: posi-
ção do esqueleto e membros) e paleobiológicos (p. ex.: 
indicadores de idade à morte). O registo gráfico (iii) 
baseou-se em fotografias ortogonais que permitiram 
o posterior desenho digital.

Após o registo do indivíduo F3, os ossos foram 
exumados e ensacados individualmente ou por região 
anatómica, sendo acompanhados por uma ficha que 
referia a identificação do sítio arqueológico, a infor-
mação contextual estratigráfica e a identificação da 
região anatómica.
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2.2. MÉTODOS DE ANÁLISE FUNERÁRIA E 
PALEOBIOLÓGICA

Para a análise funerária do esqueleto F3 observou-se, 
por exemplo, o tipo de estrutura funerária, a pre-
sença/ausência de conexões anatómicas, a orientação 
do esqueleto, a posição do corpo, crânio e membros, 
e a presença/ausência de espólio funerário (Knüsel 
e Robb, 2016). Para estimativa do número mínimo 
de indivíduos (NMI) presentes no conjunto de ossos 
humanos recuperados conjuntamente com ossos não 
humanos inventariaram-se todos os ossos/fragmentos 
ósseos e calculou-se o elemento/região ósseo mais fre-
quente que foi, subsequentemente, usado para estimar 
o NMI (Knüsel e Robb, 2016).

A estimativa da idade à morte de todos os remanescen-
tes ósseos/dentários baseou-se no crescimento dentário 
(AlQahtani, Hector e Liversidge, 2010) e ósseo (Fazekas 
e Kósa, 1978). Como todos os ossos são de não adultos 
(ver detalhes abaixo), o sexo não foi estimado porque 
os caracteres sexualmente dimórficos mais fidedignos 
tipicamente utilizados para diagnose sexual desenvol-
vem-se mais tardiamente (Ferembach, Schwidetzky e 
Stloukal, 1980; Buikstra e Ubelaker, 1994). A potencial 
presença de patologias ósseas foi avaliada macrosco-
picamente (Aufderheide e Rodríguez-Martín, 1998; 
Ortner, 2003; Waldron, 2009).

3. Resultados

O indivíduo F3 foi depositado numa fossa simples e 
sem qualquer estruturação, encontrando-se em cone-
xão anatómica (Fig. 1). O esqueleto encontrava-se 
com o crânio orientado aproximadamente para SE 
e os pés para NO e depositado parcialmente sobre o 
seu lado esquerdo. A deslocação pós-deposicional dos 
ossos do membro superior esquerdo não permitiu a 
identificação da sua posição original de deposição. 
Apesar da deslocação pós-mortem do úmero direito, a 
posição do rádio e ulna direitos sugere que o membro 
superior direito se encontraria semi-flectido e com a 
mão próxima da região pélvica. Também se verificou 
alguma deslocação pós-mortem dos ossos dos mem-
bros inferiores. Não obstante foi possível verificar que 
se encontrariam flectidos. Embora tenha sido recupe-
rada uma concha de ostra que se encontrava junto ao 
crânio do indivíduo, não é possível afirmar que esta 
tenha sido depositada intencionalmente.

A maturação dentária (Tabela 1) do indivíduo F3 
indica uma idade à morte compreendida entre as 34 
semanas de gestação e 1,5 meses de idade pós-parto. 
O tamanho dos ossos pós-cranianos (Tabela 2) indica 
uma idade à morte de 40 semanas gestacionais, indi-
ciando um indivíduo perinatal (i.e., que terá falecido 

Fig. 1 - (A) deposição funerária; (B) inventário dos elementos ósseos do indivíduo F3, exumado de Castro de Chibanes. Os elementos 
ósseos cuja identificação não é conclusiva estão assinalados com um ponto de interrogação no diagrama B. Aos elementos inventariados 
no diagrama acrescem mais alguns fragmentos ósseos cuja identificação anatómica precisa não foi possível.

A B
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próximo do seu nascimento; Lewis, 2009). O sexo 
não foi estimado devido a esta baixa idade à morte. A 
análise macroscópica não revelou quaisquer proces-
sos patológicos.

O número mínimo de indivíduos presente no con-
junto de ossos humanos recuperados conjuntamente 
com ossos não humanos é de 3 (estimado através 
da repetição da região proximal do fémur esquerdo; 
Tabela 3). A idade à morte estimada neste conjunto 
é invariavelmente compreendida entre as 38 e as 40 
semanas de gestação. Os ossos que se encontram frag-
mentados e não permitem esta estimativa osteométrica 
aparentam, não obstante e através de uma análise 
macroscópica, ser morfologicamente compatíveis com 
esta estimativa. Devido a esta baixa idade à morte, o 
sexo não foi estimado. A sua observação macroscópica 
não revelou quaisquer indícios patológicos.

4. Discussão

No total recuperaram-se de Castro de Chibanes 
remanescentes osteológicos humanos de, no mínimo, 

quatro indivíduos (1 em conexão anatómica e 3 
provenientes de um contexto que continha conjun-
tamente ossos humanos e não humanos). O esqueleto 
F3 encontrava-se em posição primária, tendo sido 
depositado intencionalmente em fossa de inumação 
(i.e., sepultura). 

Os ossos humanos recuperados conjuntamente 
com ossos não humanos encontravam-se remexidos 
(Soares, comunicação pessoal, ver Cap. V). Todos 
apresentavam idades à morte muito homogéneas: 
entre as 34 semanas gestacionais e 1,5 meses pós-
-parto no caso do esqueleto F3; aproximadamente 
40 semanas gestacionais no caso dos ossos huma-
nos recuperados conjuntamente com ossos não 
humanos.

Esta composição paleodemográfica revela uma 
amostra populacional não natural, constituída exclu-
sivamente por indivíduos perinatais. Embora seja 
claramente atípica há exemplos de amostras popula-
cionais do período romano com distribuições etárias 
comparáveis noutras regiões como, por exemplo, 
Israel (Smith e Kahila, 1992) e Inglaterra (Mays, 

Dente Estágio de crescimento

Estimativa de idade à morte (AlQahtani, 

Hector e Liversidge, 2010)

Incisivo superior central Coroa 3/4 34 semanas - nascimento

Incisivo superior lateral Coroa 3/4 nascimento - 1,5 meses

Tabela 1 -  Estimativa da idade à morte (baseada no crescimento dentário) do esqueleto F3 proveniente de Castro de Chibanes.

Tabela 2 - Estimativa da idade à morte (baseada no tamanho ósseo) do esqueleto F3 proveniente de Castro de Chibanes.

Osso Lateralidade Osteometria (mm)

Estimativa de idade à morte (Fazekas e 

Kósa, 1978)

Clavícula Esquerda Comprimento máximo: 49,00 > 40 semanas

Fémur Direita Comprimento máximo: 76,00 40 semanas

Fémur Esquerda Comprimento máximo: 77,00 40 semanas

Ilíaco Direita Comprimento máximo: 35,50 40 semanas

Ilíaco Esquerda Comprimento máximo: 35,00 40 semanas

Rádio Esquerda Comprimento máximo: 55,00 40 semanas

Tíbia Direita Comprimento máximo: 66,00 40 semanas

Tíbia Esquerda Comprimento máximo: 66,00 40 semanas

Ulna Direita Comprimento máximo: 62,50 40 semanas

Ulna Esquerda Comprimento máximo: 62,00 40 semanas

Úmero Direita Comprimento máximo: 67,00 40 semanas

Úmero Esquerda Comprimento máximo: 67,50 40 semanas
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1993; Mays e Eyers, 2011). Estes casos têm sido 
interpretados como resultado de infanticídio, sendo 
argumentado que mortes de indivíduos em período 
de gestação ou de infantes (i.e., indivíduos com 
menos de um ano de idade; Lewis, 2009) resultariam 
em distribuições etárias mais dispersas e, conse-
quentemente, sem picos de frequência marcados em 
estimativas de idade à morte de, aproximadamente, 
40 semanas gestacionais (Smith e Kahila, 1992; Mays, 
2000; Mays e Eyers, 2011; Mays, 2014).

Alternativamente, há estudos que contestam a asso-
ciação entre estas composições paleodemográficas e o 
infanticídio (Millett e Gowland, 2015). Esses estudos, 
incluindo regiões como Inglaterra, Tunísia e França, 
relacionam estas composições demográficas com 
mortes naturais e tratamentos funerários específicos à 
idade (Norman, 2002; Halcrow, Tayles e Livingstone, 
2008; Dasen, 2009; Moore, 2009; Millett e Gowland, 
2015). Por exemplo, infantes eram frequentemente: 
inumados quando o rito funerário preferencial para 
outras idades era a cremação; depositados em áreas 
específicas das necrópoles ou até mesmo noutras 
áreas, como regiões habitacionais; depositados em 
ânforas, tégulas e ímbrices (Pearce, 2001; Norman, 
2002; Dasen, 2009; Millett e Gowland, 2015; Pereira 
e Albuquerque, 2018).

No Castro de Chibanes, a interpretação da razão 
para a formação desta amostra populacional não natu-
ral encontra-se condicionada pelo reduzido número 
de indivíduos, impossibilitando uma análise alargada 

da distribuição da idade à morte de indivíduos não 
adultos como a realizada, por exemplo, Mays (1993). 
Não obstante, de acordo com os estudos de Smith e 
Kahila (1992) e Mays (1993) esta composição pode-
ria relacionar-se com casos de infanticídio. Por outro 
lado, é também possível que este conjunto resulte de 
tratamento funerário específico à idade. Castro de 
Chibanes foi escavado extensivamente e não foram 
detectados mais contextos osteológicos humanos, 
sugerindo que esta concentração de indivíduos peri-
natais não resulta da organização espacial dentro de 
uma necrópole mas sim, possivelmente, da deposição 
intencional destes indivíduos perinatais em áreas fora 
de necrópoles.

Por fim, os ossos recuperados conjuntamente com 
ossos não humanos, podendo datar da Idade do Ferro 
(Fase II), e mais provavelmente da  Fase IIIA do 
Período Romano Republicano, como sucede com o 
esqueleto em conexão anatómica, deixam porém em 
aberto a sugestiva possibilidade de uma continuidade 
de práticas durante estes períodos. Neste contexto é 
interessante notar a continuidade de práticas funerá-
rias específicas a indivíduos perinatais e infantes entre 
fases finais da Idade do Ferro e o período Romano 
também em Inglaterra (Millett e Gowland, 2015).

Em suma, o conjunto osteológico humano prove-
niente do Castro de Chibanes apresenta características 
incomuns de extremo interesse que levantam várias 
hipóteses que estudos futuros procurarão avaliar mais 
detalhadamente.

Tabela 3 - Inventário dos ossos humanos recuperados conjuntamente com os ossos não humanos provenientes de Castro de Chibanes.

# Osso Região Lateralidade Osteometria (mm.)

Estimativa de 

idade à morte 

(Fazekas e 

Kósa, 1978)

Fase

1 Tíbia Proximal Esquerda Não observável Não observável Romano Republicano

2 Rádio Distal Direito Não observável Não observável Romano Republicano

3 Fíbula Distal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

4 Úmero Distal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

5 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

6 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

7 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

8 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

9 Osso longo Diáfise Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

10 Osso longo Diáfise Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano
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# Osso Região Lateralidade Osteometria (mm.)

Estimativa de 

idade à morte 

(Fazekas e 

Kósa, 1978)

Fase

11 Crânio Parietal? Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

12 Fémur Proximal Esquerda Não observável Não observável Romano Republicano

13 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

14 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

15 Fauna? NA NA Não observável Não observável Romano Republicano

16 Crânio Parietal? Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

17 Crânio Parietal? Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

18 Crânio Occipital? Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

19 Crânio Parietal? Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

20 Crânio Parietal? Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

21 Crânio Parietal? Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

22 Crânio Occipital? Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

23 Crânio Parietal? Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

24 Crânio Occipital (pars 
lateralis)

Direita Comprimento máx.: 25,90 38 - 40 semanas Romano Republicano

25 Úmero Completo Esquerda Não observável Não observável Romano Republicano

26 Escápula Completa Direita Largura máxima: 28,66 38 - 40 semanas Romano Republicano

27 Escápula Extremidade inferior Esquerda Não observável Não observável Romano Republicano

28 Clavícula Completa Direita Comprimento máx.: 44,75 38 - 40 semanas Romano Republicano

29 Vértebra Arco neural Direita Não observável Não observável Romano Republicano

30 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

31 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

32 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

33 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

34 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

35 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

36 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

37 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

38 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

39 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

40 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

41 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

42 Fémur Completo Direita Comprimento máx.: 73,75 40 semanas Romano Republicano

43 Fémur Completo Esquerda Comprimento máx.: 74,00 40 semanas Romano Republicano

44 Fíbula Completo Direita Comprimento máx.: 62,70 40 semanas Romano Republicano

45 Ilíaco Completo Direita Comprimento máx.: 35,75 40 semanas Romano Republicano

46 Ilíaco Completo Esquerda Comprimento máx.: 35,95 40 semanas Romano Republicano

47 Tíbia Completo Direita Comprimento máx.: 65,30 40 semanas Romano Republicano

48 Ulna Completo Esquerda Não observável Não observável Romano Republicano

49 Úmero Distal Esquerda Não observável Não observável Romano Republicano
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# Osso Região Lateralidade Osteometria (mm.)

Estimativa de 

idade à morte 

(Fazekas e 

Kósa, 1978)

Fase

50 Tíbia Distal Esquerda Não observável Não observável Romano Republicano

51 Fíbula Distal Esquerda Não observável Não observável Romano Republicano

52 Fíbula Diáfise Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

53 Fíbula Distal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

54 Osso longo Diáfise Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

55 Osso longo Diáfise Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

56 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

57 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

58 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

59 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

60 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

61 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

62 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

63 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

64 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

65 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

66 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

67 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

68 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

69 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

70 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

71 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

72 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

73 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

74 Costela Corpo Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

75 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

76 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

77 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

78 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

79 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

80 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

81 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

82 Costela Extremidade esternal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

83 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

84 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

85 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

86 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

87 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

88 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano

89 Costela Extremidade costal Indeterminado Não observável Não observável Romano Republicano
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Enterramentos infantis em espaço residencial

Cleia Detry identificou os primeiros ossos huma-
nos, desarticulados, pertencentes exclusivamente a 
infantes, ao estudar a fauna romano-republicana (Fase 
IIIA) da área residencial de Chibanes (Detry, Tavares 
da Silva e Soares, 2017), ossos esses provenientes 
de sepulturas desmanteladas quando da reorgani-
zação do espaço no início da Fase IIIB da ocupação 
tardo-republicana. 

Os ossos referidos, porque fora do âmbito do estudo 
faunístico, não foram então considerados. 

Durante a última campanha de escavações viria a 
ser descoberta uma sepultura de inumação em fossa 
simples (Enterramento F3), pertencente à Fase IIIA 
de Chibanes, com um indivíduo em posição primá-
ria, cuja idade à morte foi estimada em 40 semanas. 
Esta descoberta veio explicar o aparecimento dos 
ossos, atrás referidos, desarticulados, de crianças 
recém-nascidas.  

O estudo antropológico destes materiais, da autoria 
de Ricardo Miguel Godinho e Adriana Leite, pode ser 
consultado neste volume (Cap. IV).

Sepultura F3

Sector VII. Edifício C; Locus D3; Q. F3; C. 3B. 
Pequena fossa de contorno ovalado, com cerca de 57 
x 37 x 18 cm, aberta a partir da C. 3B (piso de argila 
amarelada), contra o muro 23, de direcção NW-SE, 
que, em parte, a estruturou. A fossa sepulcral cortou 
o piso da Idade do Ferro (C. 4B) e atingiu o topo do 
paleossolo (C. 5A), formado durante o abandono do 
sítio, entre a ocupação do Bronze antigo e a do final da 
Idade do Ferro (Figs. 1, 2 e 3). 

O indivíduo, de tenra idade, depositado em decú-
bito lateral esquerdo e em posição flectida, com a 
cabeça para SE e a face virada ao quadrante oeste, 
não foi aparentemente acompanhado de oferendas 
funerárias (Fig. 2). Na proximidade deste enterra-
mento (Locus D3, Q. D2, C. 3B) foi encontrado o 
único imbrex (Fig. 4) registado em toda a escava-
ção (fragmento distal, com 49,5 x 17 x 1,5 cm), que 
poderia ter feito parte da cobertura da sepultura F3, 
tipo de utilização observado no cemitério coevo 
da Rua dos Correeiros em Lisboa (Bugalhão et al., 
2013). Procedimento similar verificou-se igualmente 
em cronologia tardo-romana (Antunes-Ferreira, 
Cardoso e Encarnação, 2019, figs. 5 e 8).

Outros enterramentos 

O estudo antropológico dos já referidos ossos 
desarticulados (Cap. IV) contabilizou como NMI 
três crianças com idades compreendidas entre as 34 
semanas de gestação e 1,5 meses pós-parto. 

A distribuição espacial desses ossos permitiu, 
igualmente, individualizar três enterramentos, a 
que se junta um outro osso de braço, também de 
criança, inventariado posteriormente ao estudo 
antropológico, e registado na C. 4B, do Locus T16 
(Qs. S-T/17, Sector IV), do Edifício B, que corres-
ponderia provavelmente a um quarto enterramento 
(Fig. 1, Quadro 1). 

O conjunto de ossos desarticulados proveniente das 
C. 4A e C. 4B, da Idade do Ferro, poderá ser em parte 
atribuído a essa cronologia ou, mais provavelmente, 
à Fase IIIA, da ocupação romano-republicana (finais 
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do séc. II a.C. e 1º quartel do séc. I a.C.), tendo o seu 
aparecimento naqueles níveis resultado da destruição 
das respectivas fossas funerárias, que, como obser-
vámos na Sep. F3, poderiam atravessar o estrato da 
Idade do Ferro e atingir mesmo o paleossolo (C. 5A).

Em suma, temos assim nos Edifícios B e C inscrita, 
entre muitas outras, a função funerária, através da 
inumação de 5 crianças exclusivamente perinatais, 
que poderiam ser nados-mortos e/ou crianças que 
pouco tempo sobreviveram após o nascimento, sem 
patologias macroscopicamente reconhecidas, depo-
sitadas em fossas simples, sem oferendas funerárias, 
sob os pavimentos, e nas áreas mais interiores e escu-
ras dos edifícios. 

Em Castro Marim, foram registados 4 enterra-
mentos de recém-nascidos (40 semanas de gestação), 

3 em fossa e um em recipiente cerâmico, da II Idade 
do Ferro (séculos IV/III a.C.), desprovidos de espó-
lio tal como o indivíduo F3 de Chibanes. Porém, ao 
edifício de Castro Marim que recebeu os depósitos 
funerários, Ana Margarida Arruda (2005, p. 77-80) 
atribui funções cultuais, enraizadas na primeira Idade 
do Ferro, o que não se aplica aos nossos contextos. 

Os melhores paralelos para os enterramentos infan-
tis de Chibanes parecem-nos ser por agora algumas 
inumações da necrópole do Núcleo Arqueológico da 
Rua dos Correeiros (NARC) (Bugalhão et al., 2013), 
também desprovidas de oferendas e cuja cronologia 
se centra no século II a.C., podendo atingir o período 
augustano. No entanto, em Chibanes, não podemos 
falar de uma necrópole, mas de sepulturas ocasionais, 
associadas a comportamento funerário, que parece 

Fig. 1 - Planta com localização 
dos enterramentos.
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Fig. 2 - Reconstituição artística da sepultura F3, por Ana Isa 
Férias.

Fig. 3 - Plano da sepultura F3, em fossa simples, aberta a partir 
da C.3B, contra o muro 23. Sector VII. Edifício C. Locus D3, 
Q.F3, C.3B. 

confinado à fase de instalação do fortim romano. 
No entanto, o enterramento de crianças em espaços 
domésticos encontra-se amplamente documentado 
na Proto-história de Espanha (Olivier e Gómez, 1989; 
Beltrán Lloris, 1991a, b). Segundo Beltrán Lloris, 
“abundan los enterramientos infantiles por inhumación 

bajo los suelos de las casas y junto a las paredes, expli-

cándose esta circunstancia por la falta de personalidad del 

recién nacido [...] Esta práctica, que evidencia por otro 

lado una fuerte mortalidad infantil, fue norma común en 

la mayor parte de nuestras poblaciones ibéricas” (Beltrán, 
1991a, p. 16). Também na época romana era social-
mente tolerada essa práctica funerária, conforme foi 
assinalado por Plínio (N.H., VII, 16), caso esses infan-
tes tivessem falecido antes da primeira dentição. Em 
Freiria, observou-se que eram comuns as inumações 
de crianças recém-nascidas. A quase totalidade dos 
achados proveio das instalações do lagar da vila: 
oito crianças, de cronologia tardo-romana. As mais 
novas, até aos cinco meses de idade, foram inumadas 

em decúbito lateral, e com os membros flectidos, em 
fossa simples, que poderia ser coberta por imbrex, ou 
dentro de imbrex coberto por outro similar (Antunes-
Ferreira, Cardoso e Encarnação, 2019).

A longa diacronia do ritual de inumação infantil 
em fossa sob pavimento de habitações, que pode ser 
recuada até à Idade do Bronze médio, não explica, 
só por si, os enterramentos observados em Chibanes. 
Aparentemente, dentro das normas socialmente 
toleradas, esta realidade funerária periférica e ten-
dencialmente oculta(da) deve ser questionada em 
função do contexto socioeconómico que a produ-
ziu. No caso em estudo, não podemos deixar de nos 
interrogar sobre a condição social da mulher neste 
contexto supostamente de carácter militar, marcado 
desde logo pela coerção e pelo androcentrismo. 
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S. Locus Q. C. Espólio osteológico 
humano

1 indiv. IV B20 T20 3B/4A

ilíaco direito
ilíaco esquerdo
fémur direito

fémur esquerdo
tíbia esquerda

tíbia direita (fragmento 
distal)
fíbula

fíbula (fragmento)
úmero esquerdo 

(fragmento)
ulna (fragmento distal)

costelas (vários 
fragmentos)

vertebras (vários 
fragmentos)
metacarpos
metatarsos

ossos longos 
(fragmentos)

1 indiv.

V B20 B20 3B/4

tíbia
rádio

ossos longos 
(fragmentos)

costelas 

V B20 B20 3C

crânio (fragmento)
clavicula direita
escápula direita
úmero esquerdo

costelas (fragmentos)
vertebras (fragmentos)

1 indiv. IV R14 S/13-14 3B/4A costelas
1 indiv. IV T16 S-T/17 4B 1 osso (braço)*

Quadro 1 - Localização dos ossos humanos desarticulados , pro-
venientes de enterramentos infantis da Fase IIIA, desmontados 
durante a renovação do espaço ocorrida na Fase IIIB. Classificação 
de Ricardo Godinho e Adriana Leite.

Fig. 4 - Chibanes. Imbrex (fragmento distal). Sector VII. Edifício 
C. Locus D3, Q. D2, C.3B.

Fig. 5 - Chibanes. Fragmento distal de imbrex. Desenho de Teresa 
Rita Pereira. Foto de Rosa Nunes. 

* Informação de Cleia Detry.
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O estudo da fauna dos níveis da Idade do Ferro 
do Castro de Chibanes (Palmela, Portugal)

Introdução

Na continuação dos estudos de fauna realiza-
dos sobre os materiais recuperados no Castro de 
Chibanes este estudo completa a análise das várias 
cronologias de ocupação do sítio que foi habitado 
desde o Calcolítico ao séc. I a.C.. Tendo os restos 
faunísticos de Chibanes do período Calcolítico sido 
estudados por Pereira, Soares e Tavares da Silva 
(2017) e do período Romano Republicano por Detry, 
Tavares da Silva e Soares (2017).

O conjunto faunístico recuperado nos níveis da 
Idade do Ferro do Castro de Chibanes apresentam 
um conjunto relativamente numeroso de restos de 
vertebrados, dominado pelas espécies domésticas 
como o porco, cabra, ovelha e vaca. Com algum 
recurso a caça de grande e pequeno porte, casos do 
veado, coelho e perdiz.

Os invertebrados são, pelo contrário, escassos 
neste conjunto, com a presença de restos de bival-
ves e gastrópodes terrestres. Os resultados mostram 
assim alguma continuidade pelo período Romano 
Republicano no uso das espécies domésticas, mas uma 
certa descontinuidade no uso das espécies de inver-
tebrados e de mamíferos selvagens. Parece ser a fase 
de ocupação com maior uso de animais domésticos e 
menor dependência de recursos selvagens. Este tipo 
de resultados é concordante com outros da mesma 
época, mostrando que, provavelmente, alterações 
culturais e ambientais podem ter afectado igualmente 
sítios da mesma região (Fig. 1).

Contextos

No quadro da periodização da ocupação humana de 
Chibanes, a Idade do Ferro corresponde à Fase II, ou 
Chibanes II, sendo a Fase I do Calcolítico e Bronze 
antigo e a Fase III, do período Romano Republicano.

A Fase II, atribuível aos séculos III-II a.C., cor-
responde a um Ferro final provavelmente coevo 
ou subcontemporâneo dos primeiros momentos 
da ocupação romana da Península Ibérica, na con-
juntura geopolítica da Segunda Guerra Púnica. A 
longevidade daquela ocupação foi curta e a escava-
ção incidiu sobre área mais restrita que a do período 
Romano Republicano. 

Nos loci sidéricos melhor conservados foi possível 
distinguir dois horizontes de ocupação. Nos sectores 
ocidentais do castro, a presença sidérica, de carácter 
essencialmente doméstico, está representada pela C.4, 
por vezes subdividida em C.4A (fase de abandono), 
C.4B (piso de habitat), C.4C (derrubes, em geral de 
adobes), C. 4D (pavimento) e C. 4E (depósito de enchi-
mento e regularização, assente sobre paleossolo que 
separa o estrato da Idade do Ferro da sequência estrati-
gráfica do 3º milénio cal BC). Porém, nos loci H7 e P10, 
também da zona ocidental, as camadas de ocupação da 
Idade do Ferro correspondem às C.3A-3E e à C.3B, 
respectivamente. Os restos faunísticos são provenien-
tes dos ambientes domésticos até agora escavados (Fig. 
1), sem contextos específicos de lixeira, e, como tal, 
sujeitos, regra geral, a intenso pisoteamento, ao con-
trário da maior parte da amostra romano-republicana 

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 77-85
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Fig. 1 - Chibanes. Idade do Ferro. Distribuição da fauna.

Distribuições dos restos faunísticos 
recuperados nos níveis de ocupação da 
Idade do Ferro.

Cerâmica
Estr. de outras cronologias
Buraco de poste
Cinzeiro
Estrutura de combustão

Estruturas da Idade do Ferro

anteriormente estudada (Detry, Tavares da Silva e 
Soares, 2017); os artefactos associados eram sobre-
tudo fragmentos de recipientes cerâmicos de cozinha/ 
mesa e anfóricos. A amostra faunística agora estudada 
deverá ser interpretada como expressão qualitativa-
mente representativa, mas numericamente reduzida, 
do consumo de carne (face à limpeza mais ou menos 
regular dos espaços habitacionais).

No que concerne à arquitectura, a ocupação da 
Idade do Ferro revelou uma muralha guarnecida 
por bastiões semi-circulares, que defendia as encos-
tas norte e noroeste. Ao longo dessa muralha, no 
espaço intramuros, foram construídos edifícios de 
planta rectangular, geminados, com muros de emba-
samento pétreo e parte superior de adobes ou taipa. 
Os pavimentos eram de argila compactada, estru-
turada por lajes de calcarenito, em geral dispersas. 
Cada compartimento possuía uma ou mais lareiras 
(não necessariamente de uso com comitante) distri-
buídas por dois tipos: as mais frequentes, planas e 
subcirculares, constituídas por grandes fragmentos 
de recipientes cerâmicos dispostos horizontalmente 

e cobertos por capas de argila; raramente, em cuvette 
pouco profunda, por vezes circundada por pequenos 
blocos pétreos. A cobertura das construções, muito 
provavelmente de uma única água, acompanhando o 
declive topográfico, seria constituída por materiais de 
natureza vegetal. 

Metodologia

Foi realizado inventário completo dos materiais fau-
nísticos recuperados nos níveis da Idade do Ferro do 
Castro Chibanes. Estes restos foram, sempre que possí-
vel, identificados ao nível da espécie, género ou família 
e a metodologia utilizada foi idêntica à utilizada para 
os níveis republicanos definidas em Detry, Tavares da 
Silva e Soares (2017). Os fragmentos sem identificação 
taxonómica foram categorizados por tamanho: macro-
fauna (porte de vaca, veado ou cavalo), mesofauna 
(porte de ovelha, cabra, porco) e microfauna (coelho/
lebre, rato, anfíbios). Os restantes, sem características 
que permitissem categorizar o tamanho, foram regista-
dos como indeterminados. 
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Registaram-se os invertebrados quando estava pre-
sente apenas um fragmento, a charneira (bivalves) 
ou abertura da concha (gastrópodes). Nos vertebra-
dos foram registados ainda o osso (ex.: úmero, fémur, 
astrágalo, etc.) e a parte do osso (ex.: distal, proximal, 
diáfise, fragmento, etc.). Nos dentes foram ainda utili-
zadas escalas de padrão de desgaste. Para os suídeos e 
gado bovino recorremos à escala Grant (1982) e, para a 
ovelha e cabra, à escala de Payne (1987).

Quanto à osteometria, seguiram-se os critérios defi-
nidos por Von Den Driesch (1976).

Resultados e discussão

Registou-se um total de 2349 restos de fauna pro-
venientes dos níveis da Idade do Ferro do Castro de 
Chibanes (ver tabela 1). Consideravelmente menos do 
que nas fases I e II do período Romano Republicano 
(Detry, Tavares da Silva e Soares, 2017) onde foram 
encontrados cerca de 15000 restos, um pouco mais do 
que nas fases anteriores de ocupação do Calcolítico 
(Pereira, Soares e Tavares da Silva, 2017). Estes restos, 
tal como nos restantes períodos, parecem ter resultado, 
na sua grande maioria, de desperdícios alimentares, 
decorrente da atividade doméstica humana. Não sendo 
de descartar a hipótese de factores demográficos terem 
contribuído para a menor dimensão da amostra agora 
estudada relativamente à romana republicana, outras 
causas como as diferentes áreas escavadas e distintas 
funcionalidades dos contextos de origem devem ser 
invocadas, como anteriormente referimos. 

A principal diferença dos materiais recuperados nos 
níveis da Idade do Ferro é a quase ausência de res-
tos de invertebrados. Nos períodos subsequentes os 

moluscos, cefalópodes e gastrópodes estão presentes 
no conjunto com mais de 2000 elementos, sendo os 
bivalves e gastrópodes bastante abundantes, demons-
trando a utilização dos recursos aquáticos disponíveis 
a poucos quilómetros nos estuários do Sado e Tejo. 

Nos níveis do Calcolítico registaram-se mais 6000 
restos de invertebrados (Coelho, 2014) pelo que é a 
fase com maior dependência dos recursos aquáticos.

Os poucos elementos encontrados reportam-se a 
três fragmentos de Mytilus edulis (mexilhão) e 19 de 
Ruditapes decussata (ameijoa). Um fragmento erodido 
de um molusco não identificado parece ser parte de 
um búzio, mas o pequeno tamanho e erosão acen-
tuada não permitiram uma identificação. O único 
gastrópode confirmado são seis restos de pequenos 
gastrópodes terrestres, uma concha inteira e os res-
tantes fragmentos. Neste caso a concha é muito frágil, 
sendo normal a fragmentação destes elementos. Estes 
pequenos gastrópodes são semelhantes a Candidula 
sp., um taxa frequente ainda hoje. Neste contexto 
não podemos excluir que se trate de elementos intru-
sivos, dada a sua escassez no conjunto arqueológico 
mas também porque este tipo de animais usam pre-
ferencialmente, para se esconder, estruturas húmidas 
e ricas em matéria orgânica. Zonas de lixeira são as 
zonas preferenciais para estas espécies.

É realmente de notar a ausência de exploração de 
recursos tão óbvios que são claramente aproveitados 
no Calcolítico e período Romano (Soares, 2014; 
Detry; Tavares da Silva, 2016a; Detry, Tavares da 
Silva e Soares, 2017) e medieval (Fernandes, Cardoso 
e Detry, 2012). Mas a ocupação da Idade do Ferro 
parece ser de menor amplitude na área da exploração 
dos recursos. Esta tendência também é notada em 

Fase II - Idade do Ferro Fase IIIA - R. Republicano Fase IIIB - R. Republicano

N % N % N %

Gastropoda 8 0,3% 772 13% 1263 13%

Bivalvia 22 0,9% 1929 33% 3240 33%

Cephalopoda 0 0,0% 1 0,02% 1 0,01%

Crustacea 0 0,0% 64 1% 161 2%

Teleostei 7 0,3% 52 1% 60 1%

Testudines 0 0,0% 1 0,02% 0 0%

Mammalia 387 16,5% 684 12% 896 9%

Aves 10 0,4% 25 0,4% 60 1%

Indeterminados 1915 81,5% 2368 40% 4088 42%

2349 5896 9769

Tabela 1 – Resumo dos Número de Restos pelas principais classes identificadas no Castro de Chibanes.
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na maioria bastante fragmentada, dificilmente apre-
senta estas características distintivas e fiáveis. Em 
alguns casos conseguimos classificar por tamanho, 
mas a maioria (34% - 782 restos) mantinha aspectos 
incaracterísticos e por isso foram classificados como 
indeterminados. Nos níveis da Idade do Ferro parece 
existir uma maior percentagem de indeterminados, 
o que pode resultar de um maior grau de erosão ou 
pisoteamento destes elementos. É possível ainda que 
tenham sofrido processos de limpeza ou destruição. 

Os restos de mesofauna parecem ser mais fre-
quentes (32%) nesta cronologia, o que pode estar de 
acordo com a maior percentagem de restos de porco.

Os restos de microfauna são quase insignificantes, 
com um único osso de possível Mus musculus, um 
rato do campo, naturalmente associado à actividade 
humana. 

Quanto aos restos de macrofauna rondam os 15%, 
semelhante ao observado na primeira fase do período 
Romano Republicano, mas metade do identificado 
na segunda fase do mesmo período (ver tabela 2).

De facto, o Bos taurus (gado bovino) e Cervus elaphus 
(veado), duas espécies de grande porte, são menos fre-
quentes, com apenas 35 e 18 restos respectivamente.

Fig. 2 - Rádio proximal de Morus bassanus (Alcatraz) recuperado 
nos níveis da Idade do Ferro do Castro de Chibanes.

Lisboa (Detry, Cardoso e Bugalhão, 2016b) em que 
não só as utilizações dos recursos aquáticos situados 
ainda mais perto não são muito aproveitadas nem as 
espécies selvagens, sendo a economia familiar sobre-
tudo dependente dos animais domésticos.

A grande maioria dos restos pertence assim a ver-
tebrados. O grupo mais pequeno apresenta apenas 
sete restos (menos de 1% da amostra) - os peixes, com 
cinco ossos não identificados e duas mandíbulas iden-
tificadas como pertencendo a sparídeos, peixes ainda 
hoje frequentes na baía de Setúbal. Mais uma vez os 
recursos aquáticos não são representativos neste con-
texto. Nos períodos anteriores e posteriores os peixes 
também não se afiguram muito mais abundantes.

As aves também se apresentam muito pouco 
abundantes, tal como nas restantes cronologias, 
com percentagens inferiores a 1%. No contexto aqui 
estudado contamos com apenas dez ossos identifica-
dos. Nomeadamente um úmero e dois tibiotarsos de 
galiforme indeterminado, um fémur e um tibiotarso 
de perdiz-vermelha (Alectoris rufa), um pequeno 
galiforme selvagem ainda hoje muito frequente 
em Portugal e apreciado na alimentação. E ainda 
uma ulna e um tibiotarso de anatídeo de médias 
dimensões, possivelmente um pato-real (Anas cf. 
platyrhynchos), muito provavelmente selvagem.

Foi ainda encontrado um osso de Morus bassanus 
(Alcatraz – Fig. 2), ainda hoje comum na costa atlân-
tica. Sendo uma ave de grandes dimensões, pode 
atingir um metro de comprimento e dois metros 
de envergadura (Mullarney et al., 2003). Esta espé-
cie é encontrada, também em níveis sidéricos, em 
Castro Marim (Davis, 2007) e Monte Molião (Detry 
e Arruda, 2013). Também nos níveis Calcolíticos de 
Chibanes se encontram três elementos desta espécie 
(Pereira, Soares e Tavares da Silva, 2017).

A grande maioria dos elementos – 82% - foram 
classificados como vertebrados sem identificação 
taxonómica, num total de 1915 ossos (ver tabela 
1). Uma percentagem mais elevada que nas fases 
seguintes. Este peso excessivo de vertebrados sem 
taxonomia deve-se sobretudo à ausência de inver-
tebrados. Se verificarmos os dados da tabela 2, 
apenas com os resultados relativos aos vertebrados, 
observamos que não foi possível identificar uma 
proporção muito semelhante de restos.

Os ossos, para serem identificados ao nível da 
espécie, género, família ou ordem devem apresen-
tar partes anatómicas que os permitam relacionar 
com características morfológicas de determinados 
taxa. A diáfise de ossos longos, costelas, vértebras, 
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Mesmo em relação às partes do esqueleto, no caso 
dos bovinos, estão sobretudo representadas par-
tes com menos carne, como do crânio (mandíbula 
e dentes), metápodes e falanges, parecendo indicar 
que talvez a parte com maior relevância alimentar 
tenha sido transportada para outro sítio, dentro ou 
fora de Chibanes. O veado, para além de ser ainda 
menos frequente, apenas apresenta restos de metá-
podes, falanges, mas acrescenta ainda um rádio, uma 
escápula e uma pélvis. É ainda de notar que dos 18 

restos, três pertencem a fragmentos de haste. Neste 
caso, estas podem ser recolhidas na natureza, pro-
venientes de machos que largaram as hastes após a 
época do cio, o que acontece anualmente.

Apenas um dente inferior e um metacarpo de 
equídeo foi encontrado, não tendo sido possível dis-
tinguir se pertenceu a burro ou cavalo dado que a 
face oclusal do dente se apresentava mal preservada. 
Ainda que as pequenas dimensões do osso longo 
apontem para a espécie asinina.

 

Chibanes  

Fase II - Idade do Ferro

Chibanes 

Fase IIIA - R. Republicano

Chibanes 

Fase IIIB - R. Republicano

 NRD NMI NRD NMI NRD NMI

 N % N N % N N % N

Teleostei 5 0,2%  26 0,8%  39 0,8%  

Sparidae 2 0,1%  22 0,7%  21 0,4%  

Condrichthies 0%  2 0,1%     

Mylyobatis aquila 0%  2 0,1%     

Testudines 0%  1 0,03%     

Bos sp. 35 2% 1 52 1,7% 2 176 3,4% 6

Ovis/Capra 130 6% 4 250 8,0% 6 81 1,6% 6

Ovis aries 3 0,1%  15 0,5%  5 0,1%  

Capra hircus 10 0,4%  18 0,6%  20 0,4%  

Sus sp. 105 5% 2 137 4,4% 3 141 2,8% 4

Cervus elaphus 18 1% 1 70 2,2% 3 117 2,3% 2

Equus sp. 2 0,09% 1 1 0,03% 3 6 0,1% 1

Oryctolagus cuniculus 83 4% 6 140 4,5% 9 345 6,8% 22

Meles meles  0%   0,0%  1 0,02% 1

Canis lupus  0%   0,0%  1 0,02% 1

Rattus rattus  0%  1 0,03%  1 0,02% 1

Arvicola sp./M. musculus 1 0,04% 1 1 0,03% 1 2 0,04% 1

AVES 1 0,04%  6 0,2%  11 0,2%  

Galiformes 3 0,1% 1 2 0,1% 1 2 0,04% 1

Gallus domesticus 1 0,04% 1 3 0,1% 1 3 0,1% 1

Alectoris rufa 2 0,1% 1 12 0,4% 1 41 0,8% 3

Anas sp. 2 0,1% 1 2 0,1% 1 3 0,1% 1

Morus bassanus 1 0,04% 1       

Macrofauna 356 15%  395 12,6%  1437 28,2%  

Mesofauna 748 32%  905 28,9%  1157 22,7%  

Microfauna 29 1%  21 0,7%  33 0,6%  

Indeterminado 782 34%  1047 33,4%  1461 28,6%  

Total 2319 1  3131 1 31 5104 1 51

Tabela 2 – Número total de restos de vertebrados por grupo taxonómico e grupos de tamanhos dos níveis da Idade do Ferro e do Período 
Romano Republicano do Castro de Chibanes.
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Em 143 ossos e dentes que pudemos classificar 
como Caprinae (ovelha e cabra), um calcâneo, um 
metacarpo e um metatarso foram classificados como 
Ovis aries e um chifre, dois úmeros, um calcâneo e 
duas mandíbulas classificados como Capra hircus. 
Assim parece que a cabra seria preferida na alimen-
tação destas pessoas.

Os suídeos (Sus sp.) estão representados por 105 
restos. Na maioria não nos foi possível distinguir com 
certeza se se trata de porco ou javali, mas o pequeno 
tamanho dos ossos parece apontar sobretudo para a 
espécie doméstica. Apenas um úmero e um astrágalo 
providenciaram medidas, em que a largura da tróclea 
apresentava 30,8 mm; a altura do segundo apresen-
tava 37,8 mm, ambas compatíveis com o porco.

Tanto os suínos como os caprinos tinham a maioria 
do esqueleto representado neste conjunto, mostrando 
que seriam certamente preparados e consumidos no 
povoado (tabelas 3 e 4).

O terceiro grupo taxonómico mais frequente é o coe-
lho (Oryctolagus cuniculus), com 83 restos, mas ainda 
assim com uma percentagem de restos inferior às fases 
subsequentes, demonstrando que a caça de coelho-
-bravo seria talvez menos relevante em época sidérica.

Em relação ao perfil de idades destes animais, a 
amostra era demasiado pequena para fornecer dados 
relevantes em relação ao desgaste de dentes, com pou-
cos dentes a produzirem informação. Ao analisar-se 
o estado de fusão dos ossos longos é possível perce-
ber que os ossos de bovinos se apresentavam todos 
fundidos com uma única excepção. Pelo contrário os 
suínos apresentavam 36% de ossos não fundidos e os 
caprinos cerca de 40%. Sendo que os suínos são ape-
nas abatidos para obter carne, podemos pensar que a 
percentagem elevada de juvenis nos caprinos aponta 
também para o consumo da carne como a utilidade 
primária da ovelha e cabra neste contexto. 

O veado não apresentava ossos de indivíduos juve-
nis e o coelho apresentava uma percentagem inferior 
a 1%. As pessoas teriam como foco as presas maiores 
com mais carne e evitariam os juvenis no contexto da 
actividade cinegética.

Numa última referência ainda aos bovinos foi 
encontrada uma falange I compatível com as medi-
das para auroque obtidas por Driesch e Boessneck 
(1976) para o Zambujal. Na Fig. 3 podemos obser-
var uma Falange I de auroque e outra da espécie 
doméstica, ambas encontradas nos níveis sidéricos 
de Chibanes, observando-se uma clara diferença no 
tamanho, com a espécie selvagem muito maior. Na 
Fig. 4 podemos observar as medidas do comprimento 

total (GLpe) e largura da articulação proximal (Bp) 
das mesmas falanges. As medidas de GLpe acima 
dos 70mm podem ser atribuídas a auroque. Assim, 
uma corresponde ao tamanho de um auroque e outra 
enquadra-se na espécie doméstica. 

De facto, já Cardoso (2002) refere a sua presença 
nos níveis da Idade do Ferro da Sé, no centro de 
Lisboa. Sendo o único resto reportado para este 
período em Portugal, estimou-se que a espécie sel-
vagem se teria extinguido algures na Idade do Ferro, 
dada a sua raridade neste período e ausência no 
período Romano. Esta descoberta mostra possivel-
mente um dos últimos auroques da Península Ibérica 
em Chibanes. Talvez as últimas manadas desta espé-
cie sobreviveram nas planícies entre o Sado e o Tejo. 
Futuras datações directas serão necessárias para con-
firmar a sua cronologia.

Fig. 3 - Falange I completa de Bos taurus (gado bovino) à esquerda 
e de Bos primigenius (auroque) à direita, encontradas nas camadas 
datadas da Idade do Ferro do Castro de Chibanes.
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 B OC OVA CH SUS CEE EQ ORC MUS MAC MES MIC IND

ESQUELETO 
CRANIAL

             

Haste/Chifre 7   1  3        

Crânio     4      37 2 1

Maxilar     5     1 4   

Mandíbula 2 2   4   3  2 4   

Dentes 12 47  6 21 3 1 8   2   

Hióide           1   

ESQUELETO 
AXIAL

             

Áxis  2         1   

Costelas          35 200 7  

Esterno          1 1   

Vértebras          16 47 1  

V. Cervicais          2 7   

V. Toráxicas          5 12   

V. Lombares          5 16   

V. caudal           1   

MEMBRO 
ANTERIOR

             

Escápula     4 1  3  7 27   

Úmero  2  2 4   11   7   

Rádio  11   4 2  10  1 1   

Cúbito 1 3   3   7  4 1   

Capitato-
Trapezóide

1             

Semi-lunar  2            

Escafóide 1             

Carpo     1         

Metacarpo  4 1  3 2 1       

MEMBRO 
POSTERIOR

             

Pélvis  11   2 1  15  3 5   

Fémur  5   1   7  4 7   

Tíbia 1 8   5 1  8   4   

Fíbula     5         

Calcâneo  3 1 1 5   2      

Astrágalo 1 5   3         

Tarso 1             

Metatarso 2 2 1  7 2  9      

Metápode  3   11      2   

Falange I 2 14   6         

Falange II 2 4    3        

Falange III 2 2   7         

Ossos longos          123 311 19  

Ossos indet.          147 50  781

TOTAL 35 130 3 10 105 18 2 83 0 356 748 29 782

Tabela 3 – Número de restos por partes do esqueleto dos mamíferos recuperados nos níveis da Idade do Ferro do Castro de Chibanes. 
B – Bos sp., OC – Ovis/Capra, OVA – Ovis aries, CH – Capra hircus, S – Sus sp., CEE – Cervus elaphus, EQ – Equus sp., ORC – Oryctolagus 
cuniculus, MUS – Mus musculus, MAC – Macrofauna, MES – Mesofauna, MIC – Microfauna, IND – Indeterminado. 
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Fig. 4 - Medidas em milímetros da Falange I de Bos sp. recuperadas 
em Chibanes e datadas da Idade do Ferro. As medidas seguem 
os critérios de Driesch (1976): GLpe – Altura da falange, Bp – 
Largura da articulação proximal.

Zambujal - Calcolítico (Driesch e Boessneck, 1977);
Chibanes - Idade do Ferro.

 B OC CH SUS CEE EQ ORC

DENTES SUPERIORES        

i    1    

I    2   1

C    1    

dp4 1       

PM 2 3   1   

P2  1      

P3  1      

P4     1   

M 1 23   1   

DENTES INFERIORES        

i  1  3    

I 2 3  1    

C    2    

dp1    1    

dp2   1 1    

dp3   2 2    

dp4  1 2 2    

PM        

P2  2      

P3 1 1  1    

P4  1      

M1   1     

M3  1      

M1/2  3  1    

M 2 2     7

DEN-FG 3 4  3  1  

Total 12 47 6 21 3 1 8

Tabela 4 – Número de restos de dentes recuperados nos níveis da Idade do Ferro do Castro de Chibanes. B – Bos sp., OC – Ovis/Capra, 
OVA – Ovis aries, CH – Capra hircus, S – Sus sp., CEE – Cervus elaphus, EQ – Equus sp., ORC – Oryctolagus cuniculus.

Conclusão

O conjunto osteológico faunístico recuperado nos 
níveis da Idade do Ferro de Chibanes parece apre-
sentar uma situação de dependência das espécies 
domésticas de médio porte como a cabra, ovelha 
e porco e menos em gado bovino, situação que se 
altera progressivamente nas fases seguintes da ocu-
pação romana republicana. A caça de grande porte 
afigura-se ser uma actividade muito pouco relevante 
e mesmo a de pequeno porte, atestada pela presença 
de coelho-bravo e perdiz, é menos relevante que no 
período Romano Republicano.

A ocupação sidérica de Chibanes parece ser 
caracterizada por um ambiente de dependência de 
recursos alimentares de âmbito essencialmente local, 
com poucas movimentações regionais. Impõe-se 
demonstrar, por análise radiométrica, a presumível 
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descoberta, que seria excecional, de um osso per-
tencente a um dos últimos auroques conhecidos na 
Península Ibérica.
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Genomic analysis of cattle from the Roman 
Republican fortification of Chibanes, Palmela, 
Portugal

Introduction

Many different perspectives are already docu-
mented about how and what did the Roman Empire 
change in its extensively conquered territories. It is 
undeniable that the Romans had an enormous impact 
all over Europe, and this can be observed to this day, 
as they shaped fundamental characteristics of the 
regions they occupied, including the language (Lloyd, 
1989; Stehling, 2013). In this study we will investi-
gate one aspect of the Roman way of life: their cattle.

This study aims to understand the relationship 
between cattle raised by the Romans in a fortifica-
tion from the 1st and 2nd century BC, i.e. the Roman 
Republican period, and their extant counterparts. 
The fortification in focus is Castro de Chibanes, a 
settlement located in Palmela, Portugal. This report 
will introduce background information about the 

Early Roman occupation in Europe, the faunal 
assemblages from this period and how cattle changed 
(based on osteometry), as well as the relevance of 
archaeogenomic data to give further insight to ques-
tions that zooarchaeological work cannot answer. 
It will also provide an overview of the molecular 
methods used in the analysis of cattle remains from 
Chibanes. These data will be interpreted in comple-
ment to the osteometric information available for 
cattle from Roman times in the Iberian Peninsula. 
This study will present the results from both the 
archaeogenomic and zooarchaeological approaches 
in an attempt to answer questions such as if cattle 
were improved by the Romans, and if new stock car-
rying specific maternal lineages were introduced in 
this site.

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 87-102
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ZOOARCHAEOLOGICAL CONTEXT

The Roman Empire is known to have been one of 
the greatest empires in the history of humankind. 
During its prime, it dominated areas in three differ-
ent continents. It was well organized and efficient in 
connecting its many territories, maintaining commu-
nications and trade between them, and enlarging the 
economy, which made it so successful (Soto, 2013). 

Archaeological findings suggest that, since the Punic 
Wars in the 3rd - 2nd centuries BC, contacts between the 
Iberian Peninsula and the Roman Empire increased. 
The occupation became well-established during the 
second half of the 2nd century BC as Lusitania became 
part of the province of Hispania Ulterior. In 27 BC 
Caesar Augustus turns it into the province Lusitania et 

Vettones, and names its capital Emerita Augusta, today 
Mérida (Valenzuela-Lamas and Detry, 2017).

The study of faunal remains is highly relevant: 
new genomic tools combined with zooarchaeological 
information are starting to yield valuable data about 
the domesticated animals raised by the Romans and 
on how the trade of livestock occurred during the 
Roman period (Colominas and Edwards, 2017).

FAUNAL ASSEMBLAGES FROM ROMAN CONTEXTS

With the military advances and the creation of set-
tlements and commercial routes during the Roman 
period, changes in animal consumption in the con-
quered areas probably occurred, which relates to 
differences in the types of animals that were exploited. 
In the historical sites, zooarchaeologists character-
ize the frequencies of the different livestock species 
found, which gives important information on which 
species were more numerous in those settlements and 
about their exploitation.

From the different faunal assemblages character-
ized, dated to the Roman period, there are species that 
are common across the different areas of the Empire, 
including: domesticated animals, such as sheep, cattle 
and pigs; smaller and bigger game, such as deer, rab-
bits and birds; and seafood (Ureña et al., 2021; Detry, 
Tavares da Silva and Soares, 2017).

During the first millennium BC, before the Roman 
conquest, cattle frequencies decreased in differ-
ent parts of the Empire, such as Denmark (Wells 
and Randsborg, 1993), Britain (Hambleton, 1999; 
Albarella, 2007), and France (Columeau, 2003). As 
for Italy, a decrease in cattle frequencies was also 
observed between the Middle (17th – 14th century BC) 
and the Final Bronze Age (1150-950 BC).

In contrast, during the Roman occupation in 
the Western Roman Empire, e.g. Roman Britain, 
Germany and Gaul (King, 1984) (but also in other 
places in the Western Mediterranean, such as 
Mallorca (Valenzuela et al., 2013), there was a gener-
alized increase of both cattle and pig remains. Some 
explanations revolve around the cultural and politi-
cal differences that were introduced by the Romans, 
as they probably had different requirements for cat-
tle production and diet preferences (Albarella, 2007; 
King, 1999). Although there was a general increase, 
the case was not the same everywhere, as in Italy there 
was still a higher frequency of pig remains, which is 
not observed for the rest of the Empire. This probably 
means that different ways of life co-existed during 
Roman times. In fact, King (1984) proposed that the 
“cattle pattern” observed for Britain was characteristic 
of Germany and northern Gaul.

As for regions such as southern Gaul and the Iberian 
Peninsula, the influence came mainly from Italy. In 
some places of Iberia, specifically in Roman Spain 
(Colominas, 2013; Eres, 2017), the faunal assemblages 
reveal that pigs were more numerous than other 
domestic species. This contrasts with other Iberian 
sites where goats, sheep and cattle continued to be 
more frequent, probably related with changes in local 
production since cattle represents a small proportion 
of Italian Republican faunal assemblages (Valenzuela-
Lamas and Albarella, 2017).

As for present-day Portugal, there were no signifi-
cant changes as it seems the Romans adapted to what 
was already available in the area, that is: domesticated 
animals such as sheep; wild species, such as deer; or 
molluscs in sites like Chibanes closer to aquatic eco-
systems (Davis, 2006; Detry, Tavares da Silva and 
Soares, 2017; Valenzuela-Lamas and Fabião, 2012).

OSTEOMETRIC STUDIES OF ROMAN CATTLE

Did animal husbandry practices change under the 
Roman influence? Did the Romans try to improve cat-
tle available in the regions they occupied or introduced 
new stock? To answer these questions, zooarchae-
ologists use a way of comparing cattle from different 
periods across time, i.e. osteometric measurements. 
These measurements characterize bone sizes (e.g. 
lengths and widths), and shape. It allows to determine 
differences in cattle size and also other information, 
such as frequency of males vs females.

Larger body sizes can be seen as a desirable char-
acteristic as it is usually associated with more labour 
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force and more meat. Yet, larger animals might 
not adapt to harsher climates and situations, as 
they require more resources for their maintenance 
(Valenzuela-Lamas and Albarella, 2017). For exam-
ple, in some places, an increase in the size of cattle was 
observed during Roman times: in Great Britain, sev-
eral different sites revealed larger cattle sizes (Dobney, 
Jacques and Irving, 1996); in the Netherlands, there 
were cattle of two different size groups (Lauwerier, 
1988); and in Germany (Teichert, 1984) and France 
(Lepetz, 1995) a size increase was also observed.

The differences are seen in many regions across the 
Empire and there are two main hypotheses when try-
ing to explain this phenomenon. The first one is that 
there was trade of cattle between different regions 
of the Roman Empire, which implies the import 
of non-local animals (Dobney, Jacques and Irving, 
1996; Lauwerier, 1988; Teichert, 1984). The second 
hypothesis suggests that the size increase resulted 
from different animal husbandry techniques being 
introduced in the newly conquered areas (Forest and 
Rodet-Belarbi, 2002).

The data are still scarce, but Detry et al. (2021), 
discuss preliminary results on how the size improve-
ment varied during this period given, for example, 
differences in location, importance of the site, pre-
vious occupation, etc. To summarize, it is suggested 
that cattle were larger in newly founded cities such as 
Emerita Augusta (Mérida) rather than in those with 
indigenous origin, such as Alcáçova de Santarém. 
There is also the discussion that villae could have 
played a very important role in supplying cities with 
food, which could signify there was also cattle trade 
between the cities and the villae. The reasons behind 
the improvement in size are still unknown as many 
variables could have influenced it, such as the need for 
bigger animals for agricultural labor, the increase of 
the population which would lead to a bigger demand 
for meat, or simply better nourishment of the ani-
mals. The location also matters, since settlements 
closer to the coast would also have allowed fishing, 
consuming molluscs and various seafood, rather than 
livestock (Detry et al., 2021).

CATTLE GENETICS

European cattle have their origins in the domestica-
tion of the extinct Eurasian aurochs (Bos primigenius) 

around 10,500 years ago in the Near East (Verdugo 
et al., 2019). The process of aurochs domestication 
is still poorly understood, but multidisciplinary and 

innovative methods are being used so the history of 
cattle domestication and expansion can be unveiled.

Various genetic markers available, such as mito-
chondrial, Y-chromosome and whole-genome 
sequence information, allowed scientists to bring 
new perspectives to the discussion. For the most part 
genetic data are consistent with zooarchaeological 
findings but add detailed information regarding the 
genetic composition of past animals, the relationships 
among individuals from different regions, and may 
even reveal some of their phenotypic traits (for exam-
ple, biological sex and coat colour).

Mitochondrial DNA has been a useful tool to inves-
tigate the origin and expansion of cattle (Achilli et 

al., 2009). Initial studies were focused on a segment 
of the hypervariable control region, revealing major 
haplogroups (e.g. T, T1, T2, T3, T4). As looking to 
these small parts of the mitogenome is insufficient to 
understand evolutionary histories (the control region 
is non-coding and fast-evolving), more comprehen-
sive analyses are needed.

With further studies (e.g. Achilli et al., 2009; 
Bonfiglio et al., 2010, 2012), it was revealed that: the 
macro-haplogroup T is divided in two sister haplo-
groups, T5 and T1, T2 and T3 (T4 ended up being 
nested within T3). The T1-Afican haplogroup is 
also divided in sub-haplogroups from T1a to T1f 
(Bonfiglio et al., 2012).

Besides the diversity of T haplogroups in taurine cat-
tle, new rare haplogroups were found: one animal from 
Korea was assigned to the P haplogroup (only observed 
so far in extinct aurochs specimens) and other animals 
belong to the distinct Q haplogroup (Achilli et al., 2009; 
Ginja et al., 2019). Data from the analysis of complete 
mitogenomes also allowed for a new matriline to be 
identified in native cattle breeds from Italy: the R hap-
logroup (Achilli et al., 2009). Other than Bos taurus 

cattle matrilines, there is the I matriline typical of zebu 
cattle (Bos indicus) and which is divided in haplogroups 
I1 and I2 (Utsunomiya et al., 2019).

THE EXPANSION OF CATTLE IN EUROPE

Cattle derive from two domestication events of 
aurochs that took place in the Near East and the Indus 
Valley and which originated taurine (Bos taurus) and 
zebu (Bos indicus) stocks, respectively. Cattle spread 
from these primary domestication centers across dif-
ferent continents accompanying the various human 
migrations (Achilli et al., 2009; Scheu et al., 2015). The 
diversity of maternal lineages observed in Europe and 
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Africa is a subset of that from the Near East, the most 
frequent being T3 and T1, respectively (Lenstra et al., 
2014). Verdugo et al. (2019) suggest African cattle orig-
inated in the Levant (geographical area in the Eastern 
Mediterranean region of Western Asia, e.g. present-
day Israel) and then spread across the north of Africa.

During the Roman period, the contact between the 
areas surrounding the Mediterranean Sea, i.e. North 
Africa and Western Europe, is suggested to have been 
even more intense than in previous periods judg-
ing by the diversity of cattle matrilines (Colominas 
et al., 2015). The presence of T1 cattle was main-
tained throughout the Roman period in the Iberian 
Peninsula, as there are records of this haplogroup 
and also T3 being identified in samples dated to the 
Roman period in this region (Colominas et al., 2015).

EXTANT IBERIAN CATTLE

The classification of cattle breeds has many differ-
ent variables and is rather complex. To briefly explain 
some aspects of breed classification: it can be based on 
parameters such as geography, morphology, and ori-
gin (Felius et al., 2011). Breeds have been organized 
by continent, which makes sense since cattle with 
different continental origins are likely to have dif-
ferentiated somewhat independently. Breeds are also 
classified according to regions that vary in climate 
and other geographical differences. In general, recent 
molecular data provide support for geographic breed 
grouping (Ginja et al., 2019). Although these subdivi-
sions are important, morphology and history seem 
to be more relevant. For such a small geographical 
area, the Iberian Peninsula has a rather large diver-
sity of breeds. In Portugal only, there are 16 native 
cattle breeds: Alentejana, Algarvia, Arouquesa, 
Barrosã, Brava de Lide, Brava dos Açores, Cachena, 
Garvonesa, Jamelista, Marinhoa, Maronesa, 
Mertolenga, Minhota, Mirandesa, Preta and Ramo 
Grande (https://www.fao.org/dad-is/en/).

The diversity of these breeds can be studied in 
different ways using both sex markers, the chromo-
some X and Y. Both sex chromosomes are used in 
population genetic studies, as they have the potential 
to trace historic demographic events (Anderung et 

al., 2007; Pelayo et al., 2017). Other genome-wide 
methods, such as whole-genome resequencing, pro-
vide additional information on the different lineages 
and the origin and spread of gene variants (Felius et 

al., 2011).
Different factors contribute to these numerous 

breeds: the relative genetic isolation, the adaptation 

to local environments, selection for specific traits and 
the influence from other European and African cat-
tle (Martín-Burriel et al., 2011). The different breeds 
are genetically very distinct and show high levels of 
genetic variation even though despite the relatively 
small geographical area they are constricted to. The 
Iberian cattle breeds also seem to conserve much 
of the “original” diversity with strong influence of 
African cattle, rather than recent admixture with 
commercial breeds such as Holstein, Angus, etc. (Da 
Fonseca et al., 2019; Martín-Burriel et al., 2011).

Materials and Methods

In this section the archaeological context of the 
specimens under study and the genomic methods 
used are described. In particular, sub-sampling of the 
archaeological remains, DNA extraction, preparation 
of genomic libraries, sequencing and bioinformatic 
analyses are described as in Ureña et al., 2021 (with 
some modifications as appropriate).

THE ARCHAEOLOGICAL CONTEXT – 
OSTEOMETRIC CHARACTERIZATION OF THE 
SPECIMENS FROM CHIBANES

Chibanes was the object of archaeological exca-
vations in the beginning of the 20th century by A.I. 
Marques da Costa, and between the years 1996 to 
2017 by Carlos Tavares da Silva and Joaquina Soares 
(MAEDS-Museu de Arqueologia e Etnografia do 
Distrito de Setúbal) (Tavares da Silva and Soares, 
1997, 2014). The archaeological context has been 
thoroughly described (Soares et al., 2019).

The Roman Republican occupation in Chibanes is 
characterized by two phases: the first from ~125-75 
BC and the second from ~75-50/40 BC. Of a total of 
5594 vertebrate remains retrieved from this site, for 
the first phase of the Roman Republican occupation, 
only 93 (1.7%) were cattle. An increase was observed 
in the second phase, as 342 (3.6%) Bos remains were 
found, which could be due to a more stable occupa-
tion (as it is hard to move bigger animals from place 
to place). From these cattle remains, the archaeologists 
estimate that the minimal number of animals was 3 for 
the first phase and 11 for the second.

The 9 bones that provided useful measurements 
were selected for an osteometric analysis. Three of 
these remains, representing different individuals, were 
then used in the archaeogenomic analysis carried out 
in this study. The contexts of these specimens are pre-
sented in Table I.
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The osteometric measurements were taken by 
Cleia Detry and interpreted in the context of other 
osteometric data (Detry, Tavares da Silva and Soares, 
2017). With the aim of depicting the size of cattle 
from Chibanes in relation to those of other Roman 
contexts, we elaborated the graphics of Figures 1 and 
2. We used RStudio v. 1.4.1106, with packages zoolog 
(https://josempozo.github.io/zoolog/) and ggplot2 
(Wickham, 2016). The histograms represent the cattle 
widths (Figure 1) and lengths (Figure 2), in a logarith-
mic scale, observed throughout the Roman Period, 

i.e. the Roman Republican, Early Roman Empire and 
Late Roman Empire, as well as the preceding Iron 
Age times. The archaeological sites considered were 
the following: Mérida (MER), Alcáçova de Santarém 
(AS) and Mesas do Castelinho (MC). The data rep-
resented corresponds to a ratio obtained from the 
measures of each sample (from each site) compared 
to the reference measurements of a small Bronze 
Age cow (Nieto-Espinet, 2018), making it possible to 
observe if the samples collected at these different sites 
represent cattle of larger or smaller body sizes.

Figure 1 - Histogram showing the width log-ratios of cattle specimens collected at different archaeological sites located in the Iberian 
Peninsula (MER-Mérida, AS-Alcáçova de Santarém, MC-Mesas do Castelinho, CHI-Chibanes) and representing different historic 
periods. The red line represents the mean value for each context.
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Figure 2 - Histogram showing the length log-ratios of cattle specimens collected at different archaeological sites located in the Iberian 
Peninsula (MER-Mérida, AS-Alcáçova de Santarém, MC-Mesas do Castelinho,CHI-Chibanes) and representing different historic peri-
ods. The red line represents the mean value for each context.

By comparing the cattle materials from Chibanes 
with those from other sites, ranging from the Middle 
Iron Age to the Late Roman Empire, despite the low 
number of materials available we can observe that:

- During the Roman Republican Period, the mean 
widths observed in Chibanes are very similar to 
those of Alcáçova de Santarém and slightly smaller 
than those observed for Mesas do Castelinho. 

- The mean values of the lengths, Chibanes cattle 
appear to be slightly higher than those of Alcáçova 
de Santarém but still smaller than what was observed 
for Mesas do Castelinho.

In the overall context, across the different periods 
of the Roman occupation, Chibanes’ specimens are 
considerably smaller to those of Mérida from later 
periods, but very similar in widths and longer than 
what is observed in Alcáçova de Santarém even in 
the later stage of the Roman Period.

ANCIENT DNA LABORATORY PROCEDURES
SUB-SAMPLING OF ARCHAEOLOGICAL REMAINS

The analyses were carried out in dedicated 
ancient DNA (aDNA) facilities at the Centre for 
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Sample ID

Scientific name / 

Common name

Type of 

material

Location (in the site) Chronology

CHI004 Bos taurus/cattle Metatarsal
Sector IV; Squares K11-K12; Layer 3;  

Fieldwork 1996

2nd -1st 
century BC
Phase IIIA

CHI008 Bos taurus/cattle Molar (M3)
S. IV; Locus L12; Squares H-I-J/10-11; Layer 3; 

Fieldwork 1997

2nd -1st 
century BC
Phase IIIA

CHI009 Bos taurus/cattle
Mandible with 

M3
S. IV; Squares L-M/10-11; Layer 3;  

Fieldwork 1996

2nd -1st 
century BC
Phase IIIA

Table 1 - Information about the bones used in the ancient DNA analyses.

Palaeogenetics, Stockholm University, using strict 
procedures to prevent contamination.

The sub-samples were collected from three dif-
ferent remains: a metatarsal and two inferior molar 
teeth (M3).

The specimens were exposed to UV radiation for 
10 minutes on each side to remove potential sur-
face contaminants. Following, the external surface 
in target areas was removed with a sterile blade. We 
obtained cc. 80 mg of bone powder from each sample 
using a multitools drill (DremelTM) at low speed to 
avoid local heating.

DNA EXTRACTION AND PURIFICATION

A guanidinium/silica-binding method was used for 
DNA extraction optimized for short DNA fragments 
(Yang et al., 1998). A negative control was included 
in the bone digestion and DNA extraction steps. The 
bone powder was suspended in 1 ml of digestion buffer 
(0.5 M EDTA pH 8.0, 1 M Urea and 100 µg/ml of 
proteinase K) and incubated overnight at 38ºC with 
constant agitation. The samples were centrifuged for 5 
minutes at 2000 rpm, and concentrated to 100 μl with 
Amicon columns (Millipore-Amicon Ultra-4 30 k Da, 
Merck,Germany) by centrifuging for 10-15 minutes at 
4000 g. Each sample was then mixed with 5 volumes 
of PB buffer included in the commercial MinElute 
PCR Purification Kit from Qiagen (Qiagen Nordic, 
Sweden). Ancient DNA was recovered, following the 
manufacturer’s protocol, in a final volume of 100 μl.

GENOMIC LIBRARY PREPARATION AND SEQUENCING

Double stranded libraries were prepared from 20 µl 
of DNA extract using the blunt-end ligation protocol 
described in (Meyer and Kircher, 2010) with modifi-
cations as in (Gunther et al., 2015). 

The libraries were tested with real-time quantita-
tive PCR (qPCR) to ensure equal representation of 

indexed libraries while also confirming if the librar-
ies were optimally diluted. This step provided the 
optimal number of PCR cycles (16 for chi004, 15 for 
chi008 and 11 for chi009) to be performed for each 
library. The index PCRs were set up in a total vol-
ume of 25 µL with a final concentration of 1X Gold 
Buffer (Invitrogen/Life technologies), 2.5 mM mag-
nesium chloride, 0.25 mM dNTPs, 0.2 µM IS4 PCR 
primer (5’-AATGATACGGCGACCACCGAGAT 
CTACACTCTTTCCCTACACGACGTACACTCT 
T T C C C T A C A C G A C G C T C T T 
3 ’ ) ,  0 . 2  µ M  i n d e x i n g  p r i m e r  ( 5 ’ - C A 
AGCAGAAGACGGCATACGAGATxxxxxxx 
GTGACTGGAGTTCAGACGTGT 3’, where x is 
one of the 228 different 7 bp indexes described in 
Meyer and Kircher, 2010), 0.1 U/µl of AmpliTaq Gold 
(Invitrogen/Life technologies) and 3 µl of DNA library. 
The cycling conditions were: 12 min activation step at 
94ºC, then the optimal number of cycles (16, 15 or 11) 
of 30 s at 94ºC, 30 s at 60ºC and 45 s at 72ºC, a final 
extension step at 72ºC during 10 min. For each DNA 
library we performed 4 PCR reactions and a blank, 
with a single index in the P7 primer. AMPure Beads 
(Beckman Coulter) were used to purify PCR products.

The purified libraries were quantified using an 
Agilent Bioanalyzer 2100 and a Qubit Fluorometer 
(Günther et al., 2015). The Illumina HiSeq X Ten 
instrument was used for paired-end (2x100bp) shot-
gun resequencing, through service acquisition to the 
National Genomics Infrastructure (NGI, SciLifeLab) in 
Stockholm, Sweden.

DATA ANALYSIS
SEQUENCE DATA PRE-PROCESSING AND ANCIENT 
DNA AUTHENTICATION

Quality control and pre-processing

To inspect the quality of raw reads, we used the software 
Fastqc v.0.11.7. Fastqc provides a quality-control of 
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the reads generated by the sequencing platform. It 
produces a graphical report with summary statistics 
for the data set, such as per base sequence quality and 
over represented sequences (amongst others), giving a 
perspective on possible problems that the data may have, 
which we should be aware before subsequent analyses. 
Following, we used the AdapterRemoval software 
(version 2), that trims adapters of sequenced reads and 
does the subsequent merging of paired-end reads with 
an overlap of 11 bp. Reads shorter than 30 bp length and 
with a quality score less than 20 were discarded.

Preparation of the reference sequence, alignment, 
and damage patterns

We aligned the merged and trimmed reads to the 
reference sequences of interest: the reference mitoge-
nome (NIH GenBank accession number: NC6853) and 
the Bos taurus reference genome version Btau_4.6.1 
that contains an assembled Y-chromosome (bosTau7; 
GenBank accession number: GCA_000003205.4) for 
the biological sex determination.

We used the program BWA, specifically the BWA 
aln algorithm v.0.7.17-r1194. First, we indexed the 
reference sequence using the command bwa index, 
which is essential to querying the DNA reads to the 
reference. After, a reference dictionary was created. 
It contains information about the sequences, such as 
sequence length and name. To create the dictionary, 
we used Picard version. 2.18.5. For subsequent analy-
ses, the reference sequence must be indexed with the 
command samtools faidx (SamTools version1.8), as it 
facilitates access to the different regions within the 
reference genome.

For the alignment, we used the command bwa aln, 
giving as input the sample and the reference. We 
changed some parameters adequate for degraded sam-
ples, such as deactivating the seed-length (-l 1000), 
tolerating more gaps (-o 2) and allowing for more 
substitutions (-n 0.01), due to the damaged nature 
of ancient DNA molecules. In order to distinguish 
among samples, libraries and other technical informa-
tion down the pipeline, we assigned predefined tags 
to specific sets of reads (Read Groups) using Picard. 
We marked and removed duplicates (REMOVE_
DUPLICATES=True) with Picard MarkDuplicates 
v.2.18.5 (https://broadinstitute.github.io/picard), as 
it is common that they occur during the PCR ampli-
fication. Finally, we locally realigned regions where 
insertions and deletions may have caused misalign-
ments, using GATK v.3.7.

To obtain a summary report with useful informa-

tion about our alignment, we used Qualimap version 
2.2.1. It examines the alignment data in our bam 
files and provides an overview to detect bias in the 
sequencing or mapping processes.

The MapDamage software (v. 2.0) was then used 
to verify if the samples analysed show the typical 
ancient DNA deamination patterns. It computes 
nucleotide misincorporations and fragmentation 
patterns following the mapping of the reads to the 
reference genome.

PHYLOGENETIC ANALYSIS OF CATTLE MITOGENOMES

To obtain the consensus mitogenome sequences we 
used doFasta in ANGSD v.0.931-, to select the most 
frequent base per position with at least 3X depth of 
coverage and considering only reads with minimum 
quality of 20 and minimum mapping quality of 30. The 
positions which did not have enough coverage were 
classified as undetermined (and represented by “N”).

The sequences were imported to Geneious Prime 
v.2021.1.1 with the Muscle alignment tool v. 3.8.425, 
for alignment with extant cattle mitochondrial 
sequences available in Genbank using the Muscle 
alignment tool v. 3.8.425. These sequences repre-
sent the major haplogroups of cattle matrilines so we 
could assign our samples to these clades. The differ-
ent haplogroups represented in our alignment were 
the taurine: T1, T2, T3, T4, T5, and Q; the zebu I; 
and the more ancestral, R and P lineages. The phy-
logenetic analysis was done with RAxML (Appendix 
I - Table S1) v. 8.1.7 and the GTR+GAMMA evolu-
tionary model. 

SEX DETERMINATION

For the biological sex determination of the 
Chibanes specimens, we used the method described 
in (Skoglund et al., 2013). The method allows to 
determine the biological sex and classify samples as 
“female” or “male” with 95% confidence intervals. The 
classifications depend on what is denoted as Ry, calcu-
lated as a fraction of the number of reads mapped to 
the Y chromosome (ny) and the total number of reads 
mapped to both sex chromosomes (nx + ny).

Results
WHOLE-GENOME RESEQUENCING RESULTS

The three samples analysed contained high endog-
enous DNA content ranging from 1.03 to 25.86% 
(Table 2). It is important that we obtained these 
percentages since samples with over 1% endogenous 
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DNA are generally selected for deeper resequencing 
which allows to increase the coverage and improve 
the quality of subsequent population genomic analy-
ses particularly for nuclear DNA.

VALIDATION OF ANCIENT DNA SEQUENCES

To authenticate our results, we needed to assess 
if our samples were indeed ancient, as suggested by 
the archaeological context. As mentioned before, we 
used the MapDamage software to assess degradation 
patterns.

The map damage results obtained for the Chibanes’ 
samples (Figure 3) corresponded to the expected, 
i.e. ancient DNA profiles are characterized by an 
increased frequency of cytosine to thymine and com-
plementary guanine to adenine misincorporations at 
the 5’ and 3’ -ends, respectively, caused by deamina-
tion (Dabney et al., 2013). Also, DNA fragmentation 
was high (read lengths < 100 bp; Appendix II - Figures 
S1 and S2), probably due to hydrolytic depurination. 
Thus, we can say with certainty that these are in fact 
ancient samples, and not contaminant DNA from 
more recent bones that could have been buried at the 

historical site or from the reagents used during the 
DNA extraction and genomic library preparation.

MITOGENOME ANALYSIS OF CATTLE FROM 
CHIBANES

In cattle, mitochondrial DNA is geographically 
structured, which makes it possible to associate mater-
nal lineages to specific geographic regions (McHugo 
et al., 2019). In the phylogenetic tree below, ref-
erence mitogenomes representative of the major 
haplogroups (including Portuguese native cattle) and 
Chibanes’ samples (chi004, chi008 and chi009) are 
depicted (Figure 4).

Phylogenetic analysis showed that samples chi004 
and chi009 belong to the African-T1 haplogroup 
and sample chi008 belongs to the European-T3 hap-
logroup. Since the T1 haplogroup was detected in 
the Iberian Peninsula, in earlier times, such as the 
Neolithic (Colominas et al., 2015) and in more recent 
times (17th century) (Ureña et al., 2021), the pres-
ence of the African matriline in Chibanes suggests 
that there was genetic continuity of maternal line-
ages through time between extant and ancient cattle 

Sample Endogenous DNA (%)

Mitochondrial DNA 

reads*

Mean coverage mito-

genome 

(X)

Mitogenome 

coverage 

(>3X) (%)

Chi004 25.86 249870 465.81 100

Chi008 2.48 10794 18.65 99.71

Chi009 1.03 2818 9.86 99.26

Table 2 - Endogenous DNA content and summary statistics of the mitogenome resequencing results obtained for Chibanes’ specimens.

*mapping quality > 25

Sample Biological sex Ry value

Mapped X-

chromosome reads

Mapped Y-

chromosome reads

Confidence 

Interval (CI)

chi004 Female 0.0003 549823 153 0.0002-0.0003

chi008 Male 0.0369 38130 1462 0.0351-0.0388

chi009 Female ~ 0 26691 1 0.0-0.0001

Table 3 - Biological sex determination results.
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in the Iberian Peninsula. Such continuity of maternal 
lineages associated with a founder bottleneck is con-
sistent with what has been shown for cattle from other 
regions (Lenstra et al., 2014).

Whole-genome nuclear data will be an important 
tool in the future to better understand this con-
sistent African influence in the Iberian Peninsula, 
infer about the role of paternal lines in gene flow 
and the genetic affinities between the different 
Mediterranean cattle breeds.

WHAT WAS THE SEX OF THESE CHIBANES 
CATTLE?

As for the biological sex determined for each sam-
ple, the results revealed chi004 and chi009 to be 

Figure 3 - Graphs showing typical ancient DNA deamination patterns for samples chi004, chi008 and chi009, i.e. an excess of cytosine 
to thymine (C to T) misincorporations at 5′ ends (left), and complementary guanine to adenine (G to A) misincorporations at 3′ ends 
(right). (red-thymine, blue-adenine).

females, as they were assigned with high confidence 
(95% confidence interval (CI), Ry<0.0003; Table 3). 
As for chi008, the value of Ry=0.0369 suggests it was 
a male as the confidence interval did not overlap the 
assignment threshold of females.

Conclusions and future work

The expansion of the Roman Empire had a big 
impact on the culture and economy of Lusitania, 
despite its peripheral location. There has been 
an intense debate about the role played by animal 
husbandry and livestock trade during the different 
phases of the Roman Period. For example, there is 
zooarchaeological evidence showing the Romans 
improved their cattle for larger body sizes in newly 
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Figure 4 - Phylogenetic tree of cattle mitogenomes obtained with RAxML. The T1 and T3 haplogroups are shown in red and blue, 
respectively, while other maternal lineages are in black.

founded cities of the province of Lusitania (such as 
Emmerita Augusta and Ammaia)(Detry et al., 2021). 
However, in some early settlements, dated to the 
Roman Republican (2nd/1st centuries BC), a substan-
tial increase in the size of cattle was not observed, 
suggesting that local resources were not improved. 
Still, some sites, such as Chibanes and Mesas do 
Castelinho (see Figures 1 and 2), did show slightly 
higher averages of widths and lengths in cattle 
bones, than contemporaneous settlements such 
as Alcáçova de Santarém. This study is focused on 

Castro de Chibanes, in Palmela, a fortification occu-
pied by the Romans in the time span of c. 125-40 BC. 
We generated whole genome shotgun resequencing 
data (Illumina HiSeqX) for cattle remains collected 
in Chibanes (one metatarsal and two inferior third 
molars). Endogenous DNA content of these speci-
mens varied between 1.03% and 25.86% and the 
percentage of the mitogenome covered at a depth 
above 3X was greater than 99.26%. Archaeogenomic 
and zooarchaeological data suggest that the Romans 
may have improved local cattle from Chibanes. 
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Further whole-genome analyses are needed to deter-
mine if new stock was also used.

The present study shows that cattle from Chibanes 
were mostly of the African-T1 type (despite the low 
sample size considered here), which supports previ-
ous studies that state that North African taurine cattle 
had a significant influence in cattle from the Iberian 
Peninsula (in this case specifically in Portugal) (Da 
Fonseca et al., 2019). We did not detect new matri-
lines, thus it appears that new lineages of cattle were 
not introduced in Chibanes by the Roman troops. 
Combining these findings with zooarchaeological 
data suggests that cattle were instead locally improved 
by the Romans. As for future work, whole-genome 
analyses need to be carried out to determine if the 
Romans introduced new stock (e.g. male mediated 
gene flow) and also whether they selected specific 
traits to improve local cattle, such as coat colour, genes 
linked to body size, meat and milk production traits.
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Appendices
Appendix I. Mitogenome reference sequences used in the 

phylogenetic tree.

Tabela S1 - Mitogenome references, corresponding haplogroups 
and reference.

Assession number Haplogroup Reference

AY676859.1 T3 Shahid (2004)

GU256940 I Shahid (2004)

BRS_V00654 T3 Anderson (1982)

DQ124372 T4a Shin (2005)

DQ124377.1 T4 Shin (2005)

DQ124383.1 T2 Shin (2005)

DQ124389 P2 Shin (2005)

DQ124396 T2a Shin (2005)

DQ124401 T4 Shin (2005)

DQ124406.1 T3 Shin (2005)

EU177831.1 T3 Achilli (2008)

EU177839.1 T3 Achilli (2008)

EU177841 T1 Achilli (2008)

EU177854.1 T2 Achilli (2008)

EU177858.1 T2 Achilli (2008)

EU177859.1 T2 Achilli (2008)

EU177862 T5 Achilli (2008)

EU177864.1 T5 Achilli (2008)

EU177867.1 Q Achilli (2008)

EU177868 I1 Achilli (2008)

EU177870 I2 Achilli (2008)

FJ971081 Q Achilli (2009)

FJ971084 R Achilli (2009)

FJ971085.1 R Achilli (2009)

FJ971087 R Achilli (2009)

GU985279 P1 Edwards (2010)

HQ184031 Q2 Bonfiglio (2010)

HQ184034 Q1a Bonfiglio (2010)

HQ184039 Q1 Bonfiglio (2010)

JN817320 T1b1 Bonfiglio (2012)

JN817321 T1d1 Bonfiglio (2012)

JN817322 T1c1a1 Bonfiglio (2012)

JN817325.1 T1c Bonfiglio (2012)

JN817327.1 T1b Bonfiglio (2012)

JN817328.1 T1c Bonfiglio (2012)

JQ437479 P1 Lipinski (2012)

KF163063.1 T2 Horsburgh (2013)

KF163093.1 T1 Horsburgh (2013)

KF525852 C Zhang (2013)

NC_006853.1 T3 Chung (2005)

ALT08064 T3 Fonseca (2019)

ALT08207 Q Fonseca (2019)

ALT08210 T1c1 Fonseca (2019)

ALT08796 T3 Fonseca (2019)

ALT08798 T123 Fonseca (2019)

ALT09280 T1c1 Fonseca (2019)

ARO09598 T3 Fonseca (2019)

ARO09612 T3 Fonseca (2019)

ARO09613 T3 Fonseca (2019)

ARO09620 T1a Fonseca (2019)

ARO09631 T3 Fonseca (2019)

ARO09686 T3 Fonseca (2019)

BAR08911 T3 Fonseca (2019)

BAR08916 T1 Fonseca (2019)

BAR09270 T3 Fonseca (2019)

BAR09274 T3 Fonseca (2019)

BAR10099 T3 Fonseca (2019)
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BAR10145 T1a Fonseca (2019)

BRA09567 T3 Fonseca (2019)

BRA09569 T3 Fonseca (2019)

BRA09640 T3 Fonseca (2019)

BRA09826 T1a Fonseca (2019)

BRA10154 T3 Fonseca (2019)

MRO09084 T3 Fonseca (2019)

MRO09087 T3 Fonseca (2019)

MRO09092 T3 Fonseca (2019)

MRO09102 T3 Fonseca (2019)

MRO09120 T3 Fonseca (2019)

MRO09123 T3 Fonseca (2019)

MER07804 T3 Fonseca (2019)

MER08113 T3 Fonseca (2019)

MER08116 T2 Fonseca (2019)

Appendix II. Single end read length distribution plots.

MER08190 T3 Fonseca (2019)

MER08769 T123 Fonseca (2019)

MER08776 T3 Fonseca (2019)

MIR08854 T3 Fonseca (2019)

MIR08859 T3 Fonseca (2019)

MIR08879 T3 Fonseca (2019)

MIR08880 T1a Fonseca (2019)

MIR08903 T3 Fonseca (2019)

MIR08906 T3 Fonseca (2019)

PRE09295 T1a Fonseca (2019)

PRE09409 T3 Fonseca (2019)

PRE09555 T3 Fonseca (2019)

PRE09947 T3 Fonseca (2019)

PRE09960 T3 Fonseca (2019)

PRE09963 T3 Fonseca (2019)

Figure S2 - Read length distribution plot - sample chi008.

Figure S1 - Read length distribution plot - sample chi004.
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Figure S3 - Read length distribution plot - sample chi009.
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Introdução

No Ocidente Peninsular, a identificação de importa-
ções de produtos orientais durante o período romano 
republicano é uma ocorrência relativamente rara. 
Ainda assim, dentro destas escassas evidências, as taças 
helenísticas com decoração a molde, ou taças megáricas, 
usadas para o consumo de líquidos, correspondem às 
produções orientais mais bem documentadas até à data. 

Esta categoria cerâmica é constituída por vasos 
fabricados a molde em várias oficinas da Península 
Balcânica e Ásia Menor, entre o último quartel do 
século III e os inícios ou meados do século I a.C. 
(Rotroff, 2006; Rogl, 2014), sendo também imi-
tados em outras regiões do Mediterrâneo, com 
particular destaque para a Península Itálica (Puppo, 
1995; Malfitana, 2011; Leotta, 2017). 

Apresentam, como principal característica, motivos 
em relevo na superfície externa, de carácter floral, 
vegetal, geométrico ou figurativo, que são obtidos 
através do uso de moldes previamente decorados com 
punções (Laumonier, 1977).

A exportação destas taças helenísticas para as zonas 
mais ocidentais terá ocorrido sobretudo entre a 
segunda metade do século II e os meados do século 
I a.C. (Laumonier, 1962; Cabrera, 1978-1979, 2004; 
Lara Vives, 2004-2005; Pérez Ballester, 2012; Sánchez 
López e Orfila Pons, 2015), com principal destaque 
para os produtos fabricados em Éfeso, da oficina do 
monograma PAR e similares (Rogl, 2014).

As taças helenísticas com decoração 
a molde do Castro de Chibanes

No Castro de Chibanes recuperaram-se quatro 
fragmentos destas produções orientais, todos perten-
centes a taças de perfil semi-hemisférico. 

Três correspondem a fragmentos de bordo, sendo 
dois de tendência vertical (CHIB 16/77 e CHIB 
17/654), enquadráveis no tipo 2a de Rogl (2014), e 
um mais reentrante (CHIB 01/1695), do tipo 2b. O 
restante fragmento corresponde a uma parede (CHIB 
97/907).

O fragmento CHIB 01/1695 apresenta uma pasta 
alaranjada, muito compacta e depurada, sendo obser-
váveis algumas partículas de mica. O verniz é fino e 
aderente, variando entre tonalidades avermelhadas e 
negras, situação que se deve à atmosfera de cozedura. 
A área decorada conservada exibe uma sequência de 
estrelas de oito pontas com botão central, estando 
limitada, na zona superior, por uma canelura. Trata-se 
de um motivo decorativo muito típico das produções 
jónias, particularmente das atribuíveis à oficina de 
Éfeso do Monograma PAR, sobretudo quando loca-
lizado na parte superior da peça (Laumonier, 1977, p. 
132; Rogl, 2014, p.127). 

O fragmento CHIB 16/77 tem uma pasta bege-acas-
tanhada, compacta, mas um pouco menos depurada 
do que é habitual no âmbito destas produções, iden-
tificando-se a presença de micas, mas também de 
calcites. O verniz encontra-se muito desgastado, mas 

VIII

Pág. anterior: Chibanes. Lucernas da Fase IIIB (75-40 a.C.). A cerâmica de iluminação só foi identificada na Fase IIIB. Dos 8 exemplares 
contextualizados, apenas dois permitiram reconstituição do perfil. Loci  T16 e A6. Desenhos de Teresa Rita Pereira. Foto de Rosa Nunes.
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parece oscilar entre tons avermelhados e negros, tal 
como ocorre no caso anterior. Conserva ainda duas 
faixas decoradas. A superior, separada do bordo por 
uma canelura, apresenta o kymation jónio, consti-
tuído por uma sequência de dardos e ovas. Segue-se 
uma segunda faixa decorada, separada da anterior 
por uma canelura, sendo, neste caso, o motivo mais 
difícil de interpretar, dado o estado de fragmentação. 
Ainda assim, parece corresponder a uma grinalda fina, 
um motivo que se encontra atestado nas produções 
de Ménemakhos e da oficina do Monograma PAR 
(Laumonier, 1977, Pl. 8 e Pl. 39).

O fragmento CHIB 97/907 corresponde a uma 
parede com pasta bege, compacta e depurada, obser-
vando-se unicamente a presença de algumas partículas 
de mica. O verniz conserva-se apenas na superfície 
externa, sendo de tonalidade negra. Apesar da dimi-
nuta dimensão do fragmento, é possível identificar 
motivos de escamas de pinha (ecailles – Laumonier, 
1977) parcialmente sobrepostos, com terminação 
ovalada e nervos longitudinais internos bem marca-
dos. Trata-se de uma decoração transversal a vários 
ateliers da Jónia (Laumonier, 1977), não sendo pos-
sível, dado o estado de fragmentação da peça, propor 
uma origem mais específica.

O último fragmento, CHIB 17/654, encontra-se 
muito fracturado e desgastado, não sendo possível 
identificar os motivos decorativos. A sua pasta é de 
tonalidade alaranjada, com verniz avermelhado e negro.

No que diz respeito aos contextos de recolha, dois 
fragmentos foram recolhidos em níveis superficiais 
ou durante operações de limpeza (CHIB 01/1695 e 

CHIB 16/77), e os restantes em camadas conserva-
das do Período Romano Republicano, concretamente 
da Fase IIIB (CHIB 97/907) e IIIA (CHIB 17/654), 
enquadráveis entre os finais do século II e o segundo 
quartel do século I a.C.

Comentário

As quatro taças helenísticas com decoração a molde 
do Castro de Chibanes permitem acrescentar um 
novo ponto ao mapa de distribuição desta categoria 
no território actualmente português. Com efeito, 
estes vasos são, até ao momento, muito escassos 
nesta área, tendo sido reconhecidos apenas no Monte 
Molião, no Algarve, e na Alcáçova de Santarém, no 
estuário do Tejo (Sousa et al., 2019, no prelo), ainda 
que tal situação se possa dever, pelo menos em parte, 
a dificuldades em identificar correctamente estas 
produções. 

De qualquer forma, a importação destes recipien-
tes orientais terá assumido um carácter relativamente 
pontual, e a sua distribuição no território peninsular 
parece estar limitada sobretudo às zonas mais litorais, 
com mais ênfase no sudeste e ilhas Baleares (Cabrera, 
1978-1979; Lara Vives, 2004-2005; Pérez Ballester, 
2012; Sánchez López e Orfila Pons, 2015). Ainda 
assim, deve assinalar-se que o seu reconhecimento nas 
costas atlânticas tem aumentado durante as últimas 
décadas (ver, entre outros, Jaeggi ,1999; Aranegui, 
2005; Arévalo e Bernal, 2007; Bernal et al., 2019), 
acrescentando-se agora novos elementos no que diz 
respeito ao território português.

Fig. 1 -  Taças helenísticas com decoração a molde do Castro de Chibanes.
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Fig. 2 - Fotografia de taças helenísticas com decoração a molde do Castro de Chibanes. 1 - CHIB 01/1695, Qs. A-F 5-20, C.1; 2 - CHIB 
16/77, S. XXII, K16, Q. K14, C. 1B; 3 - CHIB 97/907, S. IV, L12, M11, C. 2B.

Fig. 3 - Distribuição de taças helenísticas com decoração a molde 
no território português (1 – Castro de Chibanes; 2 – Alcáçova de 
Santarém; 3 – Monte Molião).

Um aspecto que deve ser salientado, é a presença, 
no Castro de Chibanes, de alguns fragmentos de 
lagynoi (vide Cap. XIII), uma morfologia que pode 
ser associada às taças helenísticas com decoração a 
molde, que, conjuntamente, constituiriam um set de 
tradição oriental destinado ao consumo de vinho. 
Ainda que não tenha sido possível indicar uma pro-
veniência específica para estes últimos recipientes, 
uma vez que não têm as caraterísticas mais emble-
máticas das produções orientais (especificamente a 
pasta fina e engobe branco), a co-existência destas 
morfologias, inédita, até ao momento, no território 
português, é um indicador da adopção, entre, pelo 
menos, alguns dos habitantes do Castro de Chibanes, 
de tradições helenísticas associadas ao consumo de 
vinho (Pérez Ballester, 2012), ainda que este fosse, 
atendendo aos dados conhecidos, sobretudo de ori-
gem itálica (vide Cap. XIV).
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A cerâmica de tipo Kuass

Introdução

A cerâmica de tipo Kuass constituiu o principal ser-
viço de mesa de origem sul-peninsular utilizado no 
Extremo Ocidente entre o último quartel do século 
IV a.C. e o período romano-republicano (Niveau de 
Villedary y Mariñas, 2003, 2014; Niveau de Villedary 
y Mariñas e Sáez Romero, 2016). A sua emergência 
está vinculada à adopção e preferência por protótipos 
helénicos por parte das comunidades do Círculo do 
Estreito de Gibraltar, que respondem à interrupção do 
abastecimento dos vasos gregos, a partir de meados do 
século IV a.C., com a criação de um serviço próprio 
que os imita morfologicamente, recebendo, poste-
riormente, outras influências centro-mediterrâneas. 
Ainda assim, os centros ocidentais optam por utili-
zar cânones estéticos mais enraizados nas tradições 
semitas, usando, preferencialmente, revestimentos de 
tons avermelhados, sendo os mais escuros, de tradição 
helénica, menos recorrentes (Niveau de Villedary y 
Mariñas, 2003). 

O seu repertório está vinculado primariamente ao 
serviço de mesa, incorporando ainda algumas mor-
fologias específicas para iluminação e uso cosmético/
sumptuário (Niveau de Villedary y Mariñas, 2014).

A cerâmica de tipo Kuass é produzida, contempo-
raneamente, em várias áreas do Círculo do Estreito 
(Moreno Megías, 2016; Niveau de Villedary y 
Mariñas, 2003; Ponsich, 1969), ainda que os vasos 
gaditanos sejam aqueles que alcançam uma maior 
difusão no Ocidente Peninsular (Soria e Palma, 2017; 
Sousa, 2009, 2010; Sousa e Arruda, 2010, 2013; Sousa 
e Fernandes, 2019). 

Os padrões de disseminação destas produções de 
tipo Kuass no Ocidente Atlântico não é ainda com-
pletamente inteligível. Enquanto que na costa do 
Algarve, e mesmo em algumas áreas do interior 
alentejano, os dados contextuais denunciam a sua uti-
lização ao longo de toda a sua diacronia (Sousa, 2009, 
2010; Sousa e Arruda, 2013; Soria e Palma, 2017), na 
costa ocidental centro atlântica a situação é menos 
clara. Com efeito, até ao momento, não conhecemos 
nenhuma evidência arqueológica que permita consta-
tar a presença destes materiais em níveis conservados 
da Idade do Ferro. A sua ocorrência nos repertórios 
artefactuais na área do Sado e do Tejo, ainda que 
escassa, quando devidamente contextualizada surge 
sempre em associação a níveis do período romano-
-republicano (Sousa, 2009; Sousa e Fernandes, 2019). 
Este fenómeno parece relacionar-se com dinâmicas 
particulares e diferenciadas dos circuitos comerciais 
que abrangeram o litoral ocidental atlântico na fase 
final da Idade do Ferro e na época romano-republi-
cana (Sousa, 2019) que necessitam, ainda assim, de 
ulterior corroboração arqueológica. O conjunto de 
cerâmica de tipo Kuass do Castro de Chibanes, apesar 
de numericamente escasso, pode, ainda assim, forne-
cer um importante contributo para esta problemática.  

A cerâmica de tipo Kuass 
do Castro de Chibanes

O conjunto de cerâmica de tipo Kuass recuperado 
durante as intervenções arqueológicas realizados no 
Castro de Chibanes é relativamente escasso, totalizando 
apenas cinco exemplares.

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 109-112

Elisa de Sousa*
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Um destes (CHIB 12/220) corresponde a um frag-
mento de parede e arranque de fundo, provavelmente 
pertencente a um prato de peixe da forma II de Niveau 
(2003). Apesar do mau estado de conservação desta 
peça, é possível constatar a ausência da canelura que 
circunda o reservatório central, característica que se 
associa às fases de produção mais tardias desta morfo-
logia (Niveau de Villedary y Mariñas, 2003, p. 46-48). 
Este fragmento encontra-se muito alterado devido 
a fenómenos pós-deposicionais. Ainda assim, a sua 
pasta alaranjada, elementos não plásticos e restos de 
engobe permitem propor a sua integração no grupo 
de fabrico I A, que foi definido para os materiais algar-
vios (Sousa, 2009, p. 44). Este corresponde ao único 
fragmento de cerâmica de tipo Kuass do Castro de 
Chibanes que não dispõe de informação contextual, 
tendo sido recolhido num nível superficial.

Um outro fragmento, CHIB 16/247, integra-se cla-
ramente no tipo IX-A de Niveau (2003), que reúne 
pequenas taças de perfil globular, frequentemente 

com bordo reentrante. As características da sua pasta, 
de tonalidade laranja-avermelhada, com frequentes 
inclusões de calcites, permitem relacioná-la com o 
grupo de fabrico IV (Sousa, 2009, p. 46). Este exem-
plar foi recolhido num nível da Fase IIIA, datada de 
finais do século II / inícios do século I a.C. 

O terceiro fragmento de cerâmica de tipo Kuass 
(CHIB 98/215) parece poder associar-se a uma outra 
variante de taças globulares, o tipo IX-B (Niveau de 
Villedary y Mariñas, 2003), que se distingue do ante-
rior pela sua menor profundidade e maior largura. 
Integra-se no grupo de fabrico I A (Sousa, 2009, p. 
44), tendo sido recolhido num nível da Fase IIIB, do 
segundo quartel do século I a.C.

No conjunto de cerâmica de tipo Kuass do Castro 
de Chibanes regista-se ainda um fragmento de pátera 
(CHIB 16/1091-1092), com diâmetro largo e bordo 
vertical. Esta forma inscreve-se já no âmbito das 
produções tardias desta categoria, sendo possível 
associá-la a influências da cerâmica de verniz negro 
itálico neapolitana, mais concretamente dos tipos 5, 7 
ou 55 de Lamboglia (Sousa, 2009; Niveau de Villedary 
y Mariñas, 2014; Niveau de Villedary y Mariñas e Sáez 
Romero, 2016). As características da sua pasta, de 
tonalidade amarelada e matriz pulverulenta, permi-
tem associá-la ao grupo de fabrico III-A (Sousa, 2009, 
p. 45), tendo sido recolhida, tal como a peça anterior, 
num nível da Fase IIIB.

Por último, resta assinalar a presença de uma lucerna 
(CHIB 97/140), de perfil completo, integrável no tipo 
XVI de Niveau. Esta forma integra o grupo das lucer-
nas abertas, que parece corresponder à manutenção das 
morfologias de iluminação da fase orientalizante, ainda 
que incorporando alguns elementos helénicos (Niveau 
de Villedary y Mariñas, 2003, p. 91). Trata-se de uma 
forma muito rara no território português, tendo sido 
reconhecida, até à data, unicamente no Monte Molião, 
neste caso também em contextos de cronologia romano-
-republicana (Sousa e Arruda, 2013). As características 
da sua pasta permitem associá-la, tal como no caso ante-
rior, ao grupo de fabrico III-A (Sousa, 2009, p. 45), sendo 
proveniente de um nível da Fase IIIB.

Comentário

A cerâmica de tipo Kuass do Castro de Chibanes, 
apesar de quantitativamente escassa, tem um valor 
intrínseco incontornável por ser a primeira vez que 
estes materiais surgem associados a contextos arqueo-
lógicos específicos no Baixo Sado. Fig. 1 – Cerâmica de tipo Kuass do Castro de Chibanes.
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Apesar de se conhecerem outros exemplares desta 
categoria na região, mais concretamente no povoado 
de Alcácer do Sal, não foram ainda disponibilizadas 
informações específicas sobre os respectivos con-
textos de recolha. É o caso de um conjunto de cerca 
de 25 fragmentos de cerâmica de tipo Kuass reco-
lhido nas escavações efectuadas na Cripta, divulgado 
por V. Soria (2018), onde se identificam pratos de 
peixe da forma II de Niveau, taças da forma IX, um 
vaso da forma VIII e um fragmento com decoração 
estampilhada, ou de um outro fragmento prove-
niente das intervenções da Igreja do Espírito Santo, 
não se compreendendo ainda se estes materiais esta-
vam associados à fase de ocupação pré-romana ou ao 
momento sucessivo (Soria, 2018, p. 201). 

Também as escassas formas helenísticas recupera-
das na necrópole do Olival do Senhor dos Mártires 
(Gomes, 2016) levantam alguns problemas no que 
diz respeito à sua definição cronológica, não sendo, 
inclusivamente, ainda segura a sua classificação como 
produções de tipo Kuass. Neste âmbito, a associa-
ção de pratos de peixe com e sem canelura junto ao 
bordo, no caso da sepultura 160, anuncia uma cro-
nologia consideravelmente tardia, dos momentos 
finais da Idade do Ferro ou mesmo já de fase roma-
no-republicana, enquanto que na sepultura 131 esta 
mesma morfologia está associada a produções de 
verniz negro itálico, podendo denunciar, consequen-
temente, a sua contemporaneidade (Gomes, 2016; 
Arruda e Sousa, no prelo). 

Os dados do Castro de Chibanes são, assim, e 
até ao momento, os únicos elementos com dados 
estratigráficos seguros da região, indiciando que estas 
produções não constam dos repertórios artefactuais 
da Fase II (Idade do Ferro), e que só são adoptadas 
por esta comunidade durante o período romano-re-
publicano (Fases IIIA e IIIB), datado entre os finais 
do século II a.C. e os meados da centúria seguinte. 
Estas informações contextuais são, aliás, coerentes 
com alguns aspectos morfológicos específicos do 
conjunto, concretamente com a ausência de cane-
lura em torno ao reservatório central do prato de 
peixe (CHIB 12/220) e a morfologia da pátera (CHIB 
16/1091-1092). Neste aspecto, cabe ainda salientar 
que a lucerna do tipo Niveau XVI (CHIB 97/140) tem 
como único paralelo no território português uma peça 
recolhida também num estrato romano-republicano 
do Monte Molião (Sousa e Arruda, 2013, p. 653).

A datação tardia dos exemplares do Castro de 
Chibanes é, aliás, também compatível com as escassas 
informações disponíveis para o estuário do Tejo, onde 

todos os fragmentos de cerâmica de tipo Kuass até ao 
momento recolhidos em contextos arqueológicos 
conservados são, efectivamente, do período romano-
-republicano (Sorìa, 2018; Sousa e Fernandes, 2019).

Apesar de termos consciência de que novos estu-
dos possam vir a alterar este cenário, a verdade é 
que os dados actualmente disponíveis indicam que a 
chegada e incorporação destes materiais helenísticos 
na fachada ocidental atlântica terá ocorrido apenas a 
partir do último terço do século II a.C. Com efeito, é 
a partir deste momento que, no âmbito do processo 
de romanização do Ocidente Peninsular, se re-acti-
vam os circuitos comerciais com a zona meridional da 
Península Ibérica, e que materiais andaluzes voltam a 
estar presentes, de forma significativa, nos repertó-
rios artefactuais centro-atlânticos. 

Esta re-conexão comercial com o horizonte gadi-
tano está plasmada no próprio conjunto de cerâmica 
de tipo Kuass, considerando que as características 
de fabrico da maioria dos exemplares do Castro de 
Chibanes (grupo de fabrico I A e III A) são associáveis 
aos centros produtores dessa região (Sousa, 2009, p. 
47). O restante exemplar, do grupo de fabrico IV, é 
mais difícil de associar a uma área específica, podendo 
equacionar-se uma origem no Baixo Guadalquivir 
(Moreno Megías, 2016) ou, ainda que com menor 
probabilidade, na costa ocidental norte-africana 
(Sousa, 2009, p. 48).

Mais difícil é fornecer uma leitura sobre o impacto 
que a incorporação destas cerâmicas de tipo Kuass 
possam ter tido no quadro das práticas quotidianas 
da comunidade do Castro de Chibanes. Neste âmbito, 
é tentador associar a presença do prato de peixe à 
importação de produtos haliêuticos gaditanos, que 
se encontram relativamente bem documentados no 
sítio. Ainda assim, a escassez deste tipo formal deve 
ser tida em conta, mesmo quando se incorporam 
outras produções, como é o caso dos quatro pratos 
peixe identificados no conjunto da cerâmica comum, e 
provavelmente também importados do sul andaluz. A 
escassez desta morfologia poderá indicar que a maioria 
dos habitantes do Castro de Chibanes terão adoptado 
outras formas para o consumo desses produtos haliêu-
ticos, revelando tradições culturais diferenciadas das 
que estão patentes na costa algarvia, onde os pratos de 
peixe, tanto de cerâmica de tipo Kuass como de cerâ-
mica comum, permanecem bem representados nos 
serviços de mesa (Sousa, 2009; Sousa e Arruda, 2013, 
2014; Sousa, Arruda e Pereira, 2019). As restantes 
morfologias do Castro de Chibanes, que incorporam 
sobretudo pequenas taças e páteras, podem ser sido 
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usadas quer para o consumo de líquidos, quer como 
recipientes para molhos ou condimentos. 

Resta, por último, referir que aos fragmentos de 
cerâmica de tipo Kuass que foram aqui apresentados 
devem somar-se ainda outros recuperados durante 
as escavações de A. I. Marques da Costa no Castro 
de Chibanes, integráveis na forma IX-A de Niveau 
(Costa, 1910 – fig. 446-447, 463-464; Sousa, 2009, p. 
102; Pimenta et al. 2019, p. 57). Estes, infelizmente, 
não dispõem de informação contextual concreta, per-
mitindo, ainda assim, ampliar a representatividade 
desta categoria do sítio.
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Caracterização morfo-estratigráfica das 
cerâmicas de verniz negro itálico e imitações 
de Chibanes1

O conjunto de cerâmicas de verniz negro itálico 
(VNI) proveniente das campanhas de escavação do 
MAEDS no sítio de Chibanes que decorreram em 
várias fases entre 1996 e 2017 (Tavares da Silva e 
Soares, 1997, 2012) compõe-se de 238 fragmentos, 
cujo principal centro produtor foi reconhecido ser a 
colonia romana de Cales (148 fragmentos), seguida 
pelas produções em campaniense A (camp-A) da 
região neapolitana (79 fragmentos), por produtos 
enquadrados genericamente na “Cerchia della cam-
pana B”3 (Cerchia della B) (6 fragmentos) (Lamboglia, 
1952; Morel, 1981; Cibecchini e Principal, 2004) e por 
5 fragmentos atribuíveis às imitações de VNI. 

A maior parte do conjunto de verniz negro provém 
dos sectores IV e V da zona ocidental da escavação 
(143 fragmentos), os restantes provêm da escavação 
da zona oriental (96 fragmentos).  

É importante sublinhar que a presença dos dois 
fabricos maioritários (Cales e camp-A) resultou ser 
concomitante em todos os sectores escavados, a tes-
temunhar uma possível justaposição de consumo 
destes produtos. Esta constatação preliminar merece 
uma detalhada exposição dos dados para que se possa 
entender a real colocação estratigráfica do conjunto e 
posteriormente avançar com uma leitura cronológica 
do processo de aquisição e consumo destes produtos 
no povoado de Chibanes. 

A Área Ocidental 

É nesta zona da escavação que foi possível obter 
importantes dados estratigráficos que permitem datar 

um contexto concreto como é o caso do Corte L 12 
cuja cronologia serviu de base para outros contextos 
similares deste povoado.

No Corte L 12 foi possível observar uma consi-
derável concentração de materiais (62 fragmentos). 
Trata-se de uma zona extra muros interpretada como 
lixeira pela presença duma grande concentração de 
resíduos alimentares (conchas, ossos além de carvões 
e abundante espólio cerâmico). A sua escavação permi-
tiu estabelecer uma relevante sequência estratigráfica 
que se estende desde o Calcolítico até o período tardo 
republicano (Tavares da Silva e Soares,  1997). 

Nesta zona, o conjunto de verniz negro compõe-se 
de 35 fragmentos calenos, 20 pertencentes à produ-
ção neapolitana, 2 fragmentos à “Cerchia della B” e 5 
fragmentos de imitações de VNI. O repertório caleno 
apresenta-se com um repertório estandardizado no 
qual foi possível reconhecer as taças L. 1, os pequenos 
recipientes (pyxides) L. 3 e L. 4, os pratos L. 5 e L. 5/7 
e um invulgar jarro da forma L. 10. A produção em 
camp-A está presente com as taças L. 31 caracteriza-
das pelas típicas decorações pintadas constituídas por 
duas bandas brancas na proximidade do bordo interno 
(num exemplar ainda está presente a típica folha entre 
as bandas e com um círculo pintado em branco no 
fundo interno), as taças L. 27B, as taças/pratos L. 5/27 
e um prato L. 6/36. Foram também recolhidos dois 
fragmentos atribuíveis à “Cerchia della B”, nomeada-
mente uma taça L. 1 e um prato L. 5. Os 5 fragmentos 
de imitações de VNI merecem um rápido enfoque que 
será aprofundado em outras secções desta monogra-
fia. Trata-se de um fragmento (fabrico 1) cujo aspeto 

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017  (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 113-120

Vincenzo Sorìa2

1 - O presente trabalho teve por base o estudo feito em Soria 2018. Nesta presente ocasião revisionar-se-ão os dados previamente 
publicados adicionando novas evidências materiais exumadas durante as campanhas arqueológicas de 2017 assim como novos materiais 
provenientes dum novo estudo das reservas arqueológicas.
2 - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - UNIARQ. vinso84@hotmail.it | https://orcid.org/0000-0002-2891-6681
3 - Neste grupo entraram peças cujas características técnicas se afastavam dos outros dois grandes “grupos produtivos” devendo contudo 
alertar que estas peças poderão ter sofrido alterações químico-físicas durante o processo de cozedura e que portanto poderão pertencer 
ao grupo caleno.

X
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exterior é caracterizado pela tonalidade cinzenta clara, 
sem revestimento e de toque muito poroso. A pasta 
apresenta-se muito depurada com micro-vácuolos 
visíveis macroscopicamente. Supomos tratar-se de 
uma importação da região do Guadalquivir. Outros 
dois fragmentos pertencem ao que foi definido 
“fabrico 7” relativo à cerâmica comum de produção 
local-regional. Os fragmentos integrados neste grupo 
apresentam uma pasta compacta e mediamente depu-
rada, de tonalidade laranja-vivo, tendo, por vezes, um 
núcleo acinzentado. A análise macroscópica permitiu 
identificar a presença abundante de calcites, micas 
prateadas, alguns quartzos e algumas biotites, todos 
de pequena dimensão. Ocasionalmente surgem tam-
bém alguns elementos ferruginosos (pequena e média 
dimensão) e algumas partículas negras brilhantes, que 
podem pertencer a basaltos. Por fim, foram detecta-
dos dois fragmentos cinzentos cujas carcteristicas 
se aproxima ao do fabrico 1. A ligar estes diferentes 
fabricos a forma L. 1 é a única forma presente nos três 
repertórios formais.

O cálculo do NMI relativo ao VNI de toda a sequên-
cia estratigráfica do Corte L 12 consta de 18 indivíduos 
para os produtos calenos, 7 para os produtos em cam-
p-A, 2 indivíduos para a “Cerchia della B” e 5 indivíduos 
de imitações de VNI.

A nível estratigráfico, constatou-se que o maior 
número de fragmentos se verifica nas fases IIIA e IIIB 
(respetivamente 22 e 34 fragmentos) que são diferen-
tes sedimentações duma mesma lixeira. Na fase IIIB, 
a mais recente, há uma maioritária presença de frag-
mentos calenos entre os quais se destacam as formas L. 
1, L. 5, L. 5/7, L. 10 com a presença de dois L. 27B em 
camp-A e taças L. 1 de imitação de VNI;  Na fase IIIA, 
a mais antiga, o repertório do verniz negro itálico vê a 
presença de formas como as taças calenas L. 1, os pratos 
calenos L. 5, L. 5/7 e os pequenos recipientes calenos L. 
3 L. 4, as taças L. 31 e o prato L. 6/36 em camp-A assim 
como a taça L. 1 e o prato L. 5 da “Cerchia della B” junto 
com uma taça L. 1 de imitação. O repertório caleno e 
da camp-A destas duas fases não parecem indicar uma 
clara distinção em termos cronológico por estarmos 
em presença de produtos que têm uma longa tradição 
produtiva e uma contínua utilização. É difícil avaliar o 
valor cronológico das produções da “Cerchia della B” 
que se enquadrariam dentro do fenómeno comum a 
toda a península itálica das produções em pasta clara e 
de verniz negro (Di Giuseppe, 2012).

O repertório de VNI da fase IIIB parece ser menos 
variado com uma quase total predominância de pro-
dutos calenos nas formas mais utilizadas no território 
português (taça L. 1 e pratos L. 5 e L. 5/7). O jarro 
L. 10, por seu lado, é uma forma invulgar que não 
parece ter tido muito êxito devido, por um lado, 
aos constrangimentos físicos das sua morfologia 
(escassamente empilhável e de difícil transporte) e, 
por outro lado, pela sua função que tem a ver com 
a menor representatividade desta forma nas mesas 
dum banquete face a outros componentes como taças 
ou pratos. É importante aqui sublinhar como limite 
baixo para a datação do nível 2 a ausência de estam-
pilhas em losango que encontra o seu auge produtivo 
por volta do segundo quartel do séc. I a.C. (Pedroni, 
1986, 1990) e que está presente em contextos próxi-
mos de Chibanes durante o segundo quartel/meados 
do séc. I a.C.4. A presença de imitações dos protóti-
pos de verniz negro itálico na fase IIIB, ou seja o mais 
recente, parece apontar para uma datação do segundo 

4 - Para o contexto de Monte dos Castelinhos veja-se Pimenta, Soría e Mendes, 2014. 

Fabrico Fragmento Forma Total

Cales
bordo

L. 1 3

L. 10 1

L. 4 1

L. 5 5

L. 5/7 6

fondo L. 3 1

camp-A
bordo

L. 31 3

L. 5/7 1

L. 5/27 1

L. 27B 2

carena L. 6- 36 1

Cerchia B
bordo L. 5 1

fondo L. 1 1

Imitação VNI- 
Cinzenta

bordo L. 1 1

perfil 
completo

L. 1 1

Imitação VNI- 
Fabrico 1 

fundo L. 1 1

Imitação VNI- 
Fabrico 7 

bordo L. 1 2

 Total

Indivíduos

32

Tabela 1 - Fabricos e formas de VNI e imitações do Corte L12.



 115  

quartel/meados do séc. I a.C., momento em que este 
fenómeno parece alcançar uma certa dimensão, como 
foi testemunhado estratigraficamente em Monte dos 
Castelinhos (Pimenta, Soría e Mendes, 2014) e em 
outras regiões relativamente próximas de Chibanes. 

O repertorio de VNI e imitações da fase IIIA, por 
seu lado, apresenta uma maior variedade em termos 
de fabricos e formas; contudo, as formas represen-
tadas apontam para uma facies tardia quer para os 
produtos calenos quer para os produtos em camp-A. 

Os padrões decorativos apontam para a fase tardia 
da produção em camp-A (bandas pintadas em branco 
com pequena folha e círculos concêntricos nos fun-
dos) e a decoração dos fundos calenos só em círculos 
concêntricos às vezes acompanhados por faixas em 
guilhoché é recorrente a partir de finais do séc. II a.C. 
até o fim da produção. 

Assim, parece plausível estabelecer uma cronologia 
deste contexto entre as últimas décadas do séc. II e o 
primeiro quartel do séc. I a.C.. 

Tabela 2 - Fabricos e formas de VNI e imitações contextualizados 
do Corte L12.

Fase Fabrico Forma Total

IIIA

Cales

indeterm 2

L. 1 1

L. 3 1

L. 4 1

L. 5 3

L. 5/7 2

camp-A

indeterm 2

L. 31 6

L. 6- 36 1

Cerchia B
L. 1 1

L. 5 1

Imitação- 
Fabrico 7 

L. 1 1

Total Fragmentos 

Fase IIIA

22

IIIB

Cales

indeterm 5

L. 1 6

L. 1? 2

L. 10 1

L. 5 2

L. 5/7 6

camp-A

indeterm 6

L. 27B 2

L. 5/27 1

Imitação- 
Cinzenta

L. 1 2

Imitação- 
Fabrico 1

L. 1 1

Imitação- 
Fabrico 7

L. 1 1

Total Fragmentos 

Fase IIIB

35

Tabela 3 - Cronologia do Corte L12.

Cronologia

Fase IIIA 100 ± 25 a.C.

Fase IIIB 75 ± 25 a.C.

A área intra muros é constituída por vários compar-
timentos que tiveram diferentes funções nas fases IIIA 
e IIIB: a primeira instalação de cariz militar veio a ser 
reestruturada em vários edifícios de carater residencial 
mantendo a malha urbanística prévia bem como as técni-
cas construtivas anteriores (Tavares da Silva et al., 2021).

O conjunto total de VNI e imitações exumados 
consta de 65 fragmentos, dos quais 22 provenientes da 
fase IIIA e 43 da fase IIIB.

Na fase IIIA, são predominantes os recipientes de 
produção calena (14 fragmentos) face à produção 
neapolitana (7 fragmentos) e da “Cerchia della B” (1 
fragmento). No repertório formal do fabricos caleno 
está ausente a taça L. 1 que geralmente está sempre 
bem representada sobretudo em contextos de finais do 
II-inícios do séc. I a.C. e está presente o prato L. 7 que 
geralmente é um indicador de contextos tardios. Estas 
“incongruências cronológicas ” podem ser um efeito de 
processos pós-deposicionais. Mas um outro elemento 
a destacar é a notável presença de pratos face às taças 
(pode ser por esta razão que o fabrico neapolitano se 
encontra escassamente representado sendo um expor-
tador sobretudo de taças). 

Durante a fase IIIB, o fabrico caleno continua a ser 
o melhor representado (27 fragmentos) face ao nea-
politano (16 fragmentos) mas o repertorio formal de 
VNI altera-se se comparado com o da fase anterior. 
Neste caso, as formas calenas L. 1, 2, 3, 5, 5/7 e 7 e 
aquelas neapolitanas L. 5/7, 6, 27ab, 27B, 27c, 31 
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Figura 1 - A fácies de VNI e imitações do corte L 12 para as fases IIIA e IIIB.
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compõem um quadro completo do clássico consumo 
de VNI no Ocidente peninsular. A relação entre taças 
e pratos equilibra-se (7 indivíduos referíveis a pra-
tos e 7 indivíduos referíveis a taças) e este dados deve 
fazer refletir sobre uma possível mudança de padrão 
de consumo alimentar devido a diferentes situações 
residenciais. Embora presentes no corte L 12 (ver em 
cima), nos compartimentos ocidentais da fase IIIB não 
aparecem fragmentos de imitações de VNI razão pela 
qual é indispensável considerar a cerâmica comum de 
mesa como complemento do serviço de mesa. 

Depois duma panorâmica geral, é interessante ana-
lisar a distribuição da VNI em alguns compartimentos 
que pareceram mais providos de informações.

Nos compartimentos C 3, H 2 e H 7 foram recupe-
rados 11 fragmentos, três em níveis superficiais (uma 
taça L. 1 e um prato L. 5 calenos e uma taça L. 27Bb 
em camp-A); os outros provêm do nível 2A que no 
compartimento H2 traduz-se numa UE debaixo dum 
derrube de pedras (aqui foram encontrados quatro 
fragmentos de camp-A onde só foi possível reconhe-
cer um bordo da taça L. 27c) e no compartimento H7 é 
uma UE constituída por argila amarelada (quatro frag-
mentos calenos: uma taça L. 1, um prato L. 5 e dois 
fragmentos do pequeno recipiente L. 3).

Na segunda zona destaca-se o compartimento P10 

pela sequência estratigráfica reconhecida e pela notá-
vel presença de fragmentos (9) que se resumem a três 
em níveis superficiais (dois fragmentos indetermi-
nados e uma L. 1 calena), dois no nível de abandono 
(dois fragmentos indeterminados em camp-A), um 
fragmento de bordo dum prato L. 5 no piso argiloso 
estruturado por lajes (camada 3A2), um pequeno 

Fase Fabrico Forma

Compar-

timento

Total

IIIA

Cales

indeterm

P10 1

B20 1

A11 1

L. 2
T16 1

P10 1

L. 3 F17 1

L. 5
P10 1

A11 1

L. 5/7

R14 1

A12 1

D14 1

L. 6 F17 1

L. 7 A13 1

pequeno 
recipiente?

B20 1

camp-A
indeterm

B20 1

R14 1

F17 1

J17 2

G20 1

L. 31b P10 1

Cerchia B indeterm T16 1

Total de Fragmentos

Fase IIIA

22

IIIB Cales

indeterm

R14 1

P10 2

R14 2

B20 1

C10 1

J17 2

L. 1

C3 1

H7 1

T16 1

L. 2 J17 1

L. 3 H7 2

Tabela 4 - Distribuição VNI na Área Ocidental.

Fase Fabrico Forma

Compar-

timento

Total

IIIB

Cales

L. 3
B20 1

F17 1

L. 5
D14 1

F17 1

L. 5/7

R14 1

H7 1

A11 1

F17 1

D14 1

J17 1

D03 1

L. 7 B20 1

camp-A

indeterm

H2 3

P10 2

D14 1

B20 1

L. 27ab T16 1

L. 27Ba T16 1

L. 27Bb T16 3

L. 27c H2 1

L. 31? G20 1

L. 5/7 J17 1

L. 6 B20 1

Total de Fragmentos

Fase IIIB

43
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recipiente caleno L. 2 e uma taça em camp-A L. 31 
no nível de abandono 3B1 e, para concluir, um frag-
mento caleno indeterminado exumado durante uma 
limpeza entre a camada 3 e 4. 

Os restantes compartimentos (R 14, A 11, A 12, A 
13, T 16, D 14, B 20, F 17) não apresentam substanciais 
diferenças a nível de repertório formal no que respeita 
ao que foi descrito para as outras unidades habitacio-
nais. A cronologia proposta para estes compartimentos 
é de finais do séc. II- primeira metade do séc. I a.C.. A 
sustentar esta proposta, no compartimento T 16 foi 
reconhecida uma bolsa encostada ao interior da mura-
lha romana republicana cuja associação de materiais 
consta dum bordo de taça L. 1 calena, três fragmentos 
de bordo duma taça em camp- A L. 27Bb (prova-
velmente pertencentes a um único exemplar) e uma 
lucerna inteira (só faltava uma parte do bico) em pasta 
cinzenta com vestígios de revestimento vitrificado 
escuro (negro-acinzentado) de forma troncocónica 
com decoração radial cuja morfologia se aproxima do 
tipo G da tipologia de Ricci (1973), próximo ao tipo 
Dressel 1B (ibid.: 179-182). Embora seja uma forma 
com uma distribuição cronológica ampla (130-30 a.C. 
para a estratigrafia de Albintimilium; Pavolini, 1994, p. 
83), foi sugerido centrar nos inícios do segundo quartel 
do séc. I a.C. a sua maior difusão (Ricci, 1973, p. 223). 
Contudo, verifica-se a sua presença numa deposição 
funerária em Glanum datada entre os finais do séc. II 
e a primeira metade do séc. I a.C. (Bemont, Lahanier 
1985). Uma outra baliza cronológica é oferecida para o 
limite alto pelos acampamentos numantinos nos quais 
esta forma está ausente (Romero Carnicero, 1990) 
e por limite baixo pelo acampamento de Cáceres El 
Viejo5 no qual a forma está presente embora sejam 
consideradas por Ulbert como produções da Bética ou 
importações da Narbonense (veja-se Puya Garcia de 
Leaniz, 1991, p. 219). 

Ampliado o que foi anteriormente dito acerca da 
presença da forma L. 7 calena em Chibanes, foi pos-
sível reconhecer a presença no compartimento A 13 
(nível 3A- fase IIIA) e B 20 (nível 2A- fase IIIB) de 
dois bordos de prato L. 7 caleno (no segundo caso 
junto com um exemplar em camp-A de prato L. 6 e 
uma pyxis calena L. 3). Ambos os fragmentos provêm 
respetivamente dos derrubes da primeira e da segunda 
fase de ocupação tardo republicana do sítio. Se o frag-
mento da primeira e mais antiga fase de ocupação 

tardo republicana pode ser considerado de origem 
intrusiva sendo uma forma que foi produzida em 
meados do séc. I a.C. (Pedroni, 2001, p. 481; F2284 e 
F2286), o mesmo não se pode dizer para o fragmento 
da segunda fase de ocupação que neste caso estaria em 
deposição primária. 

A Área Central e Oriental 

A área central consta dos sectores X, XI, XII e XIV 
onde estão a ser exumados compartimentos presumi-
velmente correspondentes a uma área habitacional.

A área oriental da escavação está marcada pela pre-
sença duma imponente muralha calcolítica intervalada 
por bastiões semicirculares à qual se sobrepõe parte 
duma muralha datada à II Idade do Ferro, nomeada-
mente do séc. III a.C. (Tavares da Silva e Soares,  2012). 

Nestes dois sectores, um grande número de frag-
mentos de VNI provém de camadas superficiais (35) 
razão pela qual neste sector, no estado atual da investi-
gação, é somente possível uma apreciação sumária dos 
principais fabricos e formas.

De modo geral, o fabrico mais presente continua a 
ser o caleno com 50 fragmentos e a seguir o fabrico 
neapolitano com 29 fragmentos e o da “Cerchia della 
B” com 2 fragmentos. 

No primeiro grupo destacam-se as formas L. 1, L. 
5 e L. 5/7 respetivamente com 10, 9 e 8 fragmentos 
enquanto as formas L. 3 e L. são atestadas por poucos 
fragmentos. 

O grupo neapolitano, apesar de ter um número 
de fragmentos muito inferior ao grupo caleno (29), 
apresenta uma maior variedade formal. É constituído 
sobretudo por taças cujas dimensões e morfologias 
variam como é o caso das taças L. 27ab, L. 27Ba, L. 
27Bb e L. 31. A categoria funcional “prato” é atestada 
por um único fragmento relativo à forma L. 6 e um 
outro fragmento classificado como L. 5/7. 

Entre os sectores XV e XVI foram encontrados dois 
fragmentos (provavelmente pertencentes à mesma 
peça) atribuídos à “Cerchia della B”. Trata-se de 
fundos com decoração constituída por três faixas de 
guilhoché, duas das quais sobrepostas a dois círculos 
concêntricos. O estado fragmentário da peça não per-
mitiu uma concreta atribuição tipológica.  

A fase III B restituiu o maior numero de fragmen-
tos de VNI (41) face ao da fase III A (5 fragmentos) 
cujas formas são um prato caleno L. 5/7 e uma taça 
neapolitana L. 31a. Na fase IIIB, o repertorio formal 
complexifica-se e, embora não seja muito expressivo, 
aproxima-se muito ao que foi anteriormente descrito 5 - Comunicação fotográfica do Dr. Carlos Pereira.



 119  

para a área Ocidental (ver tabela 4). Não é possível no 
estado atual da investigação integrar novos dados para 
o consumo de VNI e imitações em Chibanes durante 
o período tardo republicano.

Decorações e manutenção do 
verniz negro itálico de Chibanes

A nível decorativo, o conjunto estudado apresenta-se 
monótono e simplificado. A maior parte das peças tem 
fundos decorados com círculos concêntricos incisos, às 
vezes intervalados por bandas em guilhoché, motivo que 
só aparece nos produtos calenos e da “Cerchia della B”. 
Detetou-se a presença de bandas brancas paralelas, no 
interior das quais por vezes aparecem pequenas folhas, 
pintadas nos bordos internos das taças L. 31 de produ-
ção neapolitana. Como acima referimos, é a ausência de 
alguns motivos decorativos, mais do que a presença, a 
caraterizar o conjunto de VNI. A ausência de decora-
ções impressas nos fundos da camp-A como palmetas 
ou rosetas são indícios de uma fase de produção tardia 
na qual o repertorio é extremamente estandardizado 
e simplificado. Por outro lado, a ausência de deco-
rações em losango nos produtos calenos é um outro 
fator a destacar. Se se tomar a cronologia proposta por 
Pedroni como indicador duma determinada facies pro-
dutiva dos ateliers calenos (Cfr. supra), o conjunto em 
apreço terá uma baliza cronológica dentro do primeiro 
quartel do século I a.C.. 

Tal como em outros sítios relativamente próximos 
(Alcácer do Sal, Monte dos Castelinhos, etc..), foram 
encontrados indivíduos que levaram um arranjo por 
peças metálicas (nº inv. Chib 12-11, Chib 97-873, Chib 
96/1555 e Chib 96/2430), indicador dum hábito con-
solidado nas comunidades locais de prolongar a vida 
destes utensílios provavelmente por razões que envol-
veriam o difícil processo de aquisição e de transporte 
destes bens. Tudo isto indica como a vida de cada objeto 
se pode prolongar além do expectável e que só com o 
cruzamento de vários dados é possível uma aproxima-
ção mais fiável ao tempo de utilização dos mesmos. 

Observações conclusivas 

O estudo do material exumado do sítio de Chibanes 
é fundamental para a compreensão das dinâmicas de 
ocupação de período tardo republicano da penín-
sula de Setúbal e em geral do processo de chegada de 
bens e objetos típicos do mundo itálico ao território 
atualmente português. A definição da facies de VNI é 
importante na hora de estabelecer comparações entre 
sítios próximos e de definir quais foram os ritmos de 
importação em que as comunidades locais estariam 
envolvidas. Os contextos apresentados revelam uma 
cronologia de finais do século II- primeira metade do 
século I a.C.. 

Fabrico Forma Sector Total

Cales

indeterm

Sect. X 1

Sect. XIII 1

Sect. XV-XVI 1

Sect. XXII 5

Sect. XX 2

Sect. XXII 3

L. 1

Sect. X 2

Sect. XVI 1

Sect. XXII 3

Sect. XX 1

L. 5

Sect. XV-XVI 1

Sect. XX 2

Sect. XX-XXII 1

L. 5/7
Sect. XX 1

Sect. XXIII 1

Cales Total 26

camp-A

indeterm

Sect. XIII 1

Sect. XV-XVI 1

Sect. XX 1

Sect. XXII 1

Sect. X 1

Sect. XXII 1

L. 27 Sect. XXII 1

L. 27 ab Sect. XIII 1

L. 27Bb Sect. XV 1

L. 27c
Sect. X 1

Sect. XXII 1

L. 31 Sect. XXII 1

L. 31b Sect. XX 1

L. 5/7 Sect. XX 1

L. 6 Sect. X 1

camp-A Total 15

Total de Fragmentos 

Fase IIIB

41

Tabela 5 - Distribuição VNI na área Oriental durante a fase IIIB.
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Chibanes. Cerâmica de paredes finas

1. Contexto 

1.1. As escavações arqueológicas realizadas pelo 
Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de 
Setúbal no Castro de Chibanes entre 1996 e 2017 
exumaram 219 fragmentos (NMI = 80) de cerâmica 
de paredes finas, distribuídos pelos níveis das fases 
de Chibanes IIIA, datável do final do século II a.C. 
e primeiro quartel do século seguinte (61 fragmen-
tos: NMI = 22); Chibanes III B, do segundo quartel e 
meados do século I a.C., talvez até 40 a.C. (118 frag-
mentos: NMI = 41); e fase indeterminada – camadas 
superficiais (40 fragmentos: NMI = 17).

Ambas as referidas fases, mas principalmente a pri-
meira, foram marcadas pela presença militar romana. 
Na fase Chibanes IIIA, na extremidade ocidental do 
castro, escavou-se um fortim que, na segunda fase 
da ocupação romano-republicana (Chibanes IIIB) 
foi segmentado em compartimentos com carácter 
doméstico, aspecto que se estende a outras áreas do 
sítio, revelando estado de pacificação acompanhado 
de aumento demográfico (cf. Cap. III).

Nos dois períodos da ocupação romano-republi-
cana, os contingentes militares ter-se-iam instalado 
em Chibanes no seio de uma comunidade indígena 
caracterizada culturalmente por forte tradição sidérica.

De notar que além dos contextos estratigráficos 
correspondentes às fases Chibanes IIIA e IIIB (cf. 
Cap. II), é possível considerar a existência de uma 
quarta fase de ocupação (Chibanes IV), por enquanto 
sem contextos definidos e com expressão somente 
nas camadas superficiais. Estas, com efeito, além de 
conterem materiais do Calcolítico e Bronze antigo 
(Chibanes I), da Idade do Ferro final (Chibanes II) 
e do Período Romano Republicano (Chibanes III), 
possuem também, embora em número reduzido e 

disperso, peças da Época Imperial. Trata-se, sem 
dúvida, de vestígios de ocupações esporádicas, de 
curta duração, mas de larga diacronia, ainda que com 
soluções de continuidade, visto existirem materiais 
que se estendem desde os alvores do Império (por 
exemplo: pequenos fragmentos de terra sigillata itá-
lica) aos séculos IV/V, como a ânfora Almagro 51c.

1.2. A cerâmica de paredes finas recolhida em 
Chibanes encontra-se muito fragmentada o que 
dificulta grandemente a identificação dos tipos 
morfológicos. O “grau de fragmentação” cria ainda 
problemas de contextualização estratigráfica, posto 
que a reduzida dimensão da maior parte dos frag-
mentos facilita a sua migração descendente ou 
ascendente, mascarando deste modo a sua verdadeira 
localização estratigráfica. 

As condições de jazida, caracterizadas por terrenos 
em geral argilosos e ácidos, criaram-nos igualmente 
limitações no estudo deste material, pois impedem 
uma boa conservação das superfícies.

Por outro lado, temos sérias dúvidas quanto à 
identificação geográfica dos centros de produção 
pretensamente conseguida a partir de simples análi-
ses macroscópicas das pastas. Teremos de aguardar a 
realização de análises arqueométricas sistemáticas em 
centros quer de produção quer de consumo para iden-
tificarmos com rigor os primeiros a partir do estudo 
da cerâmica de paredes finas obtida nos segundos (cf. 
Faga, 2010). Deste modo, e não obstante termos proce-
dido, como é habitual entre nós, à análise macroscópica 
das pastas, optámos por organizar esta nótula dando 
prioridade à morfotipologia, à semelhança, aliás, 
do praticado pelos mais destacados estudiosos deste 
domínio: Marabini Moevs, 1973; Mayet, 1975; Ricci, 
1985 e López Mullor, 1990, 2008 e 2013.

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 121-130
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2. Análise macroscópica das pastas

Por análise macroscópica obtivemos os seguintes 
grupos:

A - Pasta muito depurada (ausência de e.n.p. visí-

veis à vista desarmada) e compacta:

A1 - Cozedura oxidante:

a) Núcleo e superfícies rosados / avermelhados / 
acastanhados, por vezes com manchas acinzentadas; 
superfície externa alisada a bem alisada (muito fre-
quente, Fase IIIA, Tipos Mayet I,  Ricci 1/14, 1/12, 
1/20; raro na Fase IIIB, Tipo Mayet IIIB).

b) Núcleo castanho-avermelhado e superfícies beges; 
superfície externa alisada com traços finos horizontais 
(raro, Fase IIIA, Tipo Ricci 1/14).

A2 - Cozedura redutora:

a) Núcleo e superfícies cinzentas / negras; superfície 
externa bem alisada (raro, Fase IIIB, Tipo Ricci 1/14), 
por vezes com vestígios de polimento (raro, Fase IIIA, 
Tipo Ricci 1/194).

b) Núcleo e superfícies cinzentas com manchas cas-
tanho-avermelhadas; superfície externa alisada (raro, 
Fase IIIB, Ricci 1/16). 

B - Pasta depurada (e.n.p.) pouco frequentes obser-

váveis à vista desarmada) compacta:

B1- Cozedura oxidante: 

a) Núcleo e superfícies rosadas ou acastanhadas; 
superfície externa alisada e bem alisada (pouco fre-
quente, Fase IIIA, Tipos Ricci 1/14 e 1/20; frequente, 
Fase IIIB, Tipos Mayet I e Ricci 1/20).

b) Superfícies rosadas com manchas beges; superfície 
externa bem alisada (raro, Fase IIIB, Tipo Ricci 1/16).

c) Núcleo bege, superfície externa bege rosada e 
superfície interna com aguada vermelha (raro, Fase 
IIIB, tipo Mayet IIIB).

B2- Cozedura redutora-oxidante (núcleo cinzento e super-

fícies rosadas / avermelhadas; superfície externa alisada a 

bem alisada (pouco frequente, Fase IIIB, Tipos Ricci 1/20 e 

Mayet IV). 

C - Pasta pouco depurada (numerosos e.n.p visíveis 

à vista desarmada) e compacta:

C1- Cozedura oxidante: 

a) Núcleo e superfícies rosados ou bege-rosados; 
superfície externa alisada (raro, Fase IIIA, Tipos Ricci 
1/14 e Mayet III). 

b) Núcleo rosado, superfície externa vermelha com 
manchas cinzentas e superfície interna bege; superfície 
externa alisada-tosca (raro, Fase IIIB, Tipo Ricci 1/20).

c) Núcleo bege, superfície externa bege e superfície 

interna rosada; superfície externa alisada (raro, Fase 
IIIB, tipo Ricci 1/20).

d) Núcleo rosado e superfícies beges; superfície 
externa alisada, bege (raro, Fase IIIB, Ricci 1/20). 

C2 - Cozedura redutora-oxidante:

a) Núcleo cinzento e superfícies beges com manchas 
cinzentas; superfície externa alisada (pouco frequente, 
Fases IIIA e IIIB, Tipos Ricci 1/14 e Mayet III). 

b) Superfícies beges claras; superfície externa alisada 
(raro, Fase IIIB, Tipo Ricci 1/20).

c) Superfícies beges rosadas; superfície externa ali-
sada (pouco frequente, Fase IIIB, tipo Mayet III).

d) Superfície externa bege e superfície interna rosada; 
superfície externa alisada-tosca (raro, Fase IIIB, Tipo 
Ricci 1/20). 

3. Morfotipologia

Na classificação morfológica, segundo a tipologia 
de Françoise Mayet (1975), complementada pela de 
Andreina Ricci (1985), recorremos, com alguma fre-
quência, aos dados fornecidos por M. T. Marabini 
(1973) sobre contextos estratigráficos de Cosa, bem 
como a López Mullor (1990, 2008 e 2013) sobretudo 
quando se trata das produções de paredes finas na 
Península Ibérica. 

FORMA MAYET I

Os nos 1-3 e 26-28 (fabricos A1a e B1a), distribuí-
dos equitativamente pelas Fases IIIA e IIIB, de bordo 
curto, extrovertido e emoldurado, de perfil em S 
teriam pertencido a copos fusiformes e altos da Forma 
I de Mayet, com datas, segundo esta autora (após a 
análise de numerosos contextos estratigráficos), entre 
o segundo quartel do século II e o terceiro do século 
I a.C. (Mayet, 1975, p. 25). Com enorme expansão 
pela bacia do Mediterrâneo, foi também produzida 
na Península Ibérica e especialmente em Ibiza, na 
variante 1b que López Mullor (2008, p. 345) data do 
período compreendido entre os inícios do século I e a 
época de Augusto.

FORMA MAYET II

Os níveis das Fases IIIA e IIIB ofereceram, respecti-
vamente, 8 (36,4%) e 5 (12,2%) indivíduos providos de 
bordos abertos e oblíquos, em geral curtos, que teriam 
pertencido a copos fusiformes ou ovoides (nos 4-11 – 
Fase IIIA e nos 29-33 – Fase IIIB); atribuímo-los à forma 
Mayet II. Esta autora coloca o início da sua produção 
no último quartel do século II/primeiro quartel do 
século I a.C. e considera a variante mais antiga, caracte-
rizada por copos fusiformes, contemporânea da Forma 
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I (Mayet, 1975, p. 26), baseando-se não só nas afini-
dades morfológicas entre as duas formas, mas também 
em dados fornecidos por Marabini (1973) ao estudar o 
material de Cosa. López Mullor sugere, porém, que a 
forma Mayet II seja mais antiga que a I, tendo começado 
a ser produzida na Etrúria durante o primeiro quartel 
do século II a.C. (López Mullor, 2013) e perdurado até 
à época de Augusto (López Mullor, 1990, p. 99). Na 
Península Ibérica, e segundo o mesmo autor, foi pro-
duzida em numerosas oficinas da costa mediterrânea 
e nas Baleares a partir do último quartel do século II 
a.C. (López Mullor, 2013, p. 172; ver também Alemán 
Izquierdo, 2019), inclusivamente no acampamento da 
Legio VII, em Léon (López Mullor, 2013, p. 156).

No actual território português, onde é muito fre-
quente (por exemplo, na ocupação romana republicana 
de Alcácer do Sal é a forma mais comum – Sepúlveda, 
Bolila e Ferreira, 2018), o contexto mais antigo onde 
está representada situa-se em Monte Molião, com cro-
nologia dos finais do século II e inícios do século I a.C. 
(Sousa e Arruda, 2018).

A forma Mayet II integra diversas variantes, estando 
algumas delas documentadas em Chibanes:

Os tipos Ricci 1/14 e 1/361, muito semelhantes, pare-
cem ser os mais antigos, pois reproduzem a variante 
que Mayet considera próxima da Forma I (Mayet, 
1975, p. 27; Ricci, 1985, p. 246). Trata-se de um copo 
fusiforme cujo bordo (relativamente alto no tipo Ricci 
1/361), tende para vertical na sua extremidade superior. 
Ricci desconhece a sua cronologia, bem como o centro 
de produção. Em Monte Molião (Sousa e Arruda, 2018, 
p. 207) ocorre em contexto de finais do século II a.C. e 
inícios do século seguinte. No território hoje português 
este tipo têm sido identificados em outros contex-
tos republicanos, como Mesas do Castelinho (Fabião, 
1998, p. 335), Santarém (Arruda e Sousa, 2003, p. 255) 
e Castro Marim (Angeja e Arruda, 2020).

Em Chibanes, o tipo Ricci 1/14 está representado em 
níveis das Fases IIIA (nos 4-8, fabricos B1a e C1a) e IIIB 
(nos 29-33, fabrico A2a).

A variante Mayet II A, cujo bordo, acentuadamente 
oblíquo, rectilíneo e inclinado para o exterior, assenta 
sobre um bojo a tender para o globular, integra os 
tipos Ricci 1/12-1/13 e Ricci/194. Aos dois primei-
ros poderão pertencer os nossos exemplares, de bojo 
ainda ovalado (nos 9 e 10, fabricos A1a e C2a) de níveis 
da Fase IIIA.

O nº 11 (fabrico A2a), de bojo francamente globu-
lar, bordo alto e rectilíneo e inclinado para o exterior, 
proveniente de nível da Fase IIIA, foi considerado do 
tipo Ricci 1/194.

Para o início da produção da variante IIA, Mayet 
(1975, p. 27) sugere (sem qualquer fundamento de 
ordem estratigráfica) o final do século II a.C., inícios do 
seguinte. R. Morais (2010, p. 154, Quadro 4) que aceita 
esta cronologia, prolonga-a até Augusto. No Castelo da 
Lousa, o tipo Ricci 1/12 é um dos mais frequentes e foi 
considerado de produção etrusca. A mesma origem foi 
atribuída aos exemplares de tipo Ricci 1/12 provenien-
tes de Castro Marim (Angeja e Arruda, 2020, p. 116).

FORMA MAYET III

Identificámos como pertencentes a esta forma 24 
indivíduos (5 – nos 12-16 – de níveis da Fase IIIA, e 
18 – nos 34-49 – da Fase IIIB), reduzidos, na sua quase 
totalidade, a fragmentos de bordo. Este mostra-se 
encurvado para o interior, mais ou menos côncavo e 
em geral alto (cf. Mayet, 1975, p. 29).

O início da produção desta forma pode remontar a 
meados do século II a.C., como foi observado em Cosa, 
tendo atingido a época de Augusto (Marabini Moevs, 
1973, p. 59; Ricci, 1985, p. 248; López Mullor, 1990, p. 
104). No nosso país encontra-se muito bem represen-
tada em contextos republicanos, com datas que podem 
recuar aos finais do século II a.C., como se verificou em 
Monte Molião (Sousa e Arruda, 2018).

Os exemplares desta forma provenientes de Alcácer 
do Sal foram considerados de produção etrusca 
(Sepúlveda, Bolila e Ferreira, 2018); os de Monte 
Molião parecem ser etruscos, andaluzes e de produção 
local (Sousa e Arruda, 2018).

O número de variantes da forma Mayet III é elevado, 
reflectindo os numerosos centros que as produziram.

O protótipo desta forma foi descrito por Ricci (1985, 
p. 53) através dos tipos 1/20 e 1/362: copo de bojo 
ovoide e bordo alto e encurvado. Segundo a mesma 
autora, teria começado a ser produzido no primeiro 
quartel do século I a.C. na região centro-italiana. Os 
exemplares quer de Castro Marim (onde o tipo 1/20, 
1/362 é o mais frequente) quer do Castelo da Lousa 
foram considerados de origem etrusca (respectiva-
mente: Angeja, 2017, p. 54; Morais, 2010, p. 155-156). 
A esta variante pertencerão os nos 13 e 14 (fabricos B1a 
e A1a), da Fase IIIA e os nos 36-38 (fabricos B1a, C1b, 
C1c, C2b, C2c e C2d) da Fase IIIB.

Em Chibanes identificámos duas outras variantes: a 
que corresponde ao tipo 1/16 de Ricci e a IIIB de Mayet.

A primeira, presente apenas em níveis da Fase IIIB 
(nos 34 e 35, fabricos A2b e B1b), tem sido datada do 
século I a.C. e caracteriza-se por possuir bojo de ten-
dência ovoide, mas alongado quase cilíndrico, e bordo 
alto, subvertical e com ligeira concavidade interna.
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Ricci (1985, p. 247) localiza a produção do tipo 1/16 
em Siracusa, centro a que são também atribuídos os 
exemplares do Castelo da Lousa (Morais, 2010, Quadro 
IV); já os de Castro Marim teriam tido origem etrusca 
(Angeja e Arruda, 2020, p. 114).

A variante Mayet IIIB, que parece surgir somente 
nos níveis da Fase IIIB (nos 47-49, fabricos A1a, B1c 
e C2c), possui corpo de tendência esferoidal, bordo 
internamente côncavo, mas, por vezes, muito redu-
zido; é, segundo López Mullor (2008, p. 345), “uma das 
formas mais característica das produções ebusitanas” 
e de grande expansão mediterrânea ocidental: litoral 
da Península Ibérica, de Marrocos, Argélia e Tunísia, 
Península Itálica e Sicília. É datada da segunda metade 
do século I a.C. (López Mullor, 2008, p. 345 e 348).

No Castelo da Lousa, esta variante é rara e a sua pro-
dução foi localizada em Ibiza (Morais, 2010, Quadro 5).

FORMA MAYET IV
A classificação na forma Mayet IV (= Ricci 1/41- 42) 

do nosso exemplar nº 50 baseia-se apenas no perfil de 
bordo, visto não possuirmos fragmento do bojo que 
apresente vestígios das asas próprias desta forma. O 
bordo é, em geral, muito baixo, inclinado para o exte-
rior, internamente côncavo e mostrando, por vezes, 
ligeiro espessamento externo convexo. López Mullor 
(2013, p. 174) propõe uma cronologia compreendida 
entre 70/60 a.C. e a época de Nero. 

No Castelo da Lousa, este tipo é raro; a sua origem 
foi situada nas Baleares e a cronologia, localizada entre 
o segundo quartel do século I a.C. e o segundo quartel
do século I d.C. (Morais, 2010, Quadro V).

Em Chibanes está patente apenas nos níveis da 
Fase IIIB.

FORMA MAYET VIII
Um fragmento de bordo (nº 51) exumado de nível 

da Fase III B, pelo seu perfil alto, ligeiramente incli-
nado para o exterior e de concavidade interna muito 
pouco acentuada – poderia ter pertencido a um copo 
da Forma Mayet VIII, variante C (= Ricci 1/193). 
Forma, sem dúvida, de origem hispânica segundo 
López Mullor (2013, p. 174), teria sido produzida na 
segunda metade do século I a.C. e nos primeiros decé-
nios do século I d.C. (López Mullor, 2008, p. 348).

No que se refere aos fragmentos de fundos, cuja 
tipologia é muito difícil de determinar, pois, a mesma 
morfologia de fundo pode corresponder a distintos 
tipos, propomos com muitas reservas:

Para os exemplares provenientes de níveis da Fase 
III A, as Formas Mayet I (nº 17), II (nos 18 e 19), III 
(nos 20-25).

Fases de Ocupação

Exemp. III A  III B Ind ** Total 

N % N % N % N %

Bordo 22 36,1 41 34,7 17 42,5 80 36,5

Fundo 11 18,0 38 32,2 13 32,5 62 28,3

Outros* 28 45,9 39 33,1 10 25,0 77 35,2

Total 61 100,0 118 100,0 40 100,0 219 100,0

Quadro 2 - Chibanes. Tipologia das paredes finas por fases de 
ocupação.

* Paredes, carenas e asas.
** Camadas superficiais.

Fases de ocupação

Tipo III A III B Total 

NMI % NMI % NMI %

Mayet I 3 13,6 3 7,3 6 9,5

Mayet II 8 36,4 5 12,2 13 20,6

Ricci 1/14 5 22,7 5 12,2 10 15,9

Ricci 1/12 2 9,1 2 3,2

Ricci 1/194 1 4,5 1 1,6

Mayet III 6 27,3 18 43,9 24 38,1

Ricci 1/20 5 22,7 7 17,1 12 19,0

Ricci 1/16 2 4,9 2 3,2

Mayet IIIB 3 7,3 3 4,8

Variante ind. 1 4,55 6 14,6 7 11,1

Mayet IV 1 2,4 1 1,6

Mayet VIII 1 2,4 1 1,6

Ind. 5 22,7 13 31,7 18 28,6

Total 22 100 41 100 63 100

Para exemplares exumados de níveis da Fase IIIB, 
as Formas Mayet I (nos 52 -55), II (nos 56-64) e III (nos 
65-81, podendo pertencer à variante IIIB os nos 67-81). 

Oito fragmentos atribuíveis às Formas Mayet I ou 
II (nos 53, 54 e 56) e IIIB (nos 71 e 78-81) possuem, 
na zona central do fundo, uma rodela de pasta de 
cor que varia entre o vermelho sobre fundo rosado 
e o cinzento escuro sobre fundo bege ou rosa. Esta 
característica tem paralelos em fragmentos de fundo 
pertencentes ao tipo Mayet VIII C procedentes do 
Castelo da Lousa e considerados por R. Morais (2010, 
p. 160) deprodução do sul da Hispania e datáveis de 
meados a finais do século I a.C. (Morais, 2010, p. 160). 
Esta característica foi também identificada na Cabeça 
de Vaiamonte (Pereira, 2018).

Quadro 1 - Chibanes. Paredes finas por fases de ocupação.
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A decoração está presente em dois pequenos 
fragmentos de bojo de tipo indeterminado (no 82) 
descobertos em nível da Fase IIIB. Trata-se de fiadas 
horizontais de espinhas em barbotina dispostas verti-
calmente e muito juntas.

4. Considerações finais

Da análise da cerâmica de paredes finas de Chibanes 
importa destacar o seguinte:

a) A diferença quantitativa entre as Fases IIIA e
IIIB. – Para áreas de escavação muito semelhantes, a 
primeira forneceu um NMI = 22, enquanto a segunda, 
um NMI = 41, o que está de acordo com o progressivo 
aumento do processo de romanização, visto estarmos 
perante a aquisição de novos hábitos alimentares com 
o uso de copos para o consumo de vinho.

b) A diferença tipológica entre as paredes finas dos
níveis da Fase IIIA e as dos níveis da Fase IIIB. – Nas 
camadas da primeira fase estão presentes copos das 
Formas Mayet I, II (Ricci 1/14), IIA (Ricci 1/12), III 
(Ricci 1/20). Predominam largamente os da Forma 
Mayet II (NMI = 8 - 36,4%). Nos níveis da Fase IIIB 
aumenta a diversidade tipológica, surgindo formas de 
produção mais tardia; predomina a Forma Mayet III 
(NMI = 18 - 43,9%), nas variantes Ricci 1/16, 1/20 e 
Mayet IIIB.

Como vimos no ponto 1 deste capítulo, a primeira 
daquelas fases tem sido datada do período compreen-
dido entre os finais do século II a.C. e o fim das guerras 
sertorianas, e a Fase IIIB, do segundo quartel e mea-
dos do século I a.C. As datações atribuídas às formas 
de paredes finas dos níveis da Fase IIIA não invalidam 
a cronologia proposta para esta fase. 

Quanto aos indivíduos provenientes da Fase IIIB, 
o número relativamente elevado de bordos e fundos 
pertencentes, por hipótese, à Forma Mayet IIIB, bem 
como a existência, na zona central do fundo de alguns 
copos de uma rodela de pasta de cor diferente da do 
respectivo recipiente, característica considerada de 
produção do sul da Hispania da segunda metade do 
século I a.C. (cf. Morais, 2010, p. 160), leva-nos a 
propor para o final da segunda fase de ocupação 
romano-republicana de Chibanes, e atendendo às 
cronologias sugeridas pelo estudo de outros 
materiais (cf. Caps. X, XIII, XIV, XVII e XVIII) os 
anos 40/30 do século I a.C.
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Fig. 1 - Chibanes. Cerâmica de paredes finas exumada de níveis da Fase IIIA. Desenhos de Teresa R. Pereira.



Fig. 2 - Chibanes. Cerâmica de paredes finas exumada de níveis da Fase IIIB. Desenhos de Teresa R. Pereira.



Fig. 3 - Chibanes. Cerâmica de paredes finas exumada de níveis da Fase IIIB. Desenhos de Teresa R. Pereira.



Fig. 4 - Chibanes. Cerâmica de paredes finas exumada de níveis da Fase IIIB. Desenhos de Teresa R. Pereira.
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Fig. 5 - Chibanes. Cerâmica de paredes finas exumada de níveis da Fase IIIB, com rodela de pasta de cor e textura diferentes das do 
fundo. Desenhos de Teresa R. Pereira.

Fig. 6 - Chibanes. Foto dos fundos das peças 71 (CHIB 96/2738) e 80 (CHIB 17/419).
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71. 80.
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A cerâmica cinzenta

Introdução

A cerâmica cinzenta é uma categoria recorrente 
nos repertórios artefactuais da costa ocidental atlân-
tica deste o início da Idade do Ferro, sendo facilmente 
reconhecível pela sua tonalidade escura, obtida inten-
cionalmente através de uma cozedura e arrefecimento 
em ambientes redutores, e pelo cuidado dos seus 
acabamentos, que recorrem, com frequência, ao poli-
mento (Vallejo Sánchez, 2015). 

Constituiu, ao longo de mais de cinco centúrias, um 
dos principais componentes dos serviços de mesa desta 
região, sendo utilizada por comunidades com distin-
tas matrizes culturais (ver, entre outros, Fabião, 1998; 
Arruda, 1999-2000; Mayet e Tavares da Silva, 2000; 
Vallejo Sánchez, 2015; Sousa, 2021). Talvez devido 
a esta preferência secular, a utilização de recipientes 
de cerâmica cinzenta no Ocidente Atlântico mante-
ve-se também durante a época romano-republicana, 
ao contrário do que se verifica, por exemplo, mais a 
sul, na costa do Algarve (Sousa, 2009; Sousa e Arruda, 
2010). Com efeito, no litoral centro do território por-
tuguês, observa-se, durante este período, não apenas a 
perduração de algumas morfologias perpétuas das tra-
dições pré-romanas, mas também a adição de novos 
tipos que se relacionam, directa e indirectamente, com 
o processo de conquista romana, um fenómeno bem 
documentado em outras zonas da Península Ibérica 
(ver, entre outros, Adroher Auroux, 2014).

No Castro de Chibanes, esta categoria cerâmica 
encontra-se bem representada no conjunto com 
256 fragmentos classificáveis (176 NMI), tendo sido 

adoptados os mesmos critérios de quantificação apli-
cados à cerâmica comum, considerando-se, uma vez 
mais, apenas os exemplares recolhidos em contextos 
arqueológicos conservados e sem material intrusivo 
evidente. 

No que diz respeito à representatividade da cerâ-
mica cinzenta nas distintas fases de ocupação do 
Castro de Chibanes, apenas 16% (28 NMI) do con-
junto foi recolhido nos níveis da Fase II (final da 
Idade do Ferro), pertencendo 40% (70 NMI) à Fase 
IIIA e 44% (78 NMI) à Fase IIIB, enquadráveis entre 
o final do século II e meados do século I a.C. Os 
dados recolhidos neste sítio destacam-se sobretudo 
pela potencialidade em caracterizar as especificida-
des tipológicas da cerâmica cinzenta do litoral centro 
do território português durante os momentos finais 
do 1º milénio a.C. e, paralelamente, compreender os 
padrões do seu consumo durante a fase do processo da 
conquista romana. 

Os fabricos  

A cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes apre-
senta alguma homogeneidade nos fabricos, tendo sido 
possível, ainda assim, distinguir três grandes grupos a 
nível macroscópico. No que diz respeito à sua nomen-
clatura, optou-se por seguir a sequência numérica 
dos grupos anteriormente definidos para a cerâmica 
comum, de forma a evitar repetições. 

Em dois fragmentos (2 NMI) não foi, infelizmente, 
possível proceder à sua atribuição aos grupos pré-de-
finidos devido a alterações pós-deposicionais. 

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 131-148

Elisa de Sousa*
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FABRICO 13  

Neste grupo integraram-se fragmentos com pastas 
compactas e relativamente depuradas, sendo o núcleo 
de tonalidade rosada ou alaranjada, por vezes com 
um veio central mais escuro, e superfícies cinzen-
tas. A análise macroscópica dos fragmentos permitiu 
identificar a presença de micas prateadas, calcites e 
quartzos, todos de pequena dimensão, surgindo, em 
alguns casos, partículas negras, por vezes brilhantes. 
As superfícies dos exemplares aqui incluídos são pre-
dominantemente polidas. Assemelha-se ao Grupo A 
definido para o Castelo de Alcácer do Sal (Tavares 
da Silva et al., 1980-1981) e Fabricos A.1 e A.2 da 
necrópole (Gomes, 2016).

Corresponde ao fabrico mais numeroso do con-
junto de cerâmica cinzenta, com 48% (Fase II – 14 
NMI; Fase IIIA – 37 NMI; Fase IIIB – 33 NMI).

FABRICO 14

Este segundo grupo reúne peças com pastas 
menos compactas e depuradas, com tonalidades 
predominantemente cinzentas escuras. No que diz 
respeito aos elementos não plásticos, cabe desta-
car uma presença mais frequente de partículas de 
quartzo, assim como inclusões de calcites e micas. 
Ao contrário dos restantes fabricos, os exemplares 
deste grupo apresentam as superfícies menos cuida-
das, sendo, na maioria dos casos, apenas alisadas, e 
só raramente polidas.

Corresponde ao grupo de fabrico menos recorrente 
no conjunto da cerâmica cinzenta, com 22% (Fase II 
– 4 NMI; Fase IIIA – 14 NMI; Fase IIIB – 21 NMI).

FABRICO 15 

O último fabrico da cerâmica cinzenta do Castro 
de Chibanes apresenta características muito seme-
lhantes às do grupo 13, distinguindo-se apenas pela 
tonalidade das pastas, que, neste caso específico, são 
sistematicamente de cor cinzenta, podendo oscilar 
entre tons mais escuros ou mais claros. Contudo, 
as restantes características intrínsecas, como a fre-
quência e natureza dos elementos não plásticos e os 
tratamentos de superfície, são idênticos aos descri-
tos no referido grupo. Poderá equivaler ao Grupo B 
do Castelo de Alcácer do Sal (Tavares da Silva et al., 
1980-1981) e da respectiva necrópole (Gomes, 2016).

No que diz respeito à sua representatividade, cor-
responde ao segundo fabrico mais recorrente do 
conjunto, com 29% (Fase II – 9 NMI; Fase IIIA – 18 
NMI; Fase IIIB – 24 NMI).

COMENTÁRIO

Atribuir proveniências aos fabricos da cerâmica 
cinzenta é uma tarefa difícil, sobretudo quando a 
sua caracterização depende apenas de observações 
macroscópicas. Ainda assim, os grupos anterior-
mente definidos são similares, em vários aspectos, a 
alguns dos fabricos da cerâmica comum considerada 
de origem local/regional, permitindo equacionar uma 
mesma proveniência. Não podemos, ainda assim, 
deixar de referir que características quase idênticas 
ocorrem nos repertórios artefactuais de cerâmica cin-
zenta do estuário do Tejo (Sousa, 2014), zona onde a 
utilização destes vasos atinge, tal como no Baixo Sado, 
também o período romano. Assim, a possibilidade 

Fig. 1 - Fotografias dos fabricos da cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes (grupos 13 a 15).
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de, pelo menos, algumas peças do Castro de Chibanes 
poderem ter sido elaboradas nessa região, ou mesmo 
em outras mais interiores, não pode ser descartada até 
à disponibilização de dados arqueométricos. 

Um outro aspecto que deve ser assinalado é o facto 
de os fabricos que denotam um maior cuidado na sua 
execução (fabricos 13 e 15), sobretudo ao nível do 
acabamento polido das superfícies, serem dominan-
tes no conjunto (mais de dois terços do total). Esta 
situação relaciona-se não só com a continuidade de 
tradições oleiras pré-romanas, bem enraizadas no 
litoral ocidental atlântico, mas também com uma das 
funcionalidades primárias dos recipientes de cerâmica 
cinzenta, que é justamente a sua utilização enquanto 
serviço de mesa.   

As formas

À semelhança do que ocorreu com a cerâmica 
comum, também no caso das produções cinzentas foi 
necessário criar um quadro tipológico próprio para 
organizar e sistematizar a variabilidade formal do 
conjunto do Castro de Chibanes. Ainda que existam 
múltiplas tipologias referentes a esta categoria espe-
cífica, a grande maioria é referente aos repertórios da 
Idade do Ferro, sendo insuficientes para a classifica-
ção das produções mais tardias. Tal como já ocorreu 
para a cerâmica comum, o quadro tipológico que é 
aqui apresentado assume um carácter provisório, que 
deverá ser futuramente alargado. 

No que diz respeito à sua estrutura, utilizaram-se os 
mesmos critérios morfo-funcionais estabelecidos para 
a cerâmica comum, tendo-se distinguido os seguintes 
tipos: tigelas, páteras, pequenos potes, recipientes de 
armazenamento, jarras, unguentários/jarrinhas, tam-
pas e formas singulares / imitações de cerâmica itálica 
de verniz negro. Os perfis gerais das peças e especi-
ficidades morfológicas justificam, respectivamente, e 
quando se considerou necessário, a determinação de 
variantes e sub-variantes. 

TIPO 1 – TIGELAS/TAÇAS

Estes recipientes abertos e com alguma profundidade 
correspondem ao tipo mais frequente dos repertórios 
de cerâmica cinzenta ao longo de todo o 1º milénio 
a.C., sendo utilizados preferencialmente para o con-
sumo de líquidos ou semi-líquidos.

No Castro de Chibanes contabilizam-se 35 indiví-
duos deste tipo morfo-funcional, cuja variabilidade de 
perfis permite a distinção de cinco variantes específicas. 

A primeira, variante 1.A, caracteriza-se pelo seu 
perfil semi-hemisférico, paredes arqueadas e bordo de 
secção arredondada, podendo este ser mais ou menos 
engrossado. É uma morfologia transversal a toda a 
Idade do Ferro, estando bem documentada em vários 
sítios do Baixo Sado, como é o caso de Abul (Mayet e 
Tavares da Silva, 2000), Setúbal (Soares e Tavares da 
Silva, 1986) e de Alcácer do Sal, neste caso quer no 
povoado (Tavares da Silva et al., 1980-1981; Arruda 
et al., 2021), quer na necrópole (Gomes, 2016). No 
Castro de Chibanes, esta variante está representada 
por 11 indivíduos recolhidos em níveis conservados, 
pertencendo três à Fase II, outros três à Fase IIIA e 
cinco à Fase IIIB.

A segunda variante, 1.B, distingue-se da anterior 
pela tendência troncocónica das paredes, sendo, 
uma vez mais, o bordo arredondado e, por norma, 
espessado. Peças semelhantes surgem nos níveis pré-
-romanos de Abul (Mayet e Tavares da Silva, 2000) e 
em Alcácer do Sal (Tavares da Silva et al., 1980-1981; 
Gomes, 2016; Arruda et al., 2021). Esta morfologia 
está documentada, no Castro de Chibanes, por sete 
exemplares (Fase II – 2 NMI; Fase IIIA – 3 NMI; Fase 
IIIB – 2 NMI).

Resta ainda acrescentar que 13 exemplares não per-
mitiram uma classificação mais específica devido ao 
seu estado de conservação, ainda que pertençam segu-
ramente a uma das variantes anteriores (Fase II – 2 
NMI; Fase IIIA – 6 NMI; Fase IIIB – 5 NMI).

De qualquer forma, as variantes 1.A e 1.B constituem 
morfologias cronologicamente transversais à Idade do 
Ferro e ao período romano republicano. E ainda que 
os contextos desta última fase sejam, até ao momento, 
francamente escassos no Baixo Sado, os dados do Castro 
de Chibanes permitem equacionar a perduração destas 
formas na região durante as últimas duas centúrias do 1º 
milénio a.C., à semelhança do que ocorre em outras áreas 
geográficas da Península Ibérica. 

A variante 1.C tem especificidades mais singulares, 
concretamente uma dimensão mais reduzida e, sobre-
tudo, a presença de um bordo reentrante. Como já foi 
referido no estudo da cerâmica comum, estas caracte-
rísticas parecem vincular-se sobretudo a influências 
das produções áticas, que se enraizaram de forma 
profunda nas tradições pré-romanas, perpetuando-
-se durante toda a 2ª Idade do Ferro e transitando, 
com algum êxito, para o período romano-republi-
cano. Infelizmente, no Castro de Chibanes apenas um 
exemplar (1 NMI) desta forma foi recolhido em níveis 
conservados, mais concretamente da Fase IIIA (Fig. 
9), ainda que outros tenham sido reconhecidos em 
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Fig. 2 - Quadro tipológico da cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes: 1 - Tigelas; 2 - Páteras ?; 3 - Pequenos potes; 4 - Potes; 5 - 
Grandes recipientes; 6 - Jarros; 7 - Unguetários/jarrinhas; 8 - Tampas; Formas singulares.
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contextos revolvidos e de superfície (Fig. 13). Ainda 
assim, cabe assinalar que esta forma de cerâmica 
cinzenta foi já reconhecida no Baixo Sado, concre-
tamente em Alcácer do Sal, infelizmente sem dados 
contextuais precisos (Arruda et al., 2021).

A quarta variante, 1.D, distingue-se pelo seu perfil 
carenado, sendo o bordo exvertido. Esta forma apro-
xima-se de uma morfologia de cerâmica cinzenta 
detectada na necrópole de Alcácer do Sal, integrada 
no tipo II.4 (Gomes, 2016, p. 153). Ainda assim, a sua 
associação aos “lebrillos” não parece ser a mais cor-
recta, sobretudo quando se consideram os diâmetros 
quer das peças da necrópole (entre 14 e 17 cm), quer 
do exemplar do Castro de Chibanes (13 cm). Estas 
dimensões permitem talvez considerar uma função 
mais ligada ao serviço de mesa para esta morfologia. 
Apenas um exemplar da variante 1.D do Castro de 
Chibanes foi recolhido num nível conservado, da 
Fase II (Fig. 8), situação que poderá relacionar esta 
variante exclusivamente com o repertório da fase 
final da Idade do Ferro. 

E, por último, a variante 1.E distingue-se das 
anteriores pelas suas características singulares. 
Corresponde a recipientes de perfil carenado, tal 
como no caso anterior, mas que exibem asas hori-
zontais, uma característica que se pode relacionar, 
uma vez mais, com influências de protótipos gre-
gos, e que permitem a sua vinculação ao consumo 
de líquidos (Sousa, 2016; Sousa e Pimenta, 2017). No 
Castro de Chibanes, apenas dois exemplares foram 
recolhidos em contextos conservados, pertencendo à 
Fase II (1 NMI), do final da Idade do Ferro (Fig. 7), 
e IIIA (1 NMI), do início do período romano-repu-
blicano (final do século II / início do século I a.C.). 
Com efeito, estes dados cronológicos são consisten-
tes com os recolhidos no estuário do Tejo, onde estes 
recipientes foram designados como tipo 3G (Sousa, 
2021). Aqui, cabe destacar os dados de Lisboa, onde 
esta morfologia foi reconhecida em contextos muito 
tardios da Idade do Ferro, datados entre o final do 
século III a.C. e meados da centúria seguinte (Rua de 
São João da Praça - Pimenta, Calado e Leitão, 2014; 
Teatro Romano de Lisboa – Sousa e Pimenta, 2017) 
e no edifício do Beco do Forno n.º 16-20, neste caso 
num nível datado do terceiro quartel do século II 
a.C. (Pimenta et al., 2014). Resta referir que a forma 
foi também documentada na colecção do Castro de 
Chibanes resultante das intervenções de A. I. Marques 
da Costa (Pimenta et al., 2019), e também em outros 
sítios do Baixo Sado, mais concretamente na gruta da 
Lapa do Fumo (Arruda e Cardoso, 2013) e em Alcácer 

do Sal (Sousa e Pimenta, 2017), ainda que se desco-
nheça o seu contexto arqueológico primário. 

TIPO 2 – PÁTERAS

Neste segundo tipo englobaram-se dois frag-
mentos, infelizmente mal conservados, mas cujas 
especificidades morfológicas recordam uma forma 
bem documentada no estuário do Tejo, e que foi 
designada como “pátera”. 

No Castro de Chibanes, os fragmentos que podem 
ser associados a esta forma foram recolhidos na Fase 
II (1 NMI) e na Fase IIIB (1 NMI) (Fig. 12). Um deles 
corresponde a um bordo muito aplanado, de tendên-
cia horizontal, que recorda as páteras de cerâmica de 
engobe vermelho (forma 4A – Sousa, 2014, p. 123-
124) e de cerâmica comum (forma 4A e 4B – Sousa, 
2014, p. 159-160) recolhidas em vários sítios da foz 
do Tejo (Barros et al. 1993; Sousa, 2014; Arruda et 

al., 2017). Mais evidente é o fragmento pertencente 

Fig. 3 - Taça do tipo 1.C do Castro de Chibanes.

Fig. 4 - Taça do tipo 1.E do Castro de Chibanes.
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ao reservatório central destas peças, que apresenta 
múltiplas molduras na zona externa, uma caracterís-
tica recorrente nesta morfologia. Ainda que o fabrico 
desta forma surja, durante a Idade do Ferro, sobretudo 
nas produções de cerâmica de engobe vermelho e de 
cerâmica comum da segunda metade do 1º milénio 
a.C., existem já alguns dados que permitem reco-
nhecer a sua reprodução também no repertório das 
cerâmicas cinzentas (Sousa, 2021, p. 155). Os dados do 
Castro de Chibanes são particularmente interessantes 
permitindo não só documentar esta morfologia, pela 
primeira vez, no Baixo Sado, mas também em fases 
cronológicas bastante mais tardias, podendo atingir 
o período romano-republicano. Ainda assim, deve 
assumir-se que estas páteras se encontram escassa-
mente conservadas no conjunto artefactual, pelo que 
é prudente esperar por dados mais consistentes para 
corroborar esta leitura.   

TIPO 3 – PEQUENOS POTES

Estes vasos fechados, de dimensões consideravel-
mente reduzidas, têm uma longa tradição na costa 
ocidental atlântica peninsular, que remonta inclu-
sive a fases antigas da Idade do Ferro (Sousa, 2021). 
Trata-se de recipientes utilizados preferencialmente 
para o consumo de líquidos, recorrentes nos reper-
tórios artefactuais do Baixo Sado (Gomes, 2016) 
e do estuário do Tejo (ver, entre outros, Arruda, 
1999-2000; Arruda, Freitas e Vallejo Sánchez, 2000; 
Pimenta, Calado e Leitão, 2014; Sousa, 2014, 2021).

No Castro de Chibanes, contabilizaram-se 11 exem-
plares deste tipo, divisíveis em três variantes distintas, 
tendo em consideração as características, ou ausência, 
do colo (Fig. 2).

A primeira, variante 3.A, integra vasos de corpo 
ovalado, sem colo, sendo o bordo ligeiramente reen-
trante e de secção arredondada. Apenas um exemplar 
deste tipo foi recolhido em contextos conservados, 
mais concretamente da Fase IIIB, datada do segundo 
quartel do século I a.C. (Fig. 11). Atendendo à sua 
cronologia, mas sobretudo ao perfil da peça, não é 
impossível considerar que possa ser uma forma ins-
pirada nos copos de paredes finas, relativamente bem 
documentados no local.

A mesma situação pode aplicar-se à variante suces-
siva (3.B), com colo curto, corpo ovalado e bordo 
ligeiramente exvertido. Também neste caso um único 
exemplar foi recolhido em contextos conservados, 
mais especificamente da Fase IIIA, de finais do século 
II/inícios do século I a.C. (Fig. 12).

A terceira variante, 3.C, é mais claramente asso-
ciável às tradições que precedem o período romano. 
Trata-se de vasos com um colo mais desenvolvido 
e bordo exvertido, de secção arredondada, sendo o 
corpo mais globular. Um dos exemplares do Castro 
de Chibanes possibilitou uma reconstituição quase 
integral do perfil, permitindo atribuir a esta morfo-
logia bases convexas, com pé destacado. Esta variante 
encontra paralelos muito próximos nos conjuntos 
artefactuais do estuário do Tejo, mais especificamente 
com o tipo 3Ba, datado entre o final do século VI e o 
século IV/III a.C. (Sousa, 2021). Esta é a variante mais 
bem documentada no Castro de Chibanes, com nove 
indivíduos, recolhidos em níveis da Fase II (4 NMI) 
e da Fase IIIA (5 NMI), estando ausente na fase mais 
tardia de ocupação do sítio. 

  
TIPO 4 – POTES

Neste quarto tipo integraram-se recipientes com 
diâmetros superiores aos anteriores, indiciando que 
a sua funcionalidade estaria talvez mais direcionada 
para o armazenamento e não para o serviço de mesa. 
É uma das formas mais representativas do Castro de 
Chibanes, com 22 indivíduos, sendo divisíveis em 
duas variantes (Fig. 2). 

A primeira, variante 4.A, caracteriza-se por apre-
sentar um bordo exvertido, de secção simples e 
arredondada. Ainda que os exemplares aqui integra-
dos se encontrem bastante fragmentados, anunciam 
um colo relativamente desenvolvido e talvez estran-
gulado. Equivale, possivelmente, ao tipo 4Aa do 
estuário do Tejo, cronologicamente integrável entre 
o século VI e o século IV/III a.C. (Sousa, 2021). No 
Castro de Chibanes, esta forma está representada, 
ainda que com poucos exemplares, em todas as fases 
de ocupação (Fase II – 1 NMI; Fase IIIA – 2 NMI; Fase 
IIIB – 2 NMI).

A segunda variante, 4.B, distingue-se pela presença 
de um bordo bem assinalado na superfície externa, e 
por um colo mais curto e estrangulado. Poderá fazer-
-se uma correspondência entre esta forma e o tipo 
4Ca do estuário do Tejo, produzido entre o século 
VI e o século IV/III a.C. (Sousa, 2021). Contudo, os 
fragmentos da variante 4.B do Castro de Chibanes 
foram, até ao momento, recolhidos apenas em níveis 
do período romano-republicano (Fase IIIA – 8 NMI; 
Fase IIIB – 9 NMI). 

A nível regional, cabe ainda referir que ambas as 
variantes definidas para o Castro de Chibanes asseme-
lham-se, morfologicamente, a exemplares da necrópole 



 137  

do Olival do Senhor dos Mártires, mais concretamente 
aos do tipo V.1 de Gomes (2016, p. 157-159). 

TIPO 5 – GRANDES RECIPIENTES

Os recipientes do tipo 5 (Fig. 2) distinguem-se dos 
anteriores, particularmente da variante 4.B, ape-
nas pela sua dimensão que, neste caso, é claramente 
superior, tendo sensivelmente o dobro da amplitude. 
Uma vez mais, trata-se de recipientes com colo pouco 
desenvolvido, bordo exvertido e bem assinalado na 
superfície externa, sendo a sua secção arredondada. 
A sua funcionalidade seria também o armazenamento 
de alimentos.

No Castro de Chibanes, esta morfologia conta 
com 17 indivíduos, recolhidos nas três fases de ocu-
pação (Fase II – 1 NMI; Fase IIIA – 5 NMI; Fase 
IIIB – 11 NMI).

TIPO 6 – JARRAS

Neste tipo (Fig. 2) foram englobadas as jarras de 
cerâmica cinzenta, destinadas ao serviço de líqui-
dos à mesa. Estes recipientes apresentam um corpo 
de perfil ovalado, colo desenvolvido e ligeiramente 
estrangulado, podendo ser marcado por caneluras  
e/ou saliências. O bordo é sempre exvertido, apresen-
tando, na maior parte dos casos, uma secção simples e 
arredondada, e em raras ocasiões, assinalado na super-
fície externa. Em algumas peças com o bocal mais bem 
conservado observa-se um perfil trilobado. Não é, 
contudo, ainda completamente claro se esta caracte-
rística é partilhada por todos estes recipientes ou se 
está presente apenas em algumas peças. De qualquer 
forma, os exemplares mais completos exibem sempre 
a presença de uma asa, que arranca da zona do bordo 
e se fixa na parte superior do corpo, sendo a sua sec-
ção, por norma, circular. No que diz respeito às bases, 
estas podem ser aplanadas ou ligeiramente convexas, 
podendo, inclusive, exibir um pé anelar. Em muitos 
exemplares detecta-se ainda a aplicação de decora-
ção brunida na zona superior do corpo, com motivos 
sobretudo reticulados, mas, num caso, também de 
forma triangular (Fig. 9). Neste âmbito, não pode-
ríamos deixar de mencionar a extraordinária peça 
desta morfologia proveniente das escavações de A. I. 
Marques da Costa no Castro de Chibanes (Pimenta et 

al., 2019), com decoração figurativa.
Esta forma de cerâmica cinzenta é bem conhe-

cida no estuário do Tejo, destacando-se, ao nível 
dos contextos conservados, os dados de Lisboa, mais 

concretamente da Rua de São João da Praça, onde 
estas jarras surgem em níveis muito tardios da Idade 
do Ferro (Pimenta, Calado e Leitão, 2014), e na zona 
do Castelo de São Jorge, já em contextos romano-
-republicanos do terceiro quartel do século II a.C. 
(Pimenta, 2005; Pimenta et al., 2014). No Castro de 
Chibanes, esta é a forma mais bem representada no 
conjunto da cerâmica cinzenta, com 53 indivíduos, 
sendo transversal às três fases de ocupação (Fase II 
– 8 NMI; Fase IIIA – 26 NMI; Fase IIIB – 19 NMI). 
Deve ainda assinalar-se que é o único tipo do reper-
tório da cerâmica cinzenta que apresenta decoração.

A utilização de jarras no serviço de líquidos à mesa 
é uma tradição que, na costa ocidental atlântica, 
tem as suas raízes na Idade do Ferro, tendo-se acen-
tuado sobretudo a partir dos meados do 1º milénio 
a.C. Com efeito, estes recipientes de cerâmica cin-
zenta são bem conhecidos na foz do Tejo (ver síntese 
recente em Sousa, 2021), tendo o seu número incre-
mentado também no Baixo Sado durante os últimos 
anos (Gomes, 2016; Arruda et al., 2021). Contudo, a 
presença, nas jarras do Castro de Chibanes, mas tam-
bém de outros locais do litoral atlântico (Pimenta 
et al., 2019, p. 60-62), de um bocal trilobado parece 
ser um aspecto que indicia uma cronologia mais tar-
dia. Ainda que estes bocais trilobados tenham sido 
utilizados durante a fase orientalizante, esta sin-
gularidade parece perder-se, pelo menos na zona 
atlântica, durante grande parte da 2ª Idade do Ferro, 
pelo menos no que concerne os vasos cerâmicos. 
Com efeito, todas as jarras recolhidas em contex-
tos conservados desta fase, e independentemente da 
sua categoria (comum, cinzenta, engobe vermelho), 
exibem bocais circulares, estando ausentes os bicos 
vertedores. A (re) introdução desta particularidade 
pode encontrar-se já associada a influências (direc-
tas ou indirectas) do mundo itálico (Pinto e Schmitt, 
2010, p. 282), que se fizeram sentir em várias áreas da 
Península Ibérica a partir da 2ª Guerra Púnica. 

TIPO 7 – UNGUENTÁRIOS/JARRINHAS

Este sétimo grupo (Fig. 2) inclui recipientes de 
pequenas dimensões que provavelmente estão 
relacionados com funções de cariz cosmético ou 
sumptuário, sendo fundamentalmente contentores 
de substâncias líquidas ou semi-líquidas com algum 
valor (como por exemplo perfumes, óleos perfuma-
dos ou unguentos). 

No Castro de Chibanes recolheram-se sete exem-
plares atribuídos a esta morfologia, infelizmente 
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bastante mal conservados. A maioria corresponde a 
fragmentos com diâmetro diminuto, sendo o bordo 
exvertido, com secção arredondada, e em alguns casos 
assinalado na zona externa. O colo parece ser pouco 
desenvolvido, ainda que o estado de fragmentação 
não permita definir, com precisão, a morfologia da 
zona inferior. Ainda assim, um dos fragmentos que 
atribuímos a este tipo apresenta um corpo ovalado, 
tendo a particularidade de conservar ainda o arranque 
de uma asa (Fig. 11), permitindo a sua classificação 
como jarrinha, que, contudo, não implica uma fun-
cionalidade diferenciada. Infelizmente, não é possível 
assegurar que estas características sejam partilhadas 
pelos restantes fragmentos, podendo equacionar-se 
também morfologias mais troncocónicas, semelhan-
tes às detectadas na necrópole do Olival do Senhor dos 
Mártires (forma VII/VIII de Gomes, 2016), ou talvez 
mesmo fusiformes, inspiradas nos modelos helenís-
ticos difundidos a partir dos finais do 1º milénio a.C. 

Os vasos de tipo unguentário/jarrinha do Castro 
de Chibanes foram recuperados apenas em níveis de 
época romano-republicana, pertencendo três à Fase 
IIIA, de final do século II / início do século I a.C., e 
quatro à Fase IIIB, do segundo quartel do século I 
a.C. Ainda que a sua ausência nos níveis pré-roma-
nos possa dever-se a questões de amostragem, a maior 
presença destes recipientes nos níveis mais tardios do 
Castro de Chibanes pode relacionar-se com a vul-
garização do seu uso a partir de época romana, um 
fenómeno que ocorre um pouco por toda a Península 
Ibérica.

TIPO 8 – TAMPAS

Uma única peça de cerâmica cinzenta do Castro de 
Chibanes pode integrar-se na categoria das tampas 
(Fig. 2). Trata-se de um fragmento de bordo ligeira-
mente aplanado e paredes oblíquas, cujo perfil está 
marcado, em ambas as superfícies, por uma série de 
caneluras. Este exemplar foi recolhido num nível 

pertencente à Fase IIIA (Fig. 9).
Ainda que as tampas não sejam uma morfolo-

gia frequente no âmbito das produções cinzentas 
do Ocidente Peninsular, cabe destacar que foram 
reconhecidas na necrópole do Olival do Senhor dos 
Mártires, sendo, num caso, possível associá-la a um 
contexto funerário do século V/IV a.C. (Gomes, 
2016, p. 167).

A sua presença em níveis de finais do século II / 
inícios do século I a.C. no Castro de Chibanes poderá 
indiciar que a sua utilização se prolonga, pelo menos, 
até esta fase. 

FORMAS SINGULARES E IMITAÇÕES DE 
CERÂMICA DE VERNIZ NEGRO ITÁLICO 

No conjunto de cerâmica cinzenta do Castro de 
Chibanes foi identificado um fragmento particu-
lar, correspondente a um bico para verter líquidos. 
Infelizmente, a peça encontra-se muito fraturada, não 
sendo possível compreender a morfologia do vaso 
correspondente. De qualquer forma, foi recolhida 
num nível da Fase IIIB, cuja cronologia se centra no 
segundo quartel do século I a.C. (Fig. 8).

Raros são também os recipientes que parecem ins-
pirar-se ou mesmo imitar protótipos da cerâmica de 
verniz negro itálico. Trata-se, especificamente, de 
três indivíduos, correspondentes a dois fragmentos 
de bordo e um fundo. As características deste último, 
com pé de secção triangular e o início do corpo mar-
cado por uma carena relativamente bem assinalada, 
recordam as taças da forma 1 de Lamboglia, típica 
sobretudo das produções itálicas calenas. Os frag-
mentos de bordo, por sua vez, recordam também 
esta última morfologia ou, em alternativa, a forma 8, 
ainda que se deva assinalar, num dos casos, a ausência 
das típicas caneluras que marcam a zona superior do 
bordo nos protótipos originais. Todos os fragmentos 
foram recuperados, tal como no caso anterior, em 
níveis da Fase IIIB (Figs. 7 e 12).

1A 1B 1A/B 1D 1E 2 3C 4A 4B 5 6 Ind. Total

Fabrico 13 2 1 1 1 2 1 4 2 14

Fabrico 14 1 1 1 1 4

Fabrico 15 2 1 1 1 3 1 9

Fabrico ind. 1 1

Total 3 2 2 1 1 1 4 1 1 8 4 28

Quadro 1 - Chibanes, Fase II. Distribuição das formas de cerâmica cinzenta pelos grupos de fabrico.
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A existência de imitações de protótipos itálicos de 
cerâmica de mesa no quadro das produções cinzen-
tas peninsulares é um fenómeno bastante abrangente 
no Ocidente, tendo sido proposta a sua designação de 
“Gris Bruñida Republicana” (Adroher Auroux, 2014, p. 
285), categoria onde estes três fragmentos do Castro 
de Chibanes podem ser inseridos, mais concretamente 
no tipo GBR 1 ou GBR 8. 

Estas imitações de cerâmica cinzenta correspondem 
a um fenómeno relativamente bem documentado na 
fachada central atlântica do território português (ver 
síntese recente em Soria, 2018), e que transita inclu-
sivamente para o início da fase imperial, atendendo 
à existência de imitações de formas de terra sigillata 
em sítios como a Rua dos Correeiros, em Lisboa 
(Bugalhão et al., 2013). 

Comentário

Ainda que não seja particularmente numeroso, o 
conjunto de cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes 
constitui um elemento que permite valorizar a perma-
nência de tradições oleiras de origem pré-romana nos 
momentos mais tardios do 1º milénio a.C. 

Como já foi referido anteriormente, este não é um 
fenómeno transversal a todo o Ocidente Peninsular, 
verificando-se unicamente nas áreas geográficas onde 
a produção destes recipientes se mantém ao longo de 
toda a 2ª Idade do Ferro, excluindo-se deste cená-
rio a costa do Algarve (Sousa, 2009; Sousa e Arruda, 
2010; Arruda et al., 2011). Nesta zona meridional, 
os dados obtidos nos níveis da Idade do Ferro e do 
período romano-republicano de Faro e de Monte 

1A 1B 1A/B 1C 1E 3B 3C 4A 4B 5 6 7 8 Ind. Total

Fabrico 13 2 2 4 1 2 1 1 2 19 1 2 37

Fabrico 14 1 1 1 1 3 3 2 1 1 14

Fabrico 15 1 2 1 2 3 1 5 1 1 1 18

Fabrico ind. 1 1

Total 3 3 6 1 1 1 5 2 7 6 26 3 1 5 70

Fig. 5 - Análise compara-
tiva da representatividade 
da cerâmica cinzenta e da 
cerâmica comum (base 
NMI).

Quadro 2 - Chibanes, Fase IIIA. Distribuição das formas de cerâmica cinzenta pelos grupos de fabrico.

1A 1B 1A/B 2 3A 4A 4B 5 6 7

Formas 

singulares

Imit. 

Camp.

Ind. Total

Fabrico 13 1 4 1 2 2 11 2 1 9 33

Fabrico 14 1 1 3 8 3 1 4 21

Fabrico 15 4 1 1 1 1 4 1 5 1 3 2 24

Total 5 2 5 1 1 2 9 11 19 4 1 3 15 78

Quadro 3 - Chibanes, Fase IIIB. Distribuição das formas de cerâmica cinzenta pelos grupos de fabrico.
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Molião demonstram a total ausência de produções 
cinzentas, com a pontual excepção de alguns reci-
pientes ampuritanos que, ainda assim, correspondem 
a importações pontuais e não à manutenção de tradi-
ções precedentes.

A realidade que se observa no litoral do ocidente 
atlântico peninsular é, neste aspecto, distinta, e per-
mite atribuir à cerâmica cinzenta do Baixo Sado e 
do estuário do Tejo um valor intrínseco enquanto 
marcador de uma certa continuidade cultural no 
âmbito das práticas quotidianas, e que se prolonga, 
inclusive, até à viragem da Era. Esta continuidade 
pode justificar-se, entre outros factores, pela fun-
cionalidade dos recipientes produzidos em cerâmica 
cinzenta, destinados, primariamente, ao serviço 
de mesa, situação transversal à Idade do Ferro e 
ao período romano-republicano, e que denuncia a 
resiliência em manter certas tradições culturais asso-
ciadas ao consumo de alimentos. 

No caso concreto do Castro de Chibanes, a análise 
global do conjunto mostra certos aspectos de conti-
nuidade entre as diferentes fases cronológicas, mas 
também algumas dissidências que podem refletir 
transformações resultantes da integração do sítio na 
órbita cultural romana.

Entre os primeiros, cabe talvez destacar a repre-
sentatividade destas produções nos repertórios 
artefactuais das três fases de ocupação, sobretudo em 
comparação com as produções de cerâmica comum. 

Apesar de se notar um certo decréscimo do peso per-
centual da cerâmica cinzenta à medida que se avança 
na cronologia, e que se pode talvez justificar pela 
progressiva adopção de serviços de mesa itálicos, 
num quadro geral não se verificam drásticas altera-
ções na importância que estes vasos têm nas práticas 
quotidianas do Castro de Chibanes. Esta convivência 
regista-se também em outras áreas próximas, como 
é o caso do estuário do Tejo, mas também em zonas 
mais interiores do Alentejo, onde podemos destacar 
o caso do Castelo da Lousa (Pinto e Schmitt, 2010), 
podendo associar-se a uma resiliência cultural em 
manter (distintas) tradições indígenas durante 
as fases iniciais do processo de romanização do 
Ocidente Peninsular.

A análise do conjunto do Castro de Chibanes 
permite, ainda assim, identificar certas tendências 
interessantes no quadro da sua leitura contextual e 
diacrónica. 

Um primeiro aspecto incide sobre a representati-
vidade das tigelas/taças (tipo 1). Na fase mais antiga 
(Fase II), esta morfologia é a mais recorrente no con-
junto artefactual da cerâmica cinzenta (cerca de um 
terço do total de recipientes), diminuído à medida 
que se avança na cronologia. Este decréscimo prova-
velmente não se encontra associado a mudanças nas 
práticas de consumo de alimentos, mas sim à impor-
tação e adopção, durante a fase republicana, de vasos 
de verniz negro itálico que terão desempenhado 

Fig. 6 - Cerâmica cinzenta por tipos com base em percentagens (base NMI).



 141  

a mesma funcionalidade, como por exemplo, as 
taças da forma 1 de Lamboglia. Um cenário simi-
lar pode aplicar-se para a tendência decrescente que 
se observa no tipo 3, sendo, neste caso, associável 
à incorporação de vasos de paredes finas para o 
consumo individual de líquidos. Ainda assim, deve 
assinalar-se a tímida tentativa de reprodução, entre 
o repertório da cerâmica cinzenta, de formas ins-
piradas nos protótipos itálicos quer da cerâmica de 
verniz negro (imitações GBR 1 e/ou 1/8), quer dos 
vasos de paredes finas (tipos 3.A e 3.B). Trata-se, 
contudo, de situações muito pontuais, e que não 
parecem ter tido grande sucesso entre a comunidade 
do Castro de Chibanes. 

Uma segunda tendência interessante, e oposta 
à do cenário anterior, é o incremento da produ-
ção de vasos de armazenamento de média e grande 
dimensão (tipos 4 e 5) em fase romano-republicana, 
situação que se observa também no conjunto de cerâ-
mica comum. Este fenómeno particular pode estar 
relacionado com alterações no seio das conjunturas 
económicas e comerciais da comunidade do Castro 
de Chibanes que, durante a fase romano-republicana, 
compelem à gestão e criação de uma maior capaci-
dade de armazenamento de produtos alimentares.   

Um outro aspecto marcante no conjunto da 
cerâmica cinzenta é a preferência na utilização de 
jarras no âmbito do serviço de mesa (forma 6), que 
corresponde a uma das morfologias mais bem repre-
sentadas no sítio, sendo, inclusivamente, maioritária 
no repertório da cerâmica cinzenta da Fase IIIA e da 
Fase IIIB. Efectivamente, trata-se de uma situação 
singular que não tem, até ao momento, paralelo em 
outros contextos do Extremo Ocidente, ainda que 
se deva sublinhar que a publicação de conjuntos de 
idêntica cronologia é manifestamente escassa. Não 
obstante, esta preferência parece indiciar que o ser-
viço de líquidos (e talvez especificamente de vinho) 
fosse uma prática recorrente entre a comunidade 
do Castro de Chibanes desde os momentos tardios 
da Idade do Ferro. Esta possibilidade não deixa de 
ser algo curiosa, considerando que a intensificação 
destes hábitos está normalmente associada ao pro-
cesso de romanização, momento a partir do qual as 
ânforas vinárias itálicas abastecem, de forma mais 
ou menos regular, o Ocidente Peninsular. O facto 
de esta tendência se observar já na Fase II do Castro 
de Chibanes poderá relacionar-se com o carácter 
tardio desta ocupação, que poderá talvez datar-se 

já do século II a.C., possibilidade equacionada no 
estudo da cerâmica comum (vide Cap. XIII), e que 
poderia assim justificar a presença de elementos de 
influência itálica apesar das respectivas importações 
estarem ausentes dos repertórios analisados.

Ainda no que diz respeito a esta expressividade das 
jarras da cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes, 
é interessante relacioná-las com uma variante espe-
cífica das tigelas / taças – variante (1.E), que se 
individualiza pela presença de asas horizontais de 
influência helenística. Trata-se de duas morfologias 
que parecem surgir de forma mais ou menos contem-
porânea no litoral ocidental peninsular, e que podem 
talvez associar-se a um serviço de mesa específico nos 
quadros artefactuais da cerâmica cinzenta do final da 
Idade do Ferro / início do período romano republi-
cano desta região. As suas origens e enquadramento 
cultural não são ainda completamente perceptíveis, 
podendo, ainda assim, resultar da confluência de 
tradições pré-romanas com influências exógenas, 
estas possivelmente relacionadas, de forma directa 
ou indirecta, com o mundo romano. Os dados con-
textuais do Castro de Chibanes permitem, contudo, 
corroborar as indicações cronológicas obtidas no 
estuário do Tejo para estas mesmas morfologias.    

Uma outra consideração deve ser tecida no que 
diz respeito à escassez de recipientes de tipo prato 
no conjunto de cerâmica cinzenta do Castro de 
Chibanes, um cenário que se observa também no 
repertório da cerâmica comum. Com efeito, os úni-
cos exemplares que se poderiam aproximar a estes 
seriam as putativas páteras que, para além de terem 
perfis pouco conservados, são muito raras no con-
junto. Ainda assim, se se confirmar esta classificação, 
constituem um indício de que esta morfologia, mais 
bem documentada na área do Tejo, também terá sido 
utilizada nas margens do rio Sado.

Por último, deve assinalar-se a presença, no con-
junto da cerâmica cinzenta, de alguns recipientes de 
cariz cosmético ou sumptuário, recolhidos unica-
mente em níveis de fase romana republicana. Ainda 
que a sua utilização durante a Idade do Ferro esteja 
bem documentada no Baixo Sado em ambientes 
funerários (Gomes, 2016), a sua transposição para 
espaços domésticos poderá relacionar-se, justa-
mente, com novas práticas e costumes que se terão 
vulgarizado já durante o período romano, situa-
ção que é transversal a diferentes áreas geográficas 
peninsulares, sobretudo no Ocidente.   
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Fig. 7 – Cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes.
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Fig. 8 – Cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes.
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Fig. 9 – Cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes.
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Fig. 10 – Cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes.
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Fig. 11 – Cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes.
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Fig. 12 – Cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes.
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Fig. 13 – Cerâmica cinzenta do Castro de Chibanes.
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1. Introdução

O conjunto de cerâmica comum recuperado durante 
as várias intervenções efectuadas no Castro de Chiba-
nes constitui a categoria mais numerosa do repertório 
artefactual. Consequentemente, é, também, a mais 
diversificada, quer nas morfologias, quer nos fabricos. 
Estes últimos revelam, inclusivamente, a coexistên-
cia de diferentes técnicas de produção oleira no local 
durante as últimas centúrias do 1º milénio a.C. (torno 
rápido, torno lento ou assistido e ainda produções 
manuais), e que representam a grande maioria do 
espólio aqui apresentado.

As importações no conjunto de cerâmica comum, 
ainda que minoritárias globalmente, são significativas 
e indicam que o sítio se integrou em redes comerciais 
que o conectaram, directa ou indirectamente, à área 
gaditana, ao Baixo Guadalquivir e à Península Itálica 
durante o período romano-republicano. Mais difí-
ceis de destrinçar são as redes de intercâmbio à escala 
regional, considerando o amplo desconhecimento de 
conjuntos artefactuais de idêntica cronologia no Baixo 
Sado. Ainda que a sua existência seja muito provável, 
apenas com estudos futuros centrados nas produções 
e tipos de cerâmica comum de outros núcleos prin-
cipais da região, como é o caso de Alcácer do Sal, se 
poderá iniciar a delimitação e caracterização desses 
circuitos comerciais regionais. 

A quantificação deste amplo conjunto foi feita com 
base no cálculo do Número Mínimo de Indivíduos – 
NMI (Arcelin e Tuffreau-Libre, 1998), tendo como 

parâmetros unicamente os contextos arqueológicos 
conservados e sem materiais intrusivos, e, dentro de 
estes conjuntos, os fabricos e as formas identificadas. 
No total, contabilizaram-se 2542 fragmentos classifi-
cáveis, que correspondem a 1913 indivíduos (NMI).

Destes últimos, 7% (134 NMI) foram recuperados 
na Fase II, que se poderá enquadrar nos momentos 
finais da Idade do Ferro, 35% (666 NMI) na Fase IIIA, 
o primeiro momento do período Romano-Republi-
cano, de finais do século II / inícios do século I a.C., 
e 58% (1113 NMI) na Fase IIIB, datada já do segundo 
quartel do século I a.C. 

Ainda que a análise quantitativa seja referente 
unicamente aos materiais recuperados em contextos 
conservados, optou-se pela inclusão, neste estudo, 
de outros provenientes de contextos secundários 
de forma a ilustrar mais adequadamente determi-
nadas formas e fabricos (sobretudo os importados), 
situação que é, contudo, devidamente assinalada nos 
sub-capítulos específicos. 

Num quadro geral, a diversidade formal do conjunto 
de cerâmica comum de Chibanes é notável, tendo sido, 
em parte, já divulgada (Tavares da Silva e Soares, 1997, 
2012; Soares e Tavares da Silva, 2014; Pimenta et al., 
2019). O seu estudo integral é, ainda assim, uma con-
tribuição importante para o conhecimento da história 
do sítio e da região, revelando uma confluência de dis-
tintas influências culturais que se fizeram sentir neste 
núcleo do Baixo Sado durante o final do 1º milénio a.C.

XIII
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2. Os fabricos

A ampla diversidade de produções entre o conjunto 
de cerâmica comum do Castro de Chibanes ditou 
uma primeira abordagem ao conjunto centrada na 
identificação de distintos fabricos. A divisão apresen-
tada é, contudo, baseada exclusivamente na análise 
macroscópica, e deverá ser futuramente corroborada 
por estudos arqueométricos.

Foi possível identificar 12 grupos distintos, aos 
quais se somam ainda os fabricos raros e um con-
junto de peças que, dado o seu estado de conservação 
ou alterações resultantes de fenómenos pós-deposi-
cionais, não foram passíveis de ser atribuídas, com 
segurança, às categorias pré-estabelecidas (Figs. 1 e 2). 

2.1. FABRICO 1
Os fragmentos integrados neste grupo apresen-

tam uma pasta compacta e mediamente depurada, 
cuja tonalidade varia entre o laranja (fabrico 1A) e o 
castanho (fabrico 1B), tendo, por vezes, um núcleo 
acinzentado. A análise macroscópica permitiu iden-
tificar a presença abundante de micas prateadas, 
alguns quartzos e algumas biotites, todos de pequena 
dimensão. Ocasionalmente surgem também alguns 
elementos ferruginosos (pequena e média dimensão) 
e algumas partículas negras brilhantes, que podem 
pertencer a basaltos.

Trata-se do grupo mais bem representado da cerâ-
mica comum do Castro de Chibanes, com 53% da 
totalidade do conjunto (1020 NMI). É transversal às 
três fases de ocupação do sítio, sendo sempre maio-
ritário (Fase II – 70 NMI; Fase IIIA – 334 NMI; Fase 
IIIB – 616 NMI). 

2.2. FABRICO 2
As peças deste grupo exibem uma pasta semelhante 

à do grupo anterior, sendo predominantemente de 
tom laranja claro. Distingue-se sobretudo por uma 
maior presença de quartzos (pequena, média e grande 
dimensão) e também pela ocasional inclusão de calci-
tes (pequena dimensão).

Este fabrico encontra-se escassamente repre-
sentado, englobando apenas nove indivíduos, 
correspondendo a apenas 1% do conjunto. Está 
ausente na fase mais antiga de ocupação (Fase II), 
sendo pouco expressivo nos momentos sucessivos 
(Fase IIIA – 4 NMI; Fase IIIB – 5 NMI).

2.3. FABRICO 3
Neste grupo foram incluídos fragmentos que apre-

sentam uma pasta grosseira, pouco compacta e mal 

depurada, cuja tonalidade varia entre o castanho 
escuro e o castanho acinzentado. Entre os elementos 
não plásticos identificaram-se frequentes inclusões 
de quartzo (pequena e média dimensão), algumas 
micas prateadas e biotites, ambas de pequena dimen-
são. Estas produções, mais grosseiras que os grupos 
anteriores, parecem, em vários casos, ter sido feitas 
com recurso a um torno lento ou assistido, sendo 
inclusivamente difícil, por vezes, a sua diferenciação 
da cerâmica manual. Com frequência, as superfícies 
externas destes recipientes apresentam vestígios de 
exposição ao fogo, indicando uma intencionalidade 
na utilização de argilas menos depuradas para garan-
tir uma maior resistência ao lume.

Este grupo está relativamente bem representado 
no conjunto, com 195 NMI, que constituem 10% do 
conjunto da cerâmica comum do Castro de Chibanes, 
ocorrendo em todas as fases de ocupação (Fase II – 16 
NMI; Fase IIIA – 74 NMI; Fase IIIB – 105 NMI).

2.4. FABRICO 4 
Este quarto grupo é muito similar ao fabrico 1, 

distinguindo-se sobretudo pela escassa depuração 
da pasta, que é muito pouco compacta, podendo 
por vezes lascar, sendo as superfícies também mais 
grosseiras. Os elementos não plásticos são de maior 
dimensão, destacando-se a presença abundante de 
quartzos, ocasionais elementos ferruginosos e partí-
culas de calcite. 

Aqui foram integrados 102 indivíduos, que corres-
pondem a 5% do conjunto total, estando distribuídos 
nas três fases (Fase II – 5 NMI; Fase IIIA – 42 NMI; 
Fase IIIB – 56 NMI).

2.5. FABRICO 5

Também este quinto grupo apresenta grandes seme-
lhanças com o fabrico 1. Distingue-se, contudo, por 
apresentar pastas mais alaranjadas e depuradas, notan-
do-se apenas partículas de micas prateadas, algumas 
biotites e quartzos, todos de pequena dimensão.

Trata-se, contudo, de ocorrências muito raras no 
conjunto, com apenas três indivíduos (representati-
vidade inferior a 1%). Curiosamente, cada uma destas 
peças está associada a uma fase de ocupação distinta 
(Fase II – 1 NMI; Fase IIIA – 1 NMI; Fase IIIB – 1 
NMI).

2.6. FABRICO 6

Neste grupo foram incorporados fragmentos com 
tonalidades que oscilam entre o alaranjado e o aver-
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melhado. As pastas são compactas e mediamente 
depuradas, identificando-se a presença de frequen-
tes micas prateadas, assim como algumas partículas 
de quartzo e biotites. As superfícies das peças exibem 
sistematicamente vestígios de exposição ao fogo, 
denunciando que esta produção se dedicou sobre-
tudo ao fabrico de recipientes de cozinha.

Este fabrico está relativamente bem representado, 
com 200 NMI, que constituem 11% do conjunto, 
estando presente nas três fases de ocupação (Fase II 
– 11 NMI; Fase IIIA – 66 NMI; Fase IIIB – 123 NMI).

2.7. FABRICO 7

Os fragmentos integrados neste grupo exibem bas-
tantes semelhanças com o fabrico 1, distinguindo-se 
sobretudo pela presença abundante de partículas de 
calcite, de pequena e média dimensão.

A sua representatividade é limitada, com apenas 
30 indivíduos (2% do conjunto), ainda que seja trans-
versal aos diferentes momentos cronológicos (Fase 
II – 3 NMI; Fase IIIA – 6 NMI; Fase IIIB – 21 NMI).

2.8. FABRICO 8

Neste grupo foram incluídas peças com pastas 
muito similares às do fabrico 3 sendo, neste caso, 
claramente produções manuais. Apresentam tona-
lidades cinzentas ou cinzentas escuras e um escasso 
grau de depuração, sendo muito abundantes as 
partículas de quartzo (pequena, média e grande 
dimensão), assim como as micas prateadas e oca-
sionais biotites. As superfícies dos recipientes são 
geralmente grosseiras ou meramente alisadas. 

Este fabrico engloba 167 indivíduos, constituindo 
9% do conjunto. Tal como o caso anterior, surge nas 
três fases individualizadas (Fase II – 20 NMI; Fase 
IIIA – 66 NMI; Fase IIIB – 81 NMI).

2.9. FABRICO 9

Este nono grupo corresponde a peças muito pro-
vavelmente importadas da zona meridional da 
Península Ibérica, mais concretamente da área do 
Baixo Guadalquivir. Caracterizam-se pelas suas 
tonalidades esbranquiçadas ou amareladas, com pas-
tas mediamente ou pouco depuradas, nas quais se 
identificam sobretudo partículas de quartzo, alguns 
elementos ferruginosos, calcites e feldspatos. 

Estas importações estão representadas por 38 indi-
víduos (2% do conjunto), e surgem unicamente nas 
fases de ocupação romana-republicana (Fase IIIA – 
16 NMI; Fase IIIB – 22 NMI).

2.10. FABRICO 10

Também este grupo corresponde a importações do 
Sul Peninsular, neste caso da Baía de Cádis ou da zona 
envolvente. Estes recipientes apresentam pastas com-
pactas, porosas, de tons amarelados ou esbranquiçados, 
geralmente bem depuradas, sendo, por vezes, difícil a 
identificação de elementos não plásticos, reconhecen-
do-se apenas a presença de algumas partículas de mica 
e quartzo.

Estas importações da área gaditana constituem apenas 
1% do conjunto (27 NMI). Tal como no caso anterior, 
estão estratigraficamente associadas unicamente aos 
contextos de cronologia Romana-Republicana (Fase 
IIIA – 6 NMI; Fase IIIB – 21 NMI). 

2.11. FABRICO 11

Este grupo de fabrico, associável a fragmentos de 
kalathoi e de cantis, corresponde, com grande probabi-
lidade, a produções do litoral este da Península Ibérica. 
Engloba pastas claras, num caso com núcleo acin-
zentado, compactas e bem depuradas, observando-se 
pontualmente inclusões de micas e quartzos. 

Conta com cinco indivíduos em contextos conserva-
dos (representatividade inferior a 1%), pertencentes às 
fases IIIA (4 NMI) e IIIB (1 NMI).

2.12. FABRICO 12

O último grupo de fabrico identificado no conjunto 
corresponde a fabricos originários ou inspirados nas 
produções da Península Itálica. Trata-se de produções 
com pastas alaranjadas ou avermelhadas, mediamente 
depuradas e de compactação algo variável. Em alguns 
casos, sobretudo em recipientes de engobe vermelho 
pompeiano, detectam-se areias negras vulcânicas. Con-
tudo, em outros fragmentos, estas partículas não são 
tão visíveis, situação que pode indicar uma origem em 
distintos centros produtores, não necessariamente na 
Península Itálica. Com alguma frequência encontram-
-se também óxidos de ferro, quartzos e calcites.

Estas produções itálicas ou de inspiração itálica estão 
representadas por 52 indivíduos, que constituem 3% do 
conjunto da cerâmica comum do Castro de Chibanes 
e surgem unicamente nos contextos de época Roma-
no-Republicana (Fase IIIA – 22 NMI; Fase IIIB – 30 
NMI). 

2.13. FABRICOS RAROS

Recolheram-se ainda sete indivíduos com fabri-
cos singulares, cada qual com as suas características 
específicas. 
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Fig. 1 - Fotografias dos fabricos da cerâmica comum do Castro de Chibanes (grupos 1 a 10).
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Fabrico raro A: pasta alaranjada, compacta e media-
mente ou bem depurada, identificando-se a presença 
de quartzos, algumas calcites e feldspatos.

Fabrico raro B: pasta acastanhada, compacta, com 
partículas de quartzo, calcites e alguns microfósseis. 

Fabrico raro C: pastas de tonalidade variável, 
compactas e mediamente ou bem depuradas, obser-
vando-se a presença de alguns quartzos e, em alguns 
casos, calcites.

Fabrico raro D: pasta alaranjada, com núcleo cin-
zento, mediamente depurada, com partículas de 
quartzos, micas e calcites.

Fabrico raro E: pasta avermelhada, com núcleo cin-
zento, compacta e bem depurada, identificando-se a 
presença de quartzos e micas (não ilustrada).

Fabrico raro F: pasta rosada, compacta e muito bem 
depurada, identificando-se a presença de quartzos, 
elementos ferruginosos e algum grog.

Este conjunto heterogéneo representa 1% da cerâ-
mica comum do Castro de Chibanes (Fase II – 1 NMI; 
Fase IIIA – 2 NMI; Fase IIIB – 4 NMI). 

2.14. FABRICOS INDETERMINADOS 

Resta ainda referir um conjunto de peças (57 NMI) 
cujo estado de conservação e, sobretudo, alterações 
pós-deposicionais não permitiram uma atribuição aos 
grupos anteriormente referidos, ainda que se trate, 
muito provavelmente, de produções locais/regionais. 
Constituem 3% do conjunto (Fase II – 7 NMI; Fase 
IIIA – 23 NMI; Fase IIIB – 27 NMI).

2.15. COMENTÁRIO 

Os grupos de fabrico 1 a 8 correspondem, muito 
provavelmente, a produções regionais da área do 
Baixo Sado, sendo talvez os mais bem representados 
de origem local. No seu conjunto, estas produções 
integram praticamente 90% da cerâmica comum pro-
veniente de contextos arqueológicos conservados do 
Castro de Chibanes. 

Os materiais que, macroscopicamente, considera-
mos ser de produção exógena, mais concretamente 
das costas litorais da Península Ibérica (grupos de 
fabrico 9 a 11) e talvez da Península Itálica (grupo de 
fabrico 12), constituem uma porção minoritária, com 
pouco mais de 6%. A sua ausência, até ao momento, 
dos contextos datáveis de finais da Idade do Ferro é 
uma situação que é compatível com os dados dispo-
níveis para a restante fachada ocidental peninsular 
(Sousa, 2019). Com efeito, estes materiais de prová-
vel origem exógena surgem associados já às Fases IIIA 
e IIIB do Castro de Chibanes, que se integram entre 

os finais do século II e a primeira metade do século I 
a.C. Apesar da sua escassez, evidenciam que este sítio 
esteve, de certa forma, integrado nos principais cir-
cuitos comerciais do período romano-republicano. 

As produções raras e indeterminadas representam 
os restantes 3% do conjunto. 

3. AS FORMAS

A grande expressão quantitativa do conjunto de 
cerâmica comum de Chibanes reflete-se, natural-
mente, também na variabilidade formal. De forma a 
proceder a uma apresentação mais clara desta diver-
sidade, optou-se por dividir o conjunto de acordo 
com as presumíveis áreas de produção, separando-se 
as produções consideradas de origem local/regio-
nal (grupos de fabrico 1 a 8) das que são claramente 
importadas de outras regiões atlânticas e mediterrâ-
neas (grupos de fabrico 9 a 12), e de outras ainda para 
as quais não foi possível indicar uma proveniência 
mais específica (fabricos raros). 

3.1. PRODUÇÕES LOCAIS/REGIONAIS

Considerando a ausência de tipologias específi-
cas para a cerâmica comum da fase final da Idade 
do Ferro e período romano-republicano na área do 
Baixo Sado, considerou-se necessário criar um quadro 
tipológico de forma a organizar a diversidade morfo-
lógica observada no conjunto do Castro de Chibanes. 
Trata-se de uma proposta preliminar que deverá ser 
corroborada e, seguramente, ampliada com base em 
outros conjuntos. A organização privilegia, em pri-
meiro lugar, critérios morfo-funcionais (tipo - tigelas, 
pratos, alguidares, tampas, potes/panelas, pequenos 
potes, talhas/grandes recipientes, dolia, jarros, poti-
nhos, recipiente cilíndrico, queimador, coador (?) 
e pote meleiro), seguindo-se o perfil geral da peça 
(variante) e, quando se considerou relevante, particu-
laridades tipológicas mais específicas (sub-variantes). 
Ainda assim, procurou-se manter alguma flexibili-
dade na definição das divisões efectuadas, sobretudo 
para evitar excessivas individualizações que dificultam 
a leitura global do conjunto.

3.1.1. TIPO 1 - TIGELAS

Esta é, talvez, a morfologia mais transversal e recor-
rente dos repertórios cerâmicos da Idade do Ferro e 
época romana. Engloba recipientes abertos, com 
alguma profundidade, cujas principais funções seriam 
o consumo de alimentos à mesa e sua preparação.

Esta forma está bem representada no conjunto 
cerâmico recolhido no Castro de Chibanes, com 227 
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Fig. 2 - Fotografias dos fabricos da cerâmica comum do Castro de Chibanes (grupos 11 a 12 e fabricos raros).
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indivíduos, apresentando alguma variabilidade no que 
diz respeito à sua morfologia. 

O perfil mais recorrente (variante A) é caracterizado 
pelas paredes arqueadas, que conferem uma tendên-
cia semi-hemisférica a estas peças, sendo o bordo 
geralmente de secção sub-circular e, com alguma 
frequência, engrossado. Nos níveis conservados do 
Castro de Chibanes, a variante A está representada 
por 109 indivíduos, distribuídos pelas três fases de 
ocupação (Fase II – 12 NMI; Fase IIIA – 30 NMI; Fase 
IIIB – 67 NMI). 

Um pouco menos frequentes (62 NMI) são as tigelas 
de paredes mais rectilíneas (variante B), que formam 
um perfil troncocónico, sendo os bordos idênticos aos 
referidos anteriormente. Tal como no caso anterior, 
estas peças constam do repertório das várias fases (Fase 
II – 4 NMI; Fase IIIA – 33 NMI; Fase IIIB – 25 NMI). 

Contabilizaram-se ainda 49 indivíduos que são 
seguramente pertencentes às variantes anteriores, 
mas cujo escasso perfil conservado não permite uma 
classificação mais precisa (Fase II – 6 NMI; Fase IIIA 
– 20 NMI; Fase IIIB – 23 NMI).

Bastante mais raros são os exemplares de bordo 
reentrante (variante C), que se destacam também pela 
sua menor profundidade quando comparados com as 
variantes anteriores. Totalizam apenas seis indiví-
duos, presentes também em todas as fases (Fase II – 2 
NMI; Fase IIIA – 1 NMI; Fase IIIB – 3 NMI).

A última variante identificada (D), que corresponde 
a um único exemplar das produções locais/regionais 
(1 NMI), apresenta um perfil carenado, sendo a zona 
superior de tendência vertical. Cabe, contudo, referir 
que esta mesma forma foi identificada entre os grupos 
de fabrico raros (vide infra 3.6), podendo, portanto, 
corresponder a uma imitação desta última. Este exem-
plar de cerâmica comum local/regional foi recolhido 
num contexto pertencente à fase mais tardia de ocu-
pação (IIIB) (Fig. 61).

O conjunto de tigelas do Castro de Chibanes encon-
tra-se bastante fragmentado, tendo sido possível 
recuperar apenas dois exemplares, de perfil semi-he-
misférico, completos, evidenciando o uso de fundos 
planos, por vezes com pé destacado. Contudo, aten-
dendo à presença recorrente de fundos anelares no 
conjunto, é provável que a maioria destas peças utili-
zasse este tipo de base.

Estes recipientes, e particularmente as duas primei-
ras variantes (A e B), são transversais a praticamente 
todo o 1º milénio a.C., sendo pouco úteis no que 
diz respeito à definição de parâmetros cronológicos 
específicos. No que diz respeito à variante C, e ape-

sar desta morfologia poder constar dos repertórios 
artefactuais da fase final do período orientalizante, 
torna-se claramente mais frequente durante a 2ª 
Idade do Ferro, como consequência da influên-
cia das taças áticas de bordo reentrante, que foram 
frequentemente imitadas no sul peninsular. Estas 
morfologias transitaram, com algum sucesso, para a 
época romana-republicana, sendo utilizadas com fre-
quência no sul da Andaluzia (ver, entre outros, Sáez, 
2005; Ferrer e García Fernández, 2008; García Fer-
nández e García Vargas, 2010) e no Algarve (Sousa e 
Arruda, 2014; Sousa et al., 2015). A última variante 
(D) é a mais difícil de interpretar, uma vez que se 
trata de um perfil para o qual não foi possível estabe-
lecer paralelos exactos. 

No que diz respeito a aspectos decorativos, a única 
técnica reconhecida no conjunto do Castro de Chiba-
nes é a aplicação de bandas pintadas na zona interna, 
externa ou sobre o bordo destes recipientes. Trata-se, 
contudo, de ocorrências bastante raras, e utilizam, 
invariavelmente, tons vermelho-violáceos.

Cabe ainda referir que algumas das peças integradas 
nesta série apresentam perfurações na zona superior 
do recipiente, parecendo relacionar-se preferencial-
mente com a suspensão e não com acções de reparação.

3.1.2. TIPO 2 - PRATOS

O conjunto de pratos recolhido no Castro de Chi-
banes revela a coexistência de duas tradições distintas.

A primeira corresponde à evolução dos mode-
los introduzidos no Ocidente Peninsular durante 
a Idade do Ferro pelas comunidades fenícias, e que 
foram reproduzidos em diversas categorias (cerâ-
mica de engobe vermelho, cerâmica cinzenta e 
cerâmica comum) ao longo do 1º milénio a.C. Inte-
gra, essencialmente, recipientes abertos e com escassa 
profundidade, destinados sobretudo ao consumo indi-
vidual de alimentos sólidos, ainda que a sua utilização 
pontual como tampas seja também equacionável. 

Trata-se de um tipo relativamente recorrente no 
quadro das ocupações pré-romanas e republicanas do 
território peninsular, que, contudo, adquire caracte-
rísticas particulares de acordo com as distintas áreas 
produtoras, fruto das variadas influências que confluí-
ram em contextos históricos específicos. 

No Castro de Chibanes, os pratos integráveis nesta 
tradição estão representados por sete indivíduos. 
Optou-se por diferenciar uma primeira variante (A), 
representada por um único exemplar (1 NMI) (Fig. 
47), mas infelizmente mal conservado, permitindo 
apenas reconhecer a presença de um bordo aplanado, 
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Fig. 3 - Quadro tipológico das produções locais/regionais do Castro de Chibanes: tigelas (1), pratos (2), alguidares (3), tampas (4), potes/
panelas (5), pequenos potes (6).
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Fig. 4 - Quadro tipológico das produções locais/regionais do Castro de Chibanes: talhas (7), dolia (8), jarros (9), potinhos (10), colmeia/
kalathus (11), queimador (12), coador (13), pote meleiro (14).
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com pintura vermelha-violácea, dos perfis carenados 
(variante B – 3 NMI) (Figs. 48 e 49), característicos 
das tradições pré-romanas regionais, ainda que, nes-
tes casos, sejam predominantes apenas nas produções 
de cerâmica cinzenta e de engobe vermelho (Gomes, 
2016; Mayet e Tavares da Silva, 2000). Contudo, pode 
equacionar-se a possibilidade de estes modelos care-
nados poderem ocorrer em momentos avançados do 
1º milénio a.C., inclusivamente em período roma-
no-republicano, situação corroborada pelos dados 
contextuais do Castro de Chibanes.

A estas variantes devem ainda pertencer três outros 
indivíduos que, contudo, exibem um perfil escassa-
mente conservado. 

Estes pratos de tradição pré-romana surgem nas 
três fases de ocupação definidas para o Castro de Chi-
banes. No momento mais antigo (Fase II – 2 NMI), 
documenta-se a variante 2.B e um outro fragmento 
que não permite uma classificação mais específica. 
Na fase sucessiva ( IIIA – 3 NMI), contamos com um 
indivíduo de cada variante, e ainda uma outra peça 
sem variante estabelecida. No último momento de 
ocupação ( IIIB – 2 NMI), identificou-se ainda um 
perfil carenado (2.B) e um outro bordo de prato, mas 
escassamente conservado, não permitindo atribuir 
uma variante.

Um outro conjunto de pratos integra-se numa tra-
dição distinta e claramente de inspiração exógena, 
que reflete a adopção de práticas culinárias itálicas, 
que se disseminam nestas regiões ocidentais durante 
o período romano republicano. Trata-se de recipien-
tes um pouco mais profundos que os anteriores, com 
paredes arqueadas e amplos fundos aplanados. Mas o 
principal aspecto que diferencia estes modelos dos de 
tradição pré-romana do Ocidente Peninsular é a sua 
funcionalidade, uma vez que as morfologias de inspi-
ração itálica têm como principal vocação a confecção 
de alimentos a quente (sobretudo para fritar), ainda 
que a sua utilização para o serviço / consumo de ali-
mentos tenha sido também uma realidade.

Este tipo de pratos está representado no con-
junto do Castro de Chibanes por nove indivíduos, 
divisíveis em duas variantes, reproduzindo ambas 
protótipos itálicos de patinae de paredes arqueadas 
e fundos planos. Distinguem-se apenas pela morfo-
logia do bordo, sendo o da primeira variante (2.C) 
bífido, e o da segunda (2.D) engrossado na superfície 
externa. Os pratos da variante 2.C (Fig. 17 e Fig. 18) 
estão representados por sete indivíduos, e correspon-
dem claramente a reproduções das patinae itálicas do 
tipo Vegas 14 (1973) / COM-IT 6c/d (Bats, 1983), 

apresentando a típica ranhura na zona do bordo para 
o encaixe da tampa. No que diz respeito à variante 
2.D (Fig. 18), esta integra apenas dois exemplares, e 
é também claramente vinculável aos produtos itá-
licos, neste caso às produções de engobe vermelho 
pompeiano R-POMP 1 (Passelac, 1993). Deve, ainda 
assim, assinalar-se que os recipientes de produção 
local/regional do sítio do Baixo Sado não apresentam 
vestígios de qualquer tipo de revestimento.

Estas reproduções de modelos da cerâmica de 
cozinha itálica só surgem, no Castro de Chibanes, 
associados ao momento mais tardio da fase romano-
-republicana (Fase IIIB). Deve ainda referir-se que 
outras imitações destes protótipos são conhecidas no 
Ocidente Peninsular, cabendo destacar, no territó-
rio português, os dados do Castelo da Lousa pela sua 
associação a contextos conservados do século I a.C. 
(Pinto e Schmitt, 2010, p. 257-258).

3.1.3. TIPO 3 - ALGUIDARES

Os recipientes de tipo alguidar correspondem a for-
mas abertas, amplas e profundas, exibindo geralmente 
um perfil carenado. Esta morfologia é associada, por 
norma, a funções relacionadas com o armazenamento 
e preparação de alimentos, equacionando-se também 
o seu uso em práticas de higiene pessoal.

Trata-se de uma morfologia que se pode rastrear, 
na fachada ocidental atlântica, à Idade do Ferro, 
mas que alcança um sucesso mais significativo já em 
época romana.

O conjunto de alguidares do Castro de Chibanes 
não é muito abundante, tendo apenas sete indivíduos, 
permitindo a distinção de duas variantes. A primeira 
(variante 3.A – 2 NMI) caracteriza-se pelo perfil mar-
cadamente carenado, sendo as paredes de tendência 
vertical, conferindo um aspecto mais cilíndrico ao 
recipiente (Fig. 19 e 25). Estas características encon-
tram paralelos directos nas produções da baía gaditana 
(Sáez, 2005) e do Baixo Guadalquivir (García Fernán-
dez e García Vargas, 2010), e que são uma presença 
constante nos níveis republicanos do sul do territó-
rio português (Pinto e Schmitt, 2010; Sousa e Arruda, 
2014; Sousa et al., 2015). A segunda variante (3.B 
– 3 NMI), distingue-se pelo diâmetro inferior mais 
amplo, sendo os corpos de tendência mais ovalada 
ou globular (Fig. 17, 40 e 55). Nestes casos, a carena 
é menos acentuada, podendo estar inclusivamente 
ausente. Os restantes dois alguidares (2 NMI) apre-
sentam o perfil pouco conservado, não permitindo a 
identificação da respectiva variante.

No que diz respeito à análise contextual, os alguida-
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res surgem nas três fases de ocupação do sítio. A fase 
da Idade do Ferro (Fase II) conta com um exemplar 
da variante 3.B e a Fase IIIA com dois indivíduos, da 
variante 3.A e variante indeterminada. A Fase IIIB, mais 
bem representada do ponto de vista quantitativo, reúne 
os restantes quatro indivíduos (um da variante 3.A, dois 
da variante 3.B e um de variante indeterminada).

3.1.4. TIPO 4 - TAMPAS

As tampas são peças por vezes difíceis de identi-
ficar, considerando a sua semelhança morfológica 
com recipientes abertos de tipo tigela ou prato. Ainda 
assim, a observação atenta destas peças, e sobretudo 
a identificação de tratamentos ligeiramente diferen-
ciados entre a superfície interna e externa ajudam, 
conjuntamente com alguns aspectos tipológicos, na 
sua identificação. 

O conjunto de tampas do Castro de Chibanes é rela-
tivamente significativo, com 59 indivíduos. Exibem 
paredes de tendência oblíqua, podendo diferenciar-
-se duas variantes de acordo com as características 
do bordo: secção simples (variante A) e aplanada 
(variante B). Nos níveis conservados do Castro de 
Chibanes, a primeira conta com 12 indivíduos e a 
segunda com três. Os restantes 44 encontram-se mal 
conservados, sendo difícil atribuir uma classificação 
mais específica. 

No que diz respeito aos dados contextuais, as tampas 
estão presentes na Fase II (2 NMI – um da variante 4.A 
e outro sem variante definida), na Fase IIIA (3 NMI da 
variante 4.A, 1 NMI da variante 4.B e 12 sem variante 
definida) e na Fase IIIB (8 NMI da variante 4.A, 2 NMI 
da variante 4.B e 31 sem variante definida).

Cabe referir, no contexto regional, que a utilização 
de tampas se encontra bem documentada durante a 
Idade do Ferro, ainda que aparentemente de forma 
quase exclusiva em ambientes funerários (Gomes, 
2016). Com efeito, é durante o período romano que 
se generaliza a sua utilização nos contextos domés-
ticos do Extremo Ocidente, situação que se pode 
relacionar, uma vez mais, com a disseminação das 
novas práticas culinárias itálicas e respectivas mor-
fologias cerâmicas. 

3.1.5. TIPO 5 - POTES / PANELAS

Esta categoria é, sem dúvida, a mais bem represen-
tada e diversificada do conjunto de cerâmica comum 
do Castro de Chibanes, com 929 indivíduos. Inte-
gra recipientes fechados e profundos, destinados ao 
armazenamento, mas também, em múltiplos casos, à 
confecção de alimentos a quente (cozidos e guisados), 

que se reflete na presença de marcas de fuligem na 
superfície externa.

Neste grupo foram estabelecidas quatro varian-
tes, atendendo às características do colo: curto 
(variante A), médio (variante B), alto (variante C) e 
ausente (variante D). Em todos os casos, os bordos 
são exvertidos, podendo apresentar uma secção sim-
ples (sub-variante 1) ou bem assinalado na superfície 
externa (sub-variante 2), podendo aqui assumir um 
perfil mais arredondado ou sub-triangular. Apenas 
na última variante se documentam bordos aplanados 
e, por vezes, moldurados na zona superior, sendo, 
contudo, já inspirados nas morfologias itálicas.

É ainda relevante destacar a existência, em alguns 
exemplares de cada um destes tipos, de uma depres-
são interna junto ao bordo, destinada a suportar uma 
tampa, característica que é associável predominante-
mente às fases romano-republicanas, atestando, uma 
vez mais, a adopção de determinadas particularida-
des das práticas culinárias itálicas. Esta característica 
encontra-se bem documentada nos conjuntos de pro-
duções locais de outros sítios com ocupação coeva, 
concretamente no Castelo da Lousa (Pinto e Schmitt, 
2010) e Monte Molião (Sousa e Arruda, 2014; Sousa 
et al., 2015).

Contudo, e com a excepção da variante D, os perfis 
gerais destes recipientes são, em regra, transversais 
aos repertórios da fase pré-romana e do período 
romano-republicano sendo, portanto, de escasso 
valor enquanto indicador cronológico.

A variante 5.A, de colo curto, é predominante no 
conjunto (288 NMI), notando-se um certo equilíbrio 
entre os recipientes de bordo simples (5.A.1) e assi-
nalado (5.A.2), estando presentes em todas as fases 
do Castro de Chibanes (5.A.1: Fase II – 10 NMI; Fase 
IIIA - 54 NMI; Fase IIIB – 81 NMI; 5.A.2: Fase II – 
10 NMI; Fase IIIA – 71 NMI; Fase IIIB – 62 NMI). 
Os perfis mais bem conservados indicam uma prefe-
rência por corpos ovóides de fundo plano. Trata-se 
de formas muito comuns nos repertórios artefac-
tuais de outros sítios do sul do território português, 
encontrando paralelos exactos nos tipos B8/B9 e 
B1, respectivamente, do Castelo da Lousa (Pinto e 
Schmitt, 2010). Estas morfologias também são recor-
rentes em contextos do final da Idade do Ferro e 
do período romano-republicano da costa algarvia 
(Sousa, 2009; Sousa e Arruda, 2010, 2014; Sousa et 

al., 2015).
A variante 5.B é consideravelmente mais rara (45 

NMI), sendo os recipientes com bordo assinalado 
(5.B.2) transversais às três fases de ocupação (Fase 
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II – 3 NMI; Fase IIIA - 13 NMI; Fase IIIB – 17 NMI), 
enquanto que os de bordo simples (5.B.1) só surgem 
no período romano-republicano (Fase IIIA - 5 NMI; 
Fase IIIB – 7 NMI). Algumas peças mais bem con-
servadas exibem corpos globulares. Esta forma foi 
também documentada no Castelo da Lousa, corres-
pondendo aos tipos B4 e B5 (Pinto e Schmitt, 2010), 
e no Monte Molião (Sousa e Arruda, 2014; Sousa et 

al., 2015).
Já a variante C apresenta sempre o bordo assina-

lado, estando, contudo, escassamente representada 
no conjunto (14 NMI: Fase II – 1 NMI; Fase IIIA - 5 
NMI; Fase IIIB – 8 NMI). O estado de conservação 
destes recipientes é inferior aos casos precedentes, 
parecendo, ainda assim, que predominam os cor-
pos mais globulares. Formas similares surgem, uma 
vez mais, no conjunto do Castelo da Lousa, nos tipos 
B25, Fr19 e Fr20 (Pinto e Schmitt, 2010).

A última variante (5-D) é particularmente inte-
ressante, uma vez que parece tratar-se de uma 
reprodução de caccabus itálicos do tipo COM-IT 3c 
(Bats, 1993). Está representada por quatro indiví-
duos, apenas nas fases romano-republicanas (Fase 
IIIA – 2NMI; Fase IIIB – 2 NMI) (Figs. 17, 37 e 53). 
Cabe referir que perfis semelhantes foram detecta-
dos no espólio de cerâmica comum local/regional do 
Castelo da Lousa, ainda que tenham sido classificadas 
como alguidares – forma IA (Pinto e Schmitt, 2010, 
p. 263-264). 

Infelizmente, a grande maioria do conjunto de 
potes/panelas do Castro de Chibanes é constituída 
por fragmentos de bordo muito fragmentados, 
que não possibilitam uma classificação da variante. 
Alguns, com o arranque do colo ainda conservado, 
parecem poder corresponder às variantes 5B ou 5C 
(34 NMI: Fase II – 3 NMI; Fase IIIA - 8 NMI; Fase 
IIIB – 23 NMI), mas a grande maioria apenas pode 
ser integrada genericamente no tipo 5 (544 NMI: 
Fase II – 40 NMI; Fase IIIA - 196 NMI; Fase IIIB – 
308 NMI).

Por último, resta referir que a presença de deco-
rações é bastante rara, documentando-se apenas 
a aplicação de bandas de tonalidades violáceas em 
alguns dos recipientes. 

3.1.6. TIPO 6 – PEQUENOS POTES

Entre o conjunto da cerâmica comum do Castro 
de Chibanes identificou-se uma série de peças mor-
fologicamente semelhantes às anteriores, mas que 
apresentam dimensões mais reduzidas (26 NMI). 
Ainda que possam ter cumprido, pontualmente, as 

mesmas funções que o tipo 5, é possível considerar 
que estes pequenos vasos tenham sido utilizados pre-
ferencialmente no serviço de mesa, para o consumo 
individual de líquidos. Tal como anteriormente, 
diferenciaram-se as variantes de acordo com as carac-
terísticas do colo: curto (variante A), médio (variante 
B) e alto (variante C), sendo predominantes os bor-
dos de secção simples.

As variantes 6.A (2 NMI) e 6.B (6 NMI) surgem 
unicamente nos níveis republicanos do sítio (6.A: 
Fase IIIB - 2 NMI; 6.B: Fase IIIA - 1 NMI; Fase IIIB 
- 5 NMI). A terceira variante (6.C – 3 NMI) foi, por 
sua vez, documentada nos contextos pré-romanos 
(Fase II – 1 NMI) e no período mais recente da ocu-
pação republicana (Fase IIIB – 2 NMI).

A relativa escassez destas formas pode relacio-
nar-se, sobretudo na fase romano-republicana, pela 
sua função ter sido desempenhada predominan-
temente pelos copos de cerâmica de paredes finas, 
que se encontram relativamente bem representados 
no Castro de Chibanes. Ainda assim, é possível que 
estas formas de produção local/regional seguissem 
as tradições pré-existentes da costa ocidental atlân-
tica (Sousa, 2021), não parecendo ter sofrido grandes 
influências morfológicas das produções itálicas, ao 
contrário do que ocorre, por exemplo, no Castelo da 
Lousa (Pinto e Schmitt, 2010, p. 280).

No que diz respeito a aspectos decorativos, cabe 
apenas referir a ocasional aplicação de bandas violá-
ceas nas superfícies de alguns destes recipientes. 

3.1.7. TIPO 7 – TALHAS/GRANDES RECIPIENTES

Neste tipo foram integrados recipientes de grande 
dimensão, destinados primariamente à armazenagem 
de produtos, líquidos ou sólidos (277 NMI). 

A distinção desta morfologia dos recipientes de 
tipo pote/panela não é fácil, considerando a grande 
similitude dos perfis. Optámos, por conseguinte, por 
adoptar critérios métricos, considerando os recipien-
tes com amplitudes de bordo superior a 25 cm como 
pertencentes a este tipo 7, conjuntamente com outras 
características (morfologia, espessura das paredes, a 
estimativa da altura do recipiente, etc.). Contudo, assu-
mimos que se trata de critérios subjectivos, e que alguns 
dos exemplares com dimensões mais reduzidas podem, 
efectivamente, ser classificados quer como potes/pane-
las, quer como talhas. 

De qualquer forma, a maioria destes recipientes 
apresentam tamanhos muito consideráveis, indicando 
que não seriam móveis, mas sim fixos nas cama-
das de ocupação primária, podendo estar, por vezes, 
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semi-enterrados. Com efeito, o facto de um número 
significativo destas peças ter sido recuperada in situ e 
com perfis muito bem conservados é um indicador 
dessa situação.

Tal como nos dois tipos anteriores, a distinção das 
variantes foi realizada com base nas características do 
colo: curto e estrangulado (variante A – 107 NMI) e 
médio (variante B – 55 NMI), estando ausentes os colos 
altos. Os bordos exvertidos de secção simples integram 
a sub-variante A e os assinalados na zona externa, de 
secção arredondada ou triangular, a sub-variante B. 
Um conjunto considerável de peças (115 NMI: Fase II 
– 5 NMI; Fase IIIA – 33 NMI; Fase IIIB – 77 NMI) 
não permitiu a classificação de acordo com as variantes 
estabelecidas devido ao estado de fragmentação.

Todas as morfologias definidas estão presentes nas 
três fases de ocupação do Castro de Chibanes, ates-
tando a sua transversalidade cronológica (Fase II: 7A1 
– 2 NMI; 7A2 – 2 NMI; 7B1 – 3 NMI; 7B2 – 2 NMI; 
Fase IIIA: 7A1 – 8 NMI; 7A2 – 27 NMI; 7B1 – 4 NMI; 
7B2 – 12 NMI; Fase IIIB: 7A1 – 12 NMI; 7A2 – 56 
NMI; 7B1 – 6 NMI; 7B2 – 28 NMI). Formas idênticas 
foram identificadas nas produções locais/regionais do 
Castelo da Lousa (Pinto e Schmitt, 2010, p. 285-286), 
e, em menores quantidades, no Monte Molião (Sousa 
e Arruda, 2014).

A aplicação de decoração neste tipo de recipien-
tes aparenta ser uma ocorrência rara, registando-se 
apenas três casos: impressões de formato circular na 

zona superior do corpo (Fig. 48); uma possível figura 
antropomórfica estilizada (Fig. 63); e, por último, frag-
mento com decoração incisa, na zona externa do bordo, 
com linhas cruzadas, presentemente em exposição no 
Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de 
Setúbal (Fig. 5).

Ainda assim, é muito provável que a maioria dos 
fragmentos decorados com matrizes impressas (vide 

infra 3.1.15), que apresentam paredes muito aplanadas, 
pertencessem a estes recipientes. 

3.1.8. TIPO 8 – DOLIA/GRANDES RECIPIENTES

Os dolia (10 NMI) desempenharam a mesma fun-
cionalidade do tipo anterior. Neste caso, trata-se de 
recipientes fechados de perfil contínuo, sendo possí-
vel distinguir duas variantes. A primeira (variante A), 
a mais bem representada, apresenta um bordo reen-
trante, de secção arredondada, podendo por vezes 
exibir uma moldura na zona superior. Na segunda 
(variante B), o bordo é de tendência oblíqua, estando 
separado do corpo por uma carena.

Estes exemplares estão ausentes dos contex-
tos conservados da Idade do Ferro, ainda que a sua 
representatividade nas fases sucessivas seja também 
pouco significativa. Ainda assim, cabe destacar que 
no momento mais antigo da fase republicana só está 
presente a variante 8.A (3 NMI), enquanto que no 
momento sucessivo se detectam ambas as morfolo-
gias (Fase IIIB: variante 8.A – 6 NMI; variante 8.B – 1 

Fig. 5 - Fragmento de bordo com decoração incisa (CHIB 03/1787 - C.1).
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NMI). A primeira variante aproxima-se do tipo 9 e Fr6 
do Castelo da Lousa e a segunda do tipo 10 (Pinto e 
Schmitt, 2010). Cabe ainda referir que o tipo 8.A foi 
também documentado na fase V de Alcácer do Sal 
(Tavares da Silva et al., 1980-1981). 

3.1.9. TIPO 9 – JARROS

Entre o conjunto de cerâmica comum do Castro 
de Chibanes conta-se ainda um número significativo 
de jarros (38 NMI). Estas morfologias, especifica-
mente destinadas para o serviço de líquidos à mesa, 
caracterizam-se pelo colo alto e desenvolvido, sendo 
distinguíveis três variantes. A primeira, variante A, 
integra vasos com o colo relativamente alargado, 
podendo terminar num bordo simples e contínuo 
(sub-variante 9.A.1 – 10 NMI) ou assinalado (sub-va-
riante 9.A.2 – 4 NMI). A variante B reúne recipientes 
com o colo consideravelmente mais estreito, podendo 
apresentar um bordo simples (sub-variante 9.B.1 – 4 
NMI) ou de perfil côncavo (sub-variante 9.B.2 – 4 
NMI). Alguns fragmentos mais bem conservados 
desta última forma (9.B.2) apresentam o bordo bilo-
bado. Infelizmente, são raros os exemplares do tipo 
9 que conservam a totalidade do bordo, pelo que não 
podemos assegurar que esta característica se estenda 
às restantes variantes. Por último, a variante 9.C (1 
NMI) exibe um colo cilíndrico, sendo a zona do bordo 
desenvolvida, acentuadamente côncava e assinalada 
por molduras na superfície externa. Um conjunto 
significativo de peças (15 NMI) não permitiu uma 
classificação de acordo com a variantes estabelecidas. 

Apesar de nem todos estes jarros do Castro de 
Chibanes conservarem os elementos de preensão, 
assume-se que estariam dotados, pelo menos na sua 
maioria, de uma asa.

Estes recipientes encontram-se escassamente 
representados nos níveis da Idade do Ferro, onde 
se detectou apenas um fragmento de bordo (1 NMI) 
que poderá pertencer à variante 9.A ou 9.B. É, sem 
dúvida, nas fases de época romana-republicana que 
se documenta uma maior presença destes vasos, e 
particularmente na mais recente, na qual constam 
exemplares de todas as variantes/sub-variantes (Fase 
IIIA: tipo 9 sem variante definida – 4 NMI; 9.A.2 – 1 
NMI; 9.B.1 – 2 NMI; Fase IIIB: tipo 9 sem variante 
definida – 10 NMI; 9.A.1 – 10 NMI; 9.A.2 – 3 NMI; 
9.B.1 – 2 NMI; 9.B.2: 4 NMI; 9.C: 1 NMI). Formas 
similares, com a excepção da variante 9.C, foram 
documentadas no Castelo da Lousa (Pinto e Sch-
mitt, 2010, p. 282-283) e no Monte Molião (Sousa e 
Arruda, 2014). 

3.1.10. TIPO 10 – POTINHOS/UNGUENTÁRIOS

Neste tipo foram integrados recipientes fechados 
de dimensão muito reduzida, que poderão ter sido 
utilizados para conter substâncias aromáticas como 
perfumes ou óleos perfumados, não sendo incomum 
surgirem decorados com bandas pintadas, de tom vio-
láceo. Trata-se de vasos provavelmente globulares, de 
bordo assinalado e exvertido.

Esta forma está representada por apenas dois indi-
víduos nos níveis conservados do Castro de Chibanes, 
ambos pertencentes à Fase IIIA da ocupação do sítio 
(Figs. 25 e 32). Trata-se de uma morfologia típica 
sobretudo dos momentos finais da Idade do Ferro, 
estando documentada, a nível regional, da necrópole 
de Alcácer do Sal (Gomes, 2016, p. 119-120) e em 
Setúbal (Soares e Tavares da Silva, 1986). Os dados 
contextuais do Castro de Chibanes possibilitam equa-
cionar a possibilidade de esta morfologia perdurar, 
pelo menos na área do Baixo Sado, até ao período 
romano-republicano.

3.1.11. TIPO 11 - RECIPIENTE CILÍNDRICO

No conjunto de cerâmica comum do Castro de 
Chibanes foi possível reconhecer uma forma pouco 
característica (1 NMI). Trata-se de uma peça cilín-
drica, de bordo assinalado na superfície externa, 
podendo equacionar-se a possibilidade de se tratar 
de uma morfologia inspirada nos kalathoi ibéricos. 
Uma outra possibilidade seria a de corresponder a 
uma colmeia de cerâmica, artefactos bem conhecidos 
durante os finais do 1º milénio a.C. também na zona 
oriental da Península Ibérica. Contudo, estes últimos 
são caracterizados pela presença de múltiplas estrias 
na zona interna, aspectos que não são evidentes na 
peça do Castro de Chibanes. Assim, a correcta clas-
sificação desta peça terá de atender à recolha futura 
de perfis mais bem conservados.

De qualquer forma, o único recipiente com esta 
morfologia surge nos contextos conservados do sítio 
do Baixo Sado, concretamente na Fase IIIA (Fig. 31).

3.1.12. TIPO 12 – QUEIMADOR

Um outro vaso singular (1 NMI) no conjunto do 
Castro de Chibanes é a parte superior de um quei-
mador. Conserva ainda parte da zona superior das 
janelas triangulares, que serviriam como zona de saída 
de fumos. 

Estes recipientes fenestrados são bem conhecidos 
no sul do Ocidente Peninsular, sobretudo durante a 
fase mais tardia da Idade do Ferro (Beirão et al., 1985; 
Berrocal-Rangel, 1994; Fabião, 1998; Estrela, 2010). 
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Contudo, deve assinalar-se também a sua presença 
em contextos já associados à ocupação romana-repu-
blicana, como é o caso do Castelo da Lousa (Pinto e 
Schmitt, 2010, p. 250).

A peça do Castro de Chibanes foi recuperada num 
contexto da Fase IIIB (Fig. 43), não sendo claro se cor-
responde a material residual da Idade do Ferro ou se, à 
semelhança do Castelo da Lousa, reflete a manutenção 
destas tradições indígenas em momentos avançados 
do período romano-republicano.

3.1.13. TIPO 13 – COADOR (?)

Uma outra peça única do conjunto do Castro de 
Chibanes (1 NMI) apresenta a particularidade de ter 
múltiplas perfurações. Apenas a parte superior deste 
recipiente se encontra conservada, sendo difícil com-
preender se teria uma forma mais semi-hemisférica, 
ou se poderia desenvolver-se na sua zona inferior. De 
qualquer forma, a presença das perfurações poderia 
indicar um uso culinário, para a filtração de líquidos, 
ou então uma funcionalidade associável a práticas 
metalúrgicas, ainda que não se tenham conservado 
vestígios destas actividades no seu interior. 

Tal como a peça anterior, foi recuperada no nível 
de ocupação mais recente do sítio (Fase IIIB) (Fig. 24).

3.1.14. TIPO 14 - POTE MELEIRO

Optámos ainda por incluir nesta tipologia pro-
visória da cerâmica comum do Castro de Chibanes 
uma peça singular, ainda que não tenha sido reco-
lhida num nível arqueológico preservado. Trata-se 
de um pote meleiro, caracterizado pela presença de 
uma concavidade na zona superior externa, destinada 
a conter um líquido para impedir a entrada de certos 
tipos de insetos. Os raros exemplares desta morfolo-
gia que têm sido reconhecidos no Sudoeste Peninsular 
são frequentemente associados à 2ª Idade do Ferro 
(Mataloto, 2004; Rodríguez Díaz, 2004; Gomes, 
2007; Gomes, 2016), ainda que em outras áreas esteja 
atestada a sua presença durante o período romano. 
Considerando a ausência de dados contextuais para a 
peça do Castro de Chibanes, é precoce tentar associá-
-la a uma fase cronológica concreta. 

3.1.15. DECORAÇÕES 

Dentro das produções locais/regionais do Castro de 
Chibanes identificaram-se vários fragmentos decora-
dos. Estes foram, em grande parte, já referidos nos 
casos em que foi possível associá-los a formas con-
cretas. Por conseguinte, resta apenas referir alguns 
fragmentos de paredes que apresentam motivos 

decorativos específicos. Vários correspondem a bojos 
com aplicação de bandas pintadas, ou, num caso, com 
motivos ondulados (Fig. 42), e, em outro, com linhas 
verticais paralelas (Fig. 43), sempre com tons violá-
ceos, que pouco acrescentam aos dados anteriormente 
referidos, não se verificando qualquer concentração 
relevante nas diferentes fases de ocupação. 

No que diz respeito à técnica de incisão, cabe apenas 
acrescentar um fragmento de parede (CHIB 16/1352), 
da Fase IIIB, onde se identifica um esquema tipo “tri-
dente” (Fig. 58), não sendo possível, dado o estado de 
fragmentação, compreender se é um motivo único ou 
sequencial.

As restantes marcas incisas correspondem, muito 
provavelmente, a grafitos, que serão tratados num 
outro capítulo desta monografia (vide Cap. XVI).

O conjunto do Castro de Chibanes revelou, con-
tudo, também a utilização de matrizes impressas 
na produção cerâmica local/regional, já conhecidas 
desde as primeiras intervenções de Marques da Costa 
(1910). Todos estes fragmentos correspondem a pare-
des aplanadas, indicando que fariam originalmente 
parte de recipientes de grande dimensão, provavel-
mente do tipo 7. Infelizmente, não foi possível, em 
nenhum caso, associar esta decoração a peças classi-
ficáveis. 

Esta técnica está representada por 21 fragmentos, 
todos integráveis no grupo de fabrico 1, sendo trans-
versais às três fases de ocupação do sítio (Fase II – 4 
fragmentos; Fase IIIA – 9 fragmentos; Fase IIIB – 8 
fragmentos). Optou-se por utilizar a proposta de Ruiz 
Rodríguez e Nocete Calvo (1981) para a distinção de 
formas e motivos das matrizes:

Fase II:

- CHIB 17/121 - fragmento com matriz quadran-
gular do tipo AII;

- CHIB 17/264 (Fig. 47) - fragmento com matriz 
ovalada do tipo BI;

- CHIB 17/386 (Fig. 50) - fragmento com matriz 
circular e motivos concêntricos (?) do tipo BIV;

- CHIB 18/007 - fragmento com matriz e motivo 
ilegível;

Fase IIIA:
- CHIB 96/1370 (Fig. 28) - fragmento com matriz 

circular, contendo no interior uma linha diagonal 
interceptada por outras três linhas perpendiculares, 
de diferentes comprimentos; a matriz é circundada 
por pequenos traços oblíquos; aproxima-se do tipo BI; 

- CHIB 16/489 (Fig. 32) - fragmento com matriz 
circular e motivos concêntricos (?) do tipo BIV;
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- CHIB 16/525 (Fig. 32) - um fragmento com matriz 
quadrangular do tipo A, mas difícil leitura do motivo;

- CHIB 16/25 (Fig. 38) - um fragmento com matriz 
do tipo DII;

- CHIB 16/32 (Fig. 42) - um fragmento com matriz 
quadrangular do tipo A e cruz suástica no interior;

- CHIB 16/33 (Fig. 42) - um fragmento com matriz 
circular com motivo radial, do tipo BII;

- CHIB 17/990 (Fig. 47) - um fragmento com matriz 
circular, semelhante ao tipo BII, estando bem delimi-
tados quadrantes preenchidos com linhas;

- CHIB 16/24 (Fig. 37) - fragmento com matriz 
circular, semelhante ao tipo BII, estando delimitados 
quadrantes preenchidos com linhas;

- CHIB 15/877 - um fragmento com matriz circular 
com motivo radial, do tipo BII;

Fase IIIB:
- CHIB 17/511 (Fig. 45) - fragmento com matriz 

circular, semelhante ao tipo BII, estando delimitados 
quatro quadrantes, preenchidos com linhas;

- CHIB 17/143 (Fig. 48) - fragmento com matriz 
quadrangular do tipo A, com motivos quadrangula-
res interior;

- CHIB 16/905 (Fig. 52) - um fragmento com matriz 
quadrangular do tipo A e cruz suástica no interior;

- CHIB 16/71 (Fig. 58) - um fragmento com matriz 
quadrangular do tipo A e cruz suástica no interior;

- CHIB 03/3154 - fragmento com matriz circular, 
semelhante ao tipo BII, estando delimitados quadran-
tes preenchidos com linhas;

- CHIB 16/825 - fragmento com matriz circular, do 
tipo BII;

- CHIB 17/791 - fragmento com matriz quadran-
gular do tipo AIII;

- CHIB 96/907 - fragmento com matriz circular do 
tipo BII;

Cabe ainda referir outros cinco fragmentos recolhi-
dos à superfície ou em níveis revolvidos:

- CHIB 16/31 (Fig. 12) – fragmento com matriz 
quadrangular de tipo A, com motivo quadrangular e 
ponteado no interior;

- CHIB 16/66 (Fig. 12) – fragmento com matriz 
quadrangular do tipo AIII;

- CHIB 16/64 (Fig. 12) – fragmento com matriz 
quadrangular de tipo A, ponteada no interior;

- CHIB 12/79 (Fig. 6) – fragmento com matriz cir-
cular semelhante ao tipo BII;

- CHIB 12/21 (Fig. 7) – fragmento com matriz qua-
drangular de tipo A2.

Este tipo de decoração é recorrente no Sudoeste 
Peninsular a partir do século V/IV a.C., sendo geral-
mente associável a horizontes culturais de matriz 
“celtizante”. Ainda assim, a sua presença no Baixo 
Sado, em níveis da Idade do Ferro, é bastante escassa 
atendendo aos dados disponíveis, podendo apenas 
assinalar-se a notícia de uma ocorrência em Alcácer 
do Sal (Diogo e Faria, 1987), estando por caracterizar 
o seu contexto de recolha. A sua presença em níveis 
de cronologia romano-republicana está atestada no 
território português, concretamente nas Mesas do 
Castelinho (Estrela, 2010, p. 60), no Castelo da Lousa 
(Pinto e Schmitt, 2010) e Monte Molião (Sousa e 
Arruda, 2014; Sousa et al., 2015). O seu significado 
no Castro de Chibanes é discutido com mais detalhe 
no último capítulo (vide infra 4.).

Por último, resta referir a identificação de um único 
fragmento da Fase IIIA decorado com grinaldas role-
tadas (Figs. 8 e 47). Esta técnica, podendo remontar 
à fase tardia da Idade do Ferro, é, contudo, mais 
recorrente no período romano-republicano (Berrocal-
-Rangel, 1992; Mataloto, 2002; Pinto e Schmitt, 2010). 

3.1.16. ELEMENTOS DE PREENSÃO

Resta ainda referir alguns elementos de preen-
são que surgiram isolados no conjunto de cerâmica 
comum. A grande maioria corresponde a fragmentos 
de asa de secção oval ou circular, que foram já associa-
dos às respectivas formas.

Contudo, queríamos destacar a presença de dois 
fragmentos de “asas cegas” (Figs. 22 e 47), ambas atri-
buíveis ao grupo de fabrico 1, e que foram exumados 
em níveis conservados da Fase II e da Fase IIIB. Neste 

Fig. 6 - Fragmento decorado com matrizes impressas (CHIB 
12/79 - S.XIII; M-N/16-18; C.1B). Foto de Rosa Nunes.
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último caso, a parte superior tem vestígios da aplica-
ção de um engobe violáceo. 

3.1.17. PESO DE REDE

Entre todo o conjunto refira-se igualmente a 
recuperação de um peso de rede cerâmico de perfil 
bitroncocónico semelhante aos cossoiros, que integra 
o fabrico 4, e que foi recuperado num contexto da 1.ª 
Fase (IIIA) do período romano-republicano (Fig. 47 – 
CHIB 17/87). Outros dois exemplares já haviam sido 
recuperados nas escavações antigas de A.I. Marques 
da Costa (vide Capítulo XIV), para os quais aquele 

investigador propõe que também poderiam ter tido a 
função de pesos de tear.

3.2. PRODUÇÕES DO BAIXO GUADALQUIVIR

No conjunto de cerâmica comum do Castro de Chi-
banes foram identificados 53 fragmentos de vasos 
importados da área do Baixo Guadalquivir (corres-
pondente ao grupo de fabrico 9), sendo 38 indivíduos 
provenientes dos contextos conservados das fases 
romano-republicanas.

Da fase mais antiga (IIIA) contabilizaram-se 16 
indivíduos desta produção. Dois pertencem a tigelas 
de perfil semi-hemisférico (2 NMI); três a pratos de 
peixe (3 NMI), conservando dois dos exemplares ban-
das violáceas na superfície interna, junto ao bordo; um 
a um alguidar (1 NMI); um a um pequeno vaso simi-
lar à forma VII de Escacena Carrasco (1987, p. 362), 
sendo possivelmente destinado ao consumo de líquidos 
(1 NMI); um fragmento de colo de um possível jarro 
(1 NMI), conservando ainda o arranque da asa; e dois 
fragmentos de tampas (2 NMI), de bordo destacado e 
paredes oblíquas. A estes somam-se ainda quatro frag-
mentos de bordo pertencentes a formas fechadas de 
tipo pote (4 NMI), mas cujo estado de conservação não 
permite uma classificação mais específica, três fundos 
de base convexa (1 NMI), um bordo de forma inde-
terminada (1 NMI) e cinco fragmentos de parede com 
decoração pintada, sempre em tons violáceos.

Aos níveis mais recentes do período republicano 
(Fase IIIB) pertencem 22 indivíduos. Cinco correspon-
dem a tigelas de perfil semi-hemisférico (5 NMI), um a 
um prato de peixe (1 NMI), um a um alguidar (1 NMI) 
e quatro bordos exvertidos (4 NMI) de vasos globula-
res, de colo curto ou médio, similares à forma XVI de 
Escacena Carrasco (1987). Destaca-se ainda uma outra 
forma fechada, que se distingue das anteriores pelo seu 
bordo reentrante (1 NMI) e um potinho decorado com 
bandas violáceas (1 NMI). A este conjunto, somam-
-se ainda oito fragmentos de formas fechadas que não 
permitiram uma classificação mais específica (8 NMI), 
quatro fragmentos de fundo de base convexa e aplanada 
(1 NMI) e duas paredes pintadas com bandas violáceas. 

Praticamente todas as formas documentadas são 
transversais aos momentos finais da Idade do Ferro 
e ao período romano-republicano (Escacena, 1987; 
García Fernández e García Vargas, 2010), sendo de 
destacar a sua presença em contextos coevos dos finais 
do século II / inícios do século I a.C. do sul do território 
português (Sousa e Arruda, 2014). 

Cabe ainda referir outras peças recuperadas à super-
fície ou em contextos pouco conservados, mas que 

Fig. 8 - Fragmento decorado com grinaldas roletadas (CHIB 17/80 
- S.VII; Locus D3; Q.C2; C.3B. Fase IIIA). Foto de Rosa Nunes.

Fig. 7 - Fragmento decorado com matrizes impressas (CHIB 
12/21 - S.X; M-N/17-18; C.1A).
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reproduzem as formas anteriormente referidas (um 
fragmento de uma tigela de perfil semi-hemisférico; 
um bordo de prato, com pintura violácea sobre o 
bordo, semelhante à forma IIA de Escacena Carrasco 
(1987); um alguidar; um pequeno pote; oito fragmen-
tos de bordo de forma indeterminada, um fundo, uma 
asa e um pequeno pote).

3.3. PRODUÇÕES DA ÁREA DE CÁDIS

As produções que considerámos originárias da área 
de Cádis (grupo de fabrico 10) totalizam 44 exempla-
res, dos quais 27 (NMI) foram recuperados em níveis 
conservados. Tal como no caso anterior, estas impor-
tações ocorrem apenas nos contextos de cronologia 
romano-republicana.

Na Fase IIIA foram identificados seis indivíduos 
atribuíveis a estas produções: um bordo (1 NMI) de 
uma tigela do tipo GDR 1.2.1 (Sáez, 2005) e cinco 
opérculos. Estes últimos são integráveis nos tipos 2B 
(1 NMI), 3B (1 NMI) e 4B (1 NMI) da proposta de D. 
Bernal e A. Sáez (2007), sendo nos outros dois casos 
(2 NMI) impossível determinar a tipologia específica. 
Trata-se, de qualquer forma, de morfologias bem 
conhecidas nos repertórios artefactuais republicanos 
do Ocidente Peninsular.

As produções gaditanas são mais abundantes na 
fase sucessiva do Castro de Chibanes (Fase IIIB), com 
21 indivíduos. Encontramos novamente as tigelas do 
tipo GDR 1.2.1 (3 NMI) e opérculos (tipos 3B – 3 
NMI; 4B – 1 NMI; 3B ou 4B – 1 NMI; variante inde-
terminada – 2 NMI), mas agora também jarras do 
tipo GDR 10 (3 NMI) e um pote assimilável ao tipo 
GDR 12.2.1 (1 NMI). A este conjunto acrescenta-se 
ainda um fundo de forma fechada (1 NMI), um frag-
mento de asa e seis fragmentos de bordo de forma 
indeterminada (6 NMI).

No que diz respeito a recipientes de origem 
gaditana provenientes de níveis superficiais ou revol-
vidos, cabe acrescentar outros 17 fragmentos, entre 
os quais se identificam duas tigelas do tipo GDR 
1.2.1, uma taça tipo GDR 2.1.1, um opérculo, três 
fragmentos de jarras do tipo GDR 10, cinco bordos 
de forma indeterminada, quatro fragmentos de fun-
dos convexos ou aplanados e uma asa.

3.4. PRODUÇÕES DA COSTA ORIENTAL DA 
PENÍNSULA IBÉRICA

Um pequeno grupo de fragmentos recolhidos no 
Castro de Chibanes (5 NMI) é associável às produções 
da costa oriental do território peninsular, pertencendo 
a duas morfologias distintas.

A primeira é amplamente conhecida entre os 
contextos romano-republicanos do Ocidente Penin-
sular (Muccioli, 2014): trata-se de vasos de perfil 
cilíndrico e de bordo aplanado, conhecidos como 
kalathoi, integráveis maioritariamente nos tipos A e 
B de Conde Berdós (1991). 

No Castro de Chibanes foram recolhidos cinco 
exemplares desta morfologia, dos quais três (3 NMI) 
em níveis conservados, concretamente da Fase IIIA 
(Figs. 26, 32 e 54), tendo apenas um ainda decora-
ção pintada sobre o bordo. Esta forma foi também 
identificada em Conímbriga (Alarcão e Étienne, 
1976), Santarém (Muccioli, 2014), Lisboa (Pimenta, 
2005; Pimenta et al., 2014), Castro Marim (Muc-
cioli, 2014) e Monte Molião (Muccioli, 2014; Sousa e 
Arruda, 2014), sendo por norma associada ao arma-
zenamento e transporte de produtos do Levante 
Peninsular como frutas secas e mel, equacionan-
do-se também outros conteúdos, como produtos 
piscícolas ou mesmo púrpura (Tarradel e Sanmarti, 
1980), que terão beneficiado com a expansão das 
redes comerciais durante os séculos II e I a.C. Ainda 
assim, a sua associação à movimentação de grupos 
populacionais dessa área, no âmbito das campanhas 
militares romanas, é também equacionável (Conde 
Berdós, 1991; Sousa e Arruda, 2014). Os dois outros 
exemplares, um bordo e uma parede decorada com 
círculos concêntricos, foram recuperados em níveis 
superficiais ou revolvidos (Fig. 9).

A segunda forma que parece ser associável a 
estas produções do Levante Peninsular é, até ao 
momento, inédita no território português. Trata-
-se de recipientes de corpo circular e relativamente 
estreito, designados como cantis (2 NMI), e desti-
nados ao transporte de líquidos (Fig. 46 e Fig. 65). 
Uma das peças do Castro de Chibanes, da Fase IIIB 
(1 NMI) tem a parte inferior muito bem conser-
vada, observando-se a presença de uma canelura ao 
redor da parte mais estreita, que serviria para a sus-
pensão do recipiente através do uso de uma corda. 
Infelizmente, a ausência da parte superior da peça 
não permite assegurar a existência de asas, ainda 
que seja muito provável. Um outro fragmento de 
bordo, recolhido em contextos da Fase IIIA (1 NMI) 
pertence, muito provavelmente, também a esta mor-
fologia. Ainda que surjam durante a Idade do Ferro, 
os cantis permanecem nos repertórios artefactuais 
da área ibérica até ao século II a.C. (Lillo Carpio, 
1979, 2005), momento no qual os recipientes do 
Castro de Chibanes devem ser integrados, conside-
rando as informações contextuais. 
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Fig. 9 - Cerâmica importada proveniente de níveis superficiais ou revolvidos.
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3.5. PRODUÇÕES ITÁLICAS E/OU DE INSPIRAÇÃO 
ITÁLICA

Um número considerável de exemplares do Castro 
de Chibanes integra-se nos horizontes artefactuais da 
cerâmica de cozinha itálica. Alguns, como as cerâmicas 
de engobe vermelho pompeiano, apresentam as típi-
cas inclusões de areias negras vulcânicas, permitindo 
assegurar uma proveniência da Península Itálica. Con-
tudo, em outros casos, essa característica distintiva não 
é evidente. Assim, e apesar de ser provável uma origem 
também itálica para estes recipientes, temos que equa-
cionar também outras possibilidades que só poderão 
ser discriminadas através de análises arqueométricas. 

3.5.1. CERÂMICA COMUM ITÁLICA OU DE INSPIRAÇÃO 
ITÁLICA

O conjunto de possíveis importações de cerâmica 
comum itálica do Castro de Chibanes é significativo, 
totalizando 47 exemplares. Destes, 43 foram recolhi-
dos em níveis arqueológicos conservados do período 
romano-republicano, pertencendo 20 indivíduos à 
Fase IIIA e 23 à Fase IIIB.

Da fase mais antiga (IIIA), identificaram-se seis 
exemplares (6 NMI) de tampas, integráveis no tipo 
COM-IT 7, sendo a maioria da variante a. Já as 
patinae itálicas do tipo COM-IT 6, utilizadas para 
cozinhar e fritar, estão representadas por outros 
seis indivíduos, identificando-se a variante c (1 
NMI), de bordo bífido, e a variante e (2 NMI), de 
bordo simples. Ambas são características do período 
romano-republicano, sendo a primeira mais típica 
do século I a.C. e a segunda do século II / primeiro 
quartel do século I a.C. (Bats, 1993). Outros três 
fragmentos de fundo amplo e aplanado (3 NMI) 
serão também pertencentes a patinae, sendo, con-
tudo, impossível determinar a variante. Os caccabi 
são mais raros, sendo apenas dois fragmentos (2 
NMI) claramente associáveis à variante COM-IT 3c, 
típica do século I a.C. (Bats, 1993), sendo um outro 
(1 NMI), possivelmente da variante 3d. Mais difíceis 
de classificar são quatro exemplares (4 NMI), com 
perfis relativamente bem conservados, que refletem 
recipientes de profundidade média, com paredes de 
tendência oblíqua e bordo destacado, apresentando 
no interior uma reentrância para a colocação de 
uma tampa. Estas características gerais indicam que 
se trata de patellae, utilizadas para cozinhar durante 
períodos mais prolongados (Bats, 1993), podendo 
integrar-se no tipo COM-IT 4 ou nos tegami de 
tipo 1 e 2 de G. Olcese (2003, p. 85-86). Contudo, 
não foi possível identificar paralelos exactos para os 
recipientes do Castro de Chibanes. Por último, resta 
referir um fragmento de fundo plano, com pé des-
tacado (1 NMI), cujo diâmetro permite equacionar a 
presença de panelas do tipo COM-IT 1.

Na Fase IIIB verifica-se uma grande continuidade 
do repertório formal. As tampas continuam a ser 
pertencentes maioritariamente à variante COM-
-IT 7a (13 NMI), podendo apenas um exemplar, 
com reentrância interna, ser integrável na variante 
COM-IT 7g (1 NMI). Mantêm-se também as pati-

nae do tipo COM-IT 6c (2 NMI) e COM-IT 6e (1 
NMI), acrescentando-se agora também um exem-
plar da variante COM-IT 6d (1 NMI). Confirma-se 
ainda a presença dos caccabi, mais concretamente 

Fig. 10 - Fotografia de corpo de cantil (CHIB 16/10 - S.XXII; 
M11; Q.O12; C.2A. Fase IIIB). Foto de Rosa Nunes.

Fig. 11 - Fotografia de bordo de cantil (CHIB 16/545 - S.VII; G20; 
Q.I1; C.3A-B. Fase IIIA). Foto de Rosa Nunes.
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do tipo COM-IT 3d (3 NMI). Um outro exemplar 
(1 NMI) parece pertencer também a um caccabus do 
tipo COM-IT 3, ainda que apresente um bordo mais 
oblíquo e com reentrância interna, para o qual não 
conseguimos encontrar um paralelo exacto, com a 
excepção de um exemplar da tipologia de G. Olcese 
(2003, Tav. VI, n.º 1) que, contudo, foi datado da 
primeira metade do século I d.C. (Olcese, 2003, p. 
77). Situação semelhante pode ser aplicada a um 
outro exemplar de difícil classificação (1 NMI), com 
bordo oblíquo e reentrância interna acentuada.

Resta ainda referir que cinco exemplares foram 
recuperados em níveis superficiais ou revolvidos, 
pertencendo ao tipo COM-IT 7a, COM-IT 3c/d (?) e 
a possíveis patellae (COM-IT 4), ainda que com sec-
ções de bordo atípicas.

3.5.2. CERÂMICA DE ENGOBE VERMELHO POMPEIANO

A cerâmica de engobe vermelho pompeiano, 
de clara origem itálica, está representada no Cas-
tro de Chibanes por 12 fragmentos, nove dos quais 
recuperados em níveis conservados das fases roma-
no-republicanas.

Na fase mais antiga ( IIIA) identificaram-se apenas 
dois exemplares (2 NMI): um bordo do tipo R-POMP 
1, típico da primeira metade do século I a.C. (Passe-
lac, 1993) e um fundo também de um prato, mas de 
variante indeterminada. 

Na Fase IIIB mantém-se a presença do tipo 
R-POMP 1 (1 NMI), acrescentando-se agora a 
variante R-POMP 3 (2 NMI), cronologicamente 
enquadrável nos primeiros dois terços do século I 
a.C. Dos níveis conservados desta fase recupera-
ram-se ainda fragmentos de fundos de pratos desta 
categoria, mas aos quais não é possível atribuir uma 
classificação mais específica (4 NMI).

Dos níveis superficiais ou revolvidos são prove-
nientes três outros fragmentos de cerâmica de engobe 
vermelho pompeiano. Um deles enquadra-se no tipo 
R-POMP 1, sendo os restantes dois fragmentos de 
fundo de pratos. 

3.6. PRODUÇÕES RARAS DE ORIGEM 
INDETERMINADA

Alguns fragmentos do conjunto de cerâmica comum 
do Castro de Chibanes apresentam características 
morfológicas e de fabrico que não são enquadráveis 
em nenhuma das produções precedentes. 

É o caso de três fragmentos de jarras, enquadrá-
veis no tipo 37 de M. Vegas (1973), dois dos quais 

recolhidos em contextos conservados (Fase IIIA – 1 
NMI; Fase IIIB – 1 NMI) (Figs. 12, 13, 32 e 54). Apre-
sentam um colo alto e de perfil cilíndrico, sendo o 
bordo ligeiramente exvasado, de secção arredondada 
ou sub-triangular. Conservam ainda as duas asas, de 
secção ovalada e marcada por um sulco exterior, que 
arrancam da zona imediatamente abaixo do bordo e 
se fixam na zona superior do corpo, sendo este de 
tendência ovalada.

As características das suas pastas (fabrico raro A), indi-
ciam que se trata de importações, não sendo, contudo, 
possível apontar para qualquer proveniência específica. 
Trata-se de formas relativamente recorrentes na bacia 
mediterrânea, desde o período romano-republicano 
até à fase imperial (Vegas, 1973, p. 88-90; Py, 1993). Se 
efectivamente se tratar de produtos importados, pode 
equacionar-se que tivessem transportado algum tipo de 
líquido (possivelmente vinho).

Um outro fragmento recuperado na Fase IIIA (CHIB 
96/420) será também pertencente a um recipiente de 
tipo jarro (1 NMI), apresentando, contudo, um diâme-
tro mais estreito (fabrico raro B) (Fig. 26).

Deve também dar-se especial referência a um con-
junto de quatro lagynoi, dos quais apenas um foi 
recolhido em contextos conservados, concretamente 
da Fase IIIB (1 NMI) (Figs. 12 e 17). As característi-
cas de fabrico (fabrico raro C) indiciam, uma vez mais, 
que se trata de importações, ainda que as suas caracte-
rísticas não permitam propor uma origem específica. 
É, contudo, importante associá-las à presença de taças 
helenísticas com decoração a molde no Castro de Chiba-
nes, apresentadas num outro capítulo desta monografia, 
sendo a primeira vez que esta combinação ocorre no 
território actualmente português (vide Cap. VIII).

Entre as produções raras, optou-se por incluir um 
pequeno conjunto de peças que imitam protótipos 
da cerâmica itálica de verniz negro (fabrico raro D). 
A maioria dos exemplares reproduz, com bastante 
detalhe, a forma Lamboglia 1, apresentando as típicas 
caneluras na zona superior externa. Infelizmente, ape-
nas um destes exemplares foi recolhido num contexto 
conservado, da Fase IIIB (1 NMI) (Fig. 24). Com muitas 
reservas, decidimos incluir também neste grupo uma 
peça de difícil classificação tipológica, mas que recorda, 
de certa forma, a forma Lamboglia 4 (Fig. 18), reco-
lhido na Fase IIIB (1 NMI). A reprodução de imitações 
de protótipos de cerâmica de verniz negro itálico no 
Extremo Ocidente é uma realidade bem documentada, 
observando-se, por exemplo, no Castelo da Lousa 
(Pinto e Schmitt, 2010) e na zona interior do Alentejo 
(Fabião, 1998).



170

Fig. 12 - Cerâmica importada e local/regional proveniente de níveis superficiais ou revolvidos.

Uma outra peça de produção indeterminada é um 
fragmento de parede com decoração incisa, com moti-
vos ondulados, proveniente da Fase II (1 NMI – fabrico 
raro E).

Resta referir um último fragmento, recolhido na 
Fase IIIB (Fig. 65), correspondente a uma tigela de 

perfil carenado, bordo de secção sub-triangular e reco-
berta com engobe branco na superfície interna (1 
NMI - fabrico raro E). Apesar de não ser possível, de 
momento, estabelecer paralelos para esta forma, cabe 
referir que a mesma morfologia foi identificada entre as 
produções de âmbito local/regional (tipo 1D).
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Formas
1A 1B 1A/B 1C 2 2B 3B 4 4A 5 5A1 5A2 5 B/C 5B2 5C 6 6C 7 7A1 7A2 7B1 7B2 9 Ind. Total

Fabrico 1 9 3 3 1 1 1 20 4 6 2 1 1 1 3 2 1 3 1 7 70
Fabrico 2
Fabrico 3 2 6 2 1 1 4 16
Fabrico 4 1 2 1 1 5
Fabrico 5 1 1
Fabrico 6 5 1 2 2 1 11
Fabrico 7 1 1 1 3
Fabrico 8 1 1 1 5 3 2 1 2 4 20
Fabrico 

ind.
1 1 1 2 1 1 7

Fabrico 
raro

1 1

Total 12 4 6 2 1 1 1 1 1 40 10 10 3 3 1 2 1 5 2 2 3 2 1 20 134

Tabela 1 - Formas e fabricos da cerâmica comum de Chibanes. Fase II.

Tabela 2 - Formas e fabricos da cerâmica comum de Chibanes. Fase IIIA.

(continuação) Tabela 2 - Formas e fabricos da cerâmica comum de Chibanes. Fase IIIA.

Formas
1A 1B 1A/B 1C 2 2A 2B 3 3A 3B 4 4A 4B 5 5A1 5A2 5 B/C 5B1 5B2 5C 5D 6 6B 7 7A1

Fabrico 1 28 30 17 1 1 1 8 2 1 87 21 31 8 3 8 3 7 1 16 4
Fabrico 2 1 1
Fabrico 3 1 32 15 16 1 1 2 2
Fabrico 4 1 10 2 3 1 9 3
Fabrico 5 1
Fabrico 6 1 3 1 29 8 12 3 2 2
Fabrico 7 1 1 2
Fabrico 8 1 1 1 26 7 5 1 4 1
Fabrico 

ind.
2 1 1 9 1 2 2

Fabrico 9
Fabrico 10
Fabrico 11
Fabrico 12
Fabricos 

raros
Total 30 33 20 1 1 1 1 1 1 12 3 1 196 54 71 8 5 13 5 2 9 1 33 8

Formas
7A2 7B1 7B2 8A 9 9A2 9B1 10 11 Ind. Outras Total

Fabrico 1 21 2 9 3 3 1 1 1 15 334
Fabrico 2 1 1 4
Fabrico 3 4 74
Fabrico 4 4 2 3 3 41
Fabrico 5 1
Fabrico 6 5 66
Fabrico 7 1 1 6
Fabrico 8 1 18 66
Fabrico 

ind.
1 1 3 23

Fabrico 9 16 16
Fabrico 10 6 6
Fabrico 11 4 4
Fabrico 12 22 22
Fabricos 

raros
2 2

Total 27 4 12 3 4 1 2 2 1 49 50 665
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Fig. 13 - Fotografia dos jarros da forma Vegas 37 (CHIB 03/39 - S.XXII; C-D/19; C.1C; Fase IIIB. CHIB 03/1459 - S.XX; R16; C.2C; 
Fase IIIB). Fotos de Rosa Nunes.

Formas

1A 1B 1A/B 1C 1D 2 2B 2C 2D 3 3A 3B 4 4A 4B 5 5A1 5A2 5 B/C 5B1 5B2 5C 5D
Fabrico 1 61 24 20 1 1 1 1 2 2 2 16 7 2 155 19 27 16 5 11 4
Fabrico 2 1 2
Fabrico 3 1 3 3 40 21 9 2 1
Fabrico 4 1 1 15 3 4 1 1 1
Fabrico 5 1
Fabrico 6 4 1 2 1 6 1 51 20 16 2 1 4 1 1
Fabrico 7 1 1 6 1 2 2 1
Fabrico 8 1 28 13 3 1 1
Fabrico 

ind.
2 1 5 12 2 1

Fabrico 9
Fabrico 10
Fabrico 11
Fabrico 12

Fabricos 
raros
Total 67 25 23 3 1 1 1 7 2 1 1 2 31 8 2 308 81 62 23 7 17 8 2

Formas

6 6A 6B 6C 7 7A1 7A2 7B1 7B2 8A 8B 9 9A1 9A2 9B1 9B2 9C 12 13 Ind. Outras Total
Fabrico 1 4 3 57 5 49 4 25 5 1 8 10 3 1 2 1 1 60 616
Fabrico 2 1 1 5
Fabrico 3 1 1 1 22 105
Fabrico 4 10 3 4 1 2 1 8 56
Fabrico 5 1
Fabrico 6 1 1 1 2 7 123
Fabrico 7 1 1 1 1 1 1 1 21
Fabrico 8 1 4 3 2 1 23 81
Fabrico 

ind.
3 1 27

Fabrico 9 22 22
Fabrico 10 21 21
Fabrico 11 1 1
Fabrico 12 30 30
Fabricos 

raros
4 4

Total 4 2 5 2 77 12 56 6 28 6 1 10 10 3 2 4 1 1 1 121 78 1113

Tabela 3 - Formas e fabricos da cerâmica comum de Chibanes. Fase IIIB.

(continuação) Tabela 3 - Formas e fabricos da cerâmica comum de Chibanes. Fase IIIB.
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4. Comentário

O conjunto de cerâmica comum recolhido durante 
as intervenções arqueológicas realizadas no Castro 
de Chibanes é consideravelmente vasto, permitindo 
analisar aspectos mais relacionados com a vivência 
quotidiana das comunidades que habitaram o local 
durante os finais do 1º milénio a.C.

Em primeiro lugar, assinala-se uma grande conti-
nuidade entre as três fases diferenciadas, observável 
não só em termos morfológicos, mas também ao nível 
dos fabricos.

Com efeito, as produções consideradas locais/regio-
nais (grupos 1 a 8) são predominantes em todas as 
fases, sendo de destacar a representatividade do grupo 
1, que engloba sempre mais de 50% do conjunto, e 
do grupo 6, com percentagens entre os 8% e os 11%, 
sendo ambos produzidos com torno rápido. Seguem-
-se as produções realizadas predominantemente com 
recurso ao torno lento / assistido (grupo 3) e as produ-
ções manuais (grupo 8), que representam, no primeiro 
caso, entre 9% e 12% dos conjuntos, e, no segundo, 
entre 7% e 15%. Ainda assim, nota-se uma ligeira redu-
ção do peso percentual destes grupos à medida que se 
avança na diacronia, situação que se poderá relacionar 
com um incremento das produções a torno rápido.

Um segundo aspecto evidente é a ausência, nos 
níveis da Fase II, de importações, quer da área itálica, 
quer do sul peninsular. Trata-se de uma tendência 

que se tem verificado em outras áreas da costa atlân-
tica peninsular, concretamente na zona do estuário 
do Tejo (Sousa, 2019), durante os momentos finais da 
Idade do Ferro. Esta ausência de evidências directas de 
contacto com a área de Cádis e do Baixo Guadalquivir 
tem sendo interpretada como um relativo isolamento 
da zona centro atlântica dos circuitos comerciais 
meridionais, que se terá iniciado a partir de meados 
do 1º milénio a.C., mas que parece ganhar uma maior 
expressão a partir dos finais do século IV a.C. Com 
efeito, quando se analisam as quantidades de materiais 
claramente importados das zonas mais meridionais do 
território peninsular na área do Tejo e do Sado, e par-
ticularmente no quadro dos contextos arqueológicos 
conservados, verifica-se a existência de um número 
ainda algo significativo de contentores anfóricos 
(ânforas do tipo Pellicer B/C e da série 11 de Ramon 
Torres) que, conjuntamente com os vasos áticos, ates-
tam a manutenção de contactos durante o século V e 
os primeiros dois terços do século IV a.C. Contudo, e 
como já sublinhámos em diversas ocasiões, a presença 
de materiais claramente associáveis à fase do último 
quartel do século IV e século III a.C., como é o caso da 
cerâmica de tipo Kuass, ânforas do tipo 8.2.1.1, 8.1.1.2 
e da série 12 de Ramon Torres, é bastante diminuta ou 
inexpressiva. Com efeito, quando estes materiais sur-
gem nos repertórios artefactuais do estuário do Tejo e 
do Sado, encontram-se já associados a níveis romano-
-republicanos (Sousa, 2010, 2019; Sousa e Fernandes, 

Fig. 14 - Cerâmica comum por fabricos com base em percentagens (base NMI).
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2019), pelo que extrapolar o seu significado para a fase 
final da Idade do Ferro nos parece, no mínimo, arris-
cado. Dados recentes do Noroeste Atlântico (Sáez et 

al., 2019) têm vindo a ser intecerrpretados como evi-
dências da manutenção da “rota atlântica” ao longo 
da fase final da Idade do Ferro, sendo, contudo, de 
sublinhar que os elementos contextuais para a datação 
dos materiais são escassos, não sendo inequívoca a sua 
associação à fase pré-romana. 

Voltando ao conjunto da cerâmica comum do Cas-
tro de Chibanes, as tendências verificadas na forte 
continuidade dos grupos de fabrico locais/regionais 
reflete-se também nas morfologias utilizadas. Com 
efeito, ao longo das três fases de ocupação, verifica-
-se uma clara preferência pela utilização de recipientes 
fechados para a confecção de alimentos e armazena-
mento (tipo 5 e, no último caso, também o tipo 7), 
seguindo-se uma predilecção por formas simples para 
o consumo de alimentos, concretamente recipientes 
de tipo tigela (tipo 1).

No que diz respeito ao serviço de mesa, os pratos 
foram pouco valorizados, mesmo durante o período 
romano republicano, destacando-se apenas uma 
maior expressividade dos de tradição itálica (tipos 
2.C, 2.D e as variantes COM-IT 6 e de engobe ver-
melho pompeiano, ainda que utilizados também para 
cozinhar) nas Fases IIIA e, sobretudo, na IIIB, que, 
contudo, são sempre notavelmente inferiores, quan-
titativamente, ao tipo 1. A influência das práticas 
itálicas nota-se também no incremento significa-
tivo da utilização de tampas (tipo 4) e na presença de 
novas morfologias de recipientes de cozinha (caccabi, 

pattelae, patinae), alguns dos quais reproduzidos local-
mente (tipo 5D e, novamente, tipo 2.C e 2.D). Ainda 
no que diz respeito ao serviço de mesa, cabe assinalar 
também uma crescente representatividade dos jarros 
(tipo 9), sobretudo na Fase IIIB, que pode ser inter-
pretada como reflexo da importância do consumo de 
vinho, sobretudo do importado da Península Itálica. 
Curiosamente, observa-se um ligeiro decréscimo do 
peso dos vasos para beber de “tradição indígena” (tipo 
6) entre a Fase II e as Fases IIIA e IIIB, mas que segu-
ramente se relaciona com a presença de vasos itálicos 
(cerâmica de verniz negro itálico, e, sobretudo, dos 
copos de paredes finas) nos contextos romano-repu-
blicanos. Um último aspecto que reflete a importância 
das tradições itálicas é a introdução, durante as Fases 
IIIA e IIIB, de vasos de armazenamento tipo dolia, que 
passam a conviver com os modelos tradicionais de 
grandes recipientes (tipo 7), sem, contudo, ultrapassar 
a representatividade destas produções. As restan-
tes formas (tipo 10, 11, 12 e 13) estão escassamente 
representadas, surgindo apenas nos níveis romano-
-republicanos. Entre estas, cabe apenas dar destaque 
ao recipiente fenestrado, que pode refletir uma manu-
tenção das tradições indígenas do Sudeste ao longo 
das centúrias finais do 1º milénio a.C. 

Neste mesmo sentido se pode interpretar a manu-
tenção de técnicas decorativas, e mais concretamente 
das matrizes impressas, que estão presentes, neste caso, 
nas três fases do Castro de Chibanes. Existem, ainda 
assim, alguns aspectos relacionados com estas decora-
ções que merecem ser sublinhados. Em primeiro lugar, 
a sua escassez na costa ocidental alentejana, sobretudo 

Fig. 15 - Cerâmica comum por formas com base em percentagens (base NMI).
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atendendo aos dados contextuais. Com efeito, o único 
local onde, até ao momento, esta técnica foi documen-
tada foi na Pedra da Atalaia (Tavares da Silva, 1978) 
e no depósito votivo de Garvão, que, considerando a 
presença de um numisma de Gades, poderá ser datado 
a partir da segunda metade do século III a.C., sendo de 
assinalar também a semelhança das matrizes documen-
tadas com alguns dos motivos do Castro de Chibanes 
(Beirão et al., 1985, fig. 25: n.º 2, 5, 8, 12 e 13). Outros 
casos são conhecidos em Miróbriga e na Gruta da Lapa 
do Fumo, ainda que sem informações contextuais que 
permitam associar estas evidências a uma fase cro-
nológica concreta (Soares e Tavares da Silva, 1979; 
Arruda e Cardoso, 2013). Mais difícil é compreender 
a sua ausência em Setúbal e ainda na única sequência 
estratigráfica conhecida para Alcácer do Sal (Tavares 
da Silva et al., 1979) e na respectiva necrópole (Gomes, 
2016), sendo a notícia de um fragmento recolhido na 
vertente ocidental da colina do Castelo (Diogo e Faria, 
1987) desprovida de qualquer informação contextual.

Assim, e ainda que esta técnica decorativa seja típica 
sobretudo da fase pré-romana no sudoeste peninsular 
(Fabião, 1998; Berrocal-Rangel, 1992, 1994; Estrela, 
2010), a sua perduração no período romano republi-
cano tem vindo a ser progressivamente documentada 
(Pinto e Schmitt, 2010; Estrela, 2010, p. 60), inclusi-
vamente em locais onde está ausente em cronologias 
sidéricas (Sousa e Arruda, 2014; Sousa et al., 2015).

O conjunto de cerâmica comum da Fase II do Cas-
tro de Chibanes, ainda que seja consideravelmente 
escasso, não é muito distinto de outros da zona do 
Baixo Sado datados da 2ª Idade do Ferro, mais con-
cretamente dos de Alcácer do Sal e Setúbal. Contudo, 
as semelhanças verificam-se nas formas de cariz mais 
transversal e que são também comuns a várias outras 
áreas peninsulares, independentemente da sua matriz 
cultural: tigelas, potes/panelas e grandes recipientes 
de armazenamento. Poderia estranhar-se, talvez, 
a ausência dos pratos de engobe vermelho do tipo 
I.D.3 de Gomes (2019), ainda que seja provável que 
estes correspondam a produções mais antigas, talvez 
do século V e inícios do século IV a.C. e, como tal, 
não compatíveis com a cronologia da Fase II. Os ele-
mentos mais característicos do Castro de Chibanes 
correspondem, efectivamente, aos tais fragmentos 
decorados com matrizes impressas, que podem talvez 
indicar a chegada, à região, de novas populações ori-
ginárias de regiões mais interiores. 

É, contudo, difícil, com base no conjunto artefactual 
da Fase II, datar com precisão o início da ocupação 
do sítio. Poderia, talvez, equacionar-se uma funda-

ção numa fase muito tardia da Idade do Ferro, talvez 
mesmo nas vésperas dos primeiros contactos com 
grupos romanos. Neste sentido, poderíamos rela-
cionar algumas características observáveis neste 
conjunto, como, por exemplo, recipientes do tipo 
5 que apresentam já uma concavidade interna para 
tampas, como evidências de influências romanas, 
apesar da ausência de importações itálicas propria-
mente ditas. A valorização dos elementos ditos de 
matriz “continental” poderiam talvez até relacionar-
-se com movimentações de populações de zonas mais 
interiores para ocidente, possivelmente na sequência 
das guerras lusitanas da primeira metade do século II 
a.C., aportando novos elementos da cultura material 
desconhecidos na região até esse momento.

Esta comunidade que se instalou no Castro de Chi-
banes manteve-se, contudo, muito fiel às suas tradições 
mesmo nos momentos mais avançados da história do 
povoado. Com efeito, todas as morfologias de cerâ-
mica comum identificadas na Fase II continuam a ser 
utilizadas nas fases sucessivas. Ainda assim, as influên-
cias itálicas vão sendo paulatinamente incorporadas 
nas vivências quotidianas, na consequência da recep-
ção de produtos itálicos, não só de serviço de mesa, 
mas também ao nível dos recipientes de cozinha. A 
reprodução, nas produções locais/regionais, de formas 
itálicas faz-se sentir já na Fase IIIA, sendo, contudo, 
mais diversificada no momento sucessivo (formas 
2.C, 2.D e 5.D). Resta ainda acrescentar, no quadro 
das práticas culinárias, a introdução de almofarizes, 
documentada pela presença de peças itálicas recolhidas 
durante as campanhas de escavação de A. I. Marques 
da Costa (Pimenta et al., 2019), ainda que ausentes no 
conjunto presentemente estudado. 

Menor impacto parecem ter tido as importações da 
zona meridional andaluza, quer do Baixo Guadalqui-
vir, quer da Baía de Cádis, talvez por consistirem em 
morfologias simples que eram já utilizadas nos reper-
tórios locais. A única excepção seria o prato de peixe, 
cujos únicos exemplares do Castro de Chibanes corres-
pondem a importações da zona do Baixo Guadalquivir, 
e que terão implicado uma nova prática de consumo 
alimentar. Esta, embora talvez não completamente 
desconhecida da área, atendendo à existência da forma 
em Alcácer do Sal (Rouillard et al., 1988-1989; Gomes, 
2016), não surge, contudo, no repertório da Fase II do 
Castro de Chibanes, nem foi posteriormente reprodu-
zida no âmbito das produções locais/regionais. 

É ainda importante destacar a existência de um 
conjunto particularmente interessante de importações, 
presumivelmente da costa oriental da Península 
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Ibérica. Não tanto a presença de kalathoi, cuja asso-
ciação aos repertórios da fase romano-republicana do 
Ocidente é já amplamente conhecida (Muccioli, 2014), 
mas sobretudo a identificação de dois fragmentos per-
tencentes a cantis, inéditos nos contextos conhecidos 
desta cronologia do território actualmente portu-
guês. Ambas as morfologias podem ser interpretadas 
como evidências da extensão e complexidade dos cir-
cuitos comerciais de época romano-republicana, mas 
também como evidências da movimentação e até ins-
talação de indivíduos forâneos em novas regiões, na 
sequência das actividades de tropas auxiliares romanas 
durante os séculos II e I a.C. (Sousa e Arruda, 2014). 
Igualmente inéditos no Ocidente são os lagynoi, para 
os quais não é possível determinar uma origem con-
creta, mas que permitem reconhecer a adopção, entre 
a comunidade do Castro de Chibanes, de práticas espe-
cíficas de consumo de vinho (Pérez Ballester, 2012), 
às quais se podem também associar as cerâmicas ditas 
megáricas, apresentadas num outro capítulo desta 
monografia, e inclusive os jarros da forma Vegas 37. 

Por último, cabe referir a presença de algumas 
imitações de protótipos de verniz negro itálico de 
cerâmica comum, não sendo possível, uma vez mais, 
determinar a sua origem, ainda que possam ter sido 
produzidas em zonas próximas do Ocidente Peninsu-
lar, quiçá inclusivamente em contextos militares. Estas 
reproduções colmatariam, possivelmente, necessida-
des pontuais do abastecimento dos produtos itálicos, 
cuja representatividade no Castro de Chibanes é algo 
reduzida, sobretudo em comparação com outros sítios 
ocupados em fases coevas.

A análise comparativa entre os dados do Castro de 
Chibanes e outros conjuntos de cerâmica comum de 
idêntica cronologia é bastante limitada, atendendo à 
escassez de publicações que integrem estudos com-
pletos e quantificados desta categoria, associados a 
contextos arqueológicos conservados. Com efeito, 
apenas podemos individualizar as informações dispo-
níveis no sul do território português, concretamente 
no Castelo da Lousa (Pinto e Schmitt, 2010) e no Monte 
Molião (Sousa e Arruda, 2014; Sousa et al., 2015), o 
primeiro com uma ocupação centrada no século I a.C. 
/ inícios da centúria seguinte e o sítio lacobrigense 
com uma fase balizada entre os finais do século II e o 
primeiro quartel do século I a.C. Estes, contudo, apre-
sentam particularidades culturais específicas e, no 
caso do Monte Molião, fortemente vinculadas à área 
de Cádis, que se materializam em discrepâncias muito 
marcantes com a região do Baixo Sado. Com efeito, o 

ideal seria proceder a uma análise comparativa com 
outros conjuntos da costa ocidental atlântica, situação 
que, infelizmente, não é ainda exequível.

Uma das diferenças mais marcantes reside na quan-
tidade de materiais importados. Enquanto que no sítio 
da Baía de Lagos, as importações constituem mais de 
75% do conjunto da cerâmica comum do sítio durante 
o período romano-republicano (Sousa e Arruda, 
2014; Sousa et al., 2015), no Castro de Chibanes os 
produtos exógenos são apenas 8%. Esta percentagem 
é, por sua vez, mais próxima dos valores registados 
para o Castelo da Lousa, onde os produtos não regio-
nais correspondem a 13,58% (Pinto e Schmitt, 2010). 
Contudo, nota-se uma menor discrepância entre os 
três conjuntos no que diz respeito à expressividade 
dos produtos itálicos (entre 2,51% e 8,22% no Monte 
Molião – Sousa e Arruda, 2014; Sousa et al., 2015; 
menos de 1% no Castelo da Lousa - Pinto e Schmitt, 
2010; e 3% no Castro de Chibanes). 

Estes indicadores parecem ser significativos, 
podendo refletir que os conteúdos das naves que 
abasteceram a costa ocidental peninsular terão tido 
composições diferenciadas das que frequentaram 
o território algarvio, sobretudo ao nível das car-
gas parasitárias de cerâmica comum produzidas na 
zona andaluza. Como já foi defendido em outra oca-
sião, ainda que estas diferenças se possam justificar 
por questões de índole geográfica, é também possí-
vel equacionar, para o período romano-republicano, 
e especificamente entre o terceiro quartel do século II 
e o primeiro quartel do século I a.C., de duas corren-
tes de abastecimento marítimo diferenciadas, sendo 
a da costa ocidental atlântica de cariz mais militar e, 
como tal, mais representativa dos produtos itálicos 
(Sousa, 2017, p. 215). Neste mesmo sentido se poderia 
justificar percentagens similares de produtos da costa 
oriental da Península Ibérica, que mesmo no Monte 
Molião correspondem a apenas 1,55% do conjunto da 
cerâmica comum, um valor mais significativo, mas 
não muito díspar do registado no Castro de Chibanes 
(0,26%). Estes materiais, compostos sobretudo por 
vasos de tipo kalathoi, aos quais podemos agora somar 
os cantis, terão sido provavelmente incorporados nos 
circuitos comerciais romanos por constituírem pontos 
apoio à navegação com origem na Península Itálica. E 
talvez nesta mesma lógica de um abastecimento mais 
directamente ligado aos mercadores itálicos se possa 
interpretar a presença de lagynoi e dos jarros da forma 
Vegas 37, formas inéditas, até este momento, nos con-
textos romano republicanos portugueses.



 177  Fig. 16 - Cerâmica comum da Torre T7 (COM-IT: comum itálica).



Fig. 17 - Cerâmica comum dos Loci A19, A6 e H2 (lagynos: jarro de tradição helenística).



Fig. 18 - Cerâmica comum dos Loci H7 e Corte L12 (Imitação Lamb.4: cerâmica comum que imita a forma da cerâmica de verniz negro itálico).



Fig. 19 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus L12 - fase IIIB.



Fig. 20 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus L12 - fase IIIB.



Fig. 21 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus L12 - fase IIIB.



Fig. 22 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus L12 - fase IIIB.



Fig. 23 - Cerâmica comum do Locus L12 - fase IIIB.



Fig. 24 - Cerâmica comum do Locus L12 - fase IIIB (EVP: engobe vermelho pompeiano).



Fig. 25 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus L12 - fase IIIA.



Fig. 26 - Cerâmica comum de produção local-regional e importada - Locus L12 da fase IIIA (GDR: produção gaditana).



Fig. 27 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus P10 - fases IIIB e IIIA.
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Fig. 28 - Cerâmica comum de produção local-regional e importada da área do Baixo Guadalquivir do Locus P10 - fases IIIA e II.



Fig. 29 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus R14 - fase IIIB.



Fig. 30 - Cerâmica comum de produção local-regional e de importação do Locus R14 - fases IIIB e IIIA.



Fig. 31 - Cerâmica comum de produção local-regional e de importação do Locus R14 - fase IIIA.



Fig. 32 - Cerâmica comum de produção local-regional e de importação do Locus R14 - fase IIIA (Vegas 37: jarro).



Fig. 33 - Cerâmica comum de produção local-regional e de importação do Locus T16 - fases IIIB e IIIA.



Fig. 34 - Cerâmica comum de produção local-regional e de importação do Locus T16 - fase IIIA.



Fig. 35 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus T16 - fase II, e do Locus A11 - fases IIIB e IIIA.



Fig. 36 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus D14 - fase IIIB.



Fig. 37 - Cerâmica comum de produção local-regional e de importação do Locus D14 - fases IIIB e IIIA.



Fig. 38 - Cerâmica comum de produção local-regional e de importação do Locus D14 - fase IIIA.



Fig. 39 - Cerâmica comum de produção local-regional e de importação do Locus B20 - fases IIIB e IIIA.



Fig. 40 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus B20 - fases IIIA e II, e da fase IIIB do Locus C10.



Fig. 41 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus F17 - fase IIIB.



Fig. 42 - Cerâmica comum de produção local-regional e de importação do Locus F17 - fase IIIA.



Fig. 43 - Cerâmica comum de produção local-regional e de importação dos Loci F17 – fase II e J17 - fase IIIB, IIIA e II.



Fig. 44 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus G20 - fase IIIB.



Fig. 45 - Cerâmica comum de produção local-regional e importada do Locus G20 - fase IIIB, apresentada por forma e fabrico.



Fig. 46 - Cerâmica comum de produção local-regional e importada do Locus G20 - fases IIIA e II.



Fig. 47 - Cerâmica comum de produção local-regional e importada do Locus D3 - fases IIIB, IIIA e II.



Fig. 48 - Cerâmica comum de produção local-regional do Exterior do Locus G20 - fase IIIB.



Fig. 49 - Cerâmica comum de produção local-regional do Exterior do Locus G20 - fases IIIA e II.



Fig. 50 - Cerâmica comum de produção local-regional do Exterior do Locus G20 – fase II.



Fig. 51 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus T12 do Sector X – fases IIIB e IIIA.



Fig. 52 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus N16 do Sector XX – fase IIIB.
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Fig. 53 - Cerâmica comum de produção local-regional e importada do Locus N16 do Sector XX – fase IIIB.



Fig. 54 - Cerâmica comum de produção local-regional e importada do Locus R16 do Sector XX – fases IIIB e IIIA.
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Fig. 55 - Cerâmica comum de produção local-regional e importada do Locus C-D/19 do Sector XXII – fase IIIB.



Fig. 56 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus H10 do Sector XXII – fase IIIB.
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Fig. 57 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus H10 do Sector XXII – fase IIIB.
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Fig. 58 - Cerâmica comum de produção local-regional e importada do Locus H10 do Sector XXII – fase IIIB.
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Fig. 59 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus Torre K16 do Sector XXII – fase IIIB.
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Fig. 60 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus Torre K16 do Sector XXII – fases IIIB, IIIA e II.



Fig. 61 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus M11 do Sector XXII – fase IIIB.



Fig. 62 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus M11 do Sector XXII – fase IIIB.



Fig. 63 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus M11 do Sector XXII – fase IIIB.



Fig. 64 - Cerâmica comum de produção local-regional do Locus M11 do Sector XXII – fase IIIB.



Fig. 65 - Cerâmica comum de produção local-regional e de fabrico raro E (com aguada) do Locus M11 do Sector XXII – fases IIIB, IIIA e II.
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1. Metodologia e enquadramento

O conjunto de ânforas recolhido no sítio arqueoló-
gico de Chibanes é assaz volumoso ascendendo a vários 
milhares de fragmentos. Esta primazia da presença dos 
característicos contentores de transporte de produtos 
alimentares, foi logo reconhecida nos primeiros traba-
lhos aqui realizados no início do século passado, sendo 
numerosos os exemplares então recolhidos por A. I. 
Marques da Costa (Costa, 1910). 

As leituras estratigráficas, arquitetónicas e espaciais 
realizadas pela equipa do Museu de Arqueologia e 
Etnografia do Distrito de Setúbal dirigidas por Carlos 
Tavares da Silva e Joaquina Soares, vieram revelar um 
sítio de riqueza excecional, atestando a sua potencia-
lidade para o estudo dos momentos finais da Idade do 
Ferro e para a análise do conturbado período de con-
quista e consolidação do poder de Roma no extremo 
ocidente da província da Ulterior (Tavares da Silva e 
Soares, 2012). 

A metodologia adotada, neste estudo, reflete o qua-
dro de problemáticas que procuramos vislumbrar, que 
se insere numa perspetiva mais alargada de análise 
monográfica do sítio e dos seus espólios. Nesse âmbito, 
separaram-se todos os fragmentos de ânforas exuma-
dos, tendo-se procedido à sua marcação e colagem. 
Seguiu-se a análise macroscópica das pastas, com vista 
à definição de grupos de fabrico que auxiliassem na 
determinação dos tipos de ânfora presentes bem como 
da sua proveniência. A nossa intenção inicial de pros-
seguir com a caracterização química e mineralógica 

dos grupos assim definidos esbarrou com limitações 
de ordem prática, que limitam de momento o nosso 
discurso sobre as proveniências exatas dos contento-
res documentados. Optou-se, assim, por distinguir 
os grupos de fabricos por macrorregiões, tendo em 
conta o estado da arte sobre os seus centros produto-
res, atribuindo-se a áreas concretas de produção, como 
acontece, por exemplo, com as produções da província 
da Ulterior ocidental (Tejo/Sado) e do Sul da Ulterior 
(vale do Guadalquivir e costa Sudoeste); outros há em 
que se optou por definições mais genéricas e que se 
referem a áreas geográficas mais alargadas, como é o 
caso dos exemplares do Norte de África e da Península 
Itálica (Costa Tirrénica ou Adriática). 

Tendo em conta estes dados, efetuou-se o desenho 
à escala 1/1 de todos os elementos que possibilitassem 
uma reconstituição formal para uma melhor classifica-
ção tipológica; por uma questão de espaço, no presente 
artigo apenas apresentamos a representação gráfica dos 
materiais mais significativos (Anexo). 

2. Observações gerais 
sobre o conjunto

Considerando a classificação das ânforas representa-
das e as suas características (cronologia, proveniência 
e conteúdo), pretende-se, com a elaboração de um 
tratamento estatístico, ir um pouco mais além do 
que a construção de mapas de presença e difusão. A 
análise dos dados segue as recomendações do proto-
colo de quantificação de cerâmicas, elaborado pelos 

XIV
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participantes da mesa redonda de Mont Beuvray 
(Arcelin e Tuffreau-Libre, 1998), privilegiando-se a 
análise do número mínimo de indivíduos (NMI). Do 
ponto de vista de registo e apresentação dos elementos 
quantificados segue-se a recente proposta do Protocolo 
de Sevilha (Adroher Auroux et al., 2016). 

O Número de fragmentos que possibilitam um 
enquadramento a nível tipológico recolhidos nas 
diversas campanhas de escavação arqueológica aqui 
realizadas desde a década de noventa do século pas-
sado até 2018 corresponde a 842. Importa realçar que 
este número corresponde ao apurado, após um exaus-
tivo trabalho de colagem que teve em conta a análise 
estratigráfica e arquitetónica do edificado. Este não 
é um fator despiciendo e julgamos que introduz um 
elemento de ponderação, pois foi possível, com essa 
metodologia, a reconstituição integral de diversos 
exemplares que se encontravam dispersos na mesma 
ou em diferentes unidades estratigráficas. Julgamos 
que este trabalho não resultou de forma infrutífera e 
que nos permite aproximar de um número mais real 
de indivíduos, presente, quer no seu conjunto quer 
em cada fase do povoado de Chibanes. Os dados ana-
lisados equivalem assim a um NMI de 374 ânforas 
(ver Quadro 1). Convertemos assim este volume de 
informação numa amostragem relevante, em termos 
numéricos e estatísticos, devidamente contextualizada. 
Trata-se de um conjunto de alta fiabilidade estatística, 
tendo em conta os princípios definidos por Molina 
Vidal (Molina Vidal, 1997, p. 41). 

Esta extensa amostra incorpora a totalidade do con-
junto de ânforas recolhidas no sítio, pela equipa do 
MAEDS, quer decorrente dos trabalhos de prospe-
ção, quer de escavação correspondendo às campanhas 
anuais de 1996 a 2018. O conjunto aqui abordado 
engloba, assim, distintos âmbitos urbanísticos e 
estratigráficos, coincidentes com a diacronia do sítio, 
abarcando as duas fases tardo republicanos com um 
claro fácies militar e os níveis que antecedem este 
momento datado do final da Idade do Ferro (Tavares 
da Silva; Soares, 2014). As ânforas aqui recolhidas por 
A. I Marques da Costa e que fazem parte do acervo do 
Museu Nacional de Arqueologia, foram alvo de revi-
são recente (Pimenta et al., 2019), sendo esses dados 
tidos aqui em conta, apenas na análise global das dinâ-
micas aquisitivas do sítio. 

Da análise global do conjunto, traça-se um quadro 
que à partida não seria o espectável, mas que será sem 
dúvida relevador das dinâmicas económicas e capaci-
dades aquisitivas do sítio ao longo da sua diacronia e 
faseamento. Destaca-se de forma preponderante, os 

contentores de produtos alimentares de proveniência 
da Ulterior/Lusitânia, nomeadamente com fabricos que 
nos indicam uma proveniência regional, dos vales do 
Tejo/Sado e de tipologia claramente pré-romana. Estes, 
encontram-se bem representados por 521 fragmentos 
classificáveis, equivalendo a 242 NMI, correspondendo 
a uma significativa percentagem de 54% da amostra e de 
57% do conjunto de NMI. A par deste aparente regio-
nalismo, sobressai a importância dos diferentes âmbitos 
produtores centro mediterrânicos (Península Itálica 
e costa Norte Africana, em concreto a faixa Líbio-
Tunisina) e hispânicos. Denotando-se um predomínio 
dos tipos e produtos da área sudoeste da província da 
Ulterior, particularmente da região da área costeira 
ocidental, entenda-se baía de Cádis, reforçados na sua 
última fase com as primeiras importações da região 
interior correspondente ao vale do Guadalquivir. 

3. Importações Itálicas
Comecemos pelas importações centro mediterrâ-

nicas. A chegada ao ocidente peninsular de ânforas 
vinícolas e, em menor escala, de ânforas oleícolas 
produzidas na Península Itálica, corresponde a um 
fluxo comercial bem conhecido e analisado, sendo 
diretamente relacionado com o processo de conquista 
romana e com a presença de contingentes militares 
itálicos (Fabião, 1998). Não existe qualquer tradição 
comercial com o mediterrâneo central, que anteceda 
estas importações em massa, sendo estas conotadas no 
caso da fachada atlântica peninsular com as dinâmicas 
de conquista do território peninsular e com circui-
tos de abastecimento aos exércitos (Fabião, 1989, p. 
121-125; Fabião, 1998, p. 175-176; Arruda e Almeida, 
1999; Pimenta, 2005; Bargão, 2006). 

No presente conjunto foram identificados 94 frag-
mentos oriundos da península itálica (23 fragmentos de 
bordo, 45 arranques de asas/asas, 14 colos e 12 fundos), 
que correspondem a um NMI de 27 o que representa 
11% do total da amostra e 7% do total do NMI. 

Desta análise, resulta claro que as importações 
da Península Itálica, no cômputo geral, se encon-
tram longe da representatividade bem conhecida da 
comercialização destes modelos na fachada atlântica 
e em particular no vale do Tejo, com o seu expoente 
em sítios como Lisboa (Pimenta, 2005; Filipe, 2018); 
Porto do Sabugueiro (Pimenta e Mendes, 2008 e 
2013; Pimenta et al., 2014b); Chões de Alpompé 
(Fabião, 1989; Diogo e Trindade, 1993-94; Pimenta e 
Arruda, 2014) e Santarém (Bargão, 2006). Mas igual-
mente na zona centro, na área da bacia do Mondego, 
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Procedência Tipo Bordo Asa Colo Fundo Nº Frag. % Frag. NMI % NMI % Reg.

Península Itálica 

Greco-Itálica 4 4 0,5% 4 1,1% 15%

Dressel 1 19 44 14 12 89 11% 22 5,9% 81%

Lamboglia 2(?) 1 1 0,1% 1 0,3% 4%

Total 23 45 14 12 94 11% 27 7% 100%

Ulterior/Bética 
Costa Sudoeste 

D de Pellicer 1 1 2 0,2% 1 0,3% 1,2%

Carmona 2 2 0,2% 2 0,5% 2,4%

Tiñosa 3 3 0,4% 3 0,8% 3,6%

Castro Marim 1 1 0,1% 1 0,3% 1,2%

Mañá C2b 72 65 15 19 171 20% 72 19,3% 86,7%

Dressel 1 2 2 0,2% 1 0,3% 1,2%

“Ovóide Gaditana” 1 2 3 0,4% 1 0,3% 1,2%

Indeterminado 1 4 5 0,6% 2 0,5% 2,4%

Total 81 73 15 20 189 22% 83 22% 100%

Ulterior/Bética Vale 
do Guadalquivir

Ovóide 1 5 1 6 0,7% 5 1,3% 63%

Indeterminado 6 1 7 0,8% 3 0,8% 38%

Total 5 7 1 13 2% 8 2% 100%

Total Ulterior/Bética Total 86 80 15 21 202 24% 91 24%

Ebusus 
PE 17 1 1 0,1% 1 0,3% 100%

Total 1 1 0,1% 1 0,3% 100%

Norte de África 
Tripolitana Antiga 3 1 4 0,5% 3 0,8% 100%

Total 3 1 4 0,5% 3 0,8% 100%

Ulterior/Lusitânia

Tipo 3 - Pré-romana 13 2 15 1,8% 13 3,5% 5,2%

Tipo 4 - Pré-romana 18 18 2,1% 18 4,8% 7,1%

Tipo 6 - Pré-romana 88 88 10,4% 88 23,5% 34,9%

Tipo 7 - Pré-romana 26 26 3,1% 26 7,0% 10,3%

Tipo 8 - Pré-romana 23 23 2,7% 23 6,1% 9,1%

Tipo 9 - Pré-romana 72 2 1 75 8,9% 72 19,3% 28,6%

Indeterminado 
Pré-romana

2 245 32 279 33,0% 2 0,5% 0,8%

Dressel 1 Ulterior 
Ocidental

1 6 3 10 20 2,4% 10 2,7% 4,0%

Total 243 255 3 43 544 64% 252 67% 100%

Total 356 381 32 76 845 100% 374 100%

Quadro 1 - Síntese do total de ânforas identificadas nas escavações de Chibanes 1996 a 2018.     

em Maiorca (Imperial, 2017), Aeminium (Carvalho, 
1998), Conimbriga (Alarcão, 1976) e Lomba do Canho 
(Fabião, 1989). E no sul do território português, em 
particular em Mesas do Castelinho (Parreira, 2009), 
Monte Molião (Arruda, Sousa, 2013), Faro, Castro 
Marim (Viegas, 2011), Cerro do Cavaco (Candeias, 
2015), Mértola (Fabião, 1987; Palma, 2009) e Mata 
Filhos (Luís, 2003). 

Uma explicação para esta parca representatividade 
pode talvez ser encontrada, no enquadramento crono-
lógico do faseamento da ocupação do sítio de Chibanes 
cujo apogeu parece centrar-se na primeira metade 
do século I a.C., ou na natureza e especificidades dos 

abastecimentos aí realizados... Voltarei mais à frente 
a esta questão.

Entre as ânforas da Península Itálica podemos distin-
guir duas macrorregiões: a Costa Tirrénica e a Costa 
Adriática especificamente no sul da Península Italiana.

A Costa Tirrénica está amplamente atestada, ten-
do-se identificado 92 fragmentos que correspondem 
a um NMI de 25 e que representa 96% do total da 
amostra de importações da Península Itálica. Entre as 
produções que atribuímos a esta região, identificámos 
dois grupos de fabrico.

Grupo 1 – Caracteriza-se por uma pasta dura, com-
pacta e pouco depurada. A cor é amarela avermelhada 
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(Mun. 5 YR 7/6; 5 YR 7/4; 2,5 YR 6/6). Os elemen-
tos não plásticos são abundantes e bem distribuídos, 
constituídos por quartzos de dimensões variáveis, 
micas douradas, inúmeras partículas negras de origem 
vulcânica, elementos de cerâmica moída e vacúolos 
alongados. As paredes apresentam-se alisadas do tom 
da pasta ou com uma aguada de tom bege (Mun. 7,5 
YR 7/4; 2,5 Y 8/2). 

O grupo 2 caracteriza-se por uma pasta compacta 
e pouco depurada. A cor varia entre o castanho aver-
melhado (Mun. 2,5 YR 6/4) e o amarelo avermelhado 

(Mun. 2,5 YR 6/4; 5 YR 8/4). Os elementos não 
plásticos são abundantes, constituídos por quart-
zos e quartzitos de pequenas dimensões, numerosas 
partículas negras de origem vulcânica e elementos 
carbonatados. As percentagens de elementos não plás-
ticos e de argilosos são muito semelhantes o que dá 
um aspecto muito característico a esta pasta. As pare-
des apresentam a tonalidade da pasta ou uma espécie 
de aguada de tom branco ou bege amarelado (Mun. 
7,5 YR 7/4), resultante possivelmente da utilização de 
água salgada, no seu fabrico.

O Grupo 2 é, sem dúvida, o grupo maioritário entre 
as importações itálicas, encontrando-se atestado por 
83 fragmentos classificáveis, que equivalem a 22 NMI 
e a 92% do total das produções itálicas (ver estampa 1 
e 2). Correspondem às típicas produções ditas “cam-
panienses”, caracterizadas por uma grande abundância 
de “areias negras” de origem vulcânica (Peacock e 
Williams, 1986, p. 87-88).

Sob a denominação genérica de ânforas Greco-
itálicas, engloba-se um conjunto de ânforas de 
inspiração helenística fabricadas em território itálico 
e que se assumem como o protótipo a partir do qual 
derivam as formas das ânforas vinárias durante a época 
republicana (Benoit, 1957). Esta forma caracteriza-se 
por possuir um corpo fusiforme, com uma carena Fig. 1 - Gráfico das áreas de proveniência das ânforas de Chibanes.      

Fig. 2 - Gráfico dos tipos de ânforas presentes em Chibanes.       
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na zona do ombro, terminando num fundo maciço 
e compacto. Apresenta bordo triangular, inclinado e 
curto, oscilando o seu diâmetro entre os 11 e 14 cm. As 
asas são retas, arrancam do colo cilíndrico e apresen-
tam secção ovalada (Peacock e Williams, 1986, p. 84; 
Molina Vidal, 1997, p. 40-42; Olcese, 2010). 

Desde a sua classificação inicial, a evolução dos 
modelos greco-itálicos e a sua transição para formas 
tipicamente romanas têm sido de problemática defi-
nição, em grande parte devido à longa duração da sua 
produção e ao seu carácter de transição entre dois 
períodos históricos e culturais diferenciados (Mateo 
Corredor, 2016). O seu âmbito de produção é amplo, 
e encontra-se atestada na Sicília, assim como em diver-
sas áreas da Península Itálica, tanto na costa adriática 
como na tirrénica (Olcese, 2010). Fora desta área são 
conhecidas imitações destas formas no sul de França, 
onde se encontra documentada uma produção datada 
de finais do século III a.C., na cidade de Marselha 
(Laubenheimer, 1990), mas igualmente na Península 
Ibérica, na baía de Cádis (Sáez Romero, 2008a) e na 
Catalunha (López Mullor e Martín Menéndez, 2008).

A sua produção inicia-se em finais do século IV a.C. 
e perdura até meados da segunda metade do século II a. 
C., colocando-se a transição desta forma para as Dressel 
1 entre os anos 140/130 a.C. (Tchernia, 1986, p. 42; 
Sanmartí Greco, 1985, p.151) como bem atestam os 
contextos fechados do terceiro quartel do século II a.C. 
das cidades romanas de Valentia e de Olisipo (Ribera i 
Lacomba, 1998; Pimenta, 2005), assim como os dados 
dos acampamentos do cerco da cidade Celtibérica de 
Numancia, destruída em 133 a.C. (Sanmartí Greco, 
1985, p. 151; 1992, p. 425-427), onde este modelo já con-
vive com a sua sucessora — a ânfora Dressel 1. Importa 
ter presente que, mais do que uma transição entre duas 
formas distintas, trata-se de uma evolução contínua sem 
uma rutura aparente, tendo em conta os dados dos cen-
tros produtores conhecidos (Olcese, 2012). 

Essa continuidade a nível morfológico nem sempre 
torna clara a sua identificação, sobretudo em frag-
mentos de pequena dimensão, o que nos levou a optar 
por seguir o método proposto por F. Gateau (1990), 
tendo em conta a relação da altura do lábio com a sua 
espessura máxima. Segundo a proposta de F. Gateau, 
as ânforas cujo valor dessa relação fosse menor do 
que 1,2 seriam consideradas greco-itálicas; as que o 
possuíssem igual a 1,3 seriam consideradas formas de 
transição e as ânforas em que esse valor fosse superior 
a 1,4 seriam Dressel 1A. 

No atual território português estas ânforas são raras, 
surgindo associadas a contextos da segunda metade 

do século II a.C. conotados com âmbito de difusão 
militar, constituindo-se como um importante ele-
mento na caracterização cronológica dos contextos 
estratigráficos (Pimenta, 2005). Sublinha-se na sua 
difusão, recentemente revista (Filipe, 2018, p. 294-
298), o peso que estes modelos têm na bacia do rio 
Tejo, podendo esta leitura estar de acordo com as refe-
rências de Estrabão ao papel que esta região teve no 
apoio à campanha de Décimo Júnio Bruto. As ânforas 
greco-itálicas estão atestadas em Chões de Alpompé 
(Pimenta e Arruda, 2014), Alto do Castelo, Alto dos 
Cacos (Almeida e Pimenta, 2018), Porto de Sabugueiro 
(Pimenta et al., 2014b), Santarém (Bargão, 2006), 
Alverca do Ribatejo e Lisboa (Filipe, 2018). No sul do 
território português estes contentores encontram-se 
representados no Castelo de Évoramonte (Mataloto, 
2010, p. 70), Mesas do Castelinho (Parreira, 2009), 
Mértola (Palma, 2009), Mata-Filhos (Luís, 2003), 
Monte Molião (Arruda e Sousa, 2013), Faro (Viegas, 
2011), Cerro do Cavaco (Bargão, 2006) e Castro 
Marim (Viegas, 2011).

No conjunto em análise foi possível classificar 4 
ânforas como greco-itálicas, correspondendo estas a 
1,1% da totalidade do conjunto exumado em Chibanes 
(Estampa 2, n.º 11 a 14). Apesar desta expressiva repre-
sentação, considerando a raridade destes contentores 
no extremo ocidente peninsular, estes dados têm que 
ser matizados, visto que estamos a lidar com modelos 
tardios dentro desta morfologia de ânforas, encon-
trando-se muitos deles em fase de transição com os 
modelos canónicos da forma Dressel 1. Tendo em 
conta o contexto de recolha destes fragmentos, estas 
ânforas encontram-se associadas à primeira fase de 
ocupação romana republicana de Chibanes (Fase IIIA) 
(Tavares da Silva et al., 2019). 

As ânforas Dressel 1 itálicas, caracterizam-se por se 
tratar de um contentor alto e robusto com uma altura 
entre 1 m e 1,20 m, evidenciando bocais inclinados 
ou verticais, asas largas de perfil retilíneo, uma carena 
bem marcada na zona do ombro que marca a transição 
para um corpo cilíndrico ou fusiforme, terminando 
num bico fundeiro maciço (Peacock e Williams, 1986, 
p. 84; Molina Vidal, 1997, p. 40-42)  (Estampa 1, 2 e 3). 

Individualizado pela primeira vez na tabela de 
Henrich Dressel (1899) sob o seu número 1, foi pos-
teriormente subdividido por Nino Lamboglia (1955) 
e Fernand Benoit (1957) em três tipos distintos (A, 
B e C), a que Peacock e Williams (1986) atribuem as 
suas classes 3, 4 e 5. Esta divisão tripartida, elaborada 
a partir da análise do espólio dos primeiros naufrá-
gios descobertos no mediterrâneo, foi amplamente 
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debatida (Benquete e Olmer, 2002, p. 297), tendo 
alguns autores optado por recuperar a antiga deno-
minação de “Dressel 1 Itálicas” (Fabião, 1998; Olmer, 
1998; Benquet e Olmer, 2002). 

A sua produção está atestada numa vasta área 
geograficamente contínua, nas costas tirrénicas da 
Península Itálica (Campânia, Lácio e Etrúria), sendo 
conhecidos inúmeros centros produtores (Olcese, 
2012) que produziram diversas variantes numa apa-
rente continuidade desde os modelos greco-itálicos. 

No que diz respeito à sua cronologia, trata-se de 
produções bem conhecidas, normalmente conota-
das com os primeiros momentos de contactos com 
o mundo Romano. A sua produção, tal como vimos 
para as Greco-Itálicas, iniciou-se em meados do ter-
ceiro quartel do século II a.C., assumindo o papel de 
contentor por excelência da exportação do vinho 
produzido nas grandes Villae republicanas da zona da 
Etrúria, Campânia e Lácio (Tchernia, 1986) ao longo 
do último quartel do século II a.C., papel esse que 
mantém até meados da segunda metade do século I 
a.C. (Desbat, 1998).

Estes característicos contentores vinários eviden-
ciam uma ampla difusão por todo o mediterrâneo 
ocidental. No território peninsular a sua difusão atesta 
a progressiva penetração dos interesses de Roma e 
das dinâmicas da conquista e consolidação dos novos 
territórios provinciais (Arruda e Almeida, 1999). 
No espaço português, a sua presença estende-se do 
Algarve até às margens do rio Minho, sobressaindo 
a sua aquisição/consumo ao longo da costa e na bacia 
dos principais rios (Pimenta, 2005). Para uma recente 
reavaliação da sua cartografia, ver síntese em Filipe, 
2018, p. 300-302.

No conjunto em análise foi possível classificar um 
NMI de 22 ânforas como Dressel 1 Itálicas, correspon-
dendo estas a 11% do conjunto exumado e a 5,9% do 
total de NMI. Destaca-se no estudo do conjunto a pre-
sença de diversos bocais com os lábios acima dos 4 cm 
e que podemos classificar como da variante C da forma 
Dressel1. Esta variante é tida como mais recente e com 
cronologias centradas já no século I a.C. (Lamboglia, 
1955) (ver Estampa 1, n.º 1 e Estampa 2, n.º 19 a 21). 

A classificação tradicional da forma 1 de Dressel, ela-
borada por Nino Lamboglia (1955) e Fernand Benoit 
(1957), em três categorias (Dressel 1A, Dressel 1B e 
Dressel 1C), tem vindo a ser, como acima referimos, 
profusamente discutida (Tchernia, 1986, p. 312-320); 
continua, porém, a ser utilizada à falta de uma solu-
ção mais eficaz. Esta subdivisão foi elaborada a partir 
da análise de ânforas completas provenientes de nau-
frágios no Mediterrâneo, privilegiando a análise dos 

bordos, em particular a sua altura e inclinação. Uma 
das premissas da discussão concernente à tripartição 
tradicional desta forma prende-se com o valor cro-
nológico tradicionalmente atribuído a cada uma das 
variantes. Este pressuposto está longe de comprovado 
nas suas diversas aceções, como as escavações em Lyon 
têm vindo a confirmar (Mandy et al., 1987/88), com 
o estudo de contextos fechados em que a contem-
poraneidade de diferentes variantes formais não é 
compatível com a proposta de Lamboglia (1955). Para 
o território peninsular, nomeadamente para latitudes 
melhor conhecidas e onde os contextos se encon-
tram melhor definidos do ponto de vista de quadro 
de importação por fases, assiste-se em contextos bem 
datados associados à época do conflito sertoriano, a um 
claro retrocesso das ânforas Dressel 1 A e a um maior 
destaque das variantes B e C da forma 1 de Dressel 
(Ribera i Lacomba e Marín Jorda, 2004-2005, p. 275). 
Ressalve-se que nos contextos associados ao conflito 
sertoriano, as ânforas itálicas encontram-se normal-
mente sempre bem atestadas, como por exemplo nos 
sítios de La Loba (Benquet e Olmer, 2002), Cáceres 
El Viejo (Ulbert, 1984) ou Libisosa (Uroz Rodríguez 
e Uroz Sáez, 2014). 

Destaca-se entre as importações de Dressel 1 itá-
licas, a presença de um fragmento de bocal com 
uma marca gravada no lábio (Estampa 2, n.º 18). 
A marca encontra-se in labro, dentro de uma car-
tela retangular com 3,5cm de largura por 1,5cm de 
altura. Infortunadamente a marca do lado direito 
encontra-se truncada não permitindo ler o resto da 
inscrição, ainda que a cartela pareça estar a fechar 
não sendo muito provável o seu desenvolvimento. 
Esta evidencia um nome próprio C.L SEX – poden-
do-se ler - C(aii) L(ucii) SEX(tiorum) vel SEX(tilorum) 
(Márquez Villora e Molina Vidal, 2005, p. 171).  Este 
exemplar enquadra-se dentro de um conjunto de mar-
cas, que, com distintas formas onomásticas, tem vindo 
a ser atestadas em centros de consumo de cronolo-
gia romano republicana em Itália, França e Espanha. 
Trata-se igualmente de uma marca já atestada entre o 
reportório das ânforas vinárias do Tipo Dressel 1, no 
extremo ocidente peninsular, designadamente, com 
a sua presença documentada com três exemplares já 
publicados na área do Castelo de São Jorge, Lisboa 
(Pimenta, 2005; Fabião et al., 2016). Relativamente 
ao seu significado, D. Manacorda estabeleceu, numa 
fase inicial da abordagem a esta questão, uma relação 
entre os selos LSEX encontrados em sítios de Itália 
e da Gália com as bem conhecidas e difundidas mar-
cas SES(tius) (Manacorda, 1981). Estas características 
marcas com cronologias igualmente centradas no 
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período romano republicano, encontram-se associa-
das à produção e exportação vinícola do ager cosanus 
(Manacorda, 1981, p. 36-38). O avanço da investiga-
ção e sobretudo o emergir de novos dados empíricos 
que aumentaram substancialmente quer a dispersão 
destas marcas quer os dados onomásticos conduziram 
a que atualmente este grupo de marcas C.L.SEX se 
tenha desvinculado da gens de los Sestii de Cosa e seja 
tido como produções de outra família destinta, cujo 
gentilício deverá ser Sextilius (Desbat, Maza e Picon, 
1997, p. 514). Esta nova interpretação assenta na des-
coberta em Lyon, em escavações recentes, de novos 
dados devidamente contextualizados, onde surgiram 
a fórmula C.SEXTILI L. junto com outras variantes 
da marca atestada em Chibanes, (CLSEX, LSEX ou 
CSEX). A aduzir a esta leitura é interessante retomar 
um selo já antigo, publicado de Ampúrias, onde surge 
a marca SEXTIL, gravada em cartela retangular sobre 
o lábio de uma Dressel 1, e que não tem sido tido em 
conta, na discussão deste grupo de marcas (Almagro 
Basch, 1952, n.º 211). Esta marca parece realmente 
enquadrar-se neste grupo, sendo mais um contri-
buto para a discussão da atribuição à gens Sextilii 

destas produções. Apesar destas novas descobertas, a 
interpretação deste conjunto/família de marcas não 
está isenta de dúvidas. Algumas das questões foram 
colocadas por F. Olmer, quando do estudo dos dados 
epigráficos do povoado de Bibracte (Olmer, 2003). 
Tendo em conta as marcas deste grupo aí atestadas, 
a investigadora colocou a questão de podermos estar 
perante duas famílias distintas, os Sextii e os Sextilii 
face à leitura de as diferentes variantes seguirem rotas 
de distribuição diferentes (Olmer, 2003, p. 149). 

Quanto à sua proveniência, a análise da sua 
pasta e a comparação com os diferentes grupos de 
referência de centros produtores de ânforas itálicas 
permitiu colocar a hipótese de uma origem do norte 
da Campânia ou do sul do Lácio (Desbat, Maza e 
Picon, 1997, p. 515). A difusão da ânfora Dressel 1 
com a marca de CLSEX encontra-se bem documen-
tada em mais de duas dezenas de sítios, e tem vindo 
a ser identificada na Hispânia, Gália e Itália (Desbat, 
Maza e Picon, 1997; Pina Burón, 2017). Na França 
destaca-se a variante CSEX, presente em Mont 
Beauvray, em Lyon, Verdun-sur-le-Doubs, Roanne, 
Tournous e Vieille-Toulouse (Desbat, Maza e Picon, 
1997; Olmer, 2003; Pina Burón, 2017) bem como em: 
Lyon, Roanne; Lacoste; Montfo e Charbonnières 
(Puy-de-Dòme) (Desbat, Maza e Picon, 1997). No 
território peninsular este grupo de marcas encontra-
-se também bem documentado. O selo C.L.SEX - em 
Ampúrias em níveis do final do século II e primeira 

metade do I a.C. (Sanmartí Grego, Nolla e Aquilué, 
1984); no acampamento V de Renieblas, (Numância), 
com datação de 135-130 a.C. (Sanmartí Grego, 1992, 
p. 419); em Cartagena, no Hospital de Marina 95, 
onde se encontra datado entre finais do século II e o 
século I a.C. (Márquez Villora e Molina Vidal, 2005, 
p. 171); no Castelo de São Jorge, com três exempla-
res, sendo que apenas um é proveniente de contexto 
primário, sendo este atribuído ao terceiro quartel do 
século II a.C. (Pimenta, 2005; Fabião et al., 2016, p. 
27-28). O selo CSEX, em Cartagena onde se encontra 
datado contextualmente entre finais do século II e o 
século I a.C. (Márquez Villora e Molina Vidal, 2005, 
p. 171); em Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), 
com datação de meados da primeira metade do século 
I a.C. (Pina Burón, 2017); em El Molinete (Catagena) 
(Márquez Villora e Molina Vidal, 2005, p. 172) e no 
Tossal de Manises (Alicante) (Márquez Villora e 
Molina Vidal, 2005, p. 172). 

Na Hispânia a associação destas marcas a sítios de 
cariz militar ou militarizados, nomeadamente nos 
acampamentos associados ao cerco de Numância 
(Renieblas), em Ampúrias, Cartagena e em Lisboa 
levam-nos a sublinhar o papel dos circuitos de abas-
tecimento institucional na circulação e distribuição 
dos vinhos itálicos (Fabião et al., 2016, p. 27-28). Não 
deixa de ser igualmente sugestiva a presença desta 
marca num sítio como Chibanes, sendo mais um 
elemento a aduzir à discussão da sua interpretação 
como um sítio de cariz militar. O bocal com marca 
foi recolhido no interior da Torre Oriental – Locus 

Fig. 3 - Fotografia do fragmento de ânfora vinária itálica do Tipo 
Dressel 1 CHIB. 16/79, com pormenor da marca impressa sobre 
o lábio – C.L.SEX.      
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K16, camada 3b, associado à primeira fase de ocupa-
ção romano-republicana de Chibanes. 

Encontram-se ainda presentes alguns vestígios de 
grafitos, gravados na superfície das ânforas itálicas 
atestando assim a literacia da comunidade que aqui 
residia. Destaca-se um fundo de ânfora Dressel 1, com 
o numeral latino X (Estampa 3, n.º 28).

Para além das omnipresentes produções da Costa 
Tirrénia italiana, encontram-se igualmente atesta-
das raras importações de ânforas da Costa Adriática. 
Esta região está, ainda assim, representada por 1 
fragmento de asa que corresponde a um NMI de 1 
e que representa 0,3% do total da amostra em aná-
lise (Estampa 3, n.º 24). O exemplar em causa, CHIB 
12/212, evidencia uma pasta compacta, homogénea e 
bem depurada. A cor é castanha avermelhada (Mun. 
2.5 YR 6/6). Os elementos não plásticos são escassos, 
bem distribuídos e de pequena dimensão, constituídos 
por quartzos, grãos carbonatados, óxidos de ferro e 
moscovites. As superfícies apresentam-se alisadas do 
tom da pasta. Não é fácil a sua classificação categórica, 
visto que estamos a lidar com apenas um fragmento 
de asa, porém a secção da mesma, mais circular e 
espessa, leva-nos a propor, ainda que de forma inter-
rogada, podermos estar perante uma ânfora da forma 
Lamboglia 2. Contudo, estamos cientes que outras 
propostas interpretativas possam ser válidas. 

As ânforas Lamboglia 2 são um modelo carac-
terístico da Costa Adriática de Itália de época 
tardo-republicana, formalmente inspirado no tipo 
Greco-itálico. Evidenciam bordo de tendência trian-
gular, evoluindo nas versões mais recentes para 
retangular ou em fita. O colo é alto e cilíndrico, arran-
cando as duas asas, logo abaixo do bordo. Evidenciam 
um ombro bem marcado e com carena assinalada, 
marcando a rutura para o corpo. Sendo este de mor-
fologia ovoide, terminando num fundo troncocónico 
maciço (Fabião, 1998; Molina Vidal, 1997). 

É hoje em dia consensual, graças aos restos de 
conteúdos recuperados em vários exemplares do nau-
frágio de La Madrague de Giens (Tchernia, Pomey 
e Hesnard, 1978), que se trata de um envase prefe-
rencialmente destinado ao transporte de vinho. As 
ânforas deste tipo identificam-se atualmente com 
uma bem documentada, numerosa e diversificada 
produção na costa italiana do Adriático (Cipriano e 
Carre, 1989; Cipriano e Mazzochin, 2017), com par-
ticular concentração na sua metade mais setentrional, 
mas também com uma conhecida produção na zona 
da Apúlia (Cipriano e Carre, 1989, p. 83). Foi ainda 
produzida de forma minoritária na Itália tirrénica, 
concretamente na Campânia e Etrúria (Hesnard, 1998, 

p. 307-310). A sua produção encontra-se bem definida, 
enquadrada entre o último quartel do século II a.C. e 
o início do principado de Augusto, mas tendo na pri-
meira metade do século I a.C. o seu período de maior 
profusão (Empereur e Hesnard, 1987, p. 33). 

A sua difusão comercial evidencia um amplo 
sucesso tanto no Mediterrâneo Oriental como no 
Ocidental. Contudo, no ocidente, constata-se de 
maneira evidente, que este tipo ocorre em número 
infinitamente menor que as ânforas vinárias do tipo 
Dressel 1 (Fabião, 1987; Molina Vidal, 1997). Ainda 
que com as notáveis exceções do sudeste peninsular, 
concretamente a área de Carthago Nova/Cartagena 
(Molina Vidal, 1997).

O território português inscreve-se no panorama 
traçado, encontrando-se estes contentores recorrente-
mente pouco representados, embora não tanto como os 
tipos de Brindisi. A leitura da geografia da sua disper-
são permite sublinhar uma particular concentração da 
sua presença no vale do Tejo, onde surgem em Lisboa 
(Pimenta, 2005; Filipe, 2018), Santarém (Bargão, 
2006, p. 41-42), Alto dos Cacos (Almeida e Pimenta, 
2018), Monte dos Castelinhos e Chões de Alpompé 
(Fabião, 1989; Diogo e Trindade, 1993-1994; Pimenta 
e Arruda, 2014). A sul do Tejo, encontram-se presen-
tes no Guadiana, com o caso singular do depósito de 
Mértola, datado da primeira metade do século I a.C. 
(Fabião, 1987). No interior do Alentejo, estão atesta-
das no povoado de Mesas do Castelinho, Almodôvar 
(Parreira, 2009), integrando contextos datados dos 
três primeiros quartéis do século I a.C., ou ainda no 
Castelo das Juntas, em Castro Verde (Madeira, 1986). 
Na fachada atlântica identificou-se um exemplar ao 
largo do Cabo Sardão (Diogo, 1999). Na região meri-
dional correspondente ao atual Algarve, a sua presença 
está documentada em Monte Molião (Arruda e Sousa, 
2013), Faro e Castro Marim (Viegas, 2011).

4. Importações do Norte de África

A importação de azeite da área Norte Africana, em 
concreto da faixa Líbio-Tunisina, está documentada 
pela presença de diversas ânforas oleícolas, denomi-
nadas Tripolitanas antigas. Estas ânforas evidenciam 
um bordo ligeiramente esvasado, lábios verticais de 
secção triangular, ligeiramente oblíquos e moldurados, 
com diâmetros entre os 12 e os 15 cm. As asas são cur-
tas, arrancando abaixo do lábio, e apresentam secção 
ovoide ou circular. O colo é pouco pronunciado, de 
secção troncocónica, de onde parte o corpo com ten-
dência cilíndrica, terminando num fundo em botão. 
Apresentam uma altura entre os 60 e os 65 cm, um 
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diâmetro máximo de 35 cm e uma grande capacidade 
variável entre os 42 e os 49 litros (Benquet e Olmer, 
2002; Bonifay, 2005).

Denominam-se sob esta forma um conjunto de 
contentores de morfologia ovoide, que parecem ins-
pirar-se em modelos produzidos na costa adriática de 
Itália e que se apresentam como a primeira produ-
ção que antecede as típicas formas de exportação de 
azeite da área da Tripolitana, durante a época impe-
rial (Pascual Berlanga e Ribera i Lacomba, 2002). 
Individualizados pela primeira vez por Empereur e 
Hesnard (1987), o seu estudo só recentemente mere-
ceu a atenção dos investigadores (Pascual Berlanga e 
Ribera i Lacomba, 2002), deixando antever uma inu-
sitada difusão que permitiu reavaliar a importância da 
sua comercialização em época republicana. Partindo 
da análise dos numerosos exemplares identificados 
nos níveis republicanos da cidade de Valentia e na sua 
difusão no mediterrâneo central e ocidental, Pascual 
Berlanga e Ribera i Lacomba (2002), situam o início 
da sua produção na primeira metade do século II a. C., 
embora seja a partir de inícios da segunda metade do 
século II a.C. que se encontram bem documentados na 
Península Ibérica, como demonstram os exemplares de 
Numância, Valência e os naufrágios da Ilha Pedrosa 
e Punta Scalletta, perdurando a sua comercialização 
até finais do século I a.C. Sublinhe-se a sua presença 
em contextos bem datados associados a episódios 
de destruição relacionados com o decorrer do con-
flito Sertoriano, como La Loba – Córdova (Benquet 
e Olmer, 2002); Cáceres El Viejo (Ulbert, 1984); 
Valência (Ribera i Lacomba, 2014); La Libisosa (Uroz 
Rodríguez e Uroz Sáez, 2014), etc. 

Recentemente, após a descoberta de evidências da 
produção destas ânforas em Tunes, foi proposta a 
alteração da sua denominação para Ânfora Africana 
Antiga (Capelli e Contino, 2013). Contudo, neste tra-
balho, manteremos a denominação tradicional por já 
se encontrar esta amplamente consagrada na litera-
tura científica. 

A análise da sua distribuição, permite vislumbrar 
uma ampla difusão, no Norte de África, Tunísia, 
Argélia e Marrocos, bem como no Sul de França, e 
Península Itálica (Capelli e Contino, 2013). O territó-
rio da Península Ibérica parece ter-se constituído como 
um dos mercados preferenciais para a comercialização 
das ânforas Tripolitanas Antigas, acompanhando o 
processo de conquista do território, estando muito 
bem documentadas em sítios como Ampúrias, Iluro, 
Burriac, Tarraco, Valência e Cartagena, ou no interior 
do território em Azaila, Numância e Ilerda (Pascual 
Berlanga e Ribera i Lacomba, 2002, p. 304). Mas 

igualmente, estão bem comprovadas na costa ociden-
tal, em Villaricos, Abdera, Giribaile (Jáen), Morro de 
Mezquitilla, Málaga, Lacipo, Baelo Claudia, Silla del 
Papa e Cádis, e no interior em Córdova, La Loba, 
Castrejón de Capote, Valdetorres, Cáceres el Viejo e 
Villasviejas del Tamuja (Mateo Corredor, 2012, fig. 3). 

No território português, temos vindo a assistir 
nos últimos anos à publicação de diversos conjuntos 
anfóricos de cronologia romana republicana onde 
estes contentores se encontram atestados, permitindo 
hoje uma mais ampla visão da distribuição destas 
importações (compare-se a cartografia de Pimenta, 
2005, com Mateo Corredor, 2012 e com Filipe, 
2018). Encontram-se assim presentes no Algarve em 
Castro Marim (Viegas, 2011), no Cerro do Cavaco 
– Tavira (Bargão, 2006; Candeias, 2015), em Monte 
Molião – Lagos (Arruda e Sousa, 2013; Sousa, Alves e 
Pereira, 2016) e no Alentejo, no povoado de Mesas do 
Castelinho - Almodôvar (Parreira, 2009). No vale do 
Tejo, em Lisboa em contextos bem datados do século 
II a.C. (Pimenta, 2005 e 2014; Filipe, 2015 e 2018), 
em Santarém, nas escavações da antiga Alcáçova 
(Bargão, 2006; Almeida e Arruda, 2005); e nos Chões 
de Alpompé – Santarém (Pimenta e Arruda, 2014).

A importação de azeite da área norte africana, está 
documentada nos contextos romano-republicanos de 
Chibanes, pela presença de 4 fragmentos que corres-
pondem a um NMI de 3 e que representa 0,8% do total 
da amostra em análise (Estampa 4, n.º 36 a 38). Entre as 
produções que atribuímos a esta região, identificámos 
um único grupo de fabrico. Grupo 1 – Caracteriza-se 
por uma pasta compacta e áspera. A cor é vermelha 
(Mun. 10 R 4/8). Os elementos não plásticos são 
abundantes e de pequena dimensão, constituídos por 
quartzos, óxidos de ferro e moscovite. As superfícies 
apresentam um engobe espesso e aderente de tom 
bege. A sua pasta é compacta, depurada e homogénea, 
de cor bege (10 YR 8/3). Similar ao Grupo UA 22 defi-
nido por Mateo Corredor, 2014, p. 1125-1131).

5. Ânforas da Ulterior/ 
Costa Sudoeste

Paralelamente aos produtos itálicos e africanos, assis-
te-se nos níveis romano-republicanos de Chibanes 
a uma estreita conexão com o mundo da Província 
romana da Ulterior, nomeadamente com a área da sua 
Costa Sudoeste, correspondendo à área púnica do sul 
peninsular, em particular a Baía Gaditana. A importa-
ção de azeite e em particular de preparados piscícolas 
está documentada pela presença de diversos contento-
res de distintas morfologias, nomeadamente do Tipo 
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8.1.1.2 (Tiñosa), do Tipo 8.2.1.1. (Carmona), do Tipo 
4.2.2.5. (D de Pellicer), do Tipo Castro Marim 1, do 
Tipo 7.4.3.3. (Mañá C2b), por exemplares de imitação 
da forma 1 de Dressel e por exemplares de morfologia 
ovoide. A área da Baía Gaditana está assim representada 
por 189 fragmentos classificáveis que correspondem 
a um NMI de 83 e que representam 22% do total da 
amostra em análise. 

T 8.1.1.2. (Tiñosa) - individualiza-se como uma ânfora 
alta, cerca de 1,15 metros, de corpo de tendência 
bicónica. O bordo é praticamente inexistente, sendo 
apenas o prolongamento do colo, e materializando-se 
num espessamento interno do lábio, do lado exterior; 
a linha do bordo é pautada por uma ténue linha mar-
cando esta zona. As asas são de forma e perfil circulares, 
estabelecendo a divisão entre o colo e o corpo do con-
tentor, o fundo é cónico e oco (Ramon Torres, 1995, p. 
222; Carretero Poblete, 2004a, 2006). 

A área de produção deste tipo encontra-se bem 
caracterizada, tendo sido demonstrado através de 
estudo arqueométrico que terá sido fabricado na 
área da Campiña Gaditana, em centros como Mesas 
de Asta e Cerro Naranja (Jerez de la Frontera), entre 
os séculos IV e III a.C. destinando-se ao transporte 
de azeite desta região meridional (Carretero Poblete, 
2007). Apesar desta proposta de cronologia situar 
estas produções no horizonte de ocupação sidérico de 
Chibanes, não podemos deixar de frisar que o recente 
estudo de conjuntos artefactuais de Monte Molião 
tem revelado quantidades consideráveis de ânforas 
do tipo 8.1.1.2 em contextos de finais do século II / 
inícios do século I a.C., o que tem levantado algumas 
questões sobre a cronologia do final da sua produção 
(Arruda e Sousa 2013; Sousa, Alves e Pereira, 2016).

No território português, estes contentores não se 
encontram particularmente bem atestados, subli-
nhando-se a sua forte presença na região algarvia 
(Carretero Poblete, 2019). Nomeadamente em Castro 
Marim (Arruda, 2001; Sousa, 2009), no sítio do Cerro 
da Velha, Odeleite (Freitas e Oliveira, 2007), em Tavira 
(Maia, 2004), em Faro (Arruda, Bargão e Sousa, 2005), 
na foz do rio Arade (Diogo, Cardoso e Reiner, 2000), 
no Cerro da Rocha Branca (Gomes, 1993) e em Monte 
Molião (Arruda et al., 2008). No Alentejo, é conhecida a 
sua presença em Mesas do Castelinho (Filipe, 2010). Na 
fachada atlântica, a sua presença é rara, encontrando-
-se, porém, presente no Baixo-Tejo, onde está atestada 
no sítio de Porto do Sabugueiro (Sousa et al., 2020). 

Este tipo encontra-se representado em Chibanes 
por três fragmentos que evidenciam o característico 
engobe amarelo-claro ou esbranquiçado destes conten-
tores (Estampa 4, n.º 40 a 42). A sua pasta é compacta 

e homogénea, de cor cinzenta (10 YR 5/1) no núcleo, 
e amarelo avermelhado (5 YR 6/8) nas margens. Os 
elementos não plásticos são frequentes, de pequena 
dimensão, constituídos por quartzos, calcites, micas, 
feldspatos e raros grãos ferruginosos. Os exemplares do 
Tipo T 8.1.1.2. (Tiñosa), chegaram a Chibanes durante a 
Idade do Ferro, como atesta o fragmento CHIB.13/222 
(Estampa 4, n.º 41). Os restantes bocais foram recolhi-
dos em níveis de superfície, não sendo assim claro se já 
se integram na ocupação romana republicana do sítio 
ou não (Estampa 4, n.º 40 e 42). 

T. 8.2.1.1. (Carmona) - Estas ânforas evidenciam um 
corpo bitroncocónico, mais largo na parte superior e 
com a parte inferior menos desenvolvida em longitude e 
terminando numa base em ogiva, com uma altura variá-
vel entre 85 e 100 cm (Ramón Torres, 1995). O colo 
é quase inexistente, sendo definido pela curta distância 
que medeia entre o bordo e o arranque das asas, mui-
tas vezes preenchido com uma ou mais linhas incisas. 
Os bordos são normalmente apenas evidenciados por 
um espessamento da parede e de projeção ligeiramente 
evertida ou vertical. As asas são de pequena dimensão e 
de forma e secção circular (Sáez Romero, 2016). 

Embora individualizada como forma autónoma, 
desde o início da década de setenta do século passado 
(Pellicer, 1978, p. 365-400; Ribera i Lacomba, 1982, 
fig. 36; Muñoz Vicente, 1987, p. 474, fig. 4), este con-
tentor ganha um novo reconhecimento, com o ensaio 
tipológico de A. Rodero, que a rebatiza como «tipo 
Carmona», com base nos dados arqueológico/estra-
tigráficos da cidade epónima (Rodero Riaza, 1991, p. 
284-286; 1995). Esta denominação tem sido ampla-
mente aceite sendo ainda hoje vigente, a apar, da 
designação numérica da tipologia de J. Ramón (1995). 

Este modelo foi produzido na baía Gaditana, 
embora também em outros lugares da costa andaluza, 
e possivelmente em Sevilha, na Casa del Obispo 
(Carretero Poblete, 2004b), entre a primeira metade 
do seculo IV e finais do seculo II a.C. (Saez Romero, 
2008a). Mais recentemente foi levantada a hipótese 
de uma produção africana em Kuass (Saez Romero, 
2008a, p. 641). A sua produção/circulação mantém-
-se até ao início do último quartel do século II a.C. 
evoluindo para as ânforas do T. 9.1.1.1. (CCNN), 
(Carretero Poblete, 2004b). 

Relativamente aos conteúdos envasados nestas 
ânforas, a sua correlação estratigráfica desde há déca-
das aos centros produtores e às fábricas de pescado 
da baía Gaditana, levaram a que tradicionalmente 
estes modelos sejam relacionados com o transporte 
de preparados piscícolas (Sáez Romero, 2008b). A 
sua boca ampla, tal como no caso das suas sucessoras, 
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T. 9.1.1.1. (CCNN), motivaram a que se colocasse a 
hipótese de estas conterem conteúdos tipo salsamenta 
(Sáez Romero, 2016). Contudo alguns autores têm 
vindo a colocar as ânforas deste tipo entre os enva-
ses bivalentes, que poderiam ter transportado tanto o 
vinho como os preparados piscícolas (García Vagas, 
1998, p. 203; Carretero Poblete, 2004b). 

A difusão comercial das ânforas do T-8.2.1.1. (tipo 
Carmona) assumiu desde cedo um amplo sucesso, 
encontrando-se presentes desde a fachada atlântica, 
onde estão atestadas, em diversos castros da Galiza, 
até ao mundo mediterrâneo peninsular (Sáez Romero, 
2016). No território atualmente português, encon-
tram-se presentes, sempre em pequenas quantidades, 
no Algarve, em Castro Marim (Arruda et al., 2006); em 
Faro (Sousa, 2009), em Monte Molião (Arruda et al., 
2008), e no Cerro da Rocha Branca (Gomes, 1993). No 
Alentejo, estas ânforas encontram-se bem representa-
das no povoado de Mesas do Castelinho (Filipe, 2010), 
sendo igualmente atestada a sua presença na Rua do 
Sembrano em Beja (Grilo, 2007). Na fachada atlântica 
portuguesa, encontram-se apenas representadas em 
Lisboa (Carretero, 2004b, p. 428, fig. 1).

Em Chibanes, este tipo encontra-se representado 
por dois fragmentos que evidenciam o característico 
fabrico da Baía Gaditana (Estampa 4, n.º 43 e 44). A 
sua pasta é compacta, depurada e homogénea, de cor 
bege (10 YR 8/3). Os elementos não plásticos são 
frequentes, de pequena dimensão, constituídos por 
quartzos, calcites, micas, feldspatos, vacúolos alon-
gados e raros grãos ferruginosos (similar ao Grupo 
UA 16 definido por Mateo Corredor, 2014, p. 1079). 
Os exemplares desta morfologia terão chegado a 
Chibanes, tendo em conta o contexto estratigráfico, 
durante a Idade do Ferro, como atesta o fragmento 
CHIB.12/134 (Estampa 4, n.º 44); contudo, o outro 
fragmento identificado encontra-se bem integrado no 
período romano-republicano do sítio.

T-4.2.2.5. (tipo D de Pellicer) - As ânforas deste tipo 

caracterizam-se por um corpo cilíndrico alongado com 
cerca de um metro a um metro e dez de altura, ter-
minando num fundo em ogiva apontado delimitado 
por pequeno botão. O bocal é reentrante em relação ao 
corpo da ânfora, apresentando-se como um prolonga-
mento engrossado da parede do ombro, diferenciado 
apenas por uma canelura ou ressalto (Sáez Romero e 
Niveau de Villedary y Mariñas, 2016). As asas arran-
cam abaixo da curvatura do ombro e são de forma e 
secção circular. Em recente reavaliação crítica dos 
dados conhecidos, foram reconhecidas oito variantes 
dentro desta forma tendo em conta o perfil dos lábios 
(Niveau de Villedary y Mariñas, 2002, p. 237-239). 

Este contentor tem-se vindo a considerar nas últi-
mas décadas, como um dos tipos turdetanos clássicos. 
Identificado pela primeira vez pelo Professor Manuel 
Pellicer Catalán, na sua tipologia sobre as ânforas 
proto-históricas do baixo Guadalquivir, com base 
nas escavações do Cerro Macareno (Pellicer Catalán, 
1978, 1982; Pellicer Catalán, Escacena Carrasco e 
Bendala Galán, 1983). Pellicer Catalán inclui dentro 
do Tipo D, estes modelos anfóricos, que surgem nos 
níveis 14 a 1 do Cerro Macareno, com uma cronologia 
centrada entre os finais do século V a final do século 
II a.C. (Pellicer Catalán, 1978, p. 390). Esta proposta 
de Pellicer Catalán, seria complementada de seguida 
por Florido Navarro, que propõe, logo em 1984, uma 
nova classificação das ânforas pré-romanas da Ibéria 
meridional em função do perfil geral dos seus cor-
pos (Florido Navarro, 1984). Entre os quinze tipos 
apresentados, a forma D de Pellicer é enquadrada no 
seu tipo XI (Florido Navarro, 1984, p. 420). No tra-
balho monográfico de Joan Ramón Torres sobre as 
produções anfóricas fenício-púnicas, estes modelos 
são incluídos no seu tipo T-4.2.2.5. (Ramón Torres, 
1995). Ainda que posteriormente o mesmo autor 
tenha expressado as suas dúvidas acerca da filiação 
fenício-púnica destes contentores (Ramón Torres, 
2004, p. 194).

O estado atual dos conhecimentos permite susten-
tar, a existência de múltiplos focos de produção (Sáez 
Romero e Niveau de Villedary y Mariñas, 2016), 
nomeadamente uma produção interior, centrada 
no baixo vale do Guadalquivir (García Fernández e 
García Vargas, 2010, p. 118; García Vargas, Almeida e 
González Cesteros, 2011, p. 192), e outra costeira loca-
lizada na área da baía de Cádis (Niveau de Villedary y 
Mariñas, 2002). Não é ainda claro se as produções do 
extremo ocidente peninsular, que parecem reproduzir 
estes modelos, são de facto imitações ou apenas mode-
los similares que seguem linhas evolutivas comuns 
(Sousa e Pimenta, 2014). Voltaremos infra a esta ques-
tão quando nos debruçarmos sobre as produções de 
ânforas do vale do Tejo/Sado. 

A ampla cronologia destes contentores ficou defi-
nida desde cedo (Pellicer Catalán, 1978, p. 390). 
Recentes avanços da investigação, nomeadamente o 
estudo de sítios de cariz industrial na Baía Gaditana 
a par de espaços de necrópole permitiram docu-
mentar de forma sólida a sua perduração desde uma 
origem ainda algo incerta em meados do século IV 
a.C. até meados da segunda metade do século II a.C. 
(Sáez Romero e Niveau de Villedary y Mariñas, 
2016). Ainda que para os modelos produzidos no 
baixo Guadalquivir se encontre atestada uma maior 



240

sobrevivência até meados do século I a.C., atingindo 
mesmo, ainda que em percentagens reduzidas, o início 
do principado de Augusto (García Vargas, Almeida e 
González Cesteros, 2011, p. 194). 

Quanto aos produtos transportados por estes reci-
pientes, os dados não são claros. Entre os conteúdos 
propostos encontra-se o vinho ou mosto, tendo em 
conta os exemplares encontrados no Castillo de Doña 
Blanca/Las Cumbres em notável estado de preser-
vação associados a um lagar (Niveau de Villedary y 
Mariñas, 2002, p. 243). Mas igualmente o azeite, no 
caso dos contentores do Baixo Guadalquivir (García 
Fernández e García Vargas, 2010, p. 119). As salgas 
de peixe, tendo em conta a associação destes modelos 
a fábricas de preparados piscícolas (Arruda, 2006, p. 
396). E mesmo conteúdos sólidos, como as azeitonas 
(Niveau de Villedary y Mariñas, 2002, p. 243). 

A difusão comercial das ânforas do T-4.2.2.5. (tipo 
D de Pellicer) é significativa, encontrando-se bem ates-
tada no Baixo Guadalquivir, na área da Baía de Cádis, 
mas igualmente no Norte de África marroquino (Sáez 
Romero e Niveau de Villedary y Mariñas, 2016). No 
território português a sua presença é significativa 
ainda que tenha que ser matizada. Entenda-se, muitos 
dos materiais publicados e interpretados como deste 
tipo enquadram-se, como veremos mais à frente neste 
trabalho, em produções regionais, nomeadamente 
do vale do Tejo/Sado. As importações desta forma 
encontram-se porém bem documentadas na área de 
influência gaditana, como o Algarve, onde surgem: no 
Monte Molião (Arruda et al., 2008; Arruda e Sousa, 
2013); no Cerro da Rocha Branca (Gomes, 1993); em 
Faro (Arruda, Bargão e Sousa, 2005); em Tavira (Maia, 
2004; García Fernández, 2019); no Cerro do Cavaco 
(Candeias, 2015); e em Castro Marim (Arruda et al., 
2006). Sublinhe-se que no Castelo de Castro Marim a 
presença de exemplares deformados desta forma levou 
os investigadores a proporem uma eventual produção 
local, relacionada com a produção de preparados pis-
cícolas (Arruda, 2006, p. 396). Ao longo do Guadiana, 
estas ânforas encontram-se bem representadas em 
Mértola, assim como por um exemplar em Castelinhos 
dos Mouros, Alcoutim (García Fernández, 2019). No 
interior alentejano, estão atestados três exemplares 
de provável produção da área gaditana, no povoado 
de Mesas do Castelinho (Filipe, 2010, p. 63) e por um 
exemplar em Beja (Grilo, 2007). 

Na fachada atlântica a presença destas ânforas é bem 
mais tímida, sendo escassos os exemplares registados, 
e mesmo estes parecem ter alcançado o extremo oci-
dente em contextos já relacionados com a primeira fase 
da conquista militar romana. Contudo assinala-se a sua 

presença em Odemira, (García Fernández, 2019), no 
povoado de Almaraz, (Olaio, 2018), em Lisboa (Pimenta, 
2005) e Porto do Sabugueiro (García Fernández, 2019; 
Sousa et al., 2020). Acima do vale do Tejo, os dados são 
ainda mais escassos, sublinhando-se o vazio que apenas 
é interrompido na zona da Galiza, onde se encontram 
registados alguns exemplares importados, desta morfo-
logia (García Fernández, 2019).

O exemplar de bordo do T-4.2.2.5. (tipo D de 
Pellicer) proveniente de Chibanes corresponde às pro-
duções costeiras, evidenciando fabrico da área da Baía 
Gaditana (Estampa 4, n.º 45). A sua pasta é compacta 
depurada e homogénea, de cor bege (10 YR 8/4). Os 
elementos não plásticos são frequentes, de pequena 
dimensão, constituídos por quartzos, calcites, micas 
e feldspatos (similar ao Grupo UA 16 definido por 
Mateo Corredor, 2014, p. 1079). O perfil do seu lábio 
leva-nos a inseri-lo no tipo 1 proposto para esta tipo-
logia (Niveau de Villedary y Mariñas, 2002, p. 237). 
Ânforas Pellicer D com este tipo de lábio encontram-
-se atestadas em contextos bem datados de meados 
do século III a.C. do povoado de Las Cumbres, assim 
como em contextos funerários gaditanos (Niveau de 
Villedary y Mariñas, 2002). Infortunadamente a peça 
em questão foi recolhida nos níveis superficiais do 
sítio, no quadrado F-I/16-18, não sendo assim claro a 
que fase do sítio, corresponde esta importação. 

Tipo Castro Marim 1 - Esta ânfora, recentemente 
individualizada com base no estudo dos conjuntos 
anfóricos do sítio epónimo, caracteriza-se por um 
corpo cilíndrico e relativamente estreito com uma lar-
gura média de 26 cm. Apresenta bordos horizontais e 
voltados para o interior, encontrando-se separados do 
corpo por uma carena bem marcada (Bargão e Arruda, 
2014; Arruda et al., 2006). 

A sua cronologia ainda não é totalmente clara.
Contudo diversos sítios na região algarvia permitem 
sustentar uma datação entre meados do século II a.C. 
e os finais do século I a.C. parecendo surgir em clara 
evolução dos modelos do T-4.2.2.5. (tipo D de Pellicer). 

A sua presença no território português encontra-se 
bem atestada na região algarvia, em Castro Marim 
(Arruda et al., 2006), no Cerro do Cavaco - Tavira 
(Candeias, 2015), em Faro (Viegas, 2011) e no Monte 
Molião (Arruda e Sousa, 2013; Sousa, Alves e Pereira, 
2016). Para o restante território, os dados são parcos, 
apenas podendo-se registar a sua presença no vale do 
Tejo, na Alcáçova de Santarém (Bargão, 2014), em 
Lisboa (Pimenta, Mota e Baptista, 2021) e no Porto do 
Sabugueiro (Pimenta e Mendes, 2008).

O fragmento de bordo deste tipo presente em 
Chibanes, evidencia fabrico característico da baía 
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gaditana, tendo sido recolhido nos níveis de abandono 
do compartimento C10, correspondendo à ultima fase 
romano-republicana (Estampa 4, n.º 46).

T- 7.4.3.2. e 7.4.3.3. (MAÑÁ C2B) - As ânforas deste 
tipo caracterizam-se por um amplo bocal virado para o 
exterior, com complexos lábios moldurados. Esta sin-
gular morfologia é aliás pertinentemente descrita nos 
inícios do século XX por Marques da Costa tendo em 
conta os exemplares por ele exumados em Chibanes: “a 
boca e parte do colo em forma de pavilhão de corneta” 
(Costa, 1910, p. 65). O corpo evidencia uma mor-
fologia cilíndrica com cerca de um metro de altura, 
terminando num bico, normalmente oco, muito pro-
nunciado. As asas são anelares, de secção circular ou 
ovoide, arrancando da zona de transição entre o corpo 
e o colo (Ramon Torres, 1995; Garcia Vargas, 1998; 
Sáez Romero et al., 2016). 

Este modelo rompe com a tradição morfológica 
dos contentores do sul peninsular de tradição fení-
cio-púnica, reproduzindo diretamente o modelo das 
ânforas cartaginesas do Tipo 7.4.3.1. (Garcia Vargas, 
1998, p. 66). Ramon Torres reviu o estado da ques-
tão acerca da problemática da definição tipológica das 
ânforas Mañá C, no âmbito do seu estudo das ânforas 
fenício-púnicas do Mediterrâneo central e ocidental, 
tendo incluído no seu Grupo 7, subtipos 7.4.3.2. e 
Tipo 7.4.3.3., os modelos ocidentais deste contentor, 
conhecidos por Mañá C2b (Ramon Torres, 1995).

Os contentores do Tipo 7.4.3.2.-7.4.3.3. (Mañá C2B), 
durante muito tempo considerados como uma pro-
dução africana “neo-púnica”, encontra, no ocidente 
hispânico, concretamente na área da baía de Cádis 
(Cádis, Puerto Real, Puerto de Santa Maria e Campiña), 
um dos maiores focos produtores conhecidos, tal 
como nos tem vindo a demonstrar a investigação 
desenvolvida nas duas últimas décadas (Perdigones 
Moreno e Muñoz Vicente, 1988; Lagóstena Barrios, 
1996a; Lagóstena Barrios, 1996b; García Vargas, 
1998; Montero Fernández et al., 2004, p. 418, 420-421; 
Bernal Casasola e Lagóstena Barrios 2004, p. 86-88, 
figs. 71-73; Sáez Romero, 2008a; Sáez Romero et al., 
2016; Bernal Casasola et al., 2019).

No que diz respeito à sua cronologia, esta é normal-
mente compreendida entre o último terço do século II 
a.C. e a mudança da Era (Sáez Romero, 2008b; García 
Vargas e Sáez Romero, 2019). Contudo, dados con-
textuais de centros de consumo na fachada atlântica 
permitem comprovar o início da sua importação para 
o Ocidente ainda no terceiro quartel do século II a.C. 
(Pimenta, 2005 e 2007). 

Relativamente ao seu conteúdo(s), é consensual 
o uso das ânforas desta forma para o transporte de 

preparados piscícolas, quer, com base no amplo 
diâmetro dos seus bocais quer com base na antiga des-
coberta de tituli picti pintados sobre ânforas deste tipo 
provenientes da Fossa Aggeris e do Castro Pretório, em 
Roma (C.I.L. 4762 e C.I.L., XV, 4730) (Sáez Romero, 
2008b). A aduzir a esta leitura devemos ter presente 
os dados recentes da análise de conteúdos efetuada em 
diversos exemplares de Baelo Claudia, provenientes de 
um contexto bem datado de finais do século II a.C., 
que atestaram a presença de salsamenta, composta por 
troços de atum em salga (Bernal Casasola et al., 2007), 
assim como a associação de diversos exemplares desta 
morfologia a fábricas de salga, em Kuass, no Cerro del 
Mar e em diversas intervenções na cidade de Cádis 
(Lagóstena Barrios, 2001). Contudo, tendo em conta 
um exemplar encontrado intacto no naufrágio A de 
Dramont (Saint Raphael), contendo restos de azeito-
nas e um ramo de oliveira, e a recente publicação de 
um titulus pictus sobre uma ânfora deste tipo prove-
niente de Mesas de Asta (García Vargas, 1998, p. 68, 
fig. 79 D) em que é mencionado um conteúdo vinícola, 
leva a que se questione a entidade de um só conteúdo 
para estes contentores. 

Este tipo goza de uma ampla difusão comercial por 
todo o sul peninsular, costa marroquina, penetrando 
pelo Mediterrâneo e encontrando-se documentado 
na Península Itálica (Sáez Romero et al., 2016). Na 
fachada atlântica, a sua difusão é ampla desde a Galiza 
(González Ruibal, 2006) ao Algarve (Filipe, 2018), 
documentando de forma clara o papel do porto de 
Gades no apoio ao processo de conquista romana do 
extremo ocidente peninsular. 

O panorama da distribuição das ânforas deste tipo 
no território atual Português, apresentado recen-
temente (Filipe, 2018), permite observar a ampla 
distribuição desta forma e testemunhar os principais 
ritmos da sua comercialização. Apresenta uma larga 
difusão litoral, desde o vale do Guadiana ao vale do Rio 
Mondego, com algumas penetrações para o interior 
acompanhando as principais vias de entrada naturais. 
A concentração que a sua distribuição apresenta no 
vale do Tejo e Baixo Sado não deixa de ser expressiva, 
explicitando o papel que o grande centro portuário 
da foz do Tejo deve ter assumido na sua distribuição. 
Não posso deixar de salientar que o número de ânforas 
deste tipo identificado no Baixo Tejo, nomeadamente 
na Alcáçova de Santarém (Arruda e Almeida, 1998; 
Arruda, Viegas e Bargão, 2005), Chões de Alpompé 
(Diogo e Trindade, 1993-94; Pimenta e Arruda, 2014) 
e Lisboa (Pimenta, 2007; Filipe, 2018), apresenta uma 
representatividade que apenas encontra paralelos 
no extremo ocidente peninsular na distribuição das 
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ânforas vinárias itálicas.
Entre o conjunto de ânforas recolhidas em 

Chibanes, este tipo encontra-se documentado por 171 
fragmentos classificáveis após colagens exaustivas, 
correspondendo a um NMI de 72, o que equivale a 
86,7% das ânforas provenientes da Costa Sudoeste da 
Ulterior e a 20% do total da amostra exumada naquele 
sítio nas diversas campanhas iniciadas em 1996 
(Estampas 5 a 9). Destaca-se a presença de diversos 
exemplares que permitiram reconstituição parcial ou 
integral (Estampas 5 e 6). 

A análise macroscópica das pastas dos exemplares 
de Chibanes permitiu individualizar dois grupos de 
fabrico distintos: 

Grupo 1 – Caracteriza-se por uma pasta compacta, 
arenosa e bem depurada. A cor é amarelo-rosado 
(Mun. 5YR 7/6). Os elementos não plásticos são 
pouco abundantes e bem distribuídos, constituídos 
essencialmente por pequenos grãos de calcite, peque-
nos quartzos dispersos, alguns dos quais rolados, grãos 
carbonatados, elementos de cerâmica cozida, bem 
calibrada, e vacúolos alongados. As superfícies apre-
sentam-se alisadas, evidenciando uma tonalidade que 
varia entre o amarelado avermelhado (Mun. 10YR 
8/3) e o amarelo-claro (Mun. 10YR 8/4).

Grupo 2 - Caracteriza-se por uma pasta arenosa dura 
e bem depurada. A cor varia entre o bege (Mun. 2,5YR 
8/4), bege-rosado (Mun. 7,5YR 8/4) e o bege-esver-
deado (Mun. 5Y 8/1). Os elementos não plásticos são 
pouco abundantes, de pequena e média dimensão, bem 
distribuídos, e constituídos essencialmente por quart-
zos rolados, grãos ferruginosos, elementos de argila 
cozida e grãos carbonatados dispersos. As superfícies 
apresentam a tonalidade da pasta, e foram alisadas. 

Podemos identificar o nosso Grupo 1 com o Grupo 
UA 16 de Mateo Corredor e o nosso Grupo 2 com o 
UA 17-18 do mesmo investigador, ambos com pro-
veniência na baía gaditana (Mateo Corredor, 2014,  
p. 1079-1113). 

A análise do conjunto de ânforas Mañá C2b/ 
T-7.4.3.2.-7.4.3.3. de Chibanes merece ainda um 
comentário final. A sua ampla expressividade em 
ambas as fases romano-republicanas do sítio: 72 NMI, 
correspondendo a 19,2 % do total da amostra. Esta lei-
tura é significativa e pode ter uma explicação de índole 
cronológica, visto que detemos um registo claramente 
similar no vale do Tejo para sítios como Chões de 
Alpompé (Pimenta e Arruda, 2014); Santarém (Arruda 
e Almeida, 1998) ou Lisboa (Pimenta, 2007; Filipe, 
2018). Na alcáçova de Santarém, onde dispomos de 
dados contextuais mais consistentes, as ânforas Mañá 
C2b / T-7.4.3.2-T-7.4.3.3, são mesmo um dos tipos 

dominantes no registo arqueológico, sendo, segundo 
os autores que estudaram o sítio, o contentor por 
excelência destinado à comercialização dos preparados 
piscícolas aí recebidos durante o segundo e o terceiro 
quarteis do século I a.C., sendo que o volume de 
comercialização destas apenas é equiparável ao alcan-
çado de perto pelo da importação das ânforas vinárias 
itálicas (Arruda e Almeida, 1998; Arruda e Viegas, 
2014, p. 247-249). 

Não deixa de ser pertinente referir que uma leitura 
contrária foi registada para dois sítios tardo republica-
nos no vale do Tejo, o Alto dos Cacos, Almeirim e o 
Monte dos Castelinhos, Vila Franca de Xira (Almeida 
e Pimenta, 2018; Pimenta, no prelo), sobressaindo aí 
a pouca expressividade dos contentores Mañá C2b no 
conjunto das importações. Em ambos as estações essa 
leitura tem vindo a ser interpretada como uma especi-
ficidade que se prende com uma cronologia centrada 
já na segunda metade do século I a.C., mas igualmente 
por questões de abastecimento. Tendo em conta esta 
leitura, é pertinente recordar os dados arqueológicos 
referentes à distribuição dos modelos anfóricos da 
segunda metade do século I a.C. da Baía Gaditana, que 
levaram a sustentar a hipótese de existirem distintos 
mercados e canais de distribuição para as Dressel 1C 
e Mañá C2b / T-7.4.3.2-T-7.4.3. e para os modelos 
ovoides (García Vargas e Sáez Romero, 2019, p. 113). 

Devemos ainda reter ao facto de nas camadas 
superiores, correspondentes à 2ª fase da ocupação 
romano-republicana (Chibanes IIIB) a frequência da 
forma Maña C2b ronda os 40%, enquanto em Chibanes 
IIIA é de ca. 12%.

DRESSEL 1 (COSTA DA ULTERIOR) - A exis-
tência de uma produção provincial, hispânica, 
reproduzindo os típicos modelos das ânforas viná-
rias itálicas da forma 1 de Dressel na costa da Ulterior, 
nomeadamente na baía de Cádis e de Algeciras, assim 
como, no baixo vale do Guadalquivir encontra-se bem 
documentada (García Vargas et al., 2016). Este fenó-
meno de reprodução dos protótipos itálicos deve ser 
considerado como um primeiro momento do longo 
processo de “romanização” dos contentores de trans-
porte dos produtos agrícolas e de derivados marinhos 
que ocorre na Hispania durante a época tardo-repu-
blicana. Este fenómeno ocorre em áreas com uma 
tradição já secular de produção de ânforas, podendo 
estas imitações ter procurado tirar partido do amplo 
sucesso do vinho itálico e da ”imagem de marca” dos 
seus contentores (Fabião, 1998, p. 178). Porém não é 
de excluir estarmos perante uma produção relacionada 
com necessidades de abastecimentos locais dos con-
tingentes militares itálicos em campanha. A presença 
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das primeiras importações de Dressel 1 de produção 
da Costa Sudoeste da Ulterior, nomeadamente da Baía 
Gaditana, encontra-se bem documentada em Lisboa, 
em contextos do terceiro quartel do século II a.C., 
surgindo estas a par dos modelos greco-itálicos com a 
mesma proveniência (Pimenta, 2005). 

Desde as primeiras descobertas destes modelos, 
levantou-se a questão em torno dos conteúdos que 
estes contentores transportariam. A escavação de 
uma área fabril da cidade de Baelo Claudia, com rele-
vantes contextos tardo republicanos veio esclarecer 
essa questão. Aí, em um nível bem datado de finais 
do século II a.C., identificaram-se ânforas completas 
deste tipo, que permitiram as primeiras evidências de 
paleoconteúdos: utilização das ânforas Dressel 1 da 
Costa da Ulterior no transporte de conservas piscícolas 
(Bernal Casasola et al., 2003). 

Ainda que disponhamos de poucos dados para 
aferir a real importância da comercialização des-
tes modelos provinciais de Dressel 1, a presença de 
exemplares em sítios interiores, como por exem-
plo La Loba- Córdova (Benquet e Olmer, 2002) e 
Cerro de la Atalaya – Jaén (Barba Colmenero et al., 
2016) e em locais do território atualmente português 
como Lisboa (Filipe, 2018), Monte dos Castelinhos 
(Pimenta, no prelo), Santarém (Arruda e Almeida, 
1999, p. 715), Chões de Alpompé (Pimenta e Arruda, 
2014), Mesas do Castelinho (Fabião e Guerra, 1994, 
p. 280, fig. 7, n.º 3), Monte Molião – Lagos (Sousa, 
Alves e Pereira, 2016), Faro (Viegas, 2011) e Castro 
Marim (Viegas, 2011), levam a que se reavalie a 
importância da sua produção e comercialização.

Em Chibanes foi apenas possível classificar 2 frag-
mento de asa desta forma com pastas do Grupo 1 
correspondendo a 1 NMI e a 0,3% da totalidade do 
conjunto exumado (Estampa 4, n.º 47). Esta forma 
encontra-se apenas atestada na fase Chibanes IIIB.

OVOIDE GADITANA - Para além de um caracte-
rístico corpo ovoide, e fundos curtos e ocos, as ânforas 
integráveis neste tipo apresentam bordos maciços 
e curtos (tal como os seus colos e fundos), mas com 
indícios de um desenho ligeiramente aberto para o 
exterior, antecedendo os perfis mais moldurados que 
surgirão com as morfologias dos tipos 7-11 de Dressel 
(García Vargas e López Rosendo, 2008).

A forma que tem vindo a ser designada como 
“ovoide gaditana”, encontra-se definida há já mais 
de duas décadas (García Vargas, 1996). Contudo, a 
raridade de exemplares bem preservados e da sua asso-
ciação a contextos cronológicos seguros, tem impedido 
uma caracterização mais precisa deste tipo, apesar das 
últimas tentativas feitas nessa direção (García Vargas, 

1998; García Vargas, Almeida, e González Cesteros, 
2011; García Vargas e Sáez Romero, 2019).

Este modelo insere-se no primeiro “grupo” de ânfo-
ras de tipologia romana “com personalidade propria” da 
costa da Ulterior, surgido na primeira metade do século 
I a.C. e com maior visibilidade a partir do segundo 
quartel dessa centúria. A sua produção na área da 
baía gaditana é hoje uma realidade bem documen-
tada, sendo conhecida em várias olarias, a maior parte 
resultante de prospeção (Lagóstena Barrios, 1996a; 
Lagóstena Barrios, 1996b; García Vargas 1998), recor-
rentemente associadas a reproduções de tipos itálicos 
Dressel 1C e outras formas hispânicas romanizadas 
como as Dressel 12 e Ovoide 1 Gaditana. 

A sua difusão peninsular ainda é mal conhecida, pelo 
que são muitas vezes confundidas com os exemplares 
da família das Dressel 7/11. No território português 
são parcos os dados sobre a sua presença (para uma 
análise recente da sua dispersão ver Filipe, 2018, p. 
268-269), encontrando-se presente normalmente em 
sítios com cariz militar ou militarizados, em contex-
tos do segundo terço do século I a.C. Destacam-se os 
dados disponíveis para Santarém (Arruda, Viegas e 
Bargão, 2005), Alto dos Cacos (Almeida e Pimenta, 
2018), Monte dos Castelinhos (Pimenta, no prelo), 
o Castelo da Lousa (Morais, 2010), a Rocha da Mina 
(Mataloto, Williams e Roque, 2016) e as Mesas do 
Castelinho (Parreira, 2009). 

Em Chibanes foi apenas possível classificar 1 
bordo e 2 fragmentos de asa de ânfora desta forma 
com pastas do Grupo 1 correspondendo a 1 NMI, 
0,3% da totalidade do conjunto exumado (Estampa 
4, n.º 48 a 50). Apesar de recentemente ter sido pro-
duzido uma interessante proposta de tipologia para 
estes modelos ovoides de produção gaditana (García 
Vargas e Sáez Romero, 2019), o estado de fragmen-
tação do material recolhido em Chibanes impede 
uma análise mais fina. Esta forma encontra-se repre-
sentada na Fase IIIB.

6 . Ânforas da Ulterior/ 
Vale do Guadalquivir

As produções ovoides tardo-republicanas do 
Guadalquivir encontram-se ausentes da primeira fase 
romano-republicana de Chibanes, Fase IIIA, encon-
trando-se apenas atestada na fase IIIB, sendo, mesmo 
assim, pouco expressivas (2% do total de NMI). Esta 
parca representatividade ganha maior evidência se a 
compararmos com a representatividade das produ-
ções do Guadalquivir em sítios do vale do Tejo como 
a Alcáçova de Santarém (Almeida, 2008) o Alto dos 
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Cacos (Almeida e Pimenta, 2018), ou o Monte dos 
Castelinhos (Pimenta, no prelo). Esta leitura encontra-
-se de acordo com a proposta de cronologia para a fase 
de abandono de Chibanes, sendo importante reter que 
os contentores ovoides do Guadalquivir têm vindo a ser 
interpretados como fazendo parte integrante da rede de 
produtos/abastecimento destinada aos destacamentos 
militares, iniciando-se a sua difusão no pretorado de 
César na Ulterior, mas que se acentua de forma marcada 
ao longo da segunda metade do século I a.C. (Almeida, 
2008, p. 282).

OVOIDE 1 GUADALQUIVIR - Estas ânforas pos-
suem bordo amendoado, ovalado ou em fita, sendo a 
ligação ao colo marcada por uma moldura ou ressalto 
muito saliente, que constitui um dos elementos carac-
terizadores deste tipo. O colo é curto de perfil cilíndrico 
ou bitroncocónico, do qual arrancam duas asas peque-
nas com estrias. O corpo é ovoide terminando num 
fundo pouco destacado que pode ser oco ou maciço 
(Fabião, 1989). 

Este tipo é o modelo ovoide do Guadalquivir melhor 
caracterizado, sendo o mais reconhecido e um dos 
mais antigos dentro da “família” de contentores desta 
região (González Cesteros, Almeida e García Vargas, 
2016). Individualizado como tipo autónomo com o 
estudo monográfico sobre as ânforas do acampamento 
romano da Lomba do Canho (Arganil), foi então 
denominado como Classe 67 (Fabião, 1989, p. 65-73). 
A consequente identificação de exemplares e paralelos 
em outros contextos e círculos, peninsulares e mediter-
rânicos, provocou um amplo e rápido estímulo graças 
em grande parte aos estudos de J. Molina Vidal (1995, 
1997), consolidando-se como tipo específico, desig-
nando-o como Lomba do Canho 67. O estudo dos 
contextos tardo republicanos de Santarém, nomeada-
mente da monografia em torno das ânforas do vale do 
Guadalquivir, sistematizou a investigação acerca destes 
contentores, propondo uma origem formal destes em 
formas apulas Baldacci 1C, bem como noutros tipos 
médio-adriáticos do Piceno, datados entre os finais do 
século II e 30 a.C. (Almeida, 2008, p. 70). Este trabalho 
introduziu a designação de Tipo Ovoide 1, na lógica de 
uma sistematização de carácter regional das ânforas do 
baixo-Guadalquivir (Almeida, 2008; Almeida, 2010). 

Uma das questões ainda em aberto acerca deste tipo 
é a do seu conteúdo. Num primeiro momento foi pro-
posto o transporte de conteúdos piscícolas (Fabião, 
1989, p. 66-68), seguindo-se a de um carácter poliva-
lente (Fabião, 2001, p. 673). Se em relação à produção 
desta morfologia nas olarias da costa da Ulterior, a forma 
dos seus bordos mais aberta incita a pensar num con-
tentor para preparados piscícolas, para as produções do 

Guadalquivir, o azeite ou o vinho, mas sobretudo o pri-
meiro, foram avançados como hipotéticos conteúdos 
(García Vargas, Almeida e González Cesteros 2011, p. 
214-216). A própria morfologia destas ânforas, de simi-
litudes evidentes com as ânforas itálicas meridionais e 
médio-adriáticas, faz pensar no azeite, um produto 
abundante no vale do Guadalquivir, de cuja exporta-
ção esta ânfora poderia ter constituído um primeiro 
contentor (Almeida, 2008, p. 194-195 e p. 287; García 
Vargas, Almeida e González Cesteros, 2011, p. 214). 

No que diz respeito à sua cronologia, está enqua-
drada entre o início do segundo quartel e o início do 
último quartel do século I a.C. (González Cesteros, 
Almeida e García Vargas, 2016; Garcia Vargas et al., 
2019), momento em que se observa o seu rápido desa-
parecimento nos sítios de consumo. O período de 
máxima difusão comercial situa-se no terceiro quartel 
do século I a.C., tal como se pode deduzir da sua expor-
tação na Península Ibérica (Almeida, 2008, p. 82). 

Os dados disponíveis para a Península Ibérica confir-
mam uma importante difusão do tipo Ovoide 1 entre 
60-20 a.C., desde a Ulterior ocidental ao quadrante 
noroeste da Citerior, com especial profusão desde a bacia 
do Guadiana à Gallaecia, em destinos com clara natureza 
militar ou em contextos civis militarizados, sem que 
sejam muitos os sítios que revelem importações deste 
tipo em número significativo (Almeida, 2008; Filipe, 
2018, p. 271-272). Fora da Península Ibérica a sua difu-
são é ampla, alcançando as margens do Mediterrâneo, 
especialmente a França (Fréjus), a Ligúria e a costa ita-
liana tirrénica (Almeida, 2008, p. 72-76). 

Entre os vários tipos de ânforas ovoides produzidos 
no vale do Guadalquivir, encontram-se representados 
em Chibanes apenas as ânforas do tipo Ovoide 1, tam-
bém denominadas Classe 67, Lomba do Canho 67. O 
seu número ascende a 13 fragmentos classificáveis, cor-
respondendo a um NMI de 5 indivíduos, 1,3% do total 
(Estampa 10).

7. Ânforas da Citerior/ Ilha de Ibiza

Ainda que a presença de importações atestando 
a existência de relações comerciais entre o ocidente 
peninsular e as ilhas Baleares esteja documentada para 
cronologias pré-romanas, nomeadamente por um 
exemplar proveniente de Mértola, classificado como 
T-8.1.3.1. (Hourcade, Lopes e Labarthe, 2003, p. 199), 
e por um outro da Foz do rio Arade, enquadrado pelos 
autores no tipo PE 13 (T-1.3.2.3.) (Alves, Diogo e 
Cardoso, 2001, fig. 2, nº 4), os dados são assinalavel-
mente escassos, quer para o período sidérico, quer para 
o período romano republicano (Filipe, 2018, p. 293).
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T- 8.1.3.2. (PE 17) - Este tipo de ânfora caracteriza-
-se por um alto e singular corpo bicónico com cerca 
de um metro e catorze, a um metro e dezassete de 
altura, terminando num fundo oco. A sua superfície 
externa é pautada por caneluras que lhe conferem um 
aspeto próprio, estando estas marcadas desde a zona 
das asas ao fundo. O bordo é vertical e inclinado, com 
o lábio arredondado na parte superior, destacando-se 
do colo por um ressalto. As asas arrancam a meio de 
um extenso colo, sendo em forma de anel comple-
tamente circular (Ramón Torres, 1991, p. 110-111; 
Ramón Torres, 1995, p. 224).

Os contentores do T-8.1.3.2./PE 17 foram pro-
duzidos na ilha de Ibiza ao longo de todo o século 
II a.C. até meados do século I a.C., encontrando-se 
bem atestados em contextos peninsulares datados do 
período Sertoriano (Ramón Torres, 2016; Ribera i 
Lacomba, 2014). Destinar-se-iam ao transporte e 
exportação do afamado vinho ebusitano e, estando 
este conteúdo documentado pela presença de vestí-
gios de revestimento resinoso no seu interior, pela 
presença de grainhas de uva em algumas ânforas 
deste tipo no naufrágio junto à Ilha de Conills, nas 
Baleares. Podendo acrescentar-se a esta interpretação 
a existência de algumas marcas sobre as asas que se 
inspiram nas ânforas ródias (Ramón Torres, 1995, 
p. 265). 

As ânforas desta forma correspondem a um 
modelo de sucesso das produções púnico-ebusitanas, 
com ampla presença em todo o sudeste da Península 
Ibérica, mas igualmente no Norte de África argelino 
e marroquino, alcançando uma ampla difusão pelo 
mediterrâneo, estando presentes no sul da península 
itálica, por exemplo em Pompeia (Mateo Corredor, 
2016). No território atual português a sua presença é 
rara, encontrando-se apenas atestado por um exem-
plar proveniente do Castelo de São Jorge, Lisboa, 
(Pimenta, 2005; Filipe, 2018).

O exemplar de Chibanes afigura-se assim como 
de grande interesse, por inserir-se num contexto 
pouco usual de importação de produtos baleares 
para o extremo ocidente (Estampa 4, n.º 39). O frag-
mento de bocal, CHIB 03/1863 é proveniente da 
camada superficial. Evidencia uma pasta homogé-
nea, contudo não isenta de porosidades, revelando 
uma cozedura forte. Os elementos não plásticos são 
escassos e de pequena dimensão, identificando-se 
elementos de cal, e pequenos grãos ferruginosos, de 
caliça assim como a presença de micas prateadas finas 
(moscovites). A tonalidade é castanha muito clara (5 
YR 6/6). Similar ao Grupo UA8 definido por Mateo 
Corredor (2014, p. 1041).

8. Ânforas da Ulterior 
Ocidental/ Lusitânia

A existência de uma produção de ânforas de tipologia 
pré-romana no vale do Tejo foi inicialmente proposta 
com base nos dados das escavações da Alcáçova de 
Santarém (Arruda, 1999-2000), sendo esta tese refor-
çada com o estudo do conjunto anfórico republicano 
do Castelo de São Jorge, em Lisboa (Pimenta, 2005) 
e consolidada para a Idade do Ferro com o estudo 
monográfico das escavações arqueológicas realizadas 
na Rua dos Correeiros, em Lisboa (Sousa, 2014). 

De facto, com o estudo da estratigrafia e das asso-
ciações materiais associadas aos primeiros momentos 
da presença romana em Olisipo, constatou-se que a par 
dos inúmeros contentores de proveniência exógena 
coexistiam algumas ânforas de morfologia indígena, 
herdeiras de uma longa tradição do mundo fenício-
-púnico e que evidenciavam pastas características do 
vale do Tejo. A análise quantitativa permitia veri-
ficar que a sua representatividade era significativa, 
rondando os 11% do material em contextos, ainda 
que não ultrapassando os 5% do conjunto exumado, 
tendo em conta a totalidade do material recolhido 
(Pimenta, 2005). Os contentores que se inseriam 
nesta tipologia pareciam circunscrever-se morfologi-
camente a formas evolucionadas afins ao Tipo D de 
Pellicer e ao Tipo Mañá A4, datáveis já de cronologia 
romano-republicana. 

O estudo monográfico, sobre a ocupação pré-
-romana da Rua dos Correiros em Lisboa permitiu 
constatar que a produção anfórica da foz do estuário 
do Tejo era mais complexa do que se admitia até então, 
e que tinha raízes mais recuadas na segunda metade do 
primeiro milénio a.C. (Sousa, 2014). 

O crescimento dos dados disponíveis acerca do 
povoamento da Idade do Ferro no baixo vale do Tejo, 
tendo por base extensos trabalhos de prospeções e 
escavações arqueológicas, veio aumentar e complexi-
ficar os dados sobre as produções anfóricas da Idade do 
Ferro (Pimenta e Mendes, 2008 e 2010-2011; Arruda 
et al., 2014 e 2017a,b; Olaio, 2018) 

Considerando o aumento significativo da infor-
mação existente, foi desenvolvida recentemente uma 
proposta tipológica autónoma para as produções 
regionais de ânforas pré-romanas do estuário do Tejo, 
estruturada em sete tipos distintos que se mantém de 
forma clara até ao período romano republicano (Sousa 
e Pimenta, 2014). Esta proposta, de uma produção 
regional, tem vindo a comprovar-se e consolidar-se 
com dados de análises arqueométricas, realizadas por 
duas equipas independentes e que vieram dar razão à 
tese proposta (García Fernández, 2019; Sousa et al., 
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2020; Moreno Megías et al., 2020).
Em concreto, os estudos dos conjuntos artefactuais 

da Idade do Ferro, nesta região, tentaram durante 
muito tempo enquadrar as morfologias de ânforas 
aqui recolhidas com base nas tipologias propostas 
para o Mediterrâneo central e para o sul peninsular, 
(Ramón Torres, 1995). Esta relação, muitas vezes 
forçada, deu azo à identificação de tipos infrequen-
tes entre os conjuntos da região que dificilmente 
se podia interpretar de forma coerente, tendo em 
conta as redes de circulação e de distribuição destes 
contentores (Sousa, 2014). A maior parte destas clas-
sificações tinham por base as similitudes morfológicas 
dos modelos e ignoravam outros aspetos relevantes, 
como a escala dos recipientes e acima de tudo as carac-
terísticas macroscópicas das suas pastas. 

A recente reavaliação e estudo dos conjuntos exuma-
dos em diversos pontos do vale do Tejo, tem permitido 
constatar que a maioria das ânforas da Idade do Ferro 
aqui recolhidas correspondem a produções regionais 
(Sousa, 2017). Embora se reconheça que estas denotam 
certas características morfológicas comuns aos tipos da 
área mediterrânica e nomeadamente da área do mundo 
Turdetano ou da Baía Gaditana (Tipos Mañá Pascual 
A4; Tiñosa, B/C e D de Pellicer), tal não parece resul-
tar de fortes e constantes contactos supra regionais. De 
facto, as importações destas macrorregiões ao longo da 
Idade do Ferro são assaz escassas (Sousa et al., 2020; 
Garcia Fernández, 2019). Pode-se porém encontrar 
explicação para essas semelhanças com a existência 
de linhas evolutivas similares partindo dos mesmos 
modelos do mundo fenício, especificamente das ânfo-
ras do T. 10.1.2.1. (Sousa, Pimenta e Arruda, no prelo). 

A produção anfórica no Baixo-Tejo começa em 
momentos relativamente antigos da Idade do Ferro, 
pelo menos desde o século VII e encontra-se pro-
vavelmente relacionada com a fixação de grupos 
fenício-ocidentais na região. Em concreto, a pri-
meira morfologia fabricada (Tipo 1 do estuário do 
Tejo) reproduz os modelos existentes no sul penin-
sular: os Tipos 10.1.1.1 e 10.1.2.1 de Ramón Torres 
(1995). Contudo, desde estas primeiras produções, os 
modelos centro atlânticos exibem algumas caracte-
rísticas distintas, em concreto o amplo diâmetro dos 
seus bocais, característica essa que será definidora dos 
modelos anfóricos mais tardios. 

Apesar da proposta tipológica para as produções 
anfóricas pré-romanas do extremo ocidente penin-
sular se centrar no Baixo-Tejo, desde cedo deixou-se 
bem claro que a mesma se deveria estender ao vale 
do Sado (Sousa e Pimenta, 2014, p. 314). Contudo a 

escassez de dados disponíveis, impede de momento de 
percecionar se teremos ou não um quadro evolutivo 
similar. Apesar de nunca se ter publicado de forma 
esclarecedora, existem indícios de se terem detetado 
vestígios de um forno que teria produzido ânforas 
afins à forma Mañá-Pascual A4 na área urbana de 
Alcácer do Sal (Diogo e Faria, 1990). A existência desta 
estrutura produtiva foi apresentada por A. D. Diogo, 
em 1990, nas IV Jornadas Arqueológicas da Associação 
dos Arqueólogos Portugueses, mas infelizmente não 
publicada nas respetivas actas (Diogo et al., 1990). 
Alguns dados provenientes de escavações no antigo 
povoado de Alcácer do Sal vêm igualmente atestar a 
existência de produções anfóricas de tipologia pré-ro-
mana de cariz regional. É o caso dos dados da Travessa 
do Rato, onde foram identificados fabricos de produ-
ção sadina (Sousa e Pimenta, 2014) e os dados da área 
do Castelo. Em concreto, na análise que se pode fazer 
de um vasto conjunto de ânforas recolhido na área do 
Castelo de Alcácer do Sal, identificou-se um fragmento 
de bocal e três asas que evidenciam pastas idênticas às 
ora identificadas em Chibanes (Pimenta, Sepúlveda e 
Ferreira, 2015). Tendo em conta a morfologia do bocal 
aí recuperado foi proposto uma classificação deste 
modelo como uma Mañá Pascual A4 evolucionada. 

Ainda para a região da península de Setúbal, os 
dados da escavação da Lapa do Fumo, Sesimbra, recen-
temente reavaliados (Arruda e Cardoso, 2013), vieram 
trazer a público algumas ânforas de produção regional 
bem preservadas, evidenciando alguns dos exemplares 
grande semelhança com os materiais encontrados no 
povoado de Chibanes.

Por outro lado, na cidade de Lisboa, quer na área 
do Castelo quer na Baixa Pombalina, conhecem-se 
algumas evidências que permitem sustentar a produ-
ção cerâmica, nomeadamente de ânforas (Sousa, 2014; 
Antunes, Oliveira e Manso, 2020). Contudo, estas 
evidências reportam-se a meados do século V e ao IV 
a.C. Para a fase a que nos reportamos, os dados são 
assaz escassos, sendo as evidências de olarias romanas 
apenas conhecidas a partir, de meados do século I d.C., 
acompanhando aliás o emergir das industrias de pre-
parados piscícolas na foz do rio (Raposo, 2017). 

Entre as produções de Chibanes que se enquadram 
na tipologia pré-romana ou de tradição do vale do 
Tejo/Sado, identificámos 544 fragmentos classifi-
cáveis, tendo-se identificado dois grupos de pastas 
provavelmente de proveniência regional. Esperamos 
em breve podermo-nos deter de forma mais circuns-
tanciada sobre estes grupos de fabrico com um quadro 
mais vasto de análises comparativas que nos elucidem 
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sobre a sua real proveniência. Neste momento, e tendo 
em conta os paralelismos com a bem conhecida produ-
ção de ânforas da Época Romana Alto-Imperial, mas 
também com o fabrico destes contentores em Época 
Tardo-republicana, o qual se encontra bem atestado 
em Lisboa (Pimenta, 2005) e no sítio de Monte dos 
Castelinhos, em Vila Franca de Xira (Pimenta, 2017), 
apenas se aponta a hipótese do seu cariz regional. 

Grupo 1 – Caracteriza-se por uma pasta compacta, 
bem depurada de fratura regular. A cor varia entre o 
castanho avermelhado (Mun. 10YR 7/4) e os alaranja-
dos (Mun. 5 YR 6/6). Os elementos não plásticos são 
pouco abundantes e bem distribuídos, constituídos 
essencialmente por moscovites de pequena dimen-
são, raros elementos de biototes, abundantes calcites, 
quartzos rolados, elementos de cerâmica cozida e 
vacúolos alongados. As superfícies apresentam-se ali-
sadas do tom da pasta ou com vestígios de uma aguada 
de tom acastanhado. Este grupo encontra-se docu-
mentado por 320 fragmentos, correspondendo a 59% 
das ânforas da Ulterior/Lusitânia. 

Grupo 2 – Pasta medianamente compacta, pouco 
depurada e ligeiramente porosa. A tonalidade varia 
entre o laranja (Mun. 2.5YR 5/3) e o rosa (Mun. 2.5YR 
5/4). Os elementos não plásticos são abundantes e bem 
distribuídos, constituídos essencialmente por mosco-
vite, abundantes calcites, quartzos rolados, elementos 
de cerâmica cozida, elementos ferruginosos e vacúo-
los alongados. As superfícies apresentam-se alisadas 
do tom da pasta ou com vestígios de uma aguada de 
tom avermelhado. Este grupo encontra-se documen-
tado por 224 fragmentos, correspondendo a 41% das 
ânforas da Ulterior/Lusitânia.

Estão presentes exemplares que morfologicamente 
se inserem nos Tipo 3, 4, 6 e 7 das produções pré-ro-
manas do estuário do Tejo/Sado (Sousa e Pimenta, 
2014). Porém, outros modelos de ânfora encontram-se 
atestados, evidenciando algumas características espe-
cíficas, que não estão representados nesta proposta 
tipológica. No atual estado dos nossos conhecimentos 
sobre estes contentores, opta-se por isolar estas formas 
atribuindo-lhes um novo número, sequencial à pro-
posta de Sousa e Pimenta, 2014. 

O tipo 3 – corresponde a ânforas de corpo ovalado, 
com bordo alto, de tendencial vertical na sua super-
fície externa, e bastante engrossado internamente, 
estando bem separado da parede (Sousa e Pimenta, 
2014, p. 306). Apresentam diâmetros de bordo bas-
tante amplos, variando entre os 15 e os 17 mm. Até 
ao momento, todos os exemplares que integram este 
tipo formal exibiam perfis pouco conservados, não 

possibilitando acrescentar outros detalhes formais ao 
nível das características do corpo das peças. 

Esta morfologia encontra-se amplamente difun-
dida ao longo do Estuário do Tejo, sendo identificada 
em Lisboa no alto da Colina do Castelo de São Jorge 
(Sousa, 2014, p. 95), na Sé de Lisboa (Arruda, 1999-
2000), na Casa dos Bicos (Pimenta, Sousa e Amaro 
2015, p. 174), na Travessa do Chafariz d’El Rei (Filipe, 
Calado e Leitão, 2014), na Rua do Recolhimento/Beco 
do Leão (Sousa e Pinto, 2016) e na Rua da Madalena 
(Sousa, Sarrazola e Simão, 2016); em Almada, na 
Quinta do Almaraz onde se contabiliza cerca de uma 
centena de ânforas que podem integrar esta morfologia 
(Olaio, 2015, 2018); em Cascais, em Freiria (Cardoso 
e Encarnação, 2013); na Amadora, nos povoados 
de Moinho da Atalaia, Baútas, no Casal de Vila Chã 
Sul, e em Fiat-Alfragide (Sousa, 2014); em Oeiras, 
em Gamelas 3 (Cardoso e Tavares da Silva, 2012) e 
Leião (Cardoso et al., 2010-2011); em Sintra, em Santa 
Eufémia e na Serra de Sintra (Sousa, 2014); em Cascais, 
no Espigão das Ruivas (Encarnação e Cardoso, 2017); 
no Cabeço Guião, no Cartaxo (Arruda et al., 2017b); no 
Alto dos Cacos, Almeirim (Sousa et al., 2016/2017); e 
no Alto do Castelo, Alpiarça (Arruda et al., 2014).

O início da sua produção parece centrar-se em 
torno do séc. V a.C., dada a sua presença na Rua dos 
Correeiros; o limite superior da sua cronologia tem 
vindo a ser situado num momento anterior a meados 
do séc. II a.C., uma vez que não incorporava os con-
textos de cronologia republicana conhecidos nesta área 
geográfica (Sousa e Pimenta, 2014, p. 306).

Os dados da estratigrafia de Chibanes acrescen-
tam algumas novas contribuições a este panorama. 
Encontrando-se alguns exemplares que podemos 
atribuir a modelos deste tipo, em camadas da fase pré-
-romana do sítio, caso dos exemplares CHIB.99/177, 
CHIB.97/1004, CHIB.17/446 (Estampa 11, n.º 119, 
121 e 125), mas na sua maioria deparamo-nos com 
exemplares relativamente bem preservados desta 
morfologia que nos surgem em níveis bem definidos, 
associados a ambas as fases romano-republicanas, 
Fases IIIA e IIIB (Estampa 11, n.º 120, 122 a 124, 126 
e 127). Destaca-se, entre as ânforas deste Tipo 3, um 
exemplar fragmentado in situ, exumado no interior 
do compartimento D3, correspondendo à primeira 
fase romana republicana de Chibanes (CHIB.17/633). 
Individualiza-se como uma ânfora de bordo alto, de 
tendencial vertical na sua superfície externa e lábio 
arredondado. O colo é troncocónico evoluindo sua-
vemente para um corpo cilíndrico, com cerca de 65 
centímetros de altura. Da zona de transição para o 
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corpo, arrancam duas asas de rolo de secção circular, 
bem destacadas. O fundo é cónico, não sendo claro se 
terminaria em botão ou com bico destacado, como 
alguns dos exemplares que apresentamos na Estampa 
12, visto que se encontra fragmentado. Este exemplar 
tem ainda a particularidade de preservar no seu inte-
rior e aderente à sua superfície restos do seu conteúdo. 
Estes elementos que ainda se encontram em estudo 
correspondem a restos de escamas de peixe, podendo, 
assim, ser indicativos de um provável conteúdo à base 
de pescado. Voltaremos mais à frente a esta questão. 

As ânforas deste Tipo 3 de Chibanes merece-nos 
ainda um breve comentário. Encontram-se represen-
tadas por 15 exemplares, correspondendo a 13 NMI, 
a 1,8% da amostra e a 3,5% do total de NMI. Tendo 
em conta os dados de que dispomos sobre este tipo 
de ânforas, sua morfologia e difusão, os exemplares 
recolhidos em Chibanes parecem-nos modelos 
evoluídos desta forma que, apesar de aqui chegarem 
ainda na fase pré-romana, alcançam os últimos 
momentos da ocupação romano-republicana datada 
já do século I a.C. 

O tipo 4 - foi recentemente melhor definido a par-
tir de um exemplar bem preservado proveniente do 
povoado do Cabeço Guião, Cartaxo (Arruda et al., 
2017b, p. 337, Fig. 15, n.º 1862). Trata-se de uma 
ânfora de grande dimensão, com cerca de 90 centí-
metros de altura e morfologia troncocónica. O bocal 
é vertical, curto e reentrante, sendo os lábios engros-
sados, podendo o espessamento localizar-se quer na 
área interna quer na área externa, apresentando um 
diâmetro amplo, compreendido entre os 12 e os 19 cm. 
O colo é alto e ovoide, encontrando-se demarcado do 
corpo por uma carena bem evidenciada de onde arran-
cam as asas de rolo. Estas são amplas e evidenciam uma 
característica depressão longitudinal. O fundo é cónico 
de tendência ogival. 

Esta morfologia parece surgir ainda durante o séc. 
V a.C., dada a sua presença na Rua dos Correeiros, em 
Lisboa (Sousa, 2014). No entanto, estes exemplares 
mais antigos têm o ombro mais descaído, lembrando 
ainda, de certa forma, os tipos anfóricos do período 
orientalizante. A forma parece evoluir, nas centúrias 
seguintes, adquirindo o bordo e o ombro uma tendên-
cia cada vez mais horizontal. Com efeito, na Rua de 
São João da Praça (Pimenta, Calado e Leitão, 2005), 
também em Lisboa, ânforas com estas características 
surgem em níveis datados em torno do séc. III a.C. e, 
no Castelo de São Jorge, encontram-se ainda associa-
das a materiais romanos da segunda metade do séc. II 
a.C. (Pimenta, Mota e Baptista, 2021).

Trata-se de uma forma bem conhecida no mundo 
da Idade do Ferro do Estuário do Tejo, estando 
identificada em Lisboa - Rua dos Correeiros (Sousa, 
2014), Castelo de São Jorge, Rua de São João da Praça 
(Pimenta, Calado e Leitão, 2005), Almaraz (Olaio, 
2015, 2018), na Amadora, em Moinho da Atalaia e 
Fiat.Alfragide (Sousa, 2014), no concelho de Sintra, 
em Santa Eufémia (Sousa, 2014) e no interior do estuá-
rio na Eira da Alorna e Alto do Castelo (Arruda et al., 
2014; Pimenta et al., 2018). 

Em Chibanes, as ânforas deste tipo encontram-se 
atestadas por 18 exemplares, correspondendo a 18 
NMI, a 2,1% da amostra e a 4,8% do total de NMI. Os 
dados da estratigrafia de Chibanes vem aduzir alguns 
novos elementos a este panorama. Encontrando-se 
a maioria dos exemplares que podemos atribuir a 
modelos deste tipo em camadas associadas à fase pré-
-romana do sítio, caso dos exemplares CHIB.97/83, 
CHIB.97/1025, CHIB.15/639, CHIB.97/978, 
CHIB.97/270 e CHIB.97/1005 (Estampa 11, n.º 128, 
129, 133, 134, 136 e 137), alguns exemplares surgem 
associados à primeira fase romano-republicana do 
sítio, Fase IIIA (Estampa 11, n.º 130, 131,132, 135 e 
138). Não sendo claro se estamos aqui perante material 
residual ou não. A análise do perfil dos bocais desta 
morfologia representados em Chibanes leva-nos a 
propor uma variante deste Tipo 4. Trata-se de bocais 
que se apresentam mais verticais e que evidenciam 
uma espécie de moldura na ligação entre o bordo e o 
arranque do colo (Estampa 11, n.º 134 a 138). 

O tipo 6 - corresponde a um característico modelo 
de ânfora com amplos bocais de tendência horizontal, 
desenvolvendo-se para corpos de morfologia globular. 
A sua produção inicia-se ainda durante o século V a.C. 
e alcança os níveis republicanos na cidade de Lisboa 
(Sousa e Pimenta, 2014). Estes modelos aproximam-se 
do tipo Pellicer D (Pellicer, 1978) ou do grupo 4.2.2.5 
de Ramon Torres (1995), ainda que tendo em conta a 
cronologia dos exemplares da Rua dos Correeiros, os 
exemplares do vale do Tejo pareçam anteceder os seus 
congéneres do vale do Guadalquivir. Esta morfologia 
designada de Tipo 6 é muito variável em termos mor-
fológicos, sendo evidente que carece de sistematização 
mais detalhada, que apenas o devir da investigação e o 
acumular de novos dados permitirá consolidar.

A sua presença no vale do Tejo encontra-se 
bem difundida desde Lisboa, Castelo de São Jorge 
(Pimenta, 2005), São João da Praça (Pimenta, Calado 
e Leitão, 2005), Rua dos Correeiros (Sousa, 2014), 
Amadora, no sítio do Moinho da Atalaia (Sousa, 
2014), Castanheira do Ribatejo (Pimenta, Mendes e 
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Madeira, 2010), Cabeço Guião (Arruda et al., 2017b), 
Porto do Sabugueiro (Pimenta, Mendes, 2008; Sousa 
et al., 2020), Eira da Alorna (Pimenta et al., 2018), Alto 
dos Cacos (Sousa et al., 2016/2017), Alto do Castelo 
(Arruda et al., 2014), Alcáçova de Santarém (Bargão, 
2014) e Chões de Alpompé (Diogo, 1993). 

Encontra-se documentada em Chibanes por uns 
expressivos 88 exemplares, correspondendo a 88 
NMI, a 10,4% da amostra e a 23,5% do total de NMI. 
Os dados da periodização de Chibanes vêm consoli-
dar a informação sobre estes modelos e em particular 
sobre a sua continuidade durante a fase romano-re-
publicana. De facto, a maioria dos exemplares que 
podemos atribuir a modelos deste tipo proveio de 
camadas associadas às fases romano-republicanas, 
Fases IIIA e IIIB (Estampa 13, n.º 170, 172-178); 
contudo, três exemplares surgem associados a cama-
das do final da Idade do Ferro (Estampa 13, n.º 171, 
179 e 180). 

O tipo 7 - do estuário do Tejo agrega ânforas de per-
fil superior troncocónico, tendo como característica 
distintiva o facto de o bordo ser praticamente indife-
renciável da peça, sendo apenas evidenciado por um 
espessamento interno. O corpo é de tendência cónica, 
arrancando duas asas de rolo de secção circular bem 
destacadas. A sua morfologia remete para os modelos 
do Tipo T 8.1.1.2. (Tiñosa), onde se teriam inspirado. 

O início da produção encontra-se bem datado de 
momentos finais da Idade do Ferro, como atestam 
os exemplares do Cabeço Guião, Cartaxo (Arruda et 

al., 2017b, fig. 16, n.º 5139), os dados das escavações 
do Castelo de São Jorge em Lisboa e a informação de 
Chibanes. Contudo, tem vindo a ser reforçada a forte 
presença deste tipo de ânforas em contextos bem 
datados do terceiro quartel do século II a.C. associado 
assim, aos primeiros contactos com o mundo romano 
no vale do Tejo (Pimenta, 2005). 

Estes modelos de ânfora pré-romana encontram-se 
amplamente disseminados pelo vale do Tejo: na zona 
de Cascais, surge em Vilares (Niuwendam e Santos, 
2008), em Lisboa, no Castelo de São Jorge e em São 
João da Praça (Pimenta, 2005; Pimenta, Calado e 
Leitão, 2005), no Senhor da Boa Morte (Pimenta 
e Mendes, 2012), em Eira da Alorna (Pimenta et al., 
2018), e no Porto do Sabugueiro (Pimenta e Mendes, 
2008; Sousa et al., 2020).

Em Chibanes, encontra-se documentada por 26 
exemplares, correspondendo a 26 NMI, a 3,1% da 
amostra e a 7% do total de NMI. Os dados de Chibanes 
permitem confirmar a origem pré-romana deste 
modelo de ânfora. De facto, a maioria dos bocais desta 

forma foram recolhidos em níveis associados à fase 
pré-romana e a que se atribui uma cronologia cen-
trada entre os séculos IV e III a.C. (Tavares da Silva e 
Soares, 2012), (Estampa 12, n.º 140 a 143, 152 a 158 e 
Estampa 13, n.º 162 a 165). Alguns exemplares, porém, 
surgem associadas às fases romano republicanas do 
sítio, Fase IIIA e IIIB, (Estampa 12, n.º 144 e 145 e 
Estampa 13, n.º 160 e 161). Não sendo claro se esta-
mos aqui perante material residual ou não. A análise 
do perfil dos bocais desta morfologia representados em 
Chibanes leva-nos a propor uma variante deste Tipo 7. 
Trata-se de um conjunto de bocais que se apresentam 
aplanados no seu topo, com um espessamento interno 
e circunscrevendo amplos diâmetros que chegam aos 
20 centímetros (Estampa 12, n.º 140 a 146 e 155 e 156). 
No caso melhor preservado verifica-se que o corpo é 
mais globular que troncocónico (Estampa 12, n.º 146). 

Como acima referimos, entre os materiais ana-
lisados, identificaram-se bocais de ânforas que não 
estão plasmados na proposta tipológica construída 
para estes modelos regionais e que se evidenciam por 
algumas características específicas. Opta-se assim por 
isolar estas formas atribuindo-lhes um novo número, 
sequencial à proposta de Sousa e Pimenta (2014). 

O tipo 8 – corresponde a um tipo de bocal de lábio 
destacado de perfil ovalado; o corpo é globular de colo 
praticamente inexistente (Estampa 14, n.º 181 a 189). 
Em um primeiro momento incluiram-se estes bocais 
como do tipo 3. Porém, numa análise mais atenta 
verificou-se estarmos perante um distinto tipo, que 
parece evoluir a partir dessas formas, mas que ganha 
aparentemente autonomia. De acordo com os dados da 
estratigrafia de Chibanes, estes modelos surgem na fase 
pré-romana e a que se atribui uma cronologia centrada 
entre os séculos IV e III a.C. (Tavares da Silva e Soares, 
2012) (Estampa 14, n.º 181, 184 e 187), mas encon-
tram-se particularmente bem atestados nas unidades 
associadas às fases romanas republicanas (Estampa 14, 
n.º 182, 183, 185, 186, 188 e 189). Encontra-se repre-
sentada por 23 exemplares, correspondendo a 23 NMI, 
a 2,7% da amostra e a 6,1% do total de NMI.

O tipo 9 – resulta da individualização de um 
numeroso conjunto de bocais, particularmente bem 
representados em Chibanes e que evidenciam uma 
marcante característica. Uma espécie de moldura ou 
canelura paralela ao bordo, na ligação entre este e 
o arranque do colo. Os bordos são verticais de per-
fil amendoado, ovalado, circunscrevendo diâmetros 
entre os 14 e os 18 centímetros. O corpo evidencia 
morfologia ovoide, não tendo sido até ao momento 
possível a reconstituição de nenhum exemplar. 
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Este tipo de bocais é raro ou encontra-se mesmo 
ausente entre os numerosos conjuntos de ânforas pré-
-romanas do estuário do Tejo, sendo apenas conhecido 
um exemplar idêntico, proveniente da alcáçova de 
Santarém (Bargão, 2014, Estampa 2, n.º 8) e alguns 
exemplares provenientes do Porto do Sabugueiro 
(Sousa et al., 2020, fig. 9). De facto, no estudo das 
ânforas deste arqueossítio ribatejano, foi identificado 
um grupo interpretado como de produção local e cir-
culação relativamente restrita, o Tipo 5 da proposta 
tipológica do estuário do Tejo (Sousa e Pimenta, 2014). 
É com este modelo que mais se aproxima as ânforas 
que aqui agrupamos. Contudo, temos que sublinhar 
que os fabricos são distintos. Os dados disponíveis 
levam a que se proponha, pelo menos como hipótese 
de trabalho, que este Tipo 9 possa tratar-se de uma 
produção do vale do Sado, tendo em conta a sua repre-
sentatividade nos contextos meridionais. É o caso dos 
exemplares publicados do sítio pré-romano do Castelo 
Velho, Santiago do Cacém (Soares, Tavares da Silva, 
1979, Estampa II, n.º 8), assim como um fragmento 
presente no Pedrão, Setúbal, em contextos datados 
de meados do século I a.C. (Soares, Tavares da Silva, 
1973, Estampa IV, n.º 34 e 35). 

Tal como no tipo acima referido, os exemplares de 
Chibanes são provenientes de níveis associados à fase 
pré-romana e a que se atribui uma cronologia cen-
trada entre os séculos IV e III a.C. (Tavares da Silva 
e Soares, 2012) (Estampa 14, n.º 190, 192 e 194), mas 
encontram-se particularmente bem atestados nas 
unidades associadas às fases romanas republicanas 
(Estampa 14, n.º 191, 193 a 200 e Estampa 15, n.º 201 
a 207). Encontra-se representado por uns relevantes 
75 exemplares, correspondendo a 72 NMI, a 8,9% da 
amostragem e a 19,3% do total de NMI. 

Em relação às ânforas de tipologia pré-romana, 
importa ainda referir a presença de um numeroso 
conjunto de asas de rolo e de secção circular, 245 
fragmentos, sendo estes na sua maioria de difícil atri-
buição a qualquer um dos grupos (Estampa 12, n.º 
147 e Estampa 15, n.º 208 a 217). Sublinhe-se que os 
modelos de asa com depressão longitudinal e caracte-
rísticos dos ambientes da segunda metade do primeiro 
milénio na foz do Tejo, estão, em Chibanes, pratica-
mente ausentes. Os fundos destas ânforas evidenciam 
igualmente alguma diversidade, sendo compostos ape-
nas por um fundo ogival oco terminando em botão 
(Estampa 12, n.º 148 a 150), ou terminando num 
fundo cónico maciço ou em glande bem evidenciada 
(Estampa 12, n.º 151 e 159). 

Dressel 1 da Ulterior Ocidental - Um dos dados 

mais inesperados da análise do conjunto de ânforas 
de Chibanes foi a descoberta de inúmeros fragmen-
tos com fabricos similares aos modelos pré-romanos 
acima descritos de produção regional, mas que se ins-
piram claramente nas ânforas itálicas da forma 1 de 
Dressel (Estampa 16). Infelizmente, grande parte dos 
fragmentos que chegou até nós correspondem a frag-
mentos de parede, carenas e fundos, preservando-se 
apenas um elemento de bocal com arranque de asa. 
Começando por este. A sua morfologia remete para 
modelos evoluídos do tipo Dressel 1C. Contudo, o 
perfil do seu colo faz supor um modelo mais ovoide 
(Estampa 16, n.º 218). Os fragmentos de parede per-
mitem reconstituir dois tipos. Um mais vertical e 
cilíndrico que se coaduna com os modelos do tipo 
Dressel 1 (Estampa 16, n.º 219). E outro de morfo-
logia mais ovoide, com uma ampla carena e um colo 
vertical alto, que se poderia inspirar nos modelos de 
ânforas greco-itálicas tardias (Estampa 16, n.º 223 e 
224). Identificaram-se ainda um conjunto de 10 fun-
dos, que atribuímos, ainda que com algumas dúvidas, 
a este tipo. Trata-se de fundos cónicos compactos que 
parecem inspirar-se nos modelos itálicos. Todos os 
elementos que atribuímos, a esta forma encontram-se 
associados às fases romanas republicanas do sítio. 

Estamos assim, perante o primeiro modelo, ou 
melhor, perante a primeira tentativa, de criar um 
modelo de ânfora tipicamente romano na fachada 
atlântica da Península. Evidências destas primei-
ras produções foram recentemente identificadas em 
Lisboa num contexto singular, bem datado do terceiro 
quartel do século II a.C. (Pimenta, Mota e Baptista, 
2021). Tendo presente os dados já conhecidos para 
Olisipo, não se afigura que esta produção seja mais do 
que uma tentativa, entenda-se, entre os milhares de 
ânforas já estudadas e publicadas associadas aos con-
textos das primeiras fases de ocupação romana da 
urbe; este é o único exemplar atestando esta produção 
(Pimenta, 2005; Filipe, 2018).

Encontra-se representada por 20 exemplares, cor-
respondendo a 10 NMI, a 2,4% da amostra e a 2,7% 
do total de NMI. Todos os fragmentos destes modelos 
surgem associadas às fases romano-republicanas do 
sítio, Fases IIIA e IIIB. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Conjunto de ânforas recolhido no sítio arqueoló-
gico de Chibanes é assaz volumoso, ascendendo a vários 
milhares de fragmentos, tendo sido possível classificar 
845 fragmentos que correspondem a 374 NMI. 

A fase pré-romana, apesar de se encontrar menos 
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representada, deixa antever um povoado com alguma 
dinâmica, onde se encontram atestados os contentores 
de produção regional do vale do Tejo/Sado do Tipo 3, 
4, 6, 7, 8 e 9, mas igualmente importações de azeite da 
área da Campiña Gaditana do Tipo T 8.1.1.2. (Tiñosa) 
e preparados piscícolas transportados em ânforas do 
Tipo 8.2.1.1. (Carmona).

Os dados são mais substanciais para as fases roma-
no-republicanas (ver gráfico figura 4). O volume de 
importações revela uma intrincada rede de abaste-
cimentos a Chibanes com importações da Península 
Itálica, do Norte de África, da Baía Gaditana, do vale 
do Guadalquivir, e Ilha de Ibiza. A primeira ocupação 
do período romano republicano, Fase IIIA, revela uma 
nova lógica de abastecimento datada dos momentos 
finais do século II a.C., em que dominam as importa-
ções vinárias itálicas, com ânforas do tipo Greco-itálico 
tardio e da forma Dressel 1, surgindo estas a par dos 
contentores do Tipo 7.4.3.3. (Mañá C2b). 

Tal como seria de esperar, nas duas fases roma-
no-republicanas do sítio, as ânforas vinárias itálicas, 
do tipo Dressel 1 encontram-se bem representadas, 
correspondendo a 15%. Contudo, resulta claro, que 
as importações em geral, e as da Península Itálica em 
particular, no cômputo geral, se encontram longe da 
representatividade bem conhecida da comercialização 
destes modelos na fachada atlântica e em particular no 
vale do Tejo. 

Uma das regiões melhor documentadas pelo perfil 
das importações é, sem dúvida, a Costa Sudoeste da 
província da Ulterior, com fabricos genericamente atri-
buíveis à baía de Cádis, representando estes 29% do 
total das ânforas nos contextos romano-republicanos. 
Relativamente a esta região destaca-se o papel assu-
mido pelas ânforas do Tipo 7.4.3.3. (Mañá C2b), tal 

como já tinha sido documentado nas primeiras inter-
venções aqui realizadas por Marques da Costa (Costa, 
1910; Maia, 1977; Pimenta et al., 2019). Reforce-se que 
Gádir como cidade aliada de Roma, com base no Foedus 

Gaditanum de 206 a.C. (López Castro, 1995, p. 100-
102), estaria obrigada a fornecer a ajuda necessária 
a Roma nas suas campanhas, quer com tropas auxi-
liares, quer com mantimento e acima de tudo com o 
apoio das suas frotas navais (Morais, 2007). Cícero, no 
seu discurso Pro Balbo, recorda aliás que os Gaditanos 
auxiliaram os Romanos “nas guerras difíceis” (López 
Castro, 1995, p. 158). O azeite norte africano e o vinho 
da ilha de Ebusus completam o cenário das importa-
ções extra peninsulares, ainda que com percentagens 
residuais. 

A par deste cenário, numa primeira análise do con-
junto, vislumbrou-se um quadro que à partida não 
seria o espectável, destacando-se de forma proemi-
nente os contentores de produtos alimentares de 
proveniência da Ulterior/Lusitânia, nomeadamente 
com fabricos que nos indicam uma proveniência da 
região do vale do Tejo/Sado de tradição pré-romana. 
Encontrando-se representados por 339 fragmentos, 
correspondendo estes a um total de 53% da amostra 
global. Tendo presente, a interpretação de que o sítio 
poderá corresponder a uma instalação militar possi-
velmente correlacionada com o período Sertoriano 
(Soares et al., 2019), esta leitura poderá estar rela-
cionada com problemas de abastecimento e com a 
necessidade imperiosa de os assegurar localmente, 
num período de conflitualidade crescente. É uma hipó-
tese a desenvolver considerando os dados disponíveis 
e a singularidade do registo, tendo em conta as leituras 
nos sítios coetâneos se apresenta plausível.

Encontram-se presentes exemplares dos Tipos 4, 
5, 6 e 7 das produções pré-romanas do estuário do 
Tejo/Sado (Sousa e Pimenta, 2014), assim como dois 
tipos morfológicos novos que não se enquadram 
nessa tipologia, Tipos 8 e 9. Qual o conteúdo des-
tes contentores? É neste momento uma incógnita, 
assim como um tema aliciante de investigação ao 
qual esperamos poder dar resposta em breve. Porém, 
como acima referimos, uma ânfora do Tipo 3, iden-
tificada fragmentada em conexão, permitiu recolher 
restos de escamas no seu interior, levantando, assim, 
a hipótese de um transporte à base de preparados pis-
cícolas. Mas seria esse o destino de todas as formas? 
Ou serviriam igualmente para o transporte de vinho 
ou mesmo do azeite produzido nos vales do Tejo e 
Sado? Este último conteúdo foi já sugerido, tendo em 
conta a parca representatividade das ânforas oleícolas 

Fig. 4 - Gráfico das áreas de proveniência das ânforas de Chibanes 
recolhidas nos contextos romano-republicanos. 
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no extremo ocidente peninsular (Pimenta, 2005).
Uma das leituras, diga-se inesperada, foi a de nos 

termos deparado, nos níveis romano-republicanos, 
com alguns, exemplares, de uma ânfora de produção 
regional dos vales do Tejo ou do Sado que se ins-
pira claramente nas ânforas itálicas do tipo Dressel 1 
(Estampa 16). Parece, assim, que os primeiros mode-
los anfóricos de produção do Ocidente da província da 
Ulterior/Lusitânia, com tipologias claramente roma-
nas, surgem a par dos últimos modelos de ânforas de 
tipologia pré-romana. Podendo começar a desenhar-se 
uma situação similar ao que bem conhecemos para a 
área da baía gaditana e do vale do Guadalquivir, ou 
seja, uma progressiva romanização dos contento-
res anfóricos (García Vargas, 1998; García Vargas, 
Almeida e González Cesteros, 2011). 

Com a reestruturação do espaço e do conjunto 
arquitetónico, ocorrem durante a Fase IIIB, algumas 
mudanças no ritmo das importações. Mudanças essas 
a que se pode atribuir uma leitura de índole crono-
lógica. É o caso da chegada dos primeiros modelos 
de ânforas ovoides gaditanas, de Dressel 1 da Ulterior 
Costa Sudoeste, e dos contentores importados do vale 
do Guadalquivir. Denota-se, porém, alguma singulari-
dade deste registo, pela parca representatividade destes 
novos modelos e pela ausência das ânforas ovoides lusi-
tanas, que caracterizam os contextos da segunda metade 
do século I a.C. (Morais e Fabião, 2007; Almeida e 
Fabião, 2019) como bem se verifica no Pedrão (Mayet 
e Tavares da Silva, 2016); Monte dos Castelinhos 
(Pimenta, 2017 e no prelo); Santarém (Almeida, 2008) 
e Alto dos Cacos (Almeida e Pimenta, 2018). Tendo em 
conta estes indicadores, pode-se centrar o ocaso desta 
fase, e por conseguinte o abandono de Chibanes, em 
finais da primeira metade do século I a.C. 
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Estampa 16 - Dressel 1 da Ulterior Ocidental.



Inventário Tipo Fabrico Sector Locus/Comp. Quadrado Camada Fase Estampa Nº
CHIB96 - 00533 Dressel 1 Itálica IV Corte L12 L-M/11-12 2 base IIIB Estampa 1 nº1
CHIB98 - 00713 Dressel 1C Itálica IV C3 D-E/2 1B IIIB Estampa 1 nº2
CHIB98 - 00714 Dressel 1C Itálica IV A6 B/5-6 2A (base) IIIB Estampa 1 nº3
CHIB12 - 00169 Dressel 1 Itálica IV R14 R14 2B IIIB estampa 1 nº4
CHIB98 - 00155 Dressel 1 Itálica IV H2 I/01-03 2A IIIB estampa 1 nº5
CHIB98 - 00712 Dressel 1C Itálica IV C3 D-E/2 1B IIIB Estampa 1 nº6
CHIB98 - 00719 Dressel 1C Itálica IV H2 H1 2A IIIB Estampa 1 nº7
CHIB96 - 02377 Dressel 1 Itálica IV Corte L12 K-L/13-14 2B IIIB Estampa 1 nº8
CHIB15 - 00075 Dressel 1 Itálica V B20 A-D/18-19 3B/4A IIIA Estampa 1 nº9
CHIB96 - 02432 Dressel 1 Itálica IV H-I/8-9-10 1 III ind Estampa 1 nº10
CHIB12 - 00055 Greco-Itálica Itálica XIII C-D/07-08 1B III ind Estampa 2 nº11
CHIB96 - 00444 Dressel 1 Itálica IV Corte L12 L-M/10-11 3 IIIA Estampa 2 nº12
CHIB16 - 01076 Greco-itálica Itálica XXII K16 H-I/16-19 1B IIIB(?) Estampa 2 nº13
CHIB01 - 01903 Greco-Itálica Itálica 1 III ind Estampa 2 nº14
CHIB01 - 00348 Dressel 1 Itálica XVIII M-P/17-18 1 III ind Estampa 2 nº15
CHIB97 - 00941 Dressel 1 Itálica 1 III ind Estampa 2 nº16
CHIB12 - 00019 Dressel 1 Itálica X Q-R/09-10 1A III ind Estampa 2 nº17

CHIB16 - 00079 Dressel 1 Itálica XXII M11 N-O/10-11-
12-13

3B IIIA Estampa 2 nº18

CHIB16 - 01234 Dressel 1 Itálica XXII M11 K-L/10-12 1B IIIB Estampa 2 nº19
CHIB01 - 00818 Dressel 1C Itálica XXII 1/2 IIIB Estampa 2 nº20
CHIB16 - 00578 Dressel 1C Itálica VI G20 I1 3A-3B IIIA Estampa 2 nº21
CHIB03 - 01613 Dressel 1 Itálica XV A-D/13-20 1A III ind Estampa 2 nº22
CHIB01 - 00974 Dressel 1C Itálica XX/XXII 1 superficial III ind Estampa 3 nº23
CHIB12 - 00212 Dressel 1 Itálica X O-P/09-10 1B IIIB Estampa 3 nº24
CHIB16 - 00898 Dressel 1 Itálica XX-XXII A-B/19 A-B/18 2A IIIB Estampa 3 nº25
CHIB16 - 00429 Dressel 1 Itálica IV R14 3A-3B IIIA Estampa 3 nº26

CHIB01 - 02105 Dressel 1C Itálica Moinho, lado 
esq. da entrada

superficial III ind Estampa 3 nº27

CHIB98 - 00692 Dressel 1 Itálica IV H2 I4 2A IIIB Estampa 3 nº28
CHIB97 - 00462 Dressel 1 Itálica 1 III ind Estampa 3 nº29
CHIB01 - 00872 Dressel 1 Itálica XXII II 1/2 IIIB Estampa 3 nº30
CHIB17 - 00631 Dressel 1 Itálica V-VII G20 2B IIIB Estampa 3 nº31
CHIB12 - 00128 Dressel 1 Itálica I Torre T7 A-B/07-08 2 base IIIA Estampa 3 nº32
CHIB12 - 00214 Dressel 1 Itálica X T-S/07-08 1B IIIB Estampa 3 nº33
CHIB13 - 00063 Dressel 1 Itálica V D14 D-E/13 1B IIIB Estampa 3 nº34
CHIB01 - 00882 Dressel 1 Itálica XXII II 1/2 IIIB Estampa 3 nº35

CHIB17 - 00708 Tripolitana Antiga Norte de 
Africa

V J17 I-L//16-17 2A IIIB Estampa 4 nº36

CHIB15 - 00482 Tripolitana Antiga Norte de 
Africa

V F17 2C IIIB Estampa 4 nº37

CHIB97 - 00990 Tripolitana Antiga Norte de 
Africa

IV Corte L12 H-I-J/10-
11-12

1os 10 cm IIIB Estampa 4 nº38

CHIB03 - 01863 Ebusitana Ebusus XII O-Q/16-18 1B IIIB Estampa 4 nº39

CHIB16 - 00690 Tinosa Campiña de 
Cádis

V-VII G20 J-K/17-20, 
1-2

1A III ind Estampa 4 nº40

CHIB13 - 00222 Tiñosa Cádis V T16 A15 4B II Estampa 4 nº41
CHIB02 - 00635 Tiñosa Cádis XVI R-T/02-03 1 III ind Estampa 4 nº42
CHIB97 - 01697 Carmona Cádis IV Corte L12 H12 2B IIIB Estampa 4 nº43
CHIB12 - 00134 Carmona Cádis I Torre T7 T/06-08 4 base IIIA Estampa 4 nº44
CHIB12 - 00265 D Pellicer Cádis XVI F-I/16-18 superficial III ind Estampa 4 nº45
CHIB15 - 00357 Tipo Castro Marim V C10 2B IIIB Estampa 4 nº46
CHIB17 - 00618 Dressel 1 Lusitana Tejo/Sado V J17 L-M/17-18 1A-1B III ind Estampa 4 nº47
CHIB16 - 00552 Ovóide Gaditana Cádis V G20 K19-2 1 III ind Estampa 4 nº48
CHIB13 - 00083 Ovóide Gaditana Cádis I Torre T7 B8 4 IIIA Estampa 4 nº49
CHIB16 - 00551 Ovóide Gaditana Cádis V G20 K19-2 1 III ind Estampa 4 nº50
CHIB15 - 00001 Mañá C2b Cádis V F17 E17 2B IIIB Estampa 5 nº51
CHIB17 - 00200 Mañá C2b Cádis V G20 2B IIIB Estampa 5 nº52

Anexo
Contextualização das ânforas ilustradas.



Inventário Tipo Fabrico Sector Locus/Comp. Quadrado Camada Fase Estampa Nº
CHIB97 - 00925 Mañá C2b Cádis 1 III ind Estampa 5 nº53

CHIB97 - 00908 Mañá C2b Cádis IV H7 H5 1B/2A IIIB Estampa 6 nº54
CHIB96 - 02433 Mañá C2b Cádis IV P-Q/12-13 1 base III ind Estampa 6 nº55
CHIB98 - 00720 
/CHIB03- 01868

Mañá C2b Cádis IV / XV H2 I3 / 
A-D/13-17

2A / 1 IIIB Estampa 6 nº56

CHIB97 - 00952 Mañá C2b Cádis 1 III ind Estampa 6 nº57
CHIB97 - 00954 Mañá C2b Cádis 1 III ind Estampa 7 nº58
CHIB97 - 00909 Mañá C2b Cádis IV H7 1B/2A IIIB Estampa 7 nº59
CHIB98 - 00694 Mañá C2b Cádis IV H2 I4 2A IIIB Estampa 7 nº60
CHIB98 - 0066A Mañá C2b Cádis IV H7 G05 2A IIIB Estampa 7 nº61
CHIB98 - 00137 Mañá C2b Cádis 1A III ind Estampa 7 nº62
CHIB15 - 00613 Mañá C2b Cádis V A11 A11 3B IIIA Estampa 7 nº63
CHIB03 - 01877 Mañá C2b Cádis XX R16 R15 2B IIIB Estampa 7 nº64
CHIB96 - 02342 Mañá C2b Cádis XXII D-F/19-20 1C III ind Estampa 7 nº65
CHIB03 - 00143 Mañá C2b Cádis XV 1 III ind Estampa 7 nº66
CHIB13 - 00139 Mañá C2b Cádis I Torre T7 S-T/8 5 IIIA Estampa 7 nº67
CHIB98 - 0066B Mañá C2b Cádis IV H7 G05 2A IIIB Estampa 7 nº68
CHIB98 - 00156 Mañá C2b Cádis IV H7 H05 2A IIIB Estampa 7 nº69
CHIB16 - 01307 Mañá C2b Cádis XXII H10 I-J9 2B IIIB Estampa 7 nº70
CHIB01 - 00499 Mañá C2b Cádis XVIII A-G/05-14 1 III ind Estampa 7 nº71
CHIB98 - 00711 Mañá C2b Cádis IV C3 D-E/1-4 1B IIIB Estampa 7 nº72
CHIB03 - 01464 Mañá C2b Cádis XV 1 III ind Estampa 8 nº73
CHIB97 - 00885 Mañá C2b Cádis H05 1B III ind Estampa 8 nº74
CHIB12 - 00029 Mañá C2b Cádis X O-P/09-14 1A III ind Estampa 8 nº75
CHIB03 - 01616 Mañá C2b Cádis XV E-J/15-16 1 III ind Estampa 8 nº76
CHIB03 - 01608 Mañá C2b Cádis XV E/15-20 1A III ind Estampa 8 nº77
CHIB96 - 00659 Mañá C2b Cádis IV Corte L12 K11 2B IIIB Estampa 8 nº78

CHIB96 - 00460 Mañá C2b Cádis IV Corte L12 L13 - L14 - 
K13 - K14

2 IIIB Estampa 8 nº79

CHIB97 - 00151 Mañá C2b Cádis IV Corte L12 H-J/10-12 2A IIIB Estampa 8 nº80
CHIB97 - 00707 Mañá C2b Cádis IV H7 1B IIIB Estampa 8 nº81
CHIB16 - 00580 Mañá C2b Cádis V G20 H-J/16-18 1B IIIB Estampa 8 nº82
CHIB16 - 01075 Mañá C2b Cádis XXII K16 H-I/16-19 1B IIIB Estampa 8 nº83
CHIB17 - 00157 Mañá C2b Cádis VII Ext. G20 2B IIIB Estampa 8 nº84
CHIB16 - 00435 Mañá C2b Cádis IV R14 S-T/12 3A IIIA Estampa 8 nº85
CHIB15 - 00331 Mañá C2b Cádis XX S-T/13-14 2A IIIB Estampa 8 nº86
CHIB02 - 00653 Mañá C2b Cádis XVI R-T/02-03 1 III ind Estampa 8 nº87
CHIB96 - 00709 Mañá C2b Cádis IV P10 Q-R/09-10 1A III ind Estampa 8 nº88
CHIB97 - 01461 Mañá C2b Cádis IV Corte L12 H-J/10-12 3-5 IIIA Estampa 8 nº89

CHIB02 - 02371 Mañá C2b Cádis XV-XVI L-N/01 e 
L-N/19-20

1 III ind Estampa 9 nº90

CHIB96 - 01167 Mañá C2b Cádis IV O-P/16-17 1A III ind Estampa 9 nº91
CHIB16 - 01441 Mañá C2b Cádis XXII H10 G-I/10-12 2A IIIB Estampa 9 nº92
CHIB96 - 01337 Mañá C2b Cádis IV T16 S-T/18 2 IIIB Estampa 9 nº93
CHIB97 - 00933 Mañá C2b Cádis 1 III ind Estampa 9 nº94
CHIB03 - 00255 Mañá C2b Cádis IV A-D/13-17 1A III ind Estampa 9 nº95
CHIB01 - 00885 Mañá C2b Cádis XVIII D-H/18-19 1/2 III ind Estampa 9 nº96
CHIB17 - 00601 Mañá C2b Cádis VII D03 2B IIIB Estampa 9 nº97
CHIB96 - 00130 Mañá C2b Cádis IV H-I/08-10 1 III ind Estampa 9 nº98
CHIB12 - 00118 Mañá C2b Cádis IV R14 R15 2B IIIB Estampa 9 nº99
CHIB03 - 01621 Mañá C2b Cádis XXI N-O/01 1 III ind Estampa 9 nº100
CHIB01 - 00498 Mañá C2b Cádis XVIII A-G/05-14 1 III ind Estampa 9 nº101
CHIB03 - 01622 Mañá C2b Cádis XV A-D/17-20 1B III ind Estampa 9 nº102

CHIB02 - 00202 Mañá C2b Cádis XV L-N/19-20 e 
L-N/01-02

1B III ind Estampa 9 nº103

CHIB03 - 01607 Mañá C2b Cádis XII G-N/13-15 1 III ind Estampa 9 nº104

CHIB01 - 00631 Mañá C2b Cádis XVIII L-N/18-20 1 III ind Estampa 9 nº105

CHIB17 - 00667 Mañá C2b Cádis VII D03 C02 e D-E/01 2A IIIB Estampa 9 nº106
CHIB13 - 00977 Mañá C2b Cádis I Torre T7 S-T/8 5 IIIA Estampa 9 nº107
CHIB96 - 01572 Mañá C2b Cádis IV P10 N-P/13-15 2 IIIB Estampa 9 nº108

CHIB03 - 01121 Mañá C2b Cádis XV E-F/15-16 1B III ind Estampa 9 nº109



Inventário Tipo Fabrico Sector Locus/Comp. Quadrado Camada Fase Estampa Nº
CHIB97 - 00864 Mañá C2b Cádis IV Corte L12 1B IIIB Estampa 9 nº110
CHIB16 - 00625 Classe 67 Guadalquivir VI G20 L18-2 1 III ind Estampa 10 nº111
CHIB12 - 00165 Classe 67 Guadalquivir IV R14 R14 2B IIIB Estampa 10 nº112
CHIB15 - 00660 Classe 67 Guadalquivir IV/V A11 3B IIIA Estampa 10 nº113
CHIB15 - 00337 Ovóide 1 Guadalquivir V C10 2B IIIB Estampa 10 nº114
CHIB16 - 00751 Ovóide 1 Guadalquivir V-VI G20 1B IIIB Estampa 10 nº115
CHIB03 - 00148 Ovóide 1 Guadalquivir XV 1 III ind Estampa 10 nº116
CHIB15 - 00612 Ovóide 1 Guadalquivir V A11 A11 3B IIIA Estampa 10 nº117
CHIB13 - 00323 Ovóide 1 Guadalquivir IV R14 R13 2C IIIB Estampa 10 nº118
CHIB99 - 00177 Tejo 3 Tejo/Sado IV H7 H-I/08 3C II Estampa 11 nº119
CHIB03 - 00071 Tejo 3 Tejo/Sado XII F-N/17-20 1B IIIB Estampa 11 nº120
CHIB97 - 01004 Tejo 3 Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-11 5 II Estampa 11 nº121
CHIB98 - 00480 Tejo 3 Tejo/Sado IV H7 F-G/5-7 2C IIIA Estampa 11 nº122
CHIB16 - 00080 Tejo 3 Tejo/Sado XXII M11 N-O/10-11-12-13 3B IIIA Estampa 11 nº123
CHIB96 - 00455 Tejo 3 Tejo/Sado IV P10 N-O/10 3B1 II Estampa 11 nº124
CHIB17 - 00446 Tejo 3 Tejo/Sado VII Ext. G20 M-N2 4B II Estampa 11 nº125
CHIB17 - 00705 Tejo 3 Tejo/Sado V - VII G20 F-G/01-20 2B IIIB Estampa 11 nº126
CHIB01 - 01673 Tejo 3 Tejo/Sado XVIII E-F/8-9 1 base/2 III ind Estampa 11 nº127
CHIB97 - 00083 Tejo 4 Tejo/Sado IV Corte L12 J/10-12 3 IIIA Estampa 11 nº128

CHIB97 - 01025 Tejo 4 Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-
11-12

4 II Estampa 11 nº129

CHIB12 - 00257 Tejo 4 Tejo/Sado XIII K-L/7-8 1B IIIB Estampa 11 nº130
CHIB12 - 00264 Tejo 4 Tejo/Sado X O-P/17-18 1A III ind Estampa 11 nº131
CHIB03 - 01895 Tejo 4 Tejo/Sado XV A-D/13-20 1A III ind Estampa 11 nº132
CHIB15 - 00639 Tejo 4 Tejo/Sado IV/V A11 4B II Estampa 11 nº133
CHIB97 - 00978 Tejo 4 Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-11-12 3-5 II/III Estampa 11 nº134
CHIB16 - 01151 Tejo 4 Tejo/Sado XXII K16 K-L/13-17 2A base IIIB Estampa 11 nº135
CHIB97 - 00270 Tejo 4 Tejo/Sado IV Corte L12 H-J/11-12 4 II Estampa 11 nº136
CHIB97 - 01005 Tejo 4 Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-11 5 II Estampa 11 nº137
CHIB17 - 00510 Tejo 4 Tejo/Sado V G20 E20-H18 2B IIIB Estampa 11 nº138
CHIB16 - 00011 Tejo 3 Tejo/Sado XXII H10 H11-12 2B IIIB Estampa 12 nº139

CHIB97 - 01018 Tejo 7 Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-
11-12

5 II Estampa 12 nº140

CHIB97 - 00973 Tejo 7 Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-
11-12

5 II Estampa 12 nº141

CHIB97 - 00976 Tejo 7 Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-11-12 5 II Estampa 12 nº142
CHIB16 - 00248 Tejo 7 Tejo/Sado IV-V D14 3B IIIA Estampa 12 nº143
CHIB03 - 00260 Tejo 7 Tejo/Sado XV A-D/13-17 1A III ind Estampa 12 nº144
CHIB03 - 00751 Tejo 7 Tejo/Sado XII N-K/13-16 1C IIIB Estampa 12 nº145
CHIB03 - 00722 Tejo 7 Tejo/Sado XV A-D/13-17 1 III ind Estampa 12 nº146
CHIB98 - 00722 Tejo 7 (?) Tejo/Sado IV H2 I3 2A (base) IIIB Estampa 12 nº147
CHIB98 - 00688 Tejo ind. Tejo/Sado II H7 H/6-7 3B II Estampa 12 nº148
CHIB17 - 00421 Tejo ind. Tejo/Sado VII Ext. G20 M-N2 4B II Estampa 12 nº149
CHIB12 - 00216 Tejo ind. Tejo/Sado X Q-R/9-10 1B IIIB Estampa 12 nº150
CHIB02 - 01123 Tejo ind. Tejo/Sado XV L-N/19-20 1 III ind Estampa 12 nº151
CHIB99 - 00277 Tejo 7 Tejo/Sado IV H7 I 7 3B II Estampa 12 nº152
CHIB99 - 00238 Tejo 7 Tejo/Sado IV H7 H-J/05-07 3B II Estampa 12 nº153

CHIB97 - 01036 Tejo 7 Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-
11-12

5 II Estampa 12 nº154

CHIB15 - 00876 Tejo 7 Tejo/Sado V D14 C-D/14-15 3C IIIA Estampa 12 nº155

CHIB97 - 01037 Tejo 7 Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-
11-12

5 II Estampa 12 nº156

CHIB16 - 01269 Tejo 7 Tejo/Sado XXII M11 N-O/10-13 3B IIIA Estampa 12 nº157
CHIB16 - 01233 Tejo 7 Tejo/Sado XXII M11 N-O/11-13 3A IIIA Estampa 12 nº158
CHIB03 - 00603 Tejo ind. Tejo/Sado XV A-D/13-17 1 III ind Estampa 12 nº159
CHIB03 - 01807 Tejo 7 Tejo/Sado XII O-Q/13-14 1B III ind Estampa 13 nº160
CHIB12 - 00036 Tejo 7 Tejo/Sado X M-N/17-18 1B IIIB Estampa 13 nº161
CHIB99 - 00166 Tejo 7 Tejo/Sado IV H7 I 07 3B II Estampa 13 nº162
CHIB99 - 00367 Tejo 7 Tejo/Sado IV H7 I7 3B II Estampa 13 nº163
CHIB99 - 00366 Tejo 7 Tejo/Sado IV H7 J7 3B II Estampa 13 nº164
CHIB17 - 00066 Tejo 7 Tejo/Sado VII Ext. G20 M1 4C II Estampa 13 nº165
CHIB16 - 00532 Tejo 7 Tejo/Sado VII D3-G20 E-H/1 1B IIIB estampa 13 nº166



Inventário Tipo Fabrico Sector Locus/Comp. Quadrado Camada Fase Estampa Nº
CHIB17 - 00422 Tejo 7 Tejo/Sado VII Ext. G20 M-N2 4B II estampa 13 nº167
CHIB16 - 01408 Tejo 7 Tejo/Sado V D14 2B IIIB Estampa 13 nº168
CHIB12 - 00278 Tejo 7 Tejo/Sado X M-N/9-10 1B IIIB Estampa 13 nº169
CHIB17 - 00089 Tejo 6 Tejo/Sado V-VII G20 2A IIIB Estampa 13 nº170
CHIB03 - 01841 Tejo 6 Tejo/Sado XV E18-20 2 II Estampa 13 nº171
CHIB08 - 00005 Tejo 6 Tejo/Sado XXI G-J/02 superficial III ind Estampa 13 nº172
CHIB08 - 00004 Tejo 6 Tejo/Sado superficial III ind Estampa 13 nº173
CHIB08 - 00003 Tejo 6 Tejo/Sado superficial III ind Estampa 13 nº174
CHIB08 - 00007 Tejo 6 Tejo/Sado XXI A-J/3 1A III ind Estampa 13 nº175
CHIB98 - 00361 Tejo 6 Tejo/Sado IV C3 C/1-4 1B IIIB Estampa 13 nº176
CHIB16 - 01371 Tejo 6 Tejo/Sado V G20 1B IIIB Estampa 13 nº177
CHIB15 - 00112 Tejo 6 Tejo/Sado XXII A-B/13-14 1B IIIB Estampa 13 nº178
CHIB16 - 00388 Tejo 6 Tejo/Sado IV T16 B16-B18 4B II Estampa 13 nº179
CHIB03 - 01842 Tejo 6 Tejo/Sado XV 2 II Estampa 13 nº180
CHIB96 - 00667 Tejo 8 Tejo/Sado IV Corte L12 K14-15 5 II Estampa 14 nº181
CHIB03 - 00594 Tejo 8 Tejo/Sado XV A-D/13-17 1 III ind Estampa 14 nº182
CHIB03 - 00762 Tejo 8 Tejo/Sado XII N-K/13-16 1C IIIB Estampa 14 nº183
CHIB96 - 00439 Tejo 8 Tejo/Sado IV Corte L12 L12 - M12 3 IIIA Estampa 14 nº184
CHIB17 - 00700 Tejo 8 Tejo/Sado V - VII G20 F-G/01-20 2B IIIB Estampa 14 nº185
CHIB97 - 00980 Tejo 8 Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-11-12 3-5 II/III Estampa 14 nº186
CHIB16 - 00329 Tejo 8 Tejo/Sado IV-V D14 3B IIIA Estampa 14 nº187
CHIB16 - 00148 Tejo 8 Tejo/Sado V F17 2A IIIB Estampa 14 nº188
CHIB01 - 00806 Tejo 8 Tejo/Sado XXII A-B/19 1/2 IIIB Estampa 14 nº189
CHIB13 - 00062 Tejo 9 Tejo/Sado V B20 B19 3B (topo) IIIA Estampa 14 nº190
CHIB97 - 00939 Tejo 9 Tejo/Sado 1 III ind Estampa 14 nº191
CHIB97 - 01019 Tejo 9 Tejo/Sado IV Corte L12 6B II Estampa 14 nº192
CHIB16 - 01437 Tejo 9 Tejo/Sado XXII H10 G-I/10-12 2A IIIB Estampa 14 nº193
CHIB97 - 00987 Tejo 9 Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-11-12 3-5 II/III Estampa 14 nº194
CHIB12 - 00282 Tejo 9 Tejo/Sado X Q-R/13-14 1B IIIB Estampa 14 nº195
CHIB16 - 00147 Tejo 9 Tejo/Sado V F17 2A IIIB Estampa 14 nº196
CHIB96 - 02355 Tejo 9 Tejo/Sado IV 1 III ind Estampa 14 nº197
CHIB96 - 02339 Tejo 9 Tejo/Sado IV N-O/08-09 1 III ind Estampa 14 nº198
CHIB96 - 01393 Tejo 9 Tejo/Sado IV 1 III ind Estampa 14 nº199
CHIB16 - 00652 Tejo 9 Tejo/Sado V G20 J-K/14-18 1A III ind Estampa 14 nº200
CHIB16 - 00815 Tejo 9 Tejo/Sado XXII C-D/19 E19 2B topo IIIB Estampa 15 nº201
CHIB16 - 01180 Tejo 9 Tejo/Sado XXII M11 M10-12 2B IIIB Estampa 15 nº202
CHIB16 - 00945 Tejo 9 Tejo/Sado XX N16 N16 2B IIIB Estampa 15 nº203
CHIB96 - 00634 Tejo 9 Tejo/Sado IV Corte L12 K-L/13-14 2 IIIB Estampa 15 nº204
CHIB98 - 00396 Tejo 9 Tejo/Sado II H7 H/05-07 3B II Estampa 15 nº205
CHIB97 - 00597 Tejo 9 Tejo/Sado 1 III ind Estampa 15 nº206
CHIB96 - 02335 Tejo 9 Tejo/Sado IV 1 III ind Estampa 15 nº207
CHIB03 - 00723 Tejo ind. Tejo/Sado XII N-K/13-16 1C IIIB Estampa 15 nº208
CHIB12 - 00247 Tejo ind. Tejo/Sado X K-L/9-13 1A III ind Estampa 15 nº209
CHIB97 - 00886 Tejo ind. Tejo/Sado IV H7 H05 1B IIIB Estampa 15 nº210
CHIB97 - 00893 Tejo ind. Tejo/Sado IV H7 H05 1B IIIB Estampa 15 nº211
CHIB01 - 01713 Tejo ind. Tejo/Sado XVIII E-H/8-11 1 base/2 III ind Estampa 15 nº212
CHIB03 - 00254 Tejo ind. Tejo/Sado XV A-D/13-17 1A III ind Estampa 15 nº213
CHIB98 - 00063 Tejo ind. Tejo/Sado B05 2A IIIB Estampa 15 nº214
CHIB16 - 00918 Tejo ind. Tejo/Sado XX N16 M15 2A IIIB Estampa 15 nº215
CHIB98 - 00395 Tejo ind. Tejo/Sado II H7 H/05-07 3B II Estampa 15 nº216
CHIB12 - 00224 Tejo ind. Tejo/Sado X Q-R/17-18 1A III ind Estampa 15 nº217
CHIB01 - 02109 Dressel 1 Lusitana Tejo/Sado 1 III ind Estampa 16 nº218
CHIB97 - 00910 Dressel 1 Lusitana Tejo/Sado IV H7 H-I/8-9 2C IIIA Estampa 16 nº219
CHIB16 - 00357 Dressel 1 Lusitana Tejo/Sado IV-V D14 2B IIIB Estampa 16 nº220
CHIB03 - 00623 Dressel 1 Lusitana Tejo/Sado XV A-D/13-17 1 III ind Estampa 16 nº221
CHIB97 - 00956 Dressel 1 Lusitana Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-11-12 10 cm III ind Estampa 16 nº222
CHIB13 - 00087 Dressel 1 Lusitana Tejo/Sado V D14 D13-14 2A (base) IIIB Estampa 16 nº223
CHIB97 - 00953 Dressel 1 Lusitana Tejo/Sado 1 III ind Estampa 16 nº224
CHIB97 - 00955 Dressel 1 Lusitana Tejo/Sado IV Corte L12 H-I-J/10-11-12 10 cm III ind Estampa 16 nº225
CHIB01 - 02106 Dressel 1 Lusitana Tejo/Sado XXII A-B/19 1/2 IIIB Estampa 16 nº226
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Fiação, tecelagem e costura

Por produção têxtil compreendem-se todas as 
actividades relacionadas com a produção de teci-
dos, cuja importância será facilmente compreendida 
pela necessidade premente de confeção de vestuário, 
cobertas, cordas, tendas e sacaria. Estas actividades, 
sempre conotadas com a esfera feminina (Wild, 2002, 
p. 8), não são directamente associadas a ambientes 
militares, no entanto, este afigura-se como um sec-
tor de actividade fundamental para o desempenho do 
exército. Há assim que compreender e ponderar que a 
elevada especialização deste sector económico deveria 
requerer a presença de um grupo de civis, produto-
res e fornecedores do exército (Kolbeck, 2018). Em 
contexto de aquartelamento militar, parece-nos, pois, 
verosímil que tenha existido um abastecimento pon-
tual de produtos locais, bem como o fornecimento de 
determinados serviços por parte dos civis que habi-
tavam os territórios ocupados ou a envolvência dos 
mesmos. A produção têxtil deveria assim tratar-se 
de uma produção oficial/militar própria, justificada 
pela necessidade premente de vestuário adequado 
ao desempenho das funções militares, arranjos do 
mesmo, bem como o fornecimento constante de man-
tas, tendas, sacaria e cordoaria. 

No caso de Chibanes, a presença de um conjunto de 
100 cossoiros, maioritariamente associados aos con-
textos habitacionais, bem como a presença de pesos 
de tear e agulhas metálicas parece de facto indiciar 
a presença de elementos do género feminino nestes 
espaços. Assim, a presença deste conjunto de ele-
mentos cerâmicos e metálicos relacionados com a 

actividade têxtil, será justificada pelo consumo destes 
bens pelas comunidades pré-instaladas, bem como 
pela necessidade das tropas ali estacionadas se abaste-
cerem de tecidos que as protegessem das intempéries, 
e que permitissem a produção de sacos de transporte, 
toldos e outros usos variados (Castro Curel, 1985, p. 
230). Apesar de admitirmos que esta actividade têx-
til possa ter ocupado ambos os géneros, uma vez que 
os processos de preparação e produção são bastante 
vastos (ibidem), no caso das actividades de fiação e 
tecelagem, estas são, à imagem da cultura greco-la-
tina, associadas ao género feminino (vide Fernández 
García, 2009, p. 32-39).

Passaremos agora à análise dos aspectos técnicos 
e morfológicos de cada um destes conjuntos de 
elementos pertencentes à categoria dos utilitários de 
têxteis exumados em contextos proto-históricos e 
romano-republicanos do povoado de Chibanes.

Cossoiros
Chibanes oferece um conjunto de 100 cossoiros com 

morfologias e pesos distintos, bem como uma disper-
são espacial por vários Loci e transversais às três fases 
de ocupação, uma vez que foram recuperados quer nas 
camadas datadas da Idade do Ferro, como nas camadas 
associadas às duas fases de ocupação do período roma-
no-republicano. Deste conjunto, 95 elementos são 
provenientes das escavações arqueológicas realizadas 
pelos MAEDS, e os restantes cinco, das escavações 
antigas de A. I. Marques da Costa (1910, p. 67, fig. 
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498-502). Por cossoiro (l. vorticellum), ou fusaiola, 
entende-se o objecto - que neste caso é exclusiva-
mente cerâmico - com uma forma esférica, discóide 
ou troncocónica que apresenta no centro um orifício 
transversal onde era introduzido o fuso propriamente 
dito – que poderia ser de madeira, osso ou metálico. 
Os cossoiros eram colocados na extremidade inferior 
do fuso, cujo movimento giratório, associado a um 
peso específico permitia a produção de inércia neces-
sária para a criação do fio. Assim, este movimento 
permitia a transformação de um manelo/mecha de 
fibras, previamente tratadas, em um fio contínuo que 
resultará no concebimento de um novelo/meada. Na 
roca também poderia ser colocado um cossoiro que 
serviria como uma espécie de guarda-mão para acon-
dicionamento dos fios.

Apesar deste conjunto se afigurar bem menor 
do que o recuperado em Cabeça de Vaiamonte 
(Monforte, Portugal), com um total de 1660 cossoi-
ros cerâmicos e líticos (Fabião, 1996, p. 51; Pereira, 
2013; 2018), os nossos 100 exemplares aproximam-
-se do conjunto proveniente de Castrejón de Capote 
(Badajoz, Espanha) que contava com 127 exemplares 
(Berrocal-Rangel, 1989, p. 254).

A cerâmica foi a matéria-prima escolhida para o 
fabrico de todo o conjunto, sendo que a maioria foi 
obtida com recurso a técnicas de modelagem (56 NMI 
= 56%), apesar de um grupo considerável de 38 cos-
soiros (= 38%) poder ter sido obtido por molde e um 
exemplar a torno, fruto de reaproveitamento de fundo 
de cerâmica comum (= 1%). Estas últimas técnicas 
manifestam-se pelas arestas regulares, pelas secções 
simétricas e, no caso dos exemplares obtidos a torno, 
apresentam as marcas típicas da rotação da roda de 
oleiro. Os orifícios apresentam-se maioritariamente 
de feição circular (76 NMI = 76%) e centrados (56 
NMI = 56%) e deverão ter sido obtidos por rotação 
rápida com instrumentos cilíndricos e cónicos. Para 
além dos orifícios de secção transversal circular, veri-
ficou-se ainda a existência de alguns exemplares com 
secção ovalada (13 NMI = 13%), circular/ovalado (1 
NMI = 1%). Um exemplar, que resultou do reapro-
veitamento de fragmento de cerâmica, apresentou 
orifício com perfil bitroncocónico; esse oríficio foi 
aberto a partir de ambos os lados da parede do frag-
mento já cozido, em oposição aos orifícios de perfil 
cilíndrico ou cónico elaborados sobre a pasta fresca. 

 Os diâmetros destas perfurações apresentam-se 
geralmente distintas entre o topo e a base, ocorrendo 
por vezes um estreitamento na base que sugere uma 
perfuração no sentido topo-base após a secagem da 

peça mas antes da sua cozedura. A presença de 22 
cossoiros (= 22%) que apresentam orifícios descen-
trados, deveria dificultar o movimento de inércia 
pretendido, mas não deveriam ser impedimento 
para a sua utilização, uma vez que estas peças apre-
sentam evidentes marcas de uso em pelo menos seis 
dos exemplares. Estas marcas de uso são visíveis 
nos rebordos dos orifícios pela presença de peque-
nos entalhes que evidenciam a passagem da haste do 
fuso e/ou a introdução de pequenos calços que faci-
litavam a fixação do cossoiro na madeira do fuso em 
que era introduzido (Berrocal-Rangel, 2003, p. 224). 
O rebordo dos orifícios apresenta-se geralmente 
alisado, sendo observáveis algumas imperfeições de 
acabamento em dois exemplares.
 
FABRICOS

Uma vez que a grande maioria destes exempla-
res apresenta um perfil completo, optámos por não 
apresentar grupos técnicos de fabrico, apesar de 
pela análise das superfícies e dos exemplares frag-
mentados, as características parecem apontar, na 
esmagadora maioria (94 exemplares) para produções 
locais-regionais, registando-se apenas uma possí-
vel importação de pasta cinzenta (5Y 7/1) muito 
depurada. Na sua maioria, e no que diz respeito às 
produções locais-regionais, estamos a falar de um 
fabrico cujo ambiente de cozedura seria pouco con-
trolado, com momentos de oxidação e de redução da 
atmosfera, o que lhes confere tonalidades que variam 
entre os vermelhos acastanhados e os negros (7.5YR 
6/4 - 7.5YR 3/1), com superfícies muitas vezes man-
chadas e geralmente bem alisadas.

TIPOLOGIA

Para o estudo formal e de variedade tipológica, optá-
mos pelo sistema aberto criado por Zaida Castro Curel 
(1980, p. 138) para os cossoiros dos povoados ibéricos, 
baseado nas formas geométricas primárias - esfera, 
cone e cilindro, que definem o tipo (A-I). Assistimos 
neste conjunto a uma primazia das formas bitronco-
cónicas assimétricas, que representam 59% (59 NMI) e 
que a nível funcional são muito mais eficientes do que 
as cónicas e/ou cilíndricas (Berrocal-Rangel, 2003, p. 
224), que aqui se encontram representadas por 12% 
(12 NMI) do total do conjunto. As formas bitron-
cocónicas simétricas representam 14%. A primazia 
das formas bitroncocónicas assimétricas identifica-
-se igualmente em outros sítios arqueológicos com 
ocupações da Idade do Ferro e do Período Romano 
Republicano, como Los Castellares/Mira (61,4%) (De 
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21-33) e em Cabeça de Vaiamonte/Monforte (50,3%) 
(Pereira, 2013). No Castro de Segóvia/ Elvas (Bargão, 
2017, p. 46), esta forma regista apenas 29,6% do con-
junto, existindo uma clara preferência pelas formas 
esféricas, cónicas e troncocónicas. O cossoiro de tipo 
“cefalóide” (Castro Curel, 1980, p. 140), correspondente 
ao tipo I, parece tratar-se do único cossoiro importado 
e cuja forma não é muito comum, reconhecendo-se 
paralelo por exemplo em Cerro de San Miguel de 
Liria (Vidal y López, 1952, p. 153-154) e Coimbra de 
Barranco Ancho (Molina García, Molina Grande e 
Nordstrom, 1976).

 DIMENSÕES E PESO

Os cossoiros apresentam uma altura que varia entre 
os 0,95 e os 3,85 cm, sendo a média e a moda de 2 cm. 
Os diâmetros variam entre 1,9 e 6,3 cm. Já o peso dos 
52 exemplares, de perfil completo, oscila entre os 7,14 
e os 53,04 g. Sabemos da importância do peso para a 
formação do fio, uma vez que a espessura depende do 
mesmo (Castro Curel, 1980, p. 142). O intervalo de 
pesos mais frequente em Chibanes é aquele que se situa 
entre os 20 e os 25 g (15 NMI = 28,85%), seguido do 
intervalo 15 a 20 g (10 NMI = 19,23%). Os mesmos 
intervalos de peso são igualmente os mais frequentes 
no conjunto de Cabeça de Vaiamonte, em que o inter-
valo de 15-20 g, representa 22,1%, seguido do intervalo 
20-25 g com 18,5% do conjunto. Assim, e para os dois 
sítios arqueológicos, os intervalos entre os 15 e os 25 g 
concentram 40,6% do conjunto alentejano e 48,08% do 
conjunto aqui analisado. O mesmo cenário é observável 
em Los Castellares (De Sus Sus Giménez, 1986, p. 191) 
e em Castrejón de Capote (Berrocal-Rangel, Maffiotte 
e Ruiz Triviño, 1994, p. 212) onde assistimos a uma 
notável concentração nos valores 16, 18-20 e 24-25 g. 

Fig. 1 – Chibanes. Quadro com os grupos tipológicos (Castro 
Curel, 1980) dos cossoiros, com representação do NMI e da per-
centagem por Fases de ocupação.

Fig. 2 – Chibanes. Cossoiros cerâmicos recuperados em contextos da Fase II – Idade do Ferro – Loci L12, P10, F17 e Exterior do G20 – 
Tipos A (n.o1) e E (n.os2-5). Desenho de Jorge Costa: n.o5.

Sus Giménez, 1986, p. 187), Puig d´en Rovira/La 
Creueta (62,5%), Castell de la Fosca/Palamós (54,5%), 
Cabezo de Alcalá/Azaila (80%) (Castro Curel, 1980, p. 
136 e 140), Cáceres el Viejo (75%) (Pereira, 2021a), 
Castelo da Lousa/Mourão (51,2%) (Pinto e Schmitt, 
2010, p. 324-327, Est. CXL-CXLIII), necrópole do 
Olival do Senhor dos Mártires (44,6%) (Gomes, 2017, 
p. 49), Porto de Sabugueiro (Pereira, 2016-17, p. 71), 
Alto dos Cacos (Sousa et al., 2016-2017, p. 28, fig. 15), 
Monte dos Castelinhos (Pimenta, 2013, p. 74-75, n.os 
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Estes valores favoreciam especialmente a criação de fios 
de espessura média (Antón Peset, 2018, p. 241), apesar 
de não podermos ignorar a presença de 15 cossoiros 
com pesos superiores a 30 g que provavelmente, e 
segundo a mesma investigadora, serviriam para fios de 
maior espessura (ibidem), e outros sete exemplares com 
peso inferior a 15 g que sugerem a criação de fios muito 
finos (Alfaro Giner e Ocharan Ibarra, 2014, p. 47).

Os trabalhos de arqueologia experimental têm vindo 
a confirmar que o peso ideal para aproveitamento e 
rendimento do trabalho de fiação, se situa entre os 20 e 
os 30 gramas por cossoiro (22 NMI = 42,31%). A tensão 
produzida por cossoiros de 15 g favorece a quebra do 
fio e torna o processo mais lento e heterogéneo (Antón 
Peset, 2018, p. 242-244). Os cossoiros com um inter-
valo de peso entre os 15 e os 25 g produziriam um fio 
de linho com uma espessura entre os 0,33 e os 0,47 mm 
e um fio de lã fina com 0,22 a 0,49 mm (idem, p. 242).

 TÉCNICAS E MOTIVOS DECORATIVOS
As decorações surgem em 35 exemplares (35%), 

sendo que a maioria das decorações são aplicadas 
antes da cozedura (33 exemplares, 94,3% dos cois-
soiros decorados). Dois exemplares apresentaram 
incisões pós-cozedura (5,7%). A técnica decorativa 
maioritária, com 22 cossoiros, é a da impressão 
(62,86%), seguida pela incisão aplicada em 12 casos 
(34,28%); a junção de ambas as técnicas foi detectada 
em um caso (2,86%). A forma preferida para a apli-
cação dos motivos decorativos é a bitroncocónica 
assimétrica (E – 62,86%), seguida das formas bitron-
cocónicas simétricas (D - 14,29%), troncocónicas (C 
- 11,43%), cilíndrico-esféricas (G - 5,71%) e esféricas/ 
calote esférica (A/H - 2,85% cada). As decorações são 
associadas exclusivamente aos fabricos locais-regio-
nais e surgem maioritariamente em peças cozidas em 
ambiente redutor, que apresentam colorações ene-
grecidas nas suas superfícies (57,14%).

A presença de linhas radiais e oblíquas incisas encon-
tra-se representada em um total de dez exemplares: em 
nove foram realizadas antes da cozedura (Fig. 3, n.os 
11, 12; Fig. 4, n.os 33, 39, 43 e 45); apenas um cossoiro 
apresenta decoração de linhas incisas após a cozedura. 
Os motivos apresentados são variados e compostos 
por uma única linha radial, e conjuntos de duas, três 
ou seis linhas radiais paralelas, surgindo ainda com-
posições com linhas oblíquas que formam “V´s”. Estas 
composições são comuns aos demais conjuntos de cos-
soiros de cronologia idêntica como de Castrejón de 
Capote (Berrocal-Rangel, Maffiotte e Ruiz Triviño, 
1994) e Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2013). Esta 

técnica decorativa surge em cossoiros troncocónicos 
(C), bitroncocónicos simétricos (D) e assimétricos (E), 
sendo preferencialmente disposta na aresta superior 
e topo da peça, existindo dois casos onde são aplica-
das em ambas as áreas. Os exemplares que apresentam 
perfis completos oferecem pesos que se inserem nos 
grupos de intervalo de pesos entre 20 e 35 g (21,16 - 
23,38 - 27,07 - 30,12 - 33,69 g). Quanto à distribuição 
espacial destes cossoiros ocorrem nas camadas 2 e 3 do 
Corte L12 (Fases IIIA e IIIB) e na camada 2 dos Loci 
A11, G20 e H2 (Fase IIIB).

As linhas impressas a pente antes da cozedura surgem 
em cinco cossoiros (Fig. 5, n.º 62; Costa, 1910, p. 67, Est. 
VI, fig. 498) pertencentes aos tipos esférico (A) e bitron-
cocónico assimétrico (E), sendo que o peso dos dois 
exemplares completos é de 14,33 e 23,78 g. As compo-
sições decorativas com linhas surgem simultaneamente 
no topo e aresta superior, mas também isoladas no topo 
e/ou na lateral. Esta técnica encontra-se representada 
em todas as fases de ocupação, registando-se na bolsa 
S-T/17 do Locus T16 (Fase IIIB), na camada 3 do Locus 
R14 (Fase IIIA), bem como na zona exterior da mura-
lha, Corte L12 (Fase II).

A decoração de pontos circulares impressos, reali-
zados antes da cozedura, representa o outro conjunto 
numericamente mais expressivo, com um total de oito 
exemplares, dos quais seis cossoiros apresentam pon-
tos impressos sem matriz (Fig. 3, n.º 8; Fig. 4, n.os 34, 40; 
Fig. 5, n.os 54, 58, 66), sendo que os únicos exemplares 
de perfil completo apresentam pesos de 18,31 e 21,26 g.  
Este motivo ocorre nos cossoiros de perfil bitron-
cocónico simétrico (D) e assimétrico (E), bem como 
em um de perfil cilíndrico-esférico (G). A decoração 
apresenta-se maioritariamente na aresta superior 
destas peças, sendo que os motivos variam entre a 
presença de um ponto isolado (2 NMI) ou vários (2, 
4, 7 e composição de 10-21). A distribuição estrati-
gráfica deste motivo decorativo surge no Locus R14, 
1.ª fase de ocupação do período romano-republicano 
(Chibanes IIIA) e na 2.ª fase de ocupação (Chibanes 
IIIB), nos Loci J17, H2 e no Corte L12. Os exemplares 
completos foram exumados de níveis superficiais do 
Sector XII e do Locus M11 da zona oriental do sítio 
arqueológico (Chibanes IIIB). 

Foram ainda identificados dois cossoiros com deco-
ração de círculos impressos com matriz, realizados 
ante coctionem (Fig. 4, n.º 29) no interior da depressão 
central que ostentam no topo. Estes cossoiros per-
tencem ao tipo troncocónico (C) e bitroncocónico 
assimétrico (E). Um deles foi exumado na camada da 
2.ª fase de ocupação romana republicana do Locus R14, 
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enquanto outro se encontra descontextualizado, tendo 
sido recuperado na camada superficial do Locus R16 da 
zona oriental. Esta decoração, elaborada com recurso a 
matriz circular, também foi identificada em 36 exem-
plares de Cabeça de Vaiamonte (Monforte, Portalegre) 
(Pereira, 2013), Cáceres el Viejo (Pereira, 2021a), 
Libisosa (Lezuza, Albacete) (Uroz Rodríguez, 2020, p. 

75, Fig. 7.1. – LB110951), ou Conímbriga, com um 
cossoiro cónico cujo topo se apresenta profusamente 
decorado com quatro possíveis signos paleohispânicos 
vocálicos incisos (↑ - u/ bi) e por um motivo cruciforme 
preenchido com vários círculos impressos com matriz 
(Alarcão e Étienne, 1979, p. 51, Est. XI – 154). Este 
mesmo signo paleohispânico surge impresso antes da 

Fig. 3 – Chibanes. Cossoiros cerâmicos recuperados em contextos da Fase IIIA – 1.ª fase de ocupação romana republicana - Torre T7, 
Loci L12, T16, D14, R14, A11, B20, J17, D3 e M11 – Tipos A (n.o 6), D (n.os 7-9), E (n.os 10-24) e H (n.o 25).
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cozedura e repetido por 11 vezes em um exemplar de 
Chibanes (Fig. 4, n.º 46) do tipo E com 19,46 g, que foi 
recuperado na camada 2 do Locus L12 (Chibanes IIIB).

Igualmente com uma possível leitura epigráfica 
surgem os três exemplares que apresentam motivos 
cruciformes incisos (Fig. 2, n.º 3; Fig. 4, n.º 45), que 
poderão também representar um signo paleohispâ-
nico silábico (X – ta), e que são algo frequentes em 
outros contextos como Cáceres el Viejo (Pereira, 
2021a), Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2013), Castelo 
da Lousa (Pinto e Schmit, 2010, p. 438, Est. CXLI, n.º 
25-27), Castelo Velho de Safara (Soares, 2001, p. 62; 
Costa, 2010, p. 72 - Est. XXVIII) e Azougada (MNA 
46684 – matriznet.dgpc.pt). Os signos crucifor-
mes incisos realizados ante-coctionem encontram-se: 
isolado (Fig. 2, n.º 3) e com outro signo inciso linear-
mente (Fig. 4, n.º 45). Estes cossoiros pertencem aos 
tipos bitroncocónico assimétrico (E – 2 NMI) e em 
calote esférica (H – 1 NMI), sendo que os seus pesos 
oscilam entre os 21,16, 28,84 e 53,04 g, tendo sido 
exumados da camada 2 do Locus L12 (Fig. 4, n.º 45) 
(Chibanes IIIB), e da camada 3 do Locus P10 (Fig. 2, 
n.º 3) (Soares e Tavares da Silva, 2014) (Chibanes II).

Por entre este conjunto de decorações impressas, 
julga-se que os cinco exemplares que apresentam as 
impressões do tipo “cabeça de agulha” apresentam 
o motivo mais original (Fig. 3, n.º 9; Fig. 4, n.º 47; 
Fig. 5, n.os 48, 65; Costa, 1910, p. 67, Est. VI, fig. 498), 
apontando para o cuidado que os produtores destes 
objectos lhes imprimiam, ao deixar uma marca da fun-
ção dos mesmos. Arriscamo-nos a propor que fossem 
as próprias fiandeiras a produzir e a imprimir estes 
motivos decorativos com recurso aos objectos de que 
dispunham, neste caso, as agulhas. Estas marcas sur-
gem em cossoiros de perfil bitroncocónico simétrico 
(D), assimétrico (E) e cilíndrico-esférico (G), tendo 
sido elaborados manualmente (3 NMI) e através de 
molde (1 NMI). Os exemplares de perfil completo 
apresentam 23,35 e 29,26 g, e os motivos decorativos 
surgem impressos tanto no topo, como nas arestas. 
Apesar de um dos cossoiros ter sido recuperado de 
uma camada superficial, e outro incorporar a cole-
ção de A. I. Marques da Costa (ibidem), os restantes 
encontram-se contextualizados na camada 2 do Locus 

L12 (Chibanes IIIB) e na estrutura D2 da camada 3 do 
Locus D3 (Chibanes IIIA). Quanto à morfologia das 
agulhas que imprimiram o seu negativo nestes cos-
soiros, quatro delas apresentariam cabeças de perfil 
losângico - coadunantes com os objectos metálicos 
deste tipo recuperados, por exemplo, na camada 4B do 
Locus T16; outro exemplar, recuperado no Locus D3, 
apresenta o negativo de uma cabeça de agulha de perfil 

em “gota” – semelhante aos exemplares metálicos recu-
perados na camada 2B do Locus contíguo (G20), bem 
como na camada 3A do Locus J17.

Outro motivo integrado nas impressões realizadas 
antes da cozedura surge em três cossoiros que tiveram 
como matriz possíveis gramíneas ou outros elementos 
vegetais (Fig. 3, n.º 19; Fig. 4, n.º 28; Fig. 5, n.º 55). 
Estas decorações surgem em qualquer área das peças 
(topo, aresta superior, lateral), de perfil troncocónico 
(C) e bitroncocónico assimétrico (E). Estes cossoi-
ros foram exumados da camada 2 dos Loci R14 e R16 
(Chibanes IIIB), bem como na camada 3 do Locus D14 
(Chibanes IIIA). No caso do exemplar troncocónico de 
perfil completo, de 32,12 g, o mesmo parece ostentar, 
para além das linhas impressas por elementos vegetais, 
dois possíveis elementos incisos na superfície lateral 
que poderão representar os signos paleohispânicos silá-
bicos (u + to), já analisados neste volume pelo Professor 
Doutor José António Correa (vide Capítulo XVI). As 
impressões com recurso a gramíneas e outros elemen-
tos vegetais encontram-se atestadas em 21 exemplares 
de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2013), onde surgem 
maioritariamente dispostas no topo e na aresta supe-
rior das peças de perfil bitroncocónico (71,4%).

As ungulações decorativas aplicadas antes da coze-
dura também surgem em três exemplares (Fig. 3, n.º 
19; Fig. 4, n.º 47), sendo que um deles conjuga este 
motivo, com a impressão de tipo “cabeça de agulha” de 
perfil losângico (Fig. 4, n.º 47). Este motivo decorativo 
surge exclusivamente nos cossoiros de perfil bitron-
cocónico assimétrico (E), localizando-se no topo e 
aresta superior destes objectos (2 NMI) ou cingindo-se 
apenas ao topo (1 NMI). O único exemplar completo 
possui 44,96 g. Estes cossoiros foram recolhidos quer 
em nível superficial, como na camada 2 do Corte L12 
(Chibanes IIIB) e no interior da lareira K11 da camada 
3 localizada no Locus M11 (Chibanes IIIA), junto à 
Torre K16 numa área de armazenagem. A impressão 
com recurso a ungulações também surge em 13 exem-
plares de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2013).

Pesos de tear
Encontraram-se (Fig. 6) apenas três exemplares de 

pesos de tear (l. pondera), que em muito contrastam 
com o número de cossoiros. Tal como sucede com 
estes, também nos pesos de tear a massa se apre-
senta como um factor determinante para a extensão 
e manutenção dos fios do tear em constante tensão e 
paralelismo. Para que tal suceda é fundamental que os 
pesos dos diferentes pondera sejam idênticos, embora 
admitindo pequenas oscilações (Castro Curel, 1985, p. 
232). Não obstante, e tal como observado neste sítio 
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Fig. 4 – Chibanes. Cossoiros cerâmicos recuperados em contextos da Fase IIIB – 2.ª fase de ocupação romana republicana- Loci H2, H7, 
L12, P10, T16, R14, F17, G20 e M11 – Tipos A (n.o 26), C (n.os 27-31), D (n.os 32-39) e E (n.os 40-47).
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Fig. 5 – Chibanes. Cossoiros cerâmicos recuperados em contextos da Fase IIIB – 2.ª fase de ocupação romana republicana - Loci L12, 
T16, R14, A11, D14, J17, N16, R16, A-B/19, M11 e K16 – Tipos E (n.os 48-63), F (n.o 64), G (n.os 65-66), H (n.o 67) e I (n.os 68-69). 

arqueológico, o achado deste tipo de artefactos em 
povoados é relativamente escasso e de fraca concen-
tração intramuros (idem). Um tear vertical, com cerca 
de um metro de largura (idem), pressuporia a utilização 
de um número considerável de pesos, cerca de 50, que 

seriam suspensos através dos orifícios transversais.
Apesar de ser amplamente aceite pela comunidade 

científica que este tipo de objectos prismáticos, que 
ostentam orifícios transversais, representam de facto 
pesos de tear, confirmados aliás pelos numerosos 
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exemplos de conjuntos exumados em contextos da 
Idade do Ferro ou do período Romano, a verdade é que 
têm surgido outras hipóteses funcionais que poderiam 
justificar, não só o peso excessivo e incomportável para 
uma utilização no tear vertical de alguns exemplares, 
mas também a recuperação isolada destes artefactos. 

Os estudos acerca destes materiais avançam com a 
proposta de que o seu peso não deveria ultrapassar 
os 500-700 gramas; caso ocorram pesos superiores, 
esses artefactos não deveriam ser considerados com-
ponentes de tear (Alfaro Giner, 1984, p. 7). Assim, 
para os exemplares mais pesados chegou a julgar-se 
que poderiam funcionar como ponderais, tendo por 
base a onça romana (l. uncia) e os seus múltiplos, que 
deveriam ser utilizados em contextos domésticos e 
de trocas ocasionais (Martín Gil et al., 1995, p. 73). 
Esta hipótese poderia justificar a associação de mar-
cas e grafitos, que muitos ostentam, como forma de 
representação esquemática do seu valor ponderal. 
No entanto, esta hipótese tem vindo a ser afastada, 
uma vez que em muitos destes conjuntos a mesma 
marca surge associada a pesos distintos. Foram ainda 
avançadas outras hipóteses funcionais como pesos 
de rede de pesca, ou como contrapesos para sujeição 
de telhados de cabanas (Castro Curel, 1978, p. 192). 
No entanto, tal como recentemente comentado por 
Francisco B. Gomes, esta deve ser entendida como 
uma classificação “neutra” não impeditiva de outro 
carácter funcional (Gomes, 2020, p. 18).

À semelhança do que foi aplicado ao conjunto de 
cossoiros, decidimos integrar estes pondera em uma 
tipologia previamente estabelecida, neste caso para 
o sítio de Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel) (Beltrán 
Lloris, Hostalac Carrillo e Guiral Pelegrín, 1995, p. 
297, fig. 93), que tem por base as figuras geométricas 
e o número de orifícios de suspensão. Os dois exem-
plares de perfil completo de Chibanes pertencem 
à forma paralelepipédica com um único orifício de 
secção transversal circular situado na face rectangu-
lar de maior dimensão,  atravessando a espessura da 
peça. Corresponde ao tipo 2.1 daquela tipologia, com 
paralelos em outros sítios de ocupação romana-repu-
blicana: Castelo da Lousa (Pinto e Schmit, 2010, p. 
326, Est. CXLV, n.º 8), com cinco exemplares; Cáceres 
el Viejo (Pereira, 2021a), com um exemplar; Alto dos 
Cacos (Pimenta, Mendes e Henriques, 2014, p. 273, 
Fig. 16-2), também com um exemplar. Os três exem-
plares de Chibanes pertencem ao mesmo fabrico, de 
muito provável origem local-regional, caracterizado 
por pastas de coloração alaranjada. As superfícies 
apresentam-se alisadas, e as dimensões padronizadas, 
facto que parece apontar para a utilização de molde.

Os orifícios destes pondera cerâmicos são de feição 
sub-circular e apresentam diâmetros que rondam os 2 
cm. Foram efectuados nas faces frontais antes da coze-
dura, sendo visíveis as marcas de uso produzidas pelos 
fios que os suspenderam. À semelhança do que sucede 
com os conjuntos de pondera de Bilbilis, Azaila, Bovina 
de Vinaceite, Calaceite (apud Benavente et al., 1985-
86, p. 133), Monte dos Castelinhos (Santos, 2015), 
Cabeça de Vaiamonte e Cáceres el Viejo (Pereira, 
2021a), também este conjunto apresenta apenas um 
orifício de suspensão. 

A altura média situa-se em 14,4 cm, registando-se 
valores de 14,3 e 14,5 cm. Quanto à largura, varia entre 
os 10 e os 10,8 cm, sendo a média de 10,4 cm. A espes-
sura varia entre os 7,2 e os 7,7 cm, com uma média de 
7,45 cm. Com base na altura máxima conservada, estes 
exemplares integram o Grupo C (>130 mm) da tipolo-
gia criada para o Castelo de Alcácer do Sal (Sepúlveda 
et al., 2007, p. 273), encontrando em Cáceres el Viejo 
um exemplar do mesmo tipo 2.1 que integra o mesmo 
grupo (Pereira, 2021a).

Quanto à aplicação de técnicas decorativas, os dois 
exemplares de perfil completo apresentam-se decora-
dos com a mesma técnica e temática: três círculos com 
matriz, cuja aplicação equidistante forma um triângulo, 
impressos no topo das peças e que foram elaborados 
ante-coctionem. A mesma técnica e motivo, de círcu-
los perfeitos produzidos na argila fresca é comum em 
outros contextos romano-republicanos: Cáceres el 
Viejo, onde surge um círculo isolado, também ele apli-
cado no topo da peça (Pereira, 2021a, Fig. 8, n.º 59); 
Numância (Arlegui Sánchez e Ballano Soriano, 1995, p. 
149-150); La Guardia de Alcorisa (Castro Curel, 1985, 
p. 250); Castelo de Alcácer do Sal (Sepúlveda et al., 
2007, p. 274, Est. 4, n.os 24-25); Monte dos Castelinhos 
(Santos, 2015, p. 78) e em dois exemplares descontex-
tualizados recolhidos nas povoações de Penedo e Maxial 
(Luna et al., 2019, p. 23, fig. 8, n.º 4 e fig. 13, n.º 9).

Quanto à dispersão espacial destes achados, apenas 
um dos exemplares, de perfil incompleto, é proveniente 
do Sector Oriental (Locus C-D/19, camada 2B), os dois 
exemplares de perfil completo que apresentam as mes-
mas características morfológicas e decorativas (Fig. 6), 
foram recuperados na Zona Ocidental do povoado, nas 
camadas de ocupação da 1.ª fase do período romano-
-republicano nos Loci P10 e B20 (Chibanes IIIA), que 
pertencem respectivamente aos edifícios A e C.

Há ainda que deixar em aberto a hipótese dos 
três pesos de rede cerâmicos de perfil bitronco-
cónico, dois dos quais recuperados nas intervenções 
de A.I. Marques da Costa (1910, p. 67, figs. 503-
504), e um outro da 1.ª fase de ocupação do período 
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Agulhas metálicas
Apesar de a indumentária grega e romana se basear 

na utilização de técnicas de drapeado, com sujeição 
de telas de tecido directamente sobre o corpo, e sem 
recurso a qualquer costura (Alfaro Giner, 1997, p. 
61), podemos calcular a utilização de sovelas e agu-
lhas para a costura em tecidos com funções bastante 
variadas, como os elementos de sacaria ou o ves-
tuário militar elaborados em couro, bem como nos 
tecidos para tendas que eram compostos por fibras 
vegetais mais espessas. 

Em Chibanes foram recuperadas um total de seis 
agulhas de liga de cobre (Fig. 8), número seme-
lhante ao conjunto recuperado em Cáceres el Viejo 
(Pereira, 2021b), mas bastante distinto dos 63 
fragmentos recuperados no sítio arqueológico de 
Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 268-270), 
onde também foram recuperados: pentes de cardar, 
sovelas, uma roca, e o maior conjunto peninsular de 
cossoiros, com 1660 exemplares. As agulhas identi-
ficadas naquele sítio alentejano permitiram a criação 
de um quadro tipológico (Pereira, 2018, Apêndice 
IV.9) que tem por base aspectos morfológicos, como 
o perfil (direito – A; virote – B), o olhal da cabeça 
(oval – I; losângico – II; duplo – III; sub-rectangular 
– IV), o comprimento máximo das agulhas (pequena 
<5 cm – a; média 5,1-10 cm – b; grande >10 cm – c) e 
as secções do corpo e do terminal (circular – 1; oval 
– 2; rectangular – 3; quadrangular – 4). 

Este conjunto apresenta-se na sua totalidade com 
hastes de perfil direito (tipo A), apresentando olhais 
variados, com três exemplares de feição circular ou 
em “gota” (I), dois exemplares de perfil losângico (II) 
e apenas um de olhal sub-rectangular (IV). As hastes 
apresentam secção circular (4 exemplares – .1) ou 
sub-quadrangular (2 exemplares - .4) e terminais de 
secção circular na sua totalidade (3 exemplares – 1) 
ou rectangular (1 exemplar – 3). Quanto aos com-
primentos máximos observados, cinco das agulhas 
pertencem ao grupo das médias (b.) uma vez que 
apresentam comprimentos que variam entre os 5,5 
e os 8,1 cm, e apenas um exemplar pertence ao grupo 
das pequenas (a.), uma vez que apresenta 4,1 cm de 
comprimento máximo conservado. Em Cabeça de 
Vaiamonte, e à semelhança do que sucede com este 
conjunto, a maioria das agulhas apresenta dimensões 
médias (Pereira, 2018, p. 269).

A espessura destes objectos, bem como os olhais 
estreitos deste conjunto de agulhas parece apontar 
para uma utilização com fios mais finos, como poderá 
ser o caso do linho (Alfaro Giner, 1997, p. 61), apesar 

romano-republicano do Locus D3 (vide Capítulo XIII, 
Fig. 47), poderem ter funcionado como pesos de tear. 
Esta utilização já havia sido proposta naquela publi-
cação antiga: “(...) teem a mesma fórma que os cossoiros, 

de que apenas differem em ter maiores dimensões. Em tudo 

estes pesos são semelhantes aos actuaes pesos de rede, a que 

os pescadores de Setúbal dão o nome de bodos. Estes objectos 

tambem poderiam servir para pesos de tear.” (Marques 
da Costa, 1910, p. 67). No mesmo artigo surge igual-
mente ilustrado um provável fuso de osso (idem, p. 
59, fig. 442), cuja extremidade distal aguçada apre-
senta ranhuras circulares que deveriam servir para o 
melhor encaixe do cossoiro e empate da linha (Fig. 7).

Fig. 6 – Chibanes. Pondera cerâmicos com decoração de três círcu-
los impressos no topo.
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de dois dos exemplares de olhal em “gota” apresenta-
rem uma maior dimensão, que parece ser adequada 
a um trabalho de fios mais espessos como os de lã. 
No caso deste conjunto, a espessura dos fios utiliza-
dos nas agulhas que apresentam olhais conservados, 
situa-se entre os 0,5 e os 1,2 mm. No entanto, a lar-
gura máxima das agulhas de perfil completo situa-se 
entre os 2 e os 3,2 mm, sendo esta a largura máxima 
do orifício da costura que as mesmas produziriam no 
tecido,  próxima da observada no santuário rupestre 
de La Nariz (Moratalla, Múrcia), onde foi recupe-
rado um pequeno fragmento de tecido, formado por 
finos fios de lã de elevada qualidade, cujos orifícios 
circulares da costura não ultrapassavam os 3-4 mm 
(Alfaro Giner e Ocharan Ibarra, 2014, p. 45). Os 
conjuntos de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, 
p. 269), e de Cáceres el Viejo (Pereira, 2021b) apre-
sentam larguras máximas relativamente maiores, 
que variam entre os 3 e os 4,5 mm.

O achado destas agulhas metálicas cinge-se às 
fases do período romano-republicano observadas no 
Edifício B (Locus T16) e no Edifício C, em particular 
nos Loci J17 e G20 (Fig. 9A).

Fig. 8 – Chibanes. Agulhas de liga de cobre.

Fig. 7 - Chibanes. Fragmento de fuso de osso, recuperado nas esca-
vações de A. I. Marques da Costa (comprimento máximo - 12,6 cm, 
espessura máxima - 1 cm). Desenho obtido a partir de foto disponível 
em http://matriznet.dgpc.pt
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Figs. 9 – Chibanes. Distribuição dos 
utilitários de têxteis pelas distintas 
fases de ocupação. A: Sectores Oci-
dentais. B: Sectores Orientais.

Camadas superficiais

Chibanes IIIB 
2.ª fase do período romano-republicano 
2.º quartel do século I a.C. - meados/último quartel do século I a.C.

Chibanes IIIA
1.ª fase do período romano-republicano
Finais do século II a.C. - 1.º quartel do século I a.C.

Chibanes II
Idade do Ferro
Séculos III-II a.C.

A

B
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Comentários finais acerca do 
instrumental têxtil de Chibanes

O conjunto de instrumental têxtil recuperado em 
Chibanes, que engloba 100 cossoiros, três pesos de 
tear, seis agulhas metálicas e um provável fuso de 
osso, é revelador de trabalho textil em âmbito local, 
desde a fiação à tecelagem, provavelmente relacio-
nada com as necessidades quer dos habitantes deste 
povoado, quer do exército romano-republicano 
que ali deveria ter estado instalado. A chegada de 
contingente militar deverá ter aumentado exponen-
cialmente a necessidade de têxteis que fariam face à 
produção de vestuário, à criação de tecidos para ten-
das, ou ainda a manufactura de sacaria, cestos e cordas 
que se revestiam de um carácter multifuncional, fun-
damentais para o aprovisionamento, a logística e a 
construção (Pereira, 2018, p. 266).

O conjunto de utilitários de têxteis recuperado em 
Chibanes revela a sua importância, numericamente 
expressiva no que diz respeito ao conjunto de ele-
mentos relacionados com a fiação (cossoiros e fuso). 
Estes em muito contrastam com os escassos pondera 
relacionáveis com as actividades de tecelagem (Fig. 
9). Esta escassez de pesos de tear paralelepipédicos 
poderá ser justificada quer pela utilização de elemen-
tos de dupla funcionalidade como os pesos de rede 
cerâmicos, quer pela utilização de materiais líticos 
expeditos sem afeiçoamento e/ou vestígios de uso 
que permitissem a sua identificação em contexto de 
escavação. Outro motivo para esta aparente inex-
pressividade poderá dever-se ao facto de ainda não 
ter sido escavado um contexto associável a tear ver-
tical in situ, realidade facilmente identificável pela 
presença de dezenas de pondera. Em comparação 
com outro sítio de ocupação militar/ militarizada 
do período romano-republicano como Cáceres el 

Viejo onde a fiação se encontra escassamente repre-
sentada (Quadro 1), o nosso conjunto destaca-se 
pelo número considerável de cossoiros, próximo do 
número obtido no contexto doméstico do Castelo da 
Lousa, mas bastante distante do conjunto de Cabeça 
de Vaiamonte, de provável carácter ritual. 

Por fim, devemos considerar a presença do género 
feminino no contexto militar romano-republicano 
de Chibanes, uma vez que as actividades de fiação e 
tecelagem estariam culturalmente a elas ligadas. No 
entanto, não podemos afastar a participação mas-
culina em parte do processo de obtenção das fibras 
animais e vegetais, expressas, por exemplo, nas acti-
vidades de tosquia. 
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Signos epigráficos en Chibanes (Palmela)

En el total de veintiocho piezas cerámicas, casi todas 
simples fragmentos, y una en piedra, rescatadas en el 
yacimiento de Chibanes (Palmela) se advierten marcas 
epigráficas, parte de las cuales pueden ser interpreta-
das como letras, aunque no puede hablarse de textos 
epigráficos propiamente dichos.

 

Amuleto trapezoidal

Sin duda la pieza más llamativa es un amuleto tra-
pezoidal en piedra (Fig. 1: CHIB13/1), hallado en 
el nivel de ocupación de la primera fase del período 
romano republicano Fase IIIA (finales del s. II a. C.). 
Tiene un gran número de trazos en ambas caras, lo 
que exige una descripción detallada.

Hay una clara diferencia en los grabados de ambas 
caras del colgante. La impresión que da es que es obra 
de dos manos distintas, más hábil y experta la de la 
derecha de la fotografía (cara A) y más descuidada la 
de la izquierda (cara B). Hay también una diferencia 
muy perceptible entre los dibujos de ambas caras: el 
de la A es abierto, con forma de rosa de los vientos; el 
de la B es cerrado, con forma más o menos aparente 
de hoja.

En la cara A el conjunto de trazos ocupa prácti-
camente toda la superficie y hay una cierta armonía 
en su disposición a partir de un centro: existe un eje 
vertical y un aspa, si bien sólo el eje vertical parece 
haber sido hecho de un trazo, mientras que los bra-
zos del aspa han sido hechos independientemente, 

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenção arqueológica de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 293-302

José Antonio Correa Rodríguez*

* Catedrático Emérito de la Universidad de Sevilla.

Fig. 1 - CHIB 13/1. Amuleto trapezoidal. Estrato 3B, locus T16 (Fase Chibanes IIIA). Dibujo de Teresa Rita Pereira. Foto de Rosa Nunes.
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aunque buscando una simetría. No hay propiamente 
un cuarto trazo (horizontal), sino, a cada lado, sendos 
dibujos con un cierto parecido entre sí que dan armo-
nía al conjunto.

El eje vertical está formado por las letras l (L) en 
la parte superior y r / a (a de cabeza angular, no 
redondeada) en la inferior, ambas en lectura hacia la 
derecha. Estas letras son conocidas en los tres signa-
rios paleohispánicos, pero a es r en los dos signarios 
meridionales (Untermann, 1990, p. 248; 1997, p. 171), 
mientras que es una de las formas de a en el levan-
tino (ibérico y celtibérico) (Untermann, 1990, p. 246; 
1997, p. 443). Respecto a la orientación de las letras de 
la escritura paleohispánica cabe decir que en su origen 
ha debido ser hacia la izquierda como en su modelo, 
el signario fenicio, pero no ha sido posible fijar aún 
cuándo comienza a orientarse hacia la derecha: en las 
inscripciones del sudoeste predomina con mucho la 
orientación a la izquierda, en las del sudeste alternan 
ambas orientaciones con predominio menos marcado 
de la sinistrorsa y en la levantina la orientación a la 
derecha es sistemática. Se puede, pues, sostener con 
carácter general que la orientación sinistrorsa es la 
más antigua y la dextrorsa la más reciente.

El signo a la izquierda de l se parece a una de las 
variantes de bi (m) del signario levantino (Untermann, 
1990, p. 246).

En el eje horizontal, que como tal no está trazado, 
se advierte a la derecha un posible signo (-), que en 
el signario levantino se suele transcribir como ḿ 
(Untermann, 1990, p. 247) y en el uso celtibérico 
occidental corresponde a n (Untermann, 1997, p. 
443). Más problemático es identificar como letra los 
dos trazos que aparecen a la izquierda del eje horizon-
tal, pues son independientes entre sí: si se piensa que 
ha habido intención de trazar una letra, pero que no 
se han llegado a unir los trazos por la parte inferior, 
se podría identificar con ., que es una variante bien 
conocida de -. Sin embargo, si se interpretan como 
dos trazos verticales sin más, llama la atención que no 
hayan llegado hasta el centro, como suceden con los 
que se describen a continuación.

Quedan en esta cara de la pieza unos trazos vertica-
les: uno entre L y -, dos entre - y a, uno entre a y .. Es 
cierto que en el signario levantino el trazo vertical (B) 
es una letra que se transcribe ba (Untermann, 1990, 
p. 246), pero es un poco aventurado suponer que estos 
trazos son aquí signos fonéticos. En resumen, si se 
pretendiera que todo el grabado es un texto, lo que 
no parece ser, se leería así empezando arbitrariamente 

desde arriba bajo el orificio: l ba ḿ/n ba ba a/r ba 

ḿ/n bi. Hay que insistir, sin embargo, en que no 
parece que sea un texto, se empiece donde se empiece 
a “leerlo”, aunque es indudable que hay letras, pero no 
que tengan valor fonético.

No hay trazos curvos: a/r tiene la cabeza angu-
lar, no curva; bi, si es una letra, también es angular; 
tampoco la ḿ/n de la izquierda, si es tal, sería propia-
mente curvada aunque uno de sus trazos parece serlo 
muy ligeramente.

Respecto a los datos cronológicos que se pueden 
inferir de lo dicho sobre la cara A, si se acepta que 
todo son signos gráficos, entonces se trataría clara-
mente de escritura levantina, que está documentada 
desde finales del s. V. a. C. hasta finales de la época 
republicana; lo mismo cabe decir si se piensa que sólo 
son letras l, a/r y bi. Pero si sólo se acepta l y r como 
letras, entonces se podría relacionar también con la 
escritura del sudoeste, que algunos llamamos asi-
mismo tartesia y que está documentada hoy por hoy 
desde mediados del s. VII a. C. y que, al menos en las 
monedas de Salacia (Alcácer do Sal), llega igualmente 
a finales de la época republicana. La relación con una 
u otra escritura depende, como se advierte, de lo que 
se considere letra en esta cara A. 

En el grabado de la cara B hay un conjunto menos 
ordenado de trazos, pero en contacto entre sí, que, 
contra lo que sucede en la cara A, no llenan toda la 
superficie; además el dibujo como tal está despla-
zado hacia la derecha, dejando un amplio margen en 
la izquierda. Tiene el dibujo un contorno irregular 
que, tal vez, pueda ser visto desde la esquina infe-
rior derecha (en dirección sudeste – noroeste, por así 
decir), donde hay un trazo perpendicular y otro obli-
cuo al contorno, ambos cortos. El contorno está en 
su parte inferior izquierda quebrado en tres trazos y 
el interior está relleno de trazos, parte de los cuales, 
en unión o no con el contorno, permiten identificar 
con seguridad dos letras latinas y conjeturalmente una 
paleohispánica.

Es posible que, por su disposición en el conjunto de 
trazos, primero se dibujara la posible letra paleohis-
pánica U (o, tal vez mejor, su variante con los trazos 
oblicuos prolongados hasta la base del asta central), 
inclinada hacia la izquierda, y que luego se grabara 
todo lo demás. En el campo que forman los trazos 
oblicuos de U se añadieron las letras D y R y poste-
riormente se incorporaron los demás trazos, pero sin 
que se comprenda el por qué y ni el orden en que se 
añadieron. Parece lógico que D y R, por su disposición 
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y pertenencia al mismo sistema gráfico, se relacionen 
entre sí, si bien no se alcanza a ver su significación. No 
es de creer, sin embargo, que U se relacione con D+R, 
pues pertenecen a sistemas gráficos distintos. La letra 
U es panhispánica, aunque su valor fonético es distinto 
en las tres escrituras: desconocido en la escritura del 
sudoeste (algunos le dan el valor de bi) (Untermann, 
1997, p. 172), bi en la del sudeste (Untermann, 1990, 
p. 248) y u en la levantina (Untermann, 1990, p. 247).

D y R, puesto que parecen relacionarse entre sí, es 
mejor considerarlas letras latinas y no paleohispánicas. 
Es cierto que $ se conoce en las escrituras paleohis-
pánicas: como tal aparece en la escritura del sudoeste 
con valor fonético desconocido (Untermann, 1997, p. 
172), en la escritura del sudeste es variante de a con 
el valor de r (Untermann, 1990, p. 248) y en la escri-
tura levantina es una variante de A con el valor de a 

(Untermann, 1990, p. 246). En el amuleto la letra va 
cruzada con un trazo anómalo. Hay que llamar tam-
bién la atención sobre el hecho de que el trazo vertical 
de D es realmente parte de U (o, si se quiere, del con-
torno del grabado) y, por tanto, no ha sido hecho 
expresamente para dibujar la letra, por lo que parece 
seguro que la línea curva es un añadido posterior. El 
considerarla letra latina se basa en la identificación de 
la otra letra (R).

Atendiendo al lugar del hallazgo, no parece que R sea 
una letra paleohispánica, sino latina. Ciertamente en 
la zona septentrional de la escritura levantina (funda-
mentalmente en la zona del sudeste de Francia donde 
está documentada esta escritura) se usa un signo simi-
lar (con el trazo oblicuo más corto: ¡) como variante 
de a (Untermann, 1980, p. 49); también está docu-
mentada ocasionalmente en la escritura sudoriental 

como variante de r (Ferrer, 2010, p. 71 y 98-99). Pero 
a no ser que el amuleto haya sido traído de estos luga-
res, lo que en teoría sería posible si se piensa en sus 
dimensiones y función, no parece necesario aceptar 
el carácter paleohispánico de R. Conviene señalar que 
R no tiene ningún trazo común con U (o con el con-
torno del grabado), pero sí se apoya, por así decir, en 
un trazo delgado del contorno que, no obstante, ha 
podido ser trazado con posterioridad. Los otros trazos 
no permiten identificar letras.

La cara B ha debido ser grabada en época romana 
pero en un momento en que aún se usa la escritura 
indígena, lo que casa bien con el final del s. II a. C., 
nivel en el que fue encontrado. Y, si es acertada la 
hipótesis de que el conjunto ha sido grabado en dos 
etapas diferentes al menos, la letra U ha podido ser gra-
bada en época prerromana y el resto en época romana. 
El grabado de la cara A, sin embargo, puede ser sin 
más de época prerromana, aunque por supuesto tam-
bién ha podido ser grabado en la misma fecha.

Escritura paleohispánica

En el resto de las piezas las marcas epigráficas pocas 
veces superan la unidad. Parte de ellas no pueden ser 
identificadas con letras, bien por no serlo, bien por 
estar fragmentadas. De las que contienen letras, éstas 
pueden ser paleohispánicas y latinas, lo que es com-
prensible por datarse en época republicana.

Empezando por las que contienen letras paleohis-
pánicas (Fig. 2: CHIB 99/70)  y el signo único que 
presenta es la letra paleohispánica levantina bi en 
su forma curva, orientada a la derecha (#, pero sin la 
curva interna).

Fig. 2 - CHIB 99/70. Cerámica común de producción local-regional con grafito paleohispánico realizado ante-coctionem. Estrato 3B, locus 
T16 (Fase Chibanes IIIA). Dibujo de Teresa Rita Pereira. 
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Presenta también letras que se puede identificar 
claramente como paleohispánicas una fusayola (Fig.3: 
CHIB 13/61): u (5), con orientación hacia la izquierda 
como es lo normal en los signarios meridionales 
(Untermann, 1997, p. 171; 1990, p. 248), y to (Q) con 
el trazo interior igual a los laterales, como letra que 
es del signario levantino (Untermann, 1990, p. 247). 
Ambas letras están grabadas independientemente, 
ante cocción y plantean el problema de su distinto 
origen epigráfico, que es excluyente.

La pieza CHIB 16/1352 (Fig. 4), formada por cinco 
fragmentos, presenta en lectura hacia la izquierda las 
letras paleohispánicas ª S. La letra ª carece de la curva 
interior, pero está orientada hacia la izquierda, lo 
que obliga a entender que la lectura es sinistrorsa. La 
letra S sólo es probable, si se acepta que los dos trazos 
superiores se han perdido en la línea de fractura. 

No hay que excluir que el texto continuara por la 
izquierda y, menos probablemente, por la derecha. 
La lectura, según el signario levantino, sería śbi (S es 
panhispánico, pero no ª), pero se esperaría orienta-
ción hacia la derecha. Casaría bien, en cambio, con la 
escritura del sudeste.

En CHIB 98/108 (Fig. 5) aparece un conjunto 
enmarañado de trazos en el que parece advertirse una 
cartela incompleta y las letras L / (la segunda letra con 
el trazo interior horizontal; sería extraño que fuera H 
latina). Sería escritura levantina (Untermann, 1990, 
p. 247): lo. Quedan otros trazos menos identificables.

La pieza CHIB 96/2280 (Fig. 6) es un pequeño 
fragmento que presenta lo que puede ser una letra del 
signario levantino, C, que puede interpretarse como 
una variante de bi. Podría, no obstante, ser una sim-
ple marca.

Fig. 3 - CHIB 13/61. Fusayola de producción local-regional con 
grafitos paleohispánicos realizados ante-coctionem. Estrato 2E, com-
partimiento R14 (Chibanes IIIB). Dibujo de Teresa Rita Pereira. 

Fig. 4 - CHIB 16/1352. Cerámica común de producción local-re-
gional con grafito paleohispánico realizado ante-coctionem. Estrato 
2B, locus H10 (Chibanes IIIB). Foto de Rosa Nunes.

Fig. 5 - CHIB 98/108. Cerámica manual de producción local-regional con grafitos paleohispánicos (?) realizados ante-coctionem. Estrato 
2A, compartimiento H7 (Chibanes IIIB). Dibujo de Teresa Rita Pereira. Foto de Rosa Nunes.
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Escritura latina

De los fragmentos con letras latinas CHIB 96/367 
(Fig. 7) es la única que presenta más de una letra: su 
lectura es probablemente ]MAH[, no siendo posible 
precisar más. No hay que excluir del todo que el texto 
fuera lusitano (con menos probabilidad, del sudoeste) 
y no latino.

La pieza CHIB 01/2032 (Fig. 8) parece presentar 
una S angular, no curva, y parte de otro signo, tam-
bién angular, no identificable.

Aparentemente hay una R, grabada tras cocción, 
con el trazo inferior curvado en CHIB 16/172 (Fig. 9).

Fig. 6 - CHIB 96/2280. Cerámica común de producción local-regional con grafito paleohispánico (?) realizado ante-coctionem. Estrato 
2A, Corte L12 (Chibanes IIIB). Dibujo de Teresa Rita Pereira. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 7 - CHIB 96/367. Cerámica común de producción 
local-regional con grafitos latinos realizado ante-coctio-

nem. Estrato 2B, Corte L12 (Chibanes IIIB). Dibujo de 
Françoise Mayet.

Fig. 8 - CHIB 01/2032. Cerámica común de producción local-regional 
con grafito latino (?) realizado ante-coctionem. Descontextualizado. Dibujo 
de Teresa Rita Pereira. 

Fig. 9 - CHIB 16/172. Cerámica común de producción local-regional con grafito latino (?) realizado post-coctionem. Estrato 3B, locus F17 
(Chibanes IIIA). Dibujo de Teresa Rita Pereira. Foto de Rosa Nunes.
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En CHIB 16/967 (Fig. 10) parece que es mejor leer 
A latina que ’alef fenicio junto a un gran trazo paralelo 
claramente exterior a la letra. Asimismo en el pequeño 
fragmento CHIB 16/601 (Fig. 11) tal vez haya una A 
latina con el trazo transversal incompleto o ser una 
simple marca. En ambos casos se trata de esgrafiados 
tras cocción. Igualmente aparece A con trazo interior 
oblicuo en CHIB 96/1249 (Fig. 12).

Otras marcas

Hay, en fin, once fragmentos cerámicos y seis 
fusayolas en los que aparecen diversas marcas, aunque 
en algún caso podría tratarse de letras, no identifica-
bles a causa de la fragmentación, el mal trazado o el 
desgaste.

Varias de las piezas presentan una o más aspas 
que, dado lo frecuentes que son en otros conjuntos 
cerámicos, hay que interpretar más bien con carácter 
apotropaico (Escacena, en prensa) y no como la letra 
panhispánica ta (T). Así CHIB 16/1354 (Fig. 13) pre-
senta un aspa muy cercana al ángulo superior derecho 
de un rectángulo trazado sin base. CHIB 96/248 (Fig. 
14) tiene un aspa aislada: es la única de las fusayolas 
con marca post cocción, lo que refuerza su carácter 
apotropaico y no gráfico. CHIB 96/679 (Fig. 15) es 
también una fusayola con dos aspas y L junto a una de 
ellas pero no alineada, por lo que hay que suponer que 
son signos trazados independientemente.

La fusayola CHIB 97/1 (Fig. 16) está decorada 
en círculo con nueve L y tres U. Sin duda es mero 
adorno sin valor fonético. También lo son los ador-
nos que aparecen en la fusayola CHIB 13/20 (Fig. 17). 
Lógicamente en ambas fusayolas se trata de esgrafia-
dos ante cocción.

El resto de las piezas tienen meras marcas (una o dos).
CHIB 01/828 (Fig. 18) contiene restos de uno o dos 

signos no identificables.
CHIB 01/2113 (Fig. 19) presenta una marca frag-

mentada, no identificable como letra.
CHIB 13/837 (Fig. 20) tiene un trazo fragmen-

tado en su parte superior y ligeramente curvado en 
la inferior.

CHIB 15/140 (Fig. 21) es un fragmento de fusayola 
con múltiples trazos que parecen un intento de 
escritura.

CHIB 16/163 (Fig. 22) presenta una elipse fragmen-
tada y CHIB 16/1337 (Fig. 23) tiene un óvalo.

CHIB 16/1183 (Fig. 24) tiene cuatro trazos post 
cocción que parecen más una marca que letras mal 
trazadas. 

Fig. 10 - CHIB 16/967. Cerámica común de producción local-re-
gional con grafito latino realizado post-coctionem. Estrato 3B, locus 
H10 (Chibanes IIIA). Dibujo de Teresa Rita Pereira. Foto de Rosa 
Nunes.

Fig. 11 - CHIB 16/601. Cerámica común de producción local-
-regional con grafito latino (?) realizado post-coctionem. Estrato 
1B, compartimiento J17 (Chibanes IIIB). Dibujo de Teresa Rita 
Pereira. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 12 - CHIB 96/1249. Cerámica común de producción local-
-regional con grafito latino realizado ante-coctionem. Estrato 2, 
Corte L12 (Chibanes IIIB). Dibujo de Teresa Rita Pereira. Foto 
de Rosa Nunes.
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Fig. 13 - CHIB 16/1354. Cerámica común de producción local-regional con marca realizada ante-coctionem. Estrato 3B, locus H10 
(Chibanes IIIA). Dibujo de Teresa Rita Pereira. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 18 - CHIB 01/828. Cerámica común de producción local-regional con marca realizada ante-coctionem. Descontextualizada. Dibujo 
de Teresa Rita Pereira.

Fig. 19 - CHIB 01/2113. Cerámica común de producción local-
-regional con marca realizada ante-coctionem. Descontextualizada. 
Dibujo de Teresa Rita Pereira. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 20 - CHIB 13/837. Cerámica 
común de producción local-
-regional con marca realizada 
ante-coctionem. Estrato 3C, Torre 
T7 (Chibanes IIIA). Dibujo de 
Teresa Rita Pereira. Foto de 
Rosa Nunes.

Fig. 14 - CHIB 96/248. 
Fusayola de producción 
local-regional con marca 
realizada post-coctionem. 
Estrato 3B1, locus P10 
(Chibanes II). Dibujo de 
Teresa Rita Pereira.

Fig. 15 - CHIB 96/679. 
Fusayola de producción 
local-regional con marcas 
realizadas ante-coctionem. 
Estrato 2, Corte L12 
(Chibanes IIIB). Dibujo 
de Teresa Rita Pereira.

Fig. 16 - CHIB 97/1. 
Fusayola de produc-
ción local-regional con 
marcas realizadas ante-

-coctionem. Estrato 2A, 
Corte L12 (Chibanes 
IIIB). Dibujo de Teresa 
Rita Pereira.

Fig. 17 - CHIB 13/20. Fusayola de producción 
local-regional con marcas realizadas ante-coc-

tionem. Estrato 3A, locus R14 (Chibanes IIIA). 
Dibujo de Teresa Rita Pereira.
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CHIB 16/1344 (Fig. 25) presenta una marca 
post cocción fragmentada al parecer, pues el con-
junto de trazos no puede identificarse claramente 
con ningún signo de los signarios paleohispánicos 
ni con los del latino.

CHIB 16/1348 (Fig. 26) es un fragmento en dos 
trozos con una marca compleja, prácticamente un 
dibujo incompleto por la parte inferior.

CHIB 17/37 (Fig. 27) tiene marcas en forma de 
lambda (Λ). 

CHIB 17/129 (Fig. 28) tiene tres líneas de trazo 
profundo y muy desigual longitud, dos de ellas 
fragmentadas.

CHIB 17/327 (Fig. 29) presenta trazos post cocción 
no identificables con claridad como letras. Parece que 
hay un aspa más algunos trazos muy cortos.

Fig. 21 - CHIB 15/140. 
Fusayola de producción 
local-regional con marcas 
realizadas ante-coctionem. 
Estrato 2C, compartimento 
A11 (Chibanes IIIB). Dibujo 
de Teresa Rita Pereira.

Fig. 22 - CHIB 16/163. Cerámica 
común de producción local-regional 
con marca realizada ante-coctionem. 
Estrato 3B, locus F17 (Chibanes IIIA). 
Dibujo de Teresa Rita Pereira.

Fig. 23 - CHIB 16/1337. Cerámica común de producción local-regio-
nal con marca realizada ante-coctionem. Estrato 2B, compartimento 
M11 (Chibanes IIIB). Dibujo de Teresa Rita Pereira.

Fig. 24 - CHIB 16/1183. Cerámica común de producción local-regional 
con marca realizada post-coctionem. Estrato 2A, compartimiento M11 
(Chibanes IIIB). Dibujo de Teresa Rita Pereira. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 25 - CHIB 16/1344. Cerámica común de producción 
local-regional con marca realizada post-coctionem. Estrato 2B, 
compartimento M11 (Chibanes IIIB). Dibujo de Teresa Rita 
Pereira. Foto de Rosa Nunes.
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Conclusión

Tal vez lo más llamativo de este conjunto de pieças 
cerámicas es la presencia de signos paleohispánicos, 
pero no de escritura paleohispánica propiamente 
dicha. Sin duda los autores de esos esgrafiados tenían 
algún conocimiento de esta escritura en sus diversas 
variantes y, dado que hay signos específicos tanto de 
la escritura levantina como de las meridionales, se 
puede suponer que los autores son varios sin que por 
otra parte parezca que alguno de ellos haya pretendido 
escribir en sentido propiamente dicho. Es decir, no 
hay datos suficientes para afirmar que en el lugar era 
usual la escritura paleohispánica. Los restos de letras 
latinas tampoco permiten leer ningún texto, por lo 
que, exceptuando las leyendas fragmentadas, que tal 
vez eran textos, probablemente las letras han sido usa-
das también como simples marcas.
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Numismas da Fase IIIA de Chibanes. Em cima: anverso 
e reverso de asse de Salacia. Locus G20, C. 3B-4B. Em 
baixo: anverso e reverso de denário de Marcus Sergius 

Silus (c. 116-115 a.C.). Locus B20, estrutura D20, C. 3B.
Fotos de Rosa Nunes.
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Os artefactos metálicos

Introdução

O conjunto de artefactos metálicos que aqui será 
apresentado representa a totalidade dos artefactos metá-
licos recuperados nas escavações arqueológicas de A.I. 
Marques da Costa, recentemente publicados (Pimenta 
et al., 2019), mas especialmente aqueles que resul-
taram dos trabalhos ali desenvolvidos pelo MAEDS 
desde 1996, sob a direcção de Joaquina Soares e Carlos 
Tavares da Silva, e que têm vindo a ser parcialmente 
publicados (Soares e Tavares da Silva, 2014; Tavares 
da Silva e Soares, 1997, 2012, 2014; Tavares da Silva et 

al., 2019, 2021). Quanto aos materiais resultantes das 
intervenções de A.I. Marques da Costa, trata-se de um 
conjunto de 25 exemplares que integram: armas, mili-

taria, objectos de adorno, baixela metálica, numismas, 
utilitários de comércio e de pesca e complementos de 
artefactos de madeira. Quanto aos artefactos metálicos 
recuperados em contextos de escavação arqueológica 
do MAEDS, trata-se de um conjunto composto por 
um número mínimo de 423 fragmentos provenientes 
dos contextos arqueológicos atribuíveis à II. ª Idade 
do Ferro e ao período romano republicano. Os con-
textos considerados compreendem assim as Fases II 
e III daquele sítio arqueológico, apesar de um grande 
número de exemplares se encontrar descontextualizado 
por corresponder a recolhas da camada superfícial. 

Quanto à matéria-prima utilizada neste conjunto, 
podemos aferir que o ferro é maioritário (45%), 
seguido de perto pela liga de cobre (40%); com menos 
expressão: chumbo (12%), ferro e liga de cobre (2%) e 
prata (1%) (Gráfico 1). 

Apesar de 25,2% retratarem objetos não-categori-
záveis, a restante amostra encontra-se distribuída por 
14 subcategorias das quais se destacam: os restos de 
transformação de ligas metálicas associadas a produ-
ção metalúrgica (22%), os complementos de artefactos 
de madeira (19%), os objetos de adorno e uso pessoal 
(13%), as armas e militaria (11%), os utilitários de 
pesca (7%), de carpintaria (3%), a numismática (5%), a 
baixela metálica (5%), os instrumentos médico-cirúr-
gicos (2%), bem como outros instrumentos utilitários 
domésticos multiusos (6%), de comércio (3%), de têx-
teis (3%) ou agroflorestais (1%) (Quadro 1; Gráfico 2).

Apesar de a grande maioria dos artefactos metálicos 
não poder contribuir para uma discussão crono-es-
tratigráfica, sabemos que alguns elementos de baixela 
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Gráfico 1 – Representação percentual das matérias-primas nos 
artefactos metálicos de Chibanes.
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metálica, armas e militaria, fíbulas e numismas pro-
porcionam alguma afinação cronológica, que neste 
caso associamos a uma ocupação militar/ militarizada 
deste sítio arqueológico nos séculos II e I a.C.

Armas e militaria

O carácter militar/militarizado deste sítio arqueo-
lógico encontra-se espelhado na relevância desta 

sub-categoria que figura como a quarta melhor repre-
sentada, com um total de 25 armas e 10 elementos 
de militaria. Quanto às armas identificadas, podemos 
constatar que a totalidade se enquadra no armamento 
típico do período romano-republicano, não exis-
tindo nenhuma arma passível de enquadramento na 
II.ª Idade do Ferro. Tendo por base a classificação de 
Fernando Quesada Sanz (1997a) as armas ofensivas 
são claramente maioritárias, destacando-se as armas 

Subcategoria NMI

Matéria-prima Contextos 
arqueológicos

Fases

Ferro
Liga de 
cobre Chumbo

Liga de 
cobre e 
Ferro

Prata C. 1 C. 2 C.3 C.4 II IIIA IIIB
III 
ind II-III

Armas 25 21 1 2 1 6 12 7 9 11 4 1
militaria 10 3 6 1 2 6 2 2 7 1

Baixela metálica 18 1 17 11 4 2 1 1 2 4 8 3
Complementos de 

artefatos de madeira 59 46 13 6 39 10 4 5 9 23 8 13

Instrumentos 
médico-cirúrgicos

6 6 5 1 1 5

Numismática 15 11 4 4 11 3 3 9 3
Objectos de adorno e 

uso pessoal
42 2 38 2 21 12 6 3 2 6 16 9 9

Restos de transfor-
mação e utilitários de 

produção metálica
70 36 17 16 1 4 40 19 7 6 20 33 11

Utilitários 
agro-florestais

3 3 1 2 2 1

Utilitários de 
carpintaria

11 11 6 5 5 6

Utilitários de 
comércio

8 3 5 2 3 3 4 3 1

Utilitários de escrita 1 1 1 1
Utilitários de pesca 21 3 2 16 5 9 5 2 5 3 4 2 7
Utilitários de têxteis 9 9 3 5 1 1 6 2

Utilitários domésticos 20 17 2 1 1 11 8 1 7 11 1
Total 318 143 126 39 6 4 65 165 73 18 21 73 140 37 46

Quadro 1 – Contabilização do NMI por subcategoria artefactual metálica, matéria-prima, contexto arqueológico e faseamento.

Gráfico 2 – Percentagem das diferentes 
subcategorias artefactuais metálicas no 
conjunto de Chibanes.
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hasteadas (nove ex.), propulsadas (quatro ex.), empu-
nhadas (dois ex.) e respectivas baínhas (dois ex.) e 
os fragmentos de lâminas de armas indeterminadas 
(quatro ex.). Já as armas defensivas encontram-se 
representadas apenas por dois fragmentos de pontei-
ras de capacete que integram a subcategoria das armas 
defensivas passivas, e um provável umbo de escudo de 
ferro que integra as armas defensivas activas.

 ARMAS EMPUNHADAS: PUNHAIS E 
RESPECTIVAS BAÍNHAS

Apesar de se encontrar descontextualizado, 
enquanto recolha de superfície do Sector Oriental, 
um dos elementos de maior destaque é o de uma 
empunhadura de liga de cobre de punhal de antenas 
de “tipo Santa Trega/Tecla”, obtida por molde de fun-
dição, com lâmina de ferro parcialmente conservada, 
que apresenta secção esteliforme (Fig. 1, n.º 1). Estes 
punhais de antenas, ligados ao mundo continental, e 
estritamente relacionados com os castros galaico-lu-
sitanos, são considerados achados raros em contextos 
meridionais. No território hoje português, as espadas 
e punhais de antenas circunscrevem-se apenas aos 
contextos de necrópole, em especial a necrópole do 
Olival do Senhor dos Mártires (Alcácer do Sal) que 
se apresenta como o local com maior incidência deste 
tipo de armas. Já em contextos de povoado, estes 
objectos circunscrevem-se à região da actual Galiza 
e apresentam cronologias bem mais recentes, conti-
nuando a utilizar a liga de cobre nas empunhaduras 
e a introdução do ferro nas lâminas. Estes punhais de 
antenas foram exumados essencialmente de contex-
tos do século I a.C. dos castros de Coubueira (Lugo), 

San Cibrao de Las Conteras (Ourense), Lebosandaus 
(Ourense) e Santa Trega/Tecla (Aguarda) (González-
Ruibal, 2006, p. 429), este último localizado na 
margem norte da foz do rio Minho, e que oferece o 
nome ao tipo identificado em Chibanes. 

O outro fragmento de punhal diz respeito a uma 
empunhadura de ferro de punhal bidiscoidal (Fig. 1, 
n.º 2) exumado da camada 2B do Locus G20, localizado 
no edifício C do sector ocidental. Este fragmento inte-
gra o tipo globular de Eduardo Kavanagh de Prado 
(2008, p. 23, fig. 3) que encontra outros paralelos 
contextualizados em Quintanas de Gormaz, Mas de 
Barberán, Numância e Puig de Agua onde surgem 
em contextos datados entre a 2.ª metade do século III 
e finais do século II a.C. (ibidem), e também no sítio 
arqueológico de Cabeça de Vaiamonte, onde foram 
recuperadas duas empunhaduras deste tipo (Pereira, 
2018, p. 143, Est. 24, n.º 6 e 8). A disposição dos rema-
tes encontra-se no centro dos discos da empunhadura, 
podendo integrar-se nos tipos 2A/3A/4C/4D 
(Kavanagh de Prado, 2008, p. 42, fig. 9). 

Foram ainda recuperados na camada 3B, fase IIIA, 
do Locus F17 do edifício C do complexo habitacional 
do sector ocidental, alguns fragmentos de possível 
baínha de ferro (Fig. 1, n.º 3) que poderiam pertencer 
tanto a punhais bidiscoidais como a outros punhais/ 
espadas. Estes fragmentos compunham a orla de 
uma bainha integrável nos modelos ditos “celtibéri-
cos” de “vaina de cañas” (idem, p. 61, fig. 17) composta 
por uma orla composta por placas laterais em liga de 
cobre de secção em «U» que seriam rebitadas ao ele-
mento perecível (provavelmente couro). Em Cabeça 
de Vaiamonte foram identificados vários fragmentos 

Fig. 1 – Armas empunhadas: punhal de tipo Santa Trega de liga de cobre com lâmina de ferro (n.º 1), punhal bidiscoidal de ferro (n.º 
2) e baínha de ferro (n.º 3). Foto de Rosa Nunes.
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de liga de cobre pertencentes a este tipo de baínha 
(Pereira, 2018, Est. 29; Apêndice II.8, fig. 1), enquanto 
que em Libisosa foi recuperado um punhal bidiscoidal 
associado a uma armadura de ferro de baínha de sec-
ção em “U” em um contexto do século II a.C. (Quesada 
Sanz e Uroz Rodríguez, 2020, p. 29 e fig. 3-d), seme-
lhante à que aqui descrevemos.

ARMAS HASTEADAS: PILUM LIGEIRO, PONTAS E 
CONTOS DE LANÇA

As pontas de lança de ferro encontram-se represen-
tadas por dois exemplares exumados de contextos da 
1.ª fase de ocupação romano-republicana (Chibanes 
IIIA), camada 3B dos Loci T16 e G20 dos Edifícios 
B e C. As lâminas, com perfis de folha de loureiro e 
alvados circulares de encabamento apresentam sec-
ções distintas: uma em quatro mesas (Fig. 2, n.º 4) e 
a outra com nervura central espessada (Fig. 2, n.º 5), 
sendo esta característica mais frequente no Sudeste 
Peninsular associada ao mundo ibérico (ibidem, p. 40). 

Estas armas hasteadas são muito comuns em con-
textos do período romano republicano. As lâminas de 
nervura central espessada encontram-se em contextos 
do século I a.C. como Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, 
Taf. 24, nº 184), Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, 
p. 133, Est. 17, n.º 7-9) , no acampamento numantino 
de Renieblas IV (Bishop e Coulston, 1993, p. 52, fig. 
22 - 2; Luik, 2002, Abb. 180, n.º 132 e 2010, p. 66, fig. 
2, n.º 4), Castelo da Lousa (Galamba, 2008, p. 26, n.º 
ME8971) e Mesas do Castelinho (Fabião, 1998, fig. 
74, n.º 2). Já as pontas de lança com secção de quatro 
mesas, parecem ser ligeiramente mais recentes, ape-
sar de coexistirem com as lâminas nervuradas, como 
nos casos de: Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, Taf. 24, 
nº 181-183), Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 
133, Est. 17, n.º 10), Conímbriga (Alarcão et al., 1979, 
pl. XVII, nº 2), Urso (Sevilha) (Quesada, 2008, p. 15, 
fig. 5B) e Alésia onde surgem em contextos cesarianos 
(Ulbert, 1984, p. 105). 

Associadas a estas pontas de lança surgem três 
contos de lança (Fig. 2, n.º 8-9) que seriam colocados 
na outra extremidade daquela arma de arremesso, 
servindo tanto como contrapeso, como apoio no 
solo, e também como arma, uma vez que podiam ser 
utilizados no momento final de subjugação de um 
adversário, servindo para desferir um último golpe 
de proximidade (Quesada Sanz, 1997a, p. 431). A 
dimensão reduzida destes exemplares, por oposição 
aos elementos deste tipo recuperados em contextos 
sidéricos, confirma o seu carácter “romanizado”. O 
conto de lança de secção quadrangular - integrável 

no tipo C.II de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 135-135, 
Est. 18, n.º 6 a 8), encontra-se descontextualizado, 
uma vez que é resultante das recolhas de A.I. Marques 
da Costa (Fig. 2, n.º 8; Pimenta et al., 2019, p. 70, 
fig. 11, n.º 63). Estes contos de secção quadrangular 
encontram paralelo no acampamento supramen-
cionado, bem como em Cáceres el Viejo (Bishop 
e Coulston, 1993, p. 52, fig. 22, n.º 10), sendo que 
ambos assistem a ocupações militares/ militarizadas 
entre finais do século II e inícios do século I a.C. Os 
outros dois contos de lança de ferro, de secção cir-
cular integrável no tipo C.I de Vaiamonte (Pereira, 
2018, p. 134-135, Est. 18, n.º 1-5), foram recolhidos 
em contextos das duas fases de ocupação romano-re-
publicana, um deles recolhido na camada 3B do Locus 
G20, e o outro, de uma fase mais recente, exumado 
da camada 2A do Locus F17, pertencentes ao Edifício 
C do complexo habitacional ocidental. Estes contos 
de secção circular encontram paralelo em Cabeça 
de Vaiamonte (idem), Cáceres el Viejo (Bishop e 
Coulston, 1993, p. 52, fig. 22, n.º 7, 9) e nos acam-
pamentos numantinos (idem, n.º 11-12). Ainda nas 
armas ofensivas hasteadas resta-nos referir os quatro 
fragmentos de lâminas de ferro (Fig. 2, n.º 6-7) que 
poderão pertencer a punhais, espadas ou pontas de 
lança, e que apresentam morfologias, perfis e secções 
distintas, sendo que pelo menos uma delas apresenta 
uma secção de quatro mesas semelhante a uma das 
pontas de lança ali recolhida (Fig. 2, n.º 7).

O pilum surge como arma emblemática da presença 
de elementos militares itálicos, e que em Chibanes 
se encontra espelhada pela presença de um número 
mínimo de três exemplares de ferro de pilum ligeiro 
(Fig. 3, n.º 10), isto é, cujo encabamento era efec-
tuado através de alvado circular, por oposição aos 
modelos de “aba”, cuja fixação a cabo de madeira era 
efectuada através de placa laminar de ferro rebitada 
e com abas de fixação. Os três exemplares são prove-
nientes de distintos sectores: um deles, sem indicação 
contextual resultou dos trabalhos de A. I. Marques 
da Costa (Fig. 3, n.º 11; Pimenta et al., 2019, p. 70, 
fig. 11- n.º 62); outro foi exumado de uma camada 
de ocupação datada da 2.ª fase do período romano 
republicano no Locus C-D19 do sector oriental; e 
um outro foi recuperado numa camada da 1.ª fase de 
ocupação do período romano republicano do Locus 
B20 do Edifício C do complexo habitacional do sector 
ocidental do povoado. O pilum ligeiro com alvado de 
encabamento seria utilizado pelas tropas auxiliares, 
e surge em associação com o pilum de aba, num con-
texto do século III a.C. em Baecula (Quesada Sanz et 
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Fig. 2 – Armas hastea-
das: pontas de lança 
(n.os 4, 5), contos (n.os 

8, 9) e lâminas (n.os 6, 
7) de ferro. Desenhos 
de David Jesus: n.os 4 
e 6.

al., 2015, p. 319), no século II a.C. nos acampamentos 
numantinos (Bishop e Coulston, 1993, p. 51, fig. 21, 1 
e 6), no contexto das guerras sertorianas em Almoina 
de Valência (Quesada, 2008, p. 14; Ribera i Lacomba, 
2014a, p. 73, fig. 12), Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, 
Taf. 24, nº 187-194), Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 
2018, p. 139 – Est. 23, n.º 10) e no século I a.C. em 
La Caridad de Caminreal (Álvarez Arza e Cubero 
Argente, 1999, p. 137), Libisosa (Quesada Sanz e Uroz 
Rodríguez, 2020, p. 39), Urso (Sevilha) (Quesada, 
2008, p. 14, fig. 4) ou Alto dos Cacos (Pimenta, 
Mendes e Henriques, 2014, p. 278-279).

ARMAS PROPULSADAS: PONTAS DE DARDO, 
DARDO INCENDIÁRIO E PROJÉTEIS DE FUNDA

As pontas de dardo de ferro (Fig. 3, n.º 12-13), que 
integram a sub-categoria das armas propulsadas, apre-
sentam perfis bastante distintos, uma vez que uma 
delas possui alvado circular de encabamento e arpão 
lateral, podendo ser enquadrada como possível dardo 
incendiário (n.º 12), e a outra, com haste de encaba-
mento de secção lenticular e cabeça piramidal maciça 
poderá ter sido associada a uma arma de artilharia de 
torção (n.º 13). Quanto ao possível dardo incendiário, 
este já havia sido publicado como arpão, integrando 
a sub-categoria de utilitário de pesca (Tavares da 

Silva et al., 2019, p. 242, fig. 27). No entanto, e com 
base em outras armas semelhantes, podemos propor 
esta reclassificação, apesar de não afastarmos cate-
goricamente a sua dupla funcionalidade, uma vez 
que os utilitários de pesca são frequentes neste sítio 
arqueológico. Esta provável arma de ferro, de carác-
ter ligeiro e alvado circular de encabamento, poderia 
ser lançada quer manualmente, quer mecanicamente, 
através dos propulsores de artilharia de torção, rece-
bendo material em combustão no seu arpão lateral 
integrando assim um sub-grupo dentro dos pila cata-

pultaria. Estes dardos incendiários encontram paralelo 
em Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, Est. 19, n.º 
4) e nos 83 exemplares de Urso (Sevilha) (Quesada, 
2008, p. 16). Em Chibanes este exemplar foi recupe-
rado em um contexto datado dos finais do século II 
– início do século I a.C. (Chibanes IIIA) localizado no 
Locus B20 do edifício C do complexo habitacional oci-
dental do povoado. Quanto ao dardo ligeiro de ferro 
de cabeça piramidal maciça (Fig. 3, n.º 13), encontra-
mos novamente exemplares semelhantes em Cabeça 
de Vaiamonte (Pereira, 2018, Est.21, n.os 1-4), para os 
quais propomos que se trate de dardos ligeiros para 
ballista, e também no acampamento militar numan-
tino de Renieblas (Luik, 2002, p. 354, Abb. 188, n.º 
182). Este objecto em particular foi recuperado em um 
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contexto da 2.ª fase do período romano republicano 
(IIIB), na camada 2B do Locus D14, onde se encontrava 
associado a um projéctil de chumbo para funda.

Nas armas propulsadas também se enquadram duas 
glandes plumbeae produzidas de modos bem distintos: 

uma obtida por forjadura e martelamento, e que por 
esse motivo apresenta uma forma bicónica arredon-
dada (tipo IIb de Völling, 1990), recolhida na fase mais 
antiga da ocupação romano-republicana da Torre 
T7 (Chibanes IIIA) (Fig. 3, n.º 14); e outra obtida 

Fig. 3 – Armas hasteadas: Fragmento de pilum ligeiro de ferro (n.º 10), extremidade de pilum de ferro (n.º 11), dardos de ferro (n.os 12, 
13). Armas propulsadas: glandes de chumbo para funda (n.os 14, 15). Armas defensivas: umbo de escudo de ferro (n.º 16), botão de liga 
de cobre (n.º 17) e de ferro (n.º 18) de capacete de tipo Montefortino/ Buggenum. Desenho de David Jesus: n.º 10. Foto de Rosa Nunes.



 311  

por fundição em molde bivalve, aferida pela secção 
que denuncia a fusão parcial da junção dos dois ele-
mentos, e que foi exumada do interior do Locus D14, 
também no sector ocidental do povoado (Fig. 3, n.º 
15). Estes projéteis de funda têm sido considerados 
um dos principais elementos aliados à presença de 
tropas militares auxiliares não-hispanas (Quesada, 
2008, p. 17) que surgem em contextos peninsulares 
em três momentos distintos: na conquista (século II 
a.C.), guerras sertorianas (1.º quartel do século I a.C.) 
e guerras cesarianas (meados do século I a.C.) (idem, 
1997, p. 476). Curiosamente estes dois projécteis 
apresentam dimensões e pesos muito semelhantes 
– 4 cm de comprimento e peso de 63,4 - 64 g, que 
os aproxima de uma possível medida padronizada 
romana: as duas onças e meia (68,25 g) que se afigu-
ram como aquelas que apresentam melhor coeficiente 
balístico (Fontenla Ballesta, 2005, p. 70). A mesma 
média ponderal é oferecida pelo conjunto de Cabeça 
de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 142), e próxima das 
médias de Castelo das Juntas (67 g) (Mataloto, 2014, p. 
349), Castelo da Lousa (60 g), Mértola (56 g) (Guerra, 
1987, p. 170, Quadro 2) e Chões de Alpompé (55 g) 
(Fabião, Pereira e Pimenta, 2015, p. 127). Este peso 
é igualmente o mais frequente por entre o conjunto 
de glandes plumbeae proveniente da Batalha de Asso 
(Múrcia, 54-44 a.C.), cuja média ponderal se associa 
a uma eficácia assegurada para lançamentos a dis-
tâncias médias (50-60 metros) contra militares com 
protecção corporal ligeira ou sem protecção (Fontenla 
Ballesta, 2005, p. 69-70). As médias ponderais não 
parecem oferecer garantias cronológicas, uma vez 
que os exemplares epigrafados associados a conflitos 
das guerras sertorianas oferecem pesos muito díspa-
res (Fabião, Pereira e Pimenta, 2015, p. 128). No caso 
dos exemplares de Chibanes ambos apresentam pos-
síveis marcas epigrafadas: uma marca sinuosa obtida 
a molde (Fig. 3, n.º 15), idêntica a um possível phalus 
identificado em Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, 
Est. 24, n.º 5), e uma marca incisa no exemplar mar-
telado (Fig. 3, n.º 14) que poderá tratar-se do signo ti 
do signário ibérico norte-oriental.

ARMAS DEFENSIVAS: ACTIVAS (ESCUDO) E 
PASSIVAS (CAPACETE)

A única arma defensiva activa identificada por 
entre o espólio de Chibanes, diz respeito a um frag-
mento de ferro de possível umbo circular de escudo 
(Fig. 3, n.º 16) com um diâmetro interno de 10 cm. 
No entanto, o estado de conservação e a ausência da 
orla de fixação ao escudo não nos permite afirmar 

categoricamente que este elemento pertenceria a 
uma arma deste tipo, ressalvando-se ainda o facto 
de surgir numa camada superficial do sector oriental 
do povoado. O umbo caracteriza-se pela sua forma 
semiesférica oca que era colocada no centro do 
escudo para protecção e guarda da mão que o mano-
brava, que neste caso poderia pertencer a um escudo 
circular pequeno de origem peninsular, caetra, ou 
a um escudo oval romano, scutum, apesar de o seu 
estado de conservação e as suas dimensões diminu-
tas não permitirem aferir com segurança a qual dos 
tipos poderá pertencer, à semelhança do que sucede 
com outros exemplares recuperados em Cabeça de 
Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 122, Est. 13, nº 10), 
Lomba do Canho (Arganil) (Fabião, 2007, p. 124, fig. 
4), cujo umbo apresenta aproximadamente 15 cm 
de diâmetro externo, e datará de meados do século I 
a.C., ou os de Alto Chacón (Teruel), San Miguel de 
Liria (Quesada, 1997a, p. 538; García Jiménez, 2011, 
p. 1032, fig. 336, n.º 2041 do tipo I.1) e Numância 
(ibidem, p. 1033, fig. 337, n.º 2055 do tipo I; Luik, 
2010, p. 65, fig. I, n.º 6) que apresentam umbos de 
diâmetro ligeiramente superior, entre os 15-20 cm 
e cronologias do século I a.C. maioritariamente rela-
cionadas com o período das guerras sertorianas. 

Provavelmente associado à passagem entre a pri-
meira e a segunda fase de ocupação do período 
romano republicano, surgem duas ponteiras de 
capacetes do tipo genérico Montefortino. O pri-
meiro, mais completo, trata-se de um fragmento 
de provável ponteira bicónica de ferro de capacete 
de tipo Montefortino (Buggenum/ Robinson C) 
obtida por molde (Fig. 3, n.º 18), que deveria per-
tencer a um capacete de ferro que encontra paralelo 
em um contexto sertoriano identificado em Libisosa 

(Lezuza, Albacete) (Uroz Rodríguez, 2012, p. 298-
302; Quesada Sanz e Uroz Rodríguez, 2020, p. 45) 
onde se encontra datado do primeiro quartel do 
século I a.C. Esta ponteira foi recuperada no interior 
do Locus T16 do Edifício B do complexo habitacional 
ocidental. Outro fragmento de ponteira de capacete 
de liga de cobre obtido por forjadura, diz respeito 
a um exemplar de perfil troncocónico e secção oca 
que ostenta orifício no topo, à semelhança de outros 
exemplares deste tipo Montefortino Ic-II (García-
Mauriño, 1993, p. 130, fig. 40), mas que não ostenta 
qualquer motivo decorativo típico de muitos destes 
exemplares (Fig. 3, n.º 17). Este último fragmento foi 
recuperado no interior do Locus P7 do mesmo com-
plexo habitacional (Edifício A) e no mesmo contexto 
de transição – camada 3A. Quanto a cronologias para 
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estes exemplares é bastante provável que se encontrem 
relacionados com o período das guerras sertoria-
nas, do segundo quartel do século I a.C., que datam 
alguns dos capacetes de tipo Montefortino recupe-
rados em contextos seguros, como o de Quintana 
Redonda (c.80 a.C.; subtipo Ia de García-Mauriño) 
que foi recolhido num contexto de “tesouro” junta-
mente com duas taças de prata e 1300 denários da 
ceca de Osca que o permitem datar com segurança no 
período das guerras sertorianas (Quesada Sanz, 1997a, 
p. 563). Para além deste surgem ainda duas pontei-
ras de Fosos de Bayona (séc.II – 70 a.C.; subtipos Ia e 
Ic), o capacete de La Caridad de Caminreal (c.70 a.C.; 
subtipo Ic) (idem, 1997b, p. 162) e o supramencionado 
capacete de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012). A juntar 
a este lote surgem as quatro ponteiras de capacetes 
de tipo Montefortino e Buggenum identificadas por 
entre as estampas de Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, 
Taf.19, n.º116-119), e os casos descontextualizados, 
mas muito provavelmente associados a este período, 
provenientes de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, 
p. 114-118, Est. 12, n.º 1-4).

MILITARIA: PANÓPLIA MILITAR

A militaria encontra-se representada por nove ele-
mentos que pertencem a diferentes sub-categorias 
dentro da panóplia militar, e que incluem os elemen-
tos de cinturão militar (cingulum/ balteus), os arreios 
equestres, as estacas de acampamento e as algemas/
grilhões (Fig. 4, n.º 19-25).

Por entre os elementos de cinturão militar, dois 
daqueles fragmentos integrariam possíveis placas-
-dobradiça de liga de cobre que apresentam uma 
decoração em baixo-relevo em forma de triângulos 
preenchidos por seis círculos (Fig. 4, n.º 20-21), em 
tudo semelhantes àqueles que foram identificados 
nas “placas-dobradiças” provenientes de Cáceres el 
Viejo (Ulbert, 1984, Taf. 11 - n.º 66-67), Cabeça de 
Vaiamonte (Pereira, 2018, Est. 14 – n.º 6, Est. 31 - n.º 
37) e ainda em uma placa proveniente do acampa-
mento numantino de Renieblas (Luik, 2002, Abb. 
79 - C57). Estes fragmentos foram recuperados em 
camadas distintas, um deles na camada 3B do Locus 
D14 e o outro na camada 2B do Locus J17, ou seja, 
em fases distintas do período romano republicano. 
Uma outra placa de cinturão militar (Fig. 4, n.º 22) 
foi recuperada numa camada superficial do Locus L12, 
ou seja, no exterior da muralha romana republicana. 
Esta placa de liga de cobre, de perfil losângico, ostenta 
os seus limites biselados e com quatro orifícios circu-
lares, situados em cada um dos cantos da peça, para 

sujeição ao elemento de couro. 
Já os arreios equestres encontram-se escassamente 

representados por rebite bilateral de ferro associado 
a placas de liga de cobre para fivelas de arreios (Fig. 
4, n.º 23), e por pequena fivela de liga de cobre (Fig. 
4, n.º 19), ambos recuperados numa lixeira exterior à 
muralha romano-republicana (Locus L12) datada da 2.ª 
fase de ocupação romano-republicana. Quanto às five-
las de arreio, exemplares idênticos foram recuperados 
em Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 151, Est. 
32 – n.os 16-17), Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, Taf. 
10 – n.os 60, 61, 64), Herrera de Pisuerga, Conímbriga e 
Castelo da Lousa (Ruivo, 2010, p. 500, n.º 80). Quanto 
à placa-dobradiça com fivela de pequenas dimensões 
(n.º19), dada a presença de eixo e placa de ferro no 
interior da placa-dobradiça desta fivela, cuja superfície 
indicia aderência a uma outra placa de ferro, poderá 
ter integrado uma protecção corporal de tipo lorica 

hamata ou mesmo de armaduras laminares de tipo 
lorica segmentata. A mesma dúvida já havia sido apre-
sentada para o caso de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 
2018, p. 130, Est. 14 – n.os 5-8), em que uma amos-
tra considerável de elementos nos permite associá-los 
especificamente a objectos que compõem este tipo de 
protecção corporal, quer pela sua típica morfologia, 
quer pela dimensão diminuta e presença de vestígios 
de contacto com placas de ferro, que nos permitiram 
questionar a sua primeira identificação como “fivelas 
de arreio de cavalo”. A presença de placas quadrangu-
lares ou sub-rectangulares de liga de cobre, associadas 
a eixos de ferro que formam dobradiças e que culmi-
nam na aplicação de fivelas de perfil em “D” levam-nos 
à identificação da categoria A “hinged buckles” da com-
posição da lorica segmentata criada por Mike Thomas 
(2003, p. 6-20; Apêndice II.6, figs. 4 e 5). Este tipo 
de placas com dobradiça foi identificado no acampa-
mento de Haltern onde surgem igualmente descritas 
como fivelas de arreio (Müller, 2002, pl. 65, n° 695 e 
696), e também em Bribracte onde surgem associadas 
a cotas de malha (Pernet, Poux e Teegen, 2008, p. 109).

Na mesma área de lixeira exterior à muralha do 
Fortim Ocidental, em um contexto com ação do fogo, 
foi recuperado um pequeno botão de guarnição de 
cingulum/ arreios, de liga de cobre, perfil circular e 
secção convexa com orifício circular central para colo-
cação de rebite que o sujeitaria ao elemento de couro. 
Estes elementos encontram paralelo em Cabeça de 
Vaiamonte (Pereira, 2018, Est. 32 – n.os 1-8), Cáceres 
el Viejo (Ulbert, 1984, Taf. 10-n.º 56) em Las Rabas 
(Fernández Vega et al. 2012, p. 238-239, Fig. 12, n.º 
29). Um outro botão de liga de cobre, perfil triangular 
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e presilha em “T” foi recuperado na fossa S17 criada 
no piso de ocupação da 2.ª fase do período romano 
republicano no interior do Locus T16, junto à muralha. 
Este elemento é semelhante ao anterior, à excepção do 
perfil e secção das placas que se deveriam revestir de 
um carácter decorativo do cingulum ou dos arreios.

As estacas de acampamento, típicas de outras 
ocupações militares-militarizadas romanas republi-
canas encontram-se praticamente ausentes do registo 
arqueológico de Chibanes, à excepção de um único 
artefacto de ferro de perfil em “P” (Fig. 4, n.º 24) 
recuperado entre duas pedras, onde foram encontra-
dos dois numismas, num piso de ocupação do Locus 
G20, datado da 2.ª fase do período romano-republi-
cano. Este objecto, por apresentar uma extremidade 
triangular pontiaguda poderá também tratar-se de 
um stimulus, isto é, uma armadilha para infantaria e 
cavalaria que funcionava pelo enterramento destes 
no solo, o que retardaria o avanço das tropas. Estas 
armadilhas de ferro (stimuli) são bem conhecidas nas 
campanhas de César na Gália, em povoados como 
Besançon, Bibracte e Alèsia (Pernet, Poux e Teegen, 
2008, p. 116, fig. 11-n.º 124).

Por entre o espólio recolhido nos trabalhos desen-
volvidos por A.I. Marques da Costa surge também 
um braço de uma algema/ grilhão de ferro (Fig. 4, 
n.º 25; Pimenta et al., 2019, p. 70, fig. 11-n.º 64) per-
tencente ao tipo 1 de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 
156, Est. 40 - n.os 1-2). Este objecto poderá ter servido 
como grilhão para animais, apesar destes objectos 
serem reconhecidamente associados a uma ação mili-
tar, sendo relativamente comuns em contextos dos 

finais do século II - inícios do século I a.C. como: no 
acampamento numantino de Renieblas IV, onde a sua 
função é associada aos prisioneiros de guerra (Luik, 
2002, p. 237, Abb.202, n.º 312-313), Libisosa (Lezuza, 
Albacete) (Uroz Rodríguez, 2012, p. 161, fig. 124), em 
Conímbriga (Alarcão et al., 1979, Pl. XLVII, 175), em 
Chões de Alpompé (Zbyszweski, Ferreira e Santos, 
1968, Est. III, n.º 30; Fabião, Pereira e Pimenta, 2015, 
p. 131), em Cabeça de Vaiamonte (Monforte) onde 
foram recuperados vários fragmentos associados a 
correntes de ferro (Pereira, 2014, p. 334-335; 2018). 
Este elemento apresenta perfil semicircular, de sec-
ção circular à exceção das extremidades aplanadas 
que recebem orifício circular para rebites e ligação 
a correntes.

CATÁLOGO

1 – CHIB 01/ 2432. Sector XX, C.1. Fase Chibanes IIIind. 
Empunhadura de punhal de tipo Santa Trega de liga de cobre com 
lâmina de ferro. Comprimento: 9,95 cm; largura: 4,7 cm; espes-
sura: 2,2 cm; peso: 94,2 g. 

2 – CHIB 17/ 56. Sector V, Locus G20, Qs. I18-19, C.2B. Fase 
Chibanes IIIB. Fragmento de empunhadura de ferro de punhal 
bidiscoidal de tipo globular. Comprimento: 9,6 cm; largura: 3,8 
cm; espessura: 1,7 cm; peso: 93 g.

3 – CHIB 16/ 91 e 96. Sector V, Locus F17; C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Fragmentos de possível baínha de arma de ferro de secção 
tubular. Comprimento: 10,2 cm; largura: 1,1 cm; espessura: 0,2 
cm; peso: 13,6 g.

4 – CHIB 12/ 192. Sector IV, Locus T16, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Ponta de lança de ferro com nervura central e alvado circular 
de encabamento. Comprimento: 25,2 cm; largura: 3 cm; espes-
sura: 0,9 cm; diâmetro do alvado: 1,7 cm; peso: 136,4 g.

Fig. 4 – Militaria: fivela 
de liga de cobre com 
aderências de ferro (n.º 
19), placas de cingulum 
de liga de cobre (n.os 
20-22), rebite bilateral 
de ferro para arreios 
(n.º 23), estaca/stimulus 
de ferro (n.º 24) e braço 
de algemas de ferro (n.º 
25).
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5 – CHIB 17/ 40. Sector V, Locus G20, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Ponta de lança de ferro de lâmina lenticular e alvado circular 
de encabamento. Comprimento: 23,7 cm; largura: 4 cm; diâmetro 
do alvado: 1,1 cm; peso: 194,4 g.

6 – CHIB 12/ 188. Sector IV, Locus R14, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Fragmento de lâmina de ferro com secção lenticular. 
Comprimento: 8,2 cm; largura: 2,8 cm; espessura: 0,7 cm; peso: 
35,8 g.

7 – CHIB 16/ 940. Sector XX, Locus N16, C.2A. Fase Chibanes 
IIIB. Fragmento de lâmina de ferro com secção de quatro mesas. 
Comprimento: 8,4 cm; espessura: 0,75 cm; peso: 72,8 g.

8 – MNA 983.999.60. Escavações de A. I. Marques da Costa. 
Conto de lança de ferro de perfil troncopiramidal com alvado 
circular de encabamento. Comprimento: 8,1 cm; diâmetro do 
alvado: 0,6 cm.

9 – CHIB 16/ 1443. Sector IV-V, Locus T16, C.4A. Fase 
Chibanes II. Fragmentos de conto de lança de ferro de perfil 
cónico com alvado circular de encabamento. Comprimento: 5,15 
cm; diâmetro do alvado: 1,7 cm; espessura: 0,4 cm; peso: 11 g.

10 – CHIB 14/ 2. Sector IV, Locus B20, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Fragmento de pilum ligeiro de ferro com alvado circular de 
encabamento. Comprimento: 56,04 cm; diâmetro do alvado: 1,4 
cm; espessura: 1,1 cm.

11 – MNA 983.1000.8. Escavações de A. I. Marques da Costa. 
Fragmento de extremidade distal espessada de pilum de ferro. 
Comprimento: 14,4 cm; largura: 0,9 cm.

12 – CHIB 13/ 31. Sector V, Locus B20, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Dardo incendiário de ferro com extremidade distal com bar-
bela e extremidade proximal com alvado circular de encabamento. 
Comprimento: 14,4 cm; largura: 2,1 cm; diâmetro do alvado: 2,3 
cm; peso: 73 g.

13 – CHIB 15/ 53. Sector V, Locus D14, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Dardo incendiário de ferro com extremidade distal tronco-
piramidal e extremidade proximal com espigão de encabamento. 
Comprimento: 16,6 cm; largura: 1,65 cm; espessura: 0,8 cm; peso: 
79,6 g.

14 – CHIB 12/ 196. Sector II, Locus Torre T7, C.2. Fase 
Chibanes IIIA. Projéctil de funda de chumbo obtido por martela-
mento, com possível marca incisa. Comprimento: 3,9 cm; largura: 
1,7 cm; espessura: 1,5 cm; peso: 63,4 g.

15 – CHIB 15/ 19. Sector V, Locus D14, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Projéctil de funda de chumbo obtida a molde. Comprimento: 
4 cm; largura: 2,1 cm; espessura: 1,7 cm; peso: 64 g.

16 – CHIB 03/ 1817. Sector XXI, C.1A. Fase Chibanes IIIind. 
Umbo de escudo de ferro. Diâmetro: 10 cm; espessura: 0,45 cm; 
peso: 69,4 g.

17 – CHIB 12/ 180. Sector IV, Locus P7, C.3A. Fase Chibanes 
IIIA. Fragmento de capa de liga de cobre para botão de capacete. 
Diâmetro: 1,4 cm; espessura: 0,05 cm; peso: 1,4 g.

18 – CHIB 12/ 182. Sector IV, Locus T16; C.3A. Fase Chibanes 
IIIA. Fragmento de botão bitroncocónico de capacete de ferro de 
tipo Montefortino/ Buggenum. Comprimento: 3,2 cm; diâmetro: 
1,4 cm; peso: 12,6 g.

19 - CHIB 96/2431. Sector IV, Locus L12; C.2. Fase Chibanes 
IIIB. Fivela miniaturizada de liga de cobre com aderências a 
lâminas de ferro – elemento de arreios de cavalo ou de proteção 
corporal?. Comprimento: 1,9 cm; largura: 1,55 cm; espessura: 0,2 
cm; peso: 3 g.

20 - CHIB 15/45. Sector IV, Locus D14; C.3B. Fase Chibanes 

IIIA. Placa e eixo de placa-dobradiça de cingulum de liga de 
cobre, decorada com triângulos preenchidos por besantes. 
Comprimento: 6,1 cm; espessura: 0,05 cm; peso: 6,6 g.

21 - CHIB 17/35. Sector V, Locus J17; C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Fragmento de liga de cobre de placa de cingulum de feição 
triangular, decorada com triângulos preenchidos por besantes. 
Comprimento: 4,7 cm; espessura: 0,05 cm; peso: 4 g.

22 - CHIB 97/850. Sector IV, Locus L12; C.1. Fase Chibanes 
IIIind. Placa de cingulum de liga de cobre e feição losângico, com 
orifícios de fixação. Comprimento: 7,5 cm; largura: 4,1 cm; espes-
sura: 0,1 cm; peso: 8,4 g.

23 - CHIB 17/52. Sector V, Locus G20; C.2A. Fase Chibanes 
IIIB. Rebite de arreios bilateral de ferro com placas quadrangu-
lares. Comprimento: 4,75 cm; largura: 1,8 cm; espessura: 0,6 cm; 
peso: 9,2 g.

24 - CHIB 17/51. Sector V-VII, Locus G20; C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Estaca ou stimulus de ferro. Comprimento: 16,1 cm; espes-
sura: 1,2 cm; peso: 239 g.

25 – MNA 983.999.31. Escavações de A.I. Marques da Costa. 
Braço de algemas/ grilhões de ferro. Comprimento: 10,4 cm; 
espessura: 0,8 cm.

Os utilitários agro-florestais
A categoria dos utilitários agro-florestais engloba 

os instrumentos dedicados às actividades sócio econó-
micas de agricultura e aproveitamento florestal. Esta 
sub-categoria encontra-se representada apenas por 1% 
do conjunto, fazendo dela parte: uma foice (Fig. 5, n.º 
26), um fragmento de foice/ podão (Fig. 5, n.º 27) e um 
fragmento de lâmina de enxada (Fig. 5, n.º 28). Estes 
utilitários não deveriam ser empregues exclusivamente 
em meio agrícola, uma vez que devemos ressalvar a 
importância destes artefactos para os contingentes 
militares (Pereira, 2018, p. 160), que os empregariam 
na abertura de caminhos (foice para desbravamento) e 
na construção (enxadas para abertura de valas).

A foice de ferro com alvado de encabamento foi 
recuperada na camada 2A da lixeira do Locus L12 (Fig. 
5, n.º 26) integrada assim na fase mais recente de ocu-
pação romana republicana. Esta foice, de pequena 
dimensão – 22,7 cm de comprimento máximo, apre-
senta uma lâmina de perfil semi-circular e uma secção 
triangular com gume interno. Esta foice integra o tipo 
II de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 169-170), 
que também se observa em Castro de São Salvador 
(Cadaval) (Cardoso, 2014, p. 216, fig. 27-10), El Cabeçó 
de Mariola (Alfafara, Bocairent) onde se encontra 
datado entre o século IV e II a.C. (Segura Martí e 
Aura Tortosa, 2000, p. 213), Villasviejas del Tamuja 
(Hernández Hernández, Rodríguez López e Sánchez 
Sánchez, 1986-87, p. 419-420 e fig. 1-1) e no acampa-
mento de Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, Taf. 27- 231), 
sendo que estes dois últimos sítios arqueológicos foram 
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abandonados no 1.º quartel do século I a.C. Por sua 
vez, numa fase anterior da ocupação romana repu-
blicana (Chibanes IIIA), no interior do Locus T16, foi 
exumado um fragmento de lâmina e placa de encaba-
mento larga de um podão de ferro (Fig. 5, n.º 27; Soares 
e Tavares da Silva, 2014, p. 95, fig. 22-8) integrável no 
tipo I de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 169), 
que encontra paralelo em Cáceres el Viejo (Ulbert, 
1984, Taf. 27, n.º 234) ou em Villasviejas del Tamuja 
(Hernández Hernández, Rodríguez López e Sánchez 
Sánchez, 1986-87, p. 419-420 e fig. 1- 2 e 3). Estas 
peças, geralmente mais maciças, quebram galhos com 
mais precisão do que a foice, que é utilizada como 
um recurso mais ligeiro e adaptado a ervas de textura 
branda (Pereira, 2018, p. 169). 

O outro fragmento de utilitário agro-florestal diz 
respeito a um possível fragmento de lâmina de enxada 
de tipo I de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 
167) que encontra exemplares semelhantes recupera-
dos em: Conímbriga (Alarcão et al., 1979, Pl.VIII, n.os 
107 e 108), onde coexistem com as enxadas de tipo 
“pescoço de cisne” com alvado de encabamento, Castro 
de Alvarelhos/ Trofa (Moreira, 2016, p. 61, n.º 12), ou 

em Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, Taf. 28, n.º 249-252) 
onde as enxadas de alvado não foram documentados.

CATÁLOGO

26 - CHIB 97/851. Sector IV, Locus L12, C.2A. Fase Chibanes 
IIIB. Foice/ podão de ferro com alvado circular de encabamento. 
Comprimento: 22,7 cm; largura: 2,7 cm; espessura: 0,2 cm; peso: 
135,2 g.

27 - CHIB 12/190. Sector IV, Locus T16, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Fragmento de lâmina de foice/ podão de ferro. Comprimento: 
15,65 cm; largura: 6,8 cm; espessura: 0,8 cm; peso: 183,6 g.

28 - CHIB 16/97. Sector IV, Locus F17, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Lâmina de enxada de ferro. Comprimento: 11,7 cm; espes-
sura: 0,7 cm; peso: 91,4 g.

Os utilitários de carpintaria

A carpintaria surge como uma das principais acti-
vidades do exército romano republicano, pois o 
trabalho da madeira contribuiu de forma evidente 
para a expansão territorial romana através dos avan-
ços tecnológicos que permitiu nas acções bélicas 
(máquinas de artilharia) e na arquitectura (torres de 

Fig. 5 – Utilitários agro-florestais: 
foice/podão de ferro com alvado de 
encabamento (n.º 26), lâmina e placa 
de encabamento de podão de ferro (n.º 
27) e lâmina de enxada de ferro (n.º 
28). Desenho de David Jesus: n.º 27.
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vigia, paliçadas, pontes e fortificações) (Ulrich, 2007, 
p. 1-2). A madeira que não era utilizada na construção 
servia outro grande propósito, a de se tornar no prin-
cipal combustível que permitiu a criação das termas 
romanas, a evolução da produção metalúrgica, dos 
fornos cerâmicos de altas temperaturas ou mesmo do 
simples mobiliário doméstico (ibidem).

A quantidade e a diversidade de instrumentos uti-
litários de carpintaria é assim comum em contextos 
militares/militarizados tardo-republicanos, tais como 
Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 171), Cáceres 
el Viejo (Ulbert, 1984), Numância, La Caridad de 
Caminreal (Teruel) “y fuera ya del âmbito de la Celtibéria 

el castro de Botija en Villasviejas (Cáceres)” (Jimeno et 

al., 1999, p. 104). No caso de Chibanes foram iden-
tificados 11 artefactos de ferro relacionados com esta 
actividade, entre os quais: uma enxó, quatro goivas, 
quatro cinzéis e dois escopros. A única enxó (Fig. 6, 
n.º 29), apresenta uma lâmina de perfil curvo, mas 
de secção sub-rectangular aplanada, que a distingue 
das goivas, cuja secção é côncava. A lâmina da enxó 
permitia um desbaste superficial da madeira, por opo-
sição à goiva que permite um desbaste mais profundo. 
Esta enxó foi recuperada na camada 2B do Locus M11 
do Sector Oriental do povoado, encontrando paralelo 
em Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, Est.66, n.º 
1-4), apesar de neste caso estarmos perante um exem-
plar de menores dimensões. 

As goivas apresentam lâminas trapezoidais e encaba-
mentos distintos, sendo que os exemplares recuperados 
na fase mais antiga do período romano republicano 
(Chibanes IIIA) apresentam um encabamento exclu-
sivo por espigão, enquanto que os exemplares mais 
recentes (Chibanes IIIB) ostentam as duas formas de 
encabamento por espigão ou por alvado circular. Um 
destes instrumentos, o único que apresenta o alvado de 
encabamento, foi exumado da camada 2B do Locus G20 
e encontra paralelo por entre o conjunto de Cabeça de 
Vaiamonte, no seu tipo II (Pereira, 2018, Est.64, n.º7-
8). A outra goiva recuperada no mesmo horizonte 
cronológico (Fig. 6, n.º31), na camada 2B do Locus 
D14, não conserva o cabo, mas ostenta uma lâmina 
trapezoidal de dimensões muito diminutas, de secção 
em “U”, compatível com a sua utilização em trabalhos 
especializados de desbaste de madeira, especialmente 
entalhes que necessitavam de uma amplitude de corte 
reduzida. Uma amplitude ainda mais diminuta é obser-
vada num exemplar de lâmina muito curta de secção 
em “U” e com encabamento por espigão (Fig. 6, n.º 
30) recuperado no interior do Locus N16 do Sector 
Oriental do povoado. A única goiva recuperada na 1.ª 

fase de ocupação romana republicana, diz respeito a 
um exemplar completo de grande dimensão (Fig. 6, 
n.º 32), cuja lâmina trapezoidal apresenta aletas junto 
à extremidade distal, o que lhe confere uma secção em 
“U” compatível com uma grande amplitude de desbaste. 
Esta goiva, que ostenta um espigão de encabamento 
onde deveria ser fixada uma abraçadeira de ferro, foi 
recolhida no interior do Locus A11, junto a um buraco 
de poste (estrutura A10), onde também foi recuperado 
um jarro de cerâmica comum cinzenta com decora-
ção reticulada brunida. Foram recuperadas enxós de 
perfil e dimensões muito semelhantes em Cabeça de 
Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 174, Est. 66), Villasviejas 
del Tamuja (Hernández Hernández, Rodríguez López 
e Sánchez Sánchez, 1986-197, p. 420-421 e fig. 2, n.os 
2 e 6), Chões de Alpompé (Fabião, Pereira e Pimenta, 
2015, p. 133, fig.20) e Numância (Jimeno et al., 1999, 
p. 110, fig. 4, B.1).

O cinzel actua como um formão de pequenas 
dimensões, que seria utilizado em pequenos talhes da 
madeira com recurso à força empregue na sua cabeça 
maciça utilizando um martelo ou uma marreta. Em 
Chibanes este tipo de artefacto foi recuperado na 
camadas 2A (Chibanes IIIB) e 3A (Chibanes IIIBA) do 
Locus P10, bem como em outros contextos da 1ª fase 
de ocupação romana-republicana, na camada 3B de 
ocupação dos Loci T16 e B20. Os exemplares de menor 
dimensão, com comprimentos máximos de 7-8 cm, 
apresentam um perfil maciço e secções sub-rectan-
gulares com gumes espatulados na extremidade distal 
(Fig. 6, nº 33), enquanto que o exemplar de maiores 
dimensões, com cabeça destacada, apresenta o gume 
biselado (Fig. 6, n.º 36) e poderá servir tanto para o 
trabalho da madeira, como para o da pedra (cunha de 
canteiro) ou mesmo do metal (corta-frio). Estes ins-
trumentos de maior e menor dimensão encontram 
paralelo em Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, Est. 
67, n.º 6 e Est. 70, n.º 3) e Numância (Jimeno et al., 
1999, p. 111-112, fig. 5B1). Quanto aos dois esco-
pros/ponteiros de ferro apresentam perfis e secções 
semelhantes aos cinzéis, à excepção das extremidades 
distais que se apresentam pontiagudas (Fig. 6, n.os 

34-35). Estes instrumentos eram igualmente utili-
zados com recurso a marreta que imprimia a força 
necessária na extremidade proximal – cabeça maciça, 
por forma a perfurar a madeira. Exemplares seme-
lhantes foram identificados em Cabeça de Vaiamonte 
(Pereira, 2018, p. 177, Est.68, n.os 1-5). Em Chibanes 
foram recuperados na camada 2B do Locus G20 e na 
camada 3B do Locus B20, reflectindo a sua utilização 
nas duas fases de ocupação romano-republicana.
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CATÁLOGO

29 - CHIB 16/107. Sector XX, Locus M11, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Fragmento de enxó de ferro, de lâmina trapezoidal curta de 
secção côncava e alvado de encabamento. Comprimento: 10,8 cm; 
espessura: 2,2 cm; peso: 302 g.

30 - CHIB 16/939. Sector XX, Locus N16, C.2D-3A. Fase 
Chibanes IIIB. Fragmento de goiva de ferro. Lâmina trapezoidal 
com aletas laterais de secção côncava e espigão de encabamento. 
Comprimento: 5,9 cm; espessura: 0,7 cm; peso: 18,2 g.

31 - CHIB 15/54. Sector V, Locus D14, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Fragmento de goiva de ferro. Lâmina trapezoidal com aletas 
laterais de secção côncava. Não conserva a extremidade de enca-
bamento. Comprimento: 6,25 cm; largura: 3,1 cm; espessura: 0,7 
cm; peso: 33 g.

32 - CHIB 15/32. Sector IV, Locus A11, C.3C. Fase Chibanes 
IIIA. Goiva de ferro. Lâmina trapezoidal com aletas laterais de 
secção côncava e espigão para encabamento. Comprimento: 14,4 
cm; largura: 6,5 cm; espessura: 1,2 cm; peso: 223 g.

33 - CHIB 12/193. Sector IV, Locus T16, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Cinzel de ferro de secção quadrangular e extremidade distal 
plana de secção lenticular. Comprimento: 7,3 cm; largura: 1,3 cm; 

espessura: 1,3 cm; peso: 27,8 g.
34 - CHIB 17/58. Sector V, Locus G20, C.2B. Fase Chibanes IIIB. 

Escopro de ferro de cabeça quadrangular e extremidade pontiaguda. 
Comprimento: 5,05 cm; espessura: 0,8 cm; peso: 10 g.

35 - CHIB 15/39. Sector V, Locus B20, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Escopro/ ponteiro de ferro de cabeça e secção rectangular. 
Comprimento: 7,7 cm; largura: 1,6 cm; espessura: 0,9 cm; peso: 46 g.

36 - CHIB 13/32. Sector V, Locus B20, C.3B. Fase Chibanes IIIA. 
Cinzel de ferro de cabeça plana destacada de perfil e secção rectan-
gular e extremidade distal plana de secção lenticular. Comprimento: 
10,4cm; largura: 4,4 cm; espessura: 3,2 cm; peso: 291,2 g.

Os utilitários de comércio
A importância do estudo do conjunto de pesos de 

balança (“ponderais”) é fundamental para a compreen-
são dos sistemas métricos da comunidade instalada 
em Chibanes, uma vez que estes sistemas funcionam 
como fortes convenções culturais (García-Bellido, 
2003, p. 127). 

Fig. 6 – Utilitários 
de carpintaria: enxó 
de ferro (n.º 29), 
goivas de ferro (n.os 
30-32), cinzéis de 
ferro (n.os 33, 36) e 
escopros/ponteiros 
de ferro (n.os 34-35). 
Desenho de David 
Jesus: n.º 33.
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Os utilitários de comércio estão aqui representados 
por quatro ponderais, dois lingotes, e dois possíveis 
contrapesos de balança (Fig. 7). Infelizmente, nenhum 
dos ponderais apresenta marcas de valor associadas. O 
ponderal de menor peso, de liga de cobre, apresenta 
um perfil esférico (Fig. 7, n.º 37) que possui um ori-
fício circular transversal à peça, e que já havia sido 
publicado, uma vez que foi recuperado nas escavações 
de A.I. Marques da Costa (Pimenta et al., 2019, p. 71, 
fig. 11, n.º 81). O peso de 19,5 g deste objecto poderá 
corresponder ao ratio de 2,5 do shekel ligeiro de 7,83 g, 
que teria um peso teórico de 19,5 g, ou ao ratio de 2 do 
shekel tiro-sírio de 9,4 g, com um peso teórico de 18,8 
g. Uma vez que este peso não oferece correspondência 
no sistema metrológico romano-republicano, devere-
mos estar perante uma medida do sistema indígena. 
Efetivamente, “(...) tanto o siclo sírio de 9,4 g, com raízes 

no Bronze Final, como o siclo fenício de 7,83 g, que recuará 

aos contactos com o litoral na transição para o Período 

Orientalizante (século VIII a.C.) estão documentados (...)” 
(Antunes, 2017, p. 916) no Médio e Baixo Guadiana. 

Segue-se um conjunto de dois ponderais de liga de 
cobre, recuperados na mesma fase de ocupação roma-
no-republicana, e que devem representar a unidade do 
sistema métrico presente neste sítio arqueológico. Um 
dos ponderais, de liga de cobre, oferece um perfil dis-
coidal com orifício descentrado, circular e transversal 
à peça (Fig. 7, n.º 38; Soares e Tavares da Silva, 2014, 
p. 90, fig. 20-4), tendo sido recuperado num piso de 
ocupação datado da 2.ª fase do período romano-repu-
blicano, no interior do Locus R14 em associação com 
um bordo de ânfora Ovóide 1 do Guadalquivir, um 
colo de ânfora Dressel 1 itálica, uma sonda-espatulada 
de liga de cobre e um fragmento de punhal/ponta de 
lança de ferro. Este ponderal apresenta um peso real de 
36,6 g, bastante próximo do valor de 34,2 g de outro 
ponderal esférico recuperado no Locus H10 da Torre 
Oriental K16 daquele povoado, onde foi exumado 
num contexto fechado composto por vários conjuntos 
cerâmicos fragmentados in situ. Foi assim recuperado, 
num destes conjuntos, um ponderal esférico com 
orifício transversal centrado (Fig. 7, n.º 39), prova-
velmente elaborado em chumbo, mas que se encontra 
forrado com capa de liga de cobre, que apresenta uma 
decoração de linhas pontilhadas que formam motivos 
cruciformes compatíveis com outras marcas conheci-
das em unciae, que representam a unidade do sistema 
ponderal romano, como por exemplo os exemplares 
de 27,4 g de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, 
p. 186, Est. 77, n.º 5) ou de 29,6 g de Conímbriga 
(A3647). Próximo deste valor unitário foi igualmente 

recuperado um possível contrapeso de balança, elabo-
rado em chumbo através de molde bivalve, visível nas 
rebarbas existentes pela junção das duas faces (Fig. 7, 
n.º 41). O ponderal de chumbo em forma de bolbo, 
de base cilíndrica e corpo cónico deveria ter recebido 
na extremidade distal – fragmentada, uma argola de 
suspensão para gancho de balança; foi exumado de um 
contexto da 1.ª fase de ocupação romano-republicana 
do Locus A11 em associação com uma goiva de ferro 
e a um cossoiro cerâmico. Este possível contrapeso 
de balança deveria ter um peso teórico compatível 
com a unidade de medida deste sistema, que neste 
caso se confirma com a proximidade aos valores ante-
riormente descritos, uma vez que apresenta um peso 
real de 32 g, devendo o mesmo representar a unidade 
de medida deste sistema. Os contrapesos de balança 
também foram identificados no conjunto artefactual 
metálico de Chões de Alpompé onde surgem pelo 
menos cinco objectos de chumbo que assim podem 
ser classificados (Fabião, Pereira e Pimenta, 2015, p. 
137, fig. 21).

Um outro ponderal de chumbo de forma paralele-
pipédica quadrangular (Fig. 7, n.º 40), apresenta um 
peso real de 65,6 g, compatível com a ratio de 2, atri-
buição de um múltiplo da unidade (32,8 g x 2) aqui 
identificada pelos três ponderais anteriormente des-
critos (32; 34,2; 36,6 g). Valores aproximados foram 
igualmente observados por entre o jogo de pesos 
de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 185-
190), onde a presença de um exemplar com marcas 
incrustradas, compatíveis com a atribuição de um 
peso teórico de uncia + duella (27,4 + 9,14 = 36,54 g) 
do sistema metrológico romano e por esse motivo 
integrados no Grupo II (idem, Est.77-4), encontrou 
também paralelo em dois ponderais associados à 
comunidade indígena ali instalada – Grupo I (34,38 
e 35,66 g). No caso específico de Vaiamonte, os dois 
jogos de pesos encontraram um valor que serve de 
ponte entre os dois sistemas, com uma unidade média 
de 34,86 g (ibidem), o que parece sugerir que os dois 
sistemas tenham sido utilizados simultaneamente e 
que os ponderais que não se encaixavam no sistema 
métrico romano republicano espelhassem uma uni-
dade em torno do dracma grego (4,36 g), uma vez que 
esta unidade proporcionava as melhores potencialida-
des para realizar equivalências com o sistema métrico 
romano, que se baseava no denário romano que, entre 
211 e 108 a.C. pesaria 4,5 g, equivalentes a 10 asses 
(García-Bellido, 2000-2001, p. 565).

O valor unitário de Vaiamonte é assim bastante pró-
ximo daquele que observamos em Chibanes (média de 
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34,2 g), sendo ambos mais pesados do que a unidade 
do Grupo Az-1 observada na Azougada (média de 
31 g) (Antunes, 2017, p. 908). No caso de Chibanes e 
Vaiamonte devemos ponderar que a base deste sistema 
tenha por base o valor padrão utilizado na cunhagem 
de moeda, que sabemos que no caso da Ulterior utili-
zou a unidade 9,4 g (shekel ugarítico) para o bronze, e 
de 4,7 g (hemishekel) para a prata, no caso da cunhagem 
dos denários (García-Bellido, 2002, p. 94-96). 

A média do conjunto dos três ponderais unitários 
de Chibanes, aponta para uma mina cujo peso teórico 
seria de 410,4 g (34,2 g X 12). Estes valores são con-
trastantes com os sistemas metrológicos romanos que 
têm por base a libra romana. Por exemplo, no conjunto 
proveniente de La Loba (Fuenteobejuna, Córdova), 
povoado relacionado com as minas de chumbo da 
região, que terão tido o seu apogeu entre 115/105 a.C. 
e um abandono entre 100/90 a.C. (Chaves Tristán e 
Otero Morán, 2002, p. 210), o conjunto formado por 
14 ponderais de chumbo parece apontar para múlti-
plos da libra que rondaria os 294 g (Domergue, 2002, 
p. 350), enquanto em Chões de Alpompé o conjunto 
de pesos recuperados aponta para uma libra de 320 g 
(Fabião, Pereira e Pimenta, 2015, p. 137).

Para além destes jogos de pesos, foram igualmente 
identificados pelo menos dois lingotes metálicos 

paralelepipédicos: um lingote de chumbo (Fig. 7, n.º 
44) e um lingote de prata (Fig. 7, n.º 43). Quanto ao 
lingote de chumbo, recuperado no interior do Locus 
F17 em associação com uma ânfora Mañá C2b, num 
contexto datado da 2ª fase do período romano-repu-
blicano, este apresenta um peso real de 4145,60 g que 
parece corresponder a 10 minas com base no valor 
unitário deste sistema (410,4 g X 10 = 4104 g). Um lin-
gote de dimensão aproximada, mas de peso superior 
(5600 g) foi recuperado em Cáceres el Viejo (Ulbert, 
1984, Taf. 29, n.º 265), sendo que o mesmo poderia 
corresponder a 20 libras romanas (libra de 280 g). 
No caso do lingote de prata, este foi recuperado num 
contexto da 1ª fase de ocupação romano-republicana 
no interior do Locus D14, e apresenta um peso real 
de 10,2 g compatível com a utilização de um sistema 
baseado no hemishekel de 4,7 g utilizado para a prata, 
e que neste caso poderia representar duas unidades.

O conjunto de 15 numismas que engloba onze asses 
hispânicos, três denários romanos e um asse ilegível 
serão apresentados em sede própria (vide Cap. XVIII). 
No que diz respeito aos asses hispânicos, surgem 
representadas apenas duas cecas que se localizam na 
Ulterior: Mértola / Myrtilis (um ex.) e Salácia (seis ex.: 
dois com legenda latina). Refira-se, ao nível da con-
textualização estratigráfica, a associação de dois asses 

Fig. 7 – Utilitários de comér-
cio: ponderais de liga de 
cobre (n.os 37-39) e chumbo 
(n.os 40-42); lingotes para-
lelepipédicos de prata (n.º 
43) e chumbo (n.º 44).
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de Salácia - um de legenda ibérica e outro de legenda 
latina, que foram exumados na camada 2C do Locus 
R16. No caso da camada 3B do Locus B20 do Sector 
V, foi recuperado um denário de Roma de Marcus 

Sergius Silus cunhado entre 116-115 a.C. e que por 
esse motivo nos oferece um terminus post quem para 
esta camada de ocupação. O mesmo ocorre para a 
estrutura de lareira do Locus J17 onde foi exumado 
um denário forrado de Publius Porcius Laeca, cunhado 
entre 110-109 a.C.

CATÁLOGO

37 – MNA 983.999.6a. Escavações A.I. Marques da Costa. 
Ponderal esférico de liga de cobre com orifício circular transver-
sal. Diâmetro: 1,7 cm; peso: 19,5 g.

38 - CHIB 12/187. Sector IV, Locus R14, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Ponderal discoidal de liga de cobre. Diâmetro: 2,5 cm; espes-
sura: 0,95 cm; peso: 36,6 g.

39 - CHIB 16/72. Sector XXII, Locus H10, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Ponderal esférico de liga de cobre com orifício circular 
transversal preenchido por eixo e argola de suspensão de ferro. 
Superfície externa decorada com linhas cruzadas cinzeladas. 
Diâmetro: 1,8 cm; peso: 34,2 g.

40 - CHIB 96/2393. Sector IV, Locus P10, C.3. Fase Chibanes 
IIIA. Ponderal cúbico de chumbo. Largura: 2,5 cm; espessura: 1,1 
cm; peso: 65,6 g.

41 - CHIB 15/20. Sector IV, Locus A11, C.3C. Fase Chibanes 
IIIA. Ponderal de chumbo em forma de bolbo. Altura: 2,2 cm; 
largura: 2,45 cm; peso: 32 g.

42 - CHIB 17/70. Sector VII, Ext. Locus G20, C.3B-4B. Fase 
Chibanes IIIA. Ponderal discoidal de chumbo. Diâmetro: 3,8 cm; 
espessura: 1,25 cm; peso: 69,6 g.

43 - CHIB 15/44. Sector IV, Locus D14, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Lingote paralelepipédico de prata. Comprimento: 3,05 cm; 
espessura: 0,6 cm; peso: 10,2 g.

44 - CHIB 15/30. Sector IV, Locus F17, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Lingote paralelepipédico de chumbo. Comprimento: 16,6 
cm; espessura: 5,3 cm; peso: 4145,6 g.

Objectos de adorno

Os objetos de adorno, em especial as fíbulas, pode-
rão oferecer algumas afinações cronológicas para os 
contextos onde são recuperadas. No caso de Chibanes 
observa-se uma padronização latente nos mode-
los adotados e que se restringem exclusivamente 
aos tipos: anular hispânica; La Tène I-II; Schüle 4h; 
Ponte 36/ “pseudo” La Tène II; Nauheim/ variante de 
Nauheim e “knotenfibeln”/ Ponte 38. 

Chibanes revela assim uma efectiva padronização 
dos modelos de fíbulas empregues pela sua popula-
ção e que parecem demonstrar o seu carácter militar/ 
militarizado – com a presença das fíbulas de tipo 
Nauheim – e suas variantes, que ali aportam atra-
vés dos contingentes militares, mas também com os 

modelos latenianos de tipo Ponte 36a e Schüle 4h. 
A fíbula anular hispânica deverá representar o 

modelo mais antigo, aqui representado por quatro 
exemplares, dos quais dois de ferro e um de liga de 
cobre. O fragmento mais completo diz respeito a aro 
circular e mola de 16 espiras pertence a tipo inde-
terminado, apesar dessa mola bilateral desenvolvida 
apontar para uma relativa antiguidade (Fig. 8, n.º 
45). Infelizmente esse exemplar encontrava-se numa 
camada de revolvimento e deslocalizado da sua depo-
sição primária, à semelhança do que sucede com os 
outros fragmentos do mesmo tipo. Os exemplares 
de ferro pertencem aos modelos mais simples, de aro 
fechado e fuzilhão livre (Fig. 8, n.os 46 e 47). Uma des-
sas peças já havia sido publicada, uma vez que é fruto 
dos trabalhos de A.I. Marques da Costa em Chibanes 
(Pimenta et al., 2019, p. 70, fig. 11-66). As fíbulas de 
ferro do tipo Ponte 13a/Cuadrado 4a são referidas por 
Cuadrado Díaz como sendo “frequentes em La Osera, 

La Mercadera, Las Cogotas [...], eram usadas pelas gen-

tes de menores recursos económicos” (apud Ponte, 2006, 
p. 238), encontrando paralelo em dois exemplares de 
Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 206, Est. 82, 
n.os 10-11), Castelo de Castro Marim (Pereira, 2008, 
p. 67, n.os 70) ou Cáceres el Viejo (Pereira, 2021). 
Fíbulas de ferro semelhantes foram exumadas junto às 
portas dos compartimentos em Cancho Roano, sendo 
que a simplicidade do modelo, levou os seus inves-
tigadores a propor que estas pudessem servir para 
sujeição de cortinas utilizadas como separação física 
entre compartimentos (Celestino-Pérez e Zulueta, 
2003, p. 43), o que a nosso ver explicaria o recurso a 
uma matéria-prima menos nobre e à maior dimen-
são deste tipo de exemplares (8-9 cm de diâmetro 
máximo). Há ainda que referir que as fíbulas de tipo 
anular hispânico, apesar de serem geralmente asso-
ciadas a contextos sidéricos, mantêm-se em uso entre 
os séculos III e I a.C., ocorrendo em grande número 
em Numância (Lorrio Alvarado, Sánchez de Prado e 
Camacho, 2013, p. 319).

As fíbulas ditas de “tipo transmontano” (Fortes, 
1905-08) também se encontram bem representadas, 
com cinco exemplares de liga de cobre integráveis 
no tipo Schüle 4h (Fig. 8, n.os 48-52). A sua origem 
setentrional tem vindo a ser contestada e corroborada 
por certos autores, tendo sido recentemente bem fun-
damentada a tese de que a génese desta fíbula deverá 
mesmo ser o Sudoeste Peninsular (Miguez, 2010, p. 
34-42), pelo que a designação correcta deverá seguir 
a tipologia criada por William Schüle (1969, p. 142-
153). Estas fíbulas destacam-se, em primeiro lugar, 
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pela profusão decorativa dos seus apêndices caudais, 
geralmente encostados ao arco, e com enormes seme-
lhanças aos esquemas dos modelos de La Tène I, sendo 
que o arco se apresenta geralmente com perfil alteado, 
semi-ogival e por vezes em cunha, de secção circular 
no caso dos modelos mais singelos (n.º 53), e de sec-
ção ogival (n.º 48) ou de crista pronunciada (n.º 51) 
nos exemplares mais trabalhados. No caso daqueles 
que não possuem esta crista pronunciada longitudinal 
ao arco, a mesma surge geralmente representada sob 
uma de duas formas: ou sob a forma de uma pequena 
meia-cana (n.º 48), ou representada esquematica-
mente através do cinzelamento a frio de uma ou duas 
ranhuras paralelas que a simulem em baixo-relevo. No 
exemplar de secção ogival com pequena meia-cana, 
esta protuberância surge decorada com pequenos 
traços paralelos, transversais ou diagonais, também 
eles elaborados a frio. O olhal circular na extremidade 
distal do arco da fíbula, receberia o eixo de ferro, ou 
de liga de cobre, de secção circular ou quadrangular, 
sob o qual se desenvolvia a mola bilateral simétrica 
(entre 12 a 18 espiras) de corda interior ao arco e que 
culmina com as extremidades rematadas por discos 
decorativos. No caso do exemplar que conserva parte 
da mola bilateral, esta deveria totalizar 16 espiras e 
apresenta um arco circular liso (n.º 52) , tendo sido 
exumado de um contexto extra-muros, no Locus L12. 
O pé é geralmente curto e de feição triangular, que 
inflecte para o arco, onde se desenvolve um apêndice 
caudal profusamente decorado por anéis, esferas, 
motivos cruciformes e por vezes encimados por cam-
pânulas, cabochões ou pequenos remates perfurados 
que serviriam para a sujeição de outros elementos 
como correntes. Os dois apêndices caudais que se 
conservam pertencem ao tipo 1 de Miguez (2010), 
nas variantes A (n.º 48) e D (n.º 49) de Pereira (2018, 
Apêndice IV.7). O exemplar pertencente ao tipo 1A 
foi recuperado na camada 2B do Locus C10 (Soares et 

al., 2019, p. 90, fig. 10-4), onde também foi recuperado 
um bordo de ânfora Ovóide 1 do Guadalquivir. Esse 
tipo surge igualmente identificado num fragmento 
de fíbula recuperado à superfície no mesmo povoado 
(Fernandes e Carvalho, 1995, p. 117 e 131, fig. 5-1a/b), 
e em Chões de Alpompé (Fabião, Pereira e Pimenta, 
2015, p. 130, fig.17, n.º 36), Azougada (Ponte, 2006, p. 
450, MNA 989.17.4), Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 
2018, p. 221-222, Est. 84, n.os 2-7) e Cáceres el Viejo 
(Ulbert, 1984, Taf. 21, n.º 147). Quanto ao exemplar 
com remate em campânula (nº 64), da variante D, 
que Cabré e Morán integram no seu Grupo III, em 
“torrecilla”, esse encontra paralelo em 4 exemplares de 

Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 221, Est. 85, 
n.os 3-5) e Fosos de Bayona (Lorrio, Sánchez de Prado 
e Camacho, 2013, p. 315, fig. 11-92). Pelo menos 
dois exemplares deste tipo apresentam dimensões 
miniaturizadas, provavelmente adaptadas aos tecidos 
mais leves e menos espessos em que seriam utilizadas 
(linho?), por oposição aos modelos que se seguem e 
que apresentam dimensões consideráveis que atingem 
os 9 cm de comprimento máximo, e que se deveriam 
utilizar em tecidos mais espessos e pesados (lã?).

Os esquemas mais tardios do período de La Tène 
Médio-Final (LTM – LTII-III) também se encon-
tram bem representados com sete exemplares de tipo 
Ponte 36a-b/ “pseudo” La Tène II (Fig. 8, n.os 57-61), 
um exemplar do Grupo IV de Cabré e Morán (1982), 
que apresenta o apêndice caudal em meio-balaús-
tre (Fig. 8, n.º 53, Pimenta et al., 2019, fig. 11- 67), 
e outro de apêndice caudal em “torre” do tipo 8.A.2 
de Argente Oliver (1994, p. 256) (Fig. 8, n.º 54, idem, 
figs. 11-68), sendo que esses dois modelos de apêndice 
fundido ao arco integram já os modelos de tipo La 
Tène II-III. Neste conjunto surge ainda um fragmento 
de arco alteado e decorado com incisões (Fig. 8, n.º 55, 
Pimenta et al., 2019, figs. 11-69) que também deveria 
pertencer a uma fíbula do esquema do período de La 
Tène Médio-Final. 

As fíbulas de tipo Ponte 36 / La Tène II (Fig. 8, n.os 
57-61; Pimenta et al., 2019, fig. 11- 71 e 72) encon-
tram-se genericamente datadas de meados do século 
II e atingem o século I a.C., encontrando paralelo 
em outros sítios com ocupação do período romano 
republicano como Miróbriga (Ponte, 1979, Est. I - 6), 
Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, Taf. 7), Castrejón de 
Capote (Berrocal-Rangel, 1992, p. 138), Cabeça de 
Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 226-227) ou Mesas do 
Castelinho (Miguez, 2010). A concentração das fíbu-
las de tipo Ponte 36 em território gaulês permitiu a 
Michel Feugère (1985) atribuir a este território a ori-
gem deste modelo. Na sua tipologia, estes modelos são 
organizados pelo factor antiguidade que considera o 
tipo Feugère 1 de corda exterior ao arco (Ponte 36a) 
como um verdadeiro modelo lateniano (La Tène 
II), em oposição aos modelos do tipo Feugère 3a e 
3b (Ponte 36b) de corda interna ao arco considera-
dos galo-romanos e que por isso o autor classifica 
como “pseudo La Tène II” (Feugère, 1985, p. 188). Em 
Chibanes todos os exemplares pertencem aos modelos 
mais arcaicos, de corda exterior ao arco, e que surgem 
contextualizados nas duas fases do período romano 
republicano: camada 2B do Locus L12 e do Locus F17 
(Chibanes IIIB) e camada 3B do Locus A11 (Chibanes 
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IIIA). Na tese desenvolvida por Luís Berrocal-Rangel 
é possível traçar a difusão de todos estes modelos: “su 

cronología se desarrolla desde mediados del siglo III a.C., en 

el País Catalán, al I a.C. de alguna pieza alicantina, pero la 

mayoría de los escasos ejemplares paralelizables a los del 

Sado-Guadiana, son de mediados del II a.C. Las encontra-

mos en Capote, Los Castillejos 2, Chibanes y Miróbriga, 

en unos niveles que parecen bien fechados en la segunda 

mitad del siglo II a. C., alcanzando el I con seguridad, como 

prueban las fibulas localizadas en el republicano Castelo da 

Lousa y San Sixto, en pleno ámbito romano” (Berrocal-
Rangel, 1992, p. 138). Há ainda outros autores que 
consideram a posição da braçadeira no arco, como 
forma de rastrear cronologias em que os exemplares 

que apresentam a braçadeira mais próxima da mola 
serão mais evoluídos e consequentemente mais tar-
dios (apud Lorrio Alvarado, Sánchez de Prado e 
Camacho, 2013, p. 328). As decorações presentes 
nas abraçadeiras do apêndice caudal restringem-se à 
utilização de duas ou de três linhas incisas, à seme-
lhança do que sucede com os tipos 2 e 3 de Cabeça de 
Vaiamonte (Pereira, 2018, Apêndice IV.6).

A fíbula de liga de cobre de apêndice caudal em 
meio-balaústre que se encontra fundido ao arco (La 
Tène II-III) (Fig. 8, n.º 53; Pimenta et al., 2019, fig. 
11- 67), possui paralelos em Numância, Las Cogotas, 
Langa del Duero, Muela de Taracena ou El Llano de la 
Horca (González Zamora, 1999, p. 270, nº 361-383). 

Fig. 8- Objectos de adorno: Fíbulas anulares hispânicas de liga de cobre (n.º 45) e ferro (n.os 46-47), de tipo Schüle 4h (n.os 48-52), La 
Tène II-II (n.os 53-54), La Tène indeterminado (n.os 55-56) e de tipo Ponte 36 (n.os 57-61) de liga de cobre. 
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Este tipo tem uma cronologia entre inícios do século 
III a.C. e os finais do século I a.C. (Cabré e Morán, 
1979, p. 19). Já as fíbulas de apêndice caudal em “torre”, 
como aquela de liga de cobre recuperada nas escava-
ções de A. I. Marques da Costa (Fig. 8, n.º 54, Pimenta 
et al., 2019, fig. 11- 68) são geralmente associadas à 
cultura celtibérica, distribuindo-se essencialmente 
pela Meseta Norte (Labeaga Mendiola, 2006, p. 
185), ocorrendo nomeadamente em Numância e La 
Custodia (Navarra) (idem, 1993). A cronologia apon-
tada para este conjunto de fíbulas está centrada entre 
os finais do século V (para os esquemas iniciais de 
La Tène) e os finais do século I a.C. (Argente Oliver, 
1994, p. 256-259).

O modelo que sucede a este tipo de fíbulas filiformes 
elaboradas por forjadura caracteriza-se pelo seu arco 
maciço obtido “por meio da cera perdida” (Ponte, 2006, 
p. 317) cujo ombral (topo do arco) apresenta uma 
decoração estilizada e moldurada que imita os remates 
decorativos de La Tène II que agora se fundem ao arco 
(modelos do período final) e que permitiram a desig-
nação como “fíbulas de nó” (do alemão “knotenfibeln”), 
que em Chibanes se encontram representadas por 
um exemplar de liga de cobre recuperado na camada 
2C do Locus F17 (Chibanes IIIB) (Fig. 9, n.º 62). O 
descanso apresenta um perfil triangular e vazado, 
terminando os modelos peninsulares em um pé em 
botão, que não ocorre nos restantes exemplares euro-
peus. A mola bilateral apresenta geralmente quatro a 

doze espiras e é de corda interior ou exterior ao arco. 
O exemplar de Chibanes, bem como os exemplares 
de Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, Taf. 8-29) e Cabeça 
de Vaiamonte deverão corresponder a imitações dos 
modelos de tipo Novo Vas (Pereira, 2018, p. 230-233) 
que apresentam cronologias entre 100 e 70 a.C. e uma 
produção associada ao nordeste da península itálica 
(Božič, 2008, p. 19; Orlic, 2011, p. 200-201), cuja 
difusão surge, aparentemente, limitada, e que, quiçá 
poderá dever-se à chegada dos contingentes militares 
itálicos. No caso peculiar deste exemplar, a sua reutili-
zação parece justificada pela presença de uma pequena 
mola introduzida no pé junto do descanso em forma 
de “ponta de seta”. Esta reutilização parece comum a 
estas fíbulas, uma vez que “a construção bipartida das 

fíbulas, permitiam reutilizá-las, quando fracturadas ou 

partidas, sobretudo nos elementos mais frágeis: mola e 

eixo” (Ponte, 2006, p. 317).
Já os modelos de Nauheim (quatro ex.), e suas 

variantes (dois exe.), também se encontram bem 
representados neste sítio arqueológico (Fig. 9, n.º 
63-66), especialmente o tipo Feugère 5a1 cujo arco 
apresenta um perfil triangular liso, e que assiste à 
mesma popularidade em Cabeça de Vaiamonte (10 
ex. – Pereira, 2018, p. 233-241, Est. 92 e 93) e nos 
conjuntos dos acampamentos de Cáceres el Viejo (6 
ex. - Ulbert, 1984, Taf. 7 e 8, n.os 11-13, 23-25) ou no 
acampamento numantino de Renieblas (2 ex. - Luik, 
2002, Abb.166, n.os 12 e 13). Estas fíbulas de liga de 

Fig. 9 – Objectos de adorno: Fíbulas de tipo Ponte 38 de liga de cobre e eixo de ferro (n.º 62), de variante de tipo Nauheim de liga de 
cobre (n.os 63-66) e outros fragmentos de fíbulas indeterminadas de liga de cobre (n.os 67-71).
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cobre de mola de quatro espiras de corda interior ao 
arco apresentam uma difusão cujo epicentro parece 
ser a região de Languedoque (Feugère, 1985, p. 223), 
a antiga Gália Narbonense, sendo que cronologi-
camente se situam entre o último quartel do século 
II a.C. e meados do século I a.C. (ibidem, p. 225). Há 
ainda que referir a existência de pelo menos um exem-
plar (Fig. 9, n.º 66) que retrata uma variante local/ 
regional deste tipo, representada por uma fíbula de 
perfil incompleto cujo arco se apresenta profusa-
mente decorado, com recurso a três linhas de grènetis 
idênticas ao tipo Feugère 5a21, e que foi designado 
por Günter Ulbert como de tipo Cáceres el Viejo 
(Ulbert, 1984), apresentando paralelo em Cabeça de 
Vaiamonte (Pereira, 2018) e em Azaila (Beltrán Lloris, 
2013, p. 468), mas cuja placa de descanso com recurso 
a um pequeno círculo vazado denuncia uma produção 
que imita aquele modelo gaulês e que ocorre na área 
de Caput Adriae datada entre 75 e 40 a.C., tendo sido 
criadas tipologias regionais que a designam por tipo 
Nauheim II.1a - de Stefan Demetz, ou variante A - de 
Dragan Božič (2008).

Por entre os objectos de adorno metálicos sur-
gem igualmente três anéis: um anel de liga de cobre 
de secção sub-quadrangular (Fig. 10, n.º 72) que 
foi exumado de um contexto da Idade do Ferro no 
Locus T16; e dois anéis “de mesa”, dos quais, um de 
ferro, com cabochão ovalado de âmbar, que ostenta 
uma gravação incisa que provavelmente funcionaria 
como selo – exumado de uma camada 2C do Locus 
R14 (Chibanes IIIB), e um outro de liga de cobre com 
moldura que recebe incrustação de vidro de colora-
ção verde-água, e que foi recuperado num contexto 
datado da 1º fase de ocupação romano-republicana na 
Torre T7 (Chibanes IIIA) (vide Cap. XIX). 

A reforçar a existência de uma ocupação pré-ro-
mana refira-se a presença de um botão de liga de 
cobre circular e decorado com círculos concêntricos 
(Fig. 10, n.º 74), que apresenta uma forma cónica em 
tudo semelhante aos designados botões cónicos pós 
orientalizantes que adornariam os arreios equestres 
(Jiménez Ávila e Antunes, 2019), apesar de esse exem-
plar oferecer uma morfologia algo distinta e mais 
pesada do que outros botões recuperados em Cabeça 
de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 38-39), Castro da 
Azougada (Schüle, 1969, Lam. 111) ou Cancho Roano 
(Celestino-Pérez e Zulueta, 2003, p. 66), tendo sido 
obtido por molde ao contrário dos exemplares supra-
citados. Estes botões de arreio equestre encontram-se 
genericamente datados do século V a.C. (Jiménez 
Ávila e Antunes, 2019, p. 147). Infelizmente não nos 

podemos socorrer da contextualização estratigráfica, 
uma vez que o botão foi recuperado numa zona de 
revolvimento, na camada 1C do Locus T12.

Foram ainda identificados cinco fragmentos de 
mola-fuzilhão de liga de cobre, que pelo menos em 
três dos casos, deverão pertencer aos modelos de tipo 
Ponte 36 ou Nauheim, a julgar pelas molas de quatro 
espiras e corda exterior ao arco (Fig. 9, n.os 67-70). 
Surgem igualmente três fragmentos de fuzilhões de 
objectos de adorno indeterminados e que poderão ter 
pertencido quer a fíbulas, como a outros elementos de 
uso pessoal como os cinturões ou outras fivelas.

CATÁLOGO

45 - CHIB 02/2692. Sector XV, C.1B. Fase Chibanes IIIB. 
Fragmento de aro circular e 16 espiras de fíbula anular hispânica de 
liga de cobre. Diâmetro: 3,2 cm; espessura: 0,7 cm; peso: 5 g.

46 - CHIB 01/2464. Sector XX-XXII, C.1. Fase Chibanes II-III. 
Fragmento de aro circular e fuzilhão de fíbula anular hispânica de 
ferro. Diâmetro: 5,1 cm; espessura: 0,5 cm; peso: 19,8 g.

47 – MNA 983.999.30. Escavações A.I. Marques da Costa. 
Fragmento de aro circular e fuzilhão de fíbula anular hispânica de 
ferro. Diâmetro: 6 cm; espessura: 0,65 cm.

48 - CHIB 15/24. Sector IV, Locus C10, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Fragmentos de fíbula de liga de cobre do tipo Schüle 4h. 
Comprimento: 2,6 cm; altura: 2,1 cm; espessura: 0,5 cm; peso: 4,6 g.

49 - CHIB 12/208. Sector XIII, C.1C. Fase Chibanes IIIB. 
Fragmento de fíbula de liga de cobre do tipo Schüle 4h. 
Comprimento: 2,85 cm; espessura: 0,9 cm; peso: 8,6 g.

50 - CHIB 96/2323. Sector IV, Locus C10, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Fragmento de arco de fíbula de liga de cobre do tipo Schüle 
4h(?). Comprimento: 4 cm; espessura: 0,5 cm.

51 - CHIB 01/2429. C.1. Fase Chibanes II-III. Fragmento de 
arco de fíbula de liga de cobre do tipo Schüle 4h(?). Comprimento: 
2,4 cm; espessura: 0,45 cm.

52 - CHIB 97/951. Sector IV, Locus L12. Fragmento de arco e 
mola bilateral desenvolvida de fíbula de liga de cobre do tipo Schüle 
4h. Comprimento: 4,4 cm; altura: 2,6 cm; espessura: 0,7 cm; peso: 
16,6 g.

53 – MNA 983.999.28. Escavações A.I. Marques da Costa. Fíbula 
de liga de cobre de tipo La Tène II-III, Grupo IV de Cabré e Morán 
obtida por molde de fundição. Uma só peça: arco de perfil semi-cir-
cular, apêndice caudal inflectido de perfil abalaustrado e fundido ao 
arco com mola de duas espiras. Comprimento: 5,2 cm; espessura: 
0,95 cm.

54 – MNA 983.999.22. Escavações A.I. Marques da Costa. 
Fragmento de arco e apêndice caudal de fíbula de liga de cobre de 
modelo La Tène II-III, tipo 8.A.2 de Argente Oliver obtida por 
molde de fundição. Arco de perfil semicircular secção triangular, 
apêndice caudal inflectido de perfil turriforme e fundido ao arco. 
Extremidade aplanada com orifício para receção do eixo-mola-fu-
zilhão. Comprimento: 4 cm; espessura: 0,7 cm.

55 – MNA 20446. Escavações A.I. Marques da Costa. Fragmento 
de arco e placa de descanso de fíbula de modelo La Tène I-II. 
Arco alteado de secção circular decorado com traços cinzelados. 
Comprimento: 2,6 cm; espessura: 0,45 cm.

56 – MNA 983.999.5. Escavações A.I. Marques da Costa. 
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Fragmento de mola-fuzilhão de fíbula de liga de cobre. Mola bila-
teral de 18 espiras. Comprimento: 3 cm; espessura: 0,2 cm.

57 - CHIB 15/23. Sector IV, A11, C.3B. Fase Chibanes IIIA. 
Fíbula de liga de cobre “pseudo”-La Tène II de corda exterior ao arco 
filiforme - Ponte 36a. Comprimento: 5,6 cm; altura: 2 cm; espes-
sura: 0,3 cm; peso: 7,6 g.

58 - CHIB 01/2437. Sector XX, C.1.Fase Chibanes III ind. Perfil 
completo de fíbula de tipo Ponte 36a de liga de cobre com corda 
exterior ao arco e abraçadeira com decoração de três linhas incisas 
paralelas. Comprimento: 7 cm; espessura: 0,2 cm.

59 - CHIB 01/2436. Sector XVIII, C.1B. Fase Chibanes IIIB. 
Fragmento de fíbula de tipo Ponte 36 de liga de cobre com 
abraçadeira decorada com duas linhas em meia-cana paralelas. 
Comprimento: 7,6 cm; espessura: 0,25 cm.

60 - CHIB 16/1. Sector V, F17, C.2B. Fase Chibanes IIIB. Fíbula 
incompleta de liga de cobre, tipo Ponte 36a/La Tène II-III de corda 
exterior ao arco. Abraçadeira decorada com três traços incisos. 
Comprimento: 7,9 cm; largura: 0,8 cm; espessura: 0,3 cm; peso: 8,8 g.

61 - MNA 983.999.9. Escavações A.I. Marques da Costa. 
Fíbula incompleta de liga de cobre, tipo Ponte 36/La Tène II-III. 
Abraçadeira decorada com três traços incisos. Comprimento: 8,8 
cm; espessura: 0,25 cm.

62 - CHIB 15/22. Sector V, F17, C.2C. Fase Chibanes IIIB. Fíbula 
de liga de cobre de tipo Ponte 38 de corda interior ao arco, eixo de 
ferro. Placa de descanso univazada. Comprimento: 9,3 cm; largura: 
1,8 cm; espessura: 0,3 cm; peso: 22,4 g.

63 - CHIB 96/789. Sector IV, Locus L12, C.2. Fase Chibanes IIIB. 
Perfil completo de fíbula de liga de cobre de variante de Nauheim 
com descanso univazado e arco liso. Comprimento: 6,4 cm; largura: 
0,9 cm; espessura: 0,2 cm.

64 - CHIB 01/2426. Sector XVIII, C.1. Fase Chibanes III ind. 
Fragmento de fíbula de liga de cobre de variante de Nauheim com 
arco liso e mola de quatro espiras interior ao arco – Ponte 36b. 
Comprimento: 2,75 cm; largura: 1,25 cm; espessura: 0,2 cm; peso: 5,2 g.

65 - CHIB 03/1821. Sector XX, R16, C.2. Fase Chibanes IIIB. 
Fragmento de fíbula de liga de cobre de variante de Nauheim com 
arco liso e mola de quatro espiras interior ao arco – Ponte 36b, 
fuzilhão completo. Comprimento: 7 cm; largura: 1,3 cm; espessura: 
0,3 cm; peso: 8,6 g.

66 - CHIB 01/2435. Sector XX, C.1. Fase Chibanes IIIB. 
Fragmento de fíbula de liga de cobre de variante de Nauheim com 
arco liso e mola de quatro espiras interior ao arco – Ponte 36b, fuzi-
lhão completo. Comprimento: 6,3 cm; largura: 0,9 cm; espessura: 
0,15 cm.

67 - CHIB 13/34. Sector I, Torre T7, C.3. Fase Chibanes IIIA.
Fragmento de fíbula de liga de cobre composta por fuzilhão e mola 
de quatro espiras. Comprimento: 4,8 cm; largura: 1,5 cm; espessura: 
0,3 cm; peso: 5,8 g.

68 - CHIB 13/39. Sector IV, A11, C.1B. Fase Chibanes IIIB. 
Fragmento de fíbula de liga de cobre composta por fuzilhão e mola 
de quatro espiras. Comprimento: 5,5 cm; largura: 1,5 cm; espessura: 
0,2 cm; peso: 4,7 g.

69 - CHIB 12/195. Sector I, Torre T7, C.3. Fase Chibanes IIIA. 
Fragmento de fíbula de liga de cobre composta por fuzilhão e mola 
de quatro espiras. Comprimento: 6,6 cm; largura: 1,15 cm; espes-
sura: 0,3 cm; peso: 5,8 g.

70 - CHIB 03/1823. Sector XVIII, C.2-3. Fase Chibanes IIIB. 
Fragmento de fíbula de liga de cobre composta por placa univazada 
pertencente a fíbula de variante de Nauheim. Comprimento: 3,9 
cm; largura: 0,5 cm; espessura: 0,2 cm; peso: 2,2 g.

71 - CHIB 15/25. Sector IV, B20, C.3C-4A. Fase Chibanes IIIA. 
Fuzilhão de fíbula de liga de cobre. Comprimento: 5,15 cm; espes-
sura: 0,3 cm; peso: 2,4 g.

72 - CHIB 15/120. Sector IV, T16, C.4C. Fase Chibanes II. Anel 
de liga de cobre de perfil ovalado e secção fitiforme. Diâmetro: 2,6 
cm; espessura: 0,2 cm; peso: 1,2 g.

73 - CHIB 16/812. Sector XXII, C-D/19, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Fuzilhão de liga de cobre com olhal moldurado. Comprimento: 
3,8 cm; espessura: 0,15 cm; peso: 1,2 g.

74 - CHIB 13/35. Sector X, Locus T12, C.1C. Fase Chibanes II. 
Botão cónico de liga de cobre obtido por molde com decoração de 
círculos concêntricos. Diâmetro: 1,85; altura: 1,15 cm; espessura: 
0,25 cm; peso: 6,2 g.

Objectos de uso pessoal

Esta subcategoria encontra-se fracamente represen-
tada, uma vez que é constituída apenas por uma possível 
navalha de liga de cobre (Fig. 10, n.º 77) e duas pinças 
depilatórias de liga de cobre, de hastes curvas e secção 
lenticular (Fig. 10, n.os 75-76; Pimenta et al, 2019, p. 68 
e fig. 11), que encontram exemplares semelhantes por 
entre o espólio de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, 
p. 288) e no Castelo de Castro Marim (Pereira, 2008, 
n.os 85, 86 e 95). Estas semelhanças ocorrem quer no 
perfil, como na dimensão, que não ultrapassa os 5 cm 
de comprimento máximo. Estas pinças de higiene são 

Fig. 10 – Objectos de adorno: anel (n.º 72), fuzilhão (n.º 73) e 
botão de presilha (n.º 74) de liga de cobre. Objectos de uso pessoal: 
pinças (n.os 75-76) e navalha de liga de cobre (?) (n.º 77).
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relativamente comuns, quer em contextos proto-his-
tóricos como romano-republicanos, tendo tido como 
principal função a prática da depilação, sendo conhe-
cidas na Península Ibérica a partir da Idade do Bronze 
Final, e formando parte dos conjuntos (sets) de higiene 
na Idade do Ferro que eram formados por pinça, lim-
pa-unhas e limpa-orelhas (Jiménez Ávila e Lorrio 
Alvarado, 2019, p. 315). Na necrópole de Arcóbriga 
surgem tanto em sepulturas com armas, como naquelas 
que apresentam objectos de adorno femininos (Lorrio 
Alvarado, 1997, p. 94).

CATÁLOGO

75 - CHIB 17/34. Sector V, J17, C.2B. Fase Chibanes IIIB. Pinça 
de liga de cobre. Comprimento: 4,3 cm; largura: 0,7 cm; espessura: 
0,05 cm; peso: 1,8 g.

76 – MNA 983.999.8. Escavações A.I. Marques da Costa. Pinça 
de liga de cobre. Comprimento: 4,8 cm; largura: 0,7 cm; espessura: 
0,05 cm.

77 – CHIB 01/ 2425. Sector XVIII, C1. Fase Chibanes II-III.
Navalha(?) de liga de cobre. Comprimento: 9 cm; largura: 2,2 cm; 

espessura: 0,3 cm, peso: 15,8 g.

Os utilitários de pesca
A localização de Chibanes permite extrapolar uma 

actividade piscatória intensa, uma vez que a explo-
ração dos recursos marinhos e estuarinos seria com 
certeza uma actividade principal das comunidades 
que ali viviam, e que dela obtinham um importante 
manancial de proteína animal. Tal constatação pode 
ser facilmente observada nos contextos de lixeira e de 
lareiras, onde a presença de restos faunísticos malaco-
lógicos é assaz frequente.

Esse conjunto de utilitários associados a actividade 
piscatória totalizam 21 indivíduos, dos quais: cinco 
anzóis (três de ferro e dois de liga de cobre) (Fig. 11, 
n.os 78-81) e 16 pesos de rede de chumbo (Fig. 11, n.os 

82-92), que se distribuem pelos vários sectores do 
povoado, mas com especial incidência na zona habita-
cional do sector ocidental. Os elementos recuperados 
em contextos de ocupação circunscrevem-se aos Loci 
P10, F17, Exterior do G20 e a lixeira do Locus L12.

Quanto aos anzóis, esses apresentam dimensões 
que oscilam entre os 4 e os 6,3 cm, sendo que dois 
dos exemplares de ferro foram recuperados da lixeira 
existente no Locus L12, numa camada associada à 2ª 
fase de ocupação romana republicana (Chibanes IIIB). 
Os exemplares de liga de cobre apresentam barbela 
vincada e hastes nervuradas para empate da linha. As 
dimensões destes cinco exemplares parecem apon-
tar para um tipo de pescado distinto daquele que 
seria capturado em Castro Marim (Pereira, 2008, 

p. 54 e 113) ou Monte Molião, onde os exemplares 
romano-republicanos nunca ultrapassam os 3 cm de 
comprimento máximo (Lourenço, 2010, p. 33). Aliada 
à dimensão, refira-se igualmente a presença de três 
anzóis de ferro, cuja matéria-prima permitia uma 
maior tensão e peso na linha. 

O lote de 16 pesos de rede de chumbo pertence na 
sua totalidade ao tipo A de Mauduit (2012, p. 28), 
sendo compostos por lâmina de chumbo enrolada, 
que oferece uma dimensão menor nos oito casos da 
variante 2 de Vaiamonte (<3 cm), e uma forma tubu-
lar alongada no caso dos exemplares da variante 1 
(Pereira, 2018, p. 261-262). Esses pesos seriam colo-
cados nas orlas das redes de pesca, que poderiam ser 
elaboradas em diversas fibras, apesar de as mais utili-
zadas serem o linho, o cânhamo e também o esparto 
(Alfaro Giner, 2010, p. 80-81), servindo assim como 
lastro que permitiria que as mesmas permanecessem 
submersas. Os lastros mais comuns na Antiguidade 
são justamente os de chumbo, que são conhecidos 
pelo menos desde o século V a.C., quando substituem 
paulatinamente os cerâmicos (Mauduit, 2012, p. 24) 
e adquirem formas e pesos distintos consoante o tipo 
de rede a que são associados. No caso de Chibanes, 
o grupo que integra a variante 1 (Fig. 11, n.os 88-92) 
oferece um comprimento máximo que varia entre os 
3 e os 5,2 cm (média 3,85 cm) e um peso entre os 9,6 e 
os 25,4 g. Já no caso da variante 2 (Fig. 11, n.os 82-87), 
mais pequena, o comprimento varia entre os 1,7 e os 
2,8 cm (média 2,2 cm) e um peso que oscila entre os 
5,4 e os 12,4 g. Estratigraficamente estes pesos foram 
recuperados em contextos de ocupação pertencen-
tes quer à Idade do Ferro, como ao período romano 
republicano, não se assistindo a diferenciação mor-
fológica passível de uma associação cronológica. No 
entanto podemos referir que na 2ª fase de ocupação 
romano-republicana (Chibanes IIIB) apenas foram 
recuperados os pesos de maior dimensão que inte-
gram a variante 1.

Os pesos de maior dimensão (variante 1) encon-
tram paralelo em Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 
2018, p. 261, Est. 99), Castelo da Lousa (Ruivo, 2010, 
p. 507), Lattes (França) - onde se encontram datados 
entre o século II a.C. e o I d.C. (Feugère, 1992, Fig. 8 
e 9) e Castellones de Céal (Jaén) (Mayoral Herrera, 
2000, p. 180, fig. 2), onde o conjunto apresentava 
dimensões bem estandardizadas entre os 3,2 e os 
4,3 cm de comprimento máximo, e encontrava-se 
contextualizado por seis ânforas, das quais uma gre-
co-itálica e uma Dressel 1A itálica, um lastro lítico e 
uma possível sonda. Para além dos pesos de rede de 
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chumbo, refira-se ainda a presença de alguns pesos de 
rede cerâmicos, alguns deles recolhidos em escavações 
antigas (Costa, 1910, Figs. 503-504), que apresentam 
perfis em tudo semelhantes aos cossoiros, mas cujas 
dimensões e pesos são bastante superiores.

Estes elementos, anzóis e pesos de rede, indicam 
assim a exploração de recursos marinhos e estuarinos 
de pequena escala, mas também o recurso a embarca-
ção, para a captura de espécies de maiores dimensões 
que não se aproximavam da costa.

CATÁLOGO

78 - CHIB 03/2427. C.1. Fase Chibanes II-III. Anzol de ferro com 
barbela. Comprimento: 4,2 cm; largura: 0,7 cm; espessura: 0,2 cm; 
abertura: 1,3 cm.

79 - CHIB 96/2327. Sector IV, Locus L12, C.2. Fase Chibanes 
IIIB. Anzol de ferro com barbela. Comprimento: 6,3 cm; espessura: 
1 cm; abertura: 2,5 cm.

80 - CHIB 03/1816. Sector XXI, C.1A. Fase Chibanes II-III. 
Anzol de liga de cobre com barbela e ranhuras na haste para empate 
da linha, secção losângico. Comprimento: 2,35 cm; espessura: 0,35 
cm; abertura: 2 cm; peso: 3,4 g.

81 – MNA 983.999.3. Escavações de A.I. Marques da Costa. 
Anzol de liga de cobre com barbela, secção circular. Comprimento: 
4,4 cm; espessura: 0,3 cm; abertura: 2 cm.

82 - CHIB 03/1826a. Sector XV, C.2. Fase Chibanes IIIB. Peso 
de rede tubular de chumbo do tipo A de Mauduit, variante 2 de 
Vaiamonte. Comprimento: 1,7 cm; largura: 1,6 cm; espessura: 0,15 
cm; peso: 8,8 g.

83 - CHIB 16/29. Sector V, Locus F17, C.4B. Fase Chibanes II. 

Peso de rede tubular de chumbo do tipo A de Mauduit, variante 2 de 
Vaiamonte. Comprimento: 2,3 cm; espessura: 0,2 cm; peso: 7,8 g.

84 - CHIB 17/63. Sector VII, Exterior Locus G20, C.4B. Fase 
Chibanes II. Peso de rede tubular de chumbo do tipo A de Mauduit, 
variante 2 de Vaiamonte. Comprimento: 2,25 cm; largura: 1,6 cm; 
espessura: 0,2 cm; peso: 11,2 g.

85 - CHIB 16/28. Sector V, Locus F17, C.3B-4A. Fase Chibanes 
IIIA. Peso de rede tubular de chumbo do tipo A de Mauduit, 
variante 2 de Vaiamonte. Comprimento: 1,8 cm; espessura: 0,2 cm; 
peso: 5,8 g.

86 - CHIB 97/878. Sector IV, Locus L12, C.3. Fase Chibanes IIIA. 
Peso de rede tubular de chumbo do tipo A de Mauduit, variante 2 de 
Vaiamonte. Comprimento: 2,4 cm; diâmetro: 1,05 cm; espessura: 
0,2 cm; peso: 12,4 g.

87 - CHIB 02/2903. Sector XVIII, C.1. Fase Chibanes II-III. Peso 
de rede tubular de chumbo do tipo A de Mauduit, variante 2 de 
Vaiamonte. Comprimento: 2,1 cm; diâmetro: 1,3 cm; espessura: 0,3 
cm; peso: 14 g.

88 - CHIB 16/222. Sector V, Locus F17, C.2B. Fase Chibanes IIIB. 
Peso de rede tubular de chumbo do tipo A de Mauduit, variante 1 
de Vaiamonte. Comprimento: 3,7 cm; diâmetro: 1,3 cm; espessura: 
0,15 cm; peso: 11,8 g.

89 - CHIB 13/49. Sector IV, Locus F17, C.2B. Fase Chibanes IIIB. 
Peso de rede tubular de chumbo do tipo A de Mauduit, variante 1 de 
Vaiamonte. Comprimento: 3,6 cm; diâmetro: 1,35 cm; espessura: 
0,2 cm; peso: 12,8 g.

90 - CHIB 96/2319. Sector IV, Locus P10, C.3B1. Fase Chibanes 
II. Peso de rede tubular de chumbo do tipo A de Mauduit, variante 
1 de Vaiamonte. Comprimento: 4,45 cm; diâmetro: 1,05 cm; espes-
sura: 0,2 cm.

91 - CHIB 96/2320. Sector IV, Locus P10, C.3B1. Fase Chibanes 
II. Peso de rede tubular de chumbo do tipo A de Mauduit, variante 1 

Fig. 11 – Utilitários 
de pesca: anzóis de 
ferro (n.os 78-79) e 
liga de cobre (n.os 

80-81); pesos de 
rede de chumbo 
(n.os 82-92). Fotos 
de Rosa Nunes.



328

de Vaiamonte. Comprimento: 4,5 cm; diâmetro: 1,2 cm; espessura: 
0,15 cm.

92 – MNA 983.999.6b. Escavações A.I. Marques da Costa. Peso 
de rede tubular de chumbo do tipo A de Mauduit, variante 1 de 
Vaiamonte. Comprimento: 5,2 cm; diâmetro: 1,4 cm; espessura: 
0,2 cm.

Utilitários domésticos: de 
segurança, multiusos e religiosos

Nesta subcategoria artefactual encontram-se todos 
os objectos que teriam uma função relacionada com: 
as actividades domésticas de confecção e preparação 
dos alimentos e de fibras animais e vegetais (facas, 
ganchos, espetos, tesouras); a segurança (chaves e 
trancas) e a religião (bronzes figurativos dedicados a 
cultos religiosos).

Quanto aos elementos de segurança, estes englobam 
um conjunto de cinco chaves de ferro de perfil em «L» 
(Fig. 12, n.os 93-94) que apresentam como característica 
comum a haste de virote ou duplo-virote, cuja extremi-
dade pontiaguda seria inserida na tranca e permitiria 
a abertura de uma fechadura fixa simples, que seria 
aplicada a portas e outro mobiliário. Estas chaves fun-
cionariam em trancas de elevação e/ ou deslizamento, 
permitindo a libertação do elemento que funcionava 
como bloqueador (Fernández Ibáñez, 2007, p. 220). 
Esta acção seria proporcionada pelo palhetão, composto 
por um ou vários dentes, que se apresenta disposto em 
ângulo de 90º face ao cabo da chave, sendo os maiores 
exemplares utilizados para portas e os de menor tama-
nho geralmente para mobiliário. Na Península Ibérica 
encontram paralelo em contextos da Idade do Ferro 
dos séculos V-IV a.C. em Puntal dels Llops (Valência) 
(Bonet Rosado e Mata Parreño, 2002), em contextos 
romano-republicanos de finais do século II a.C. no 
acampamento numantino de Renieblas (Schulten e 
Groller, 1929, Est. 34, n.º 23), e de inícios do século 
I a.C. no acampamento de Cáceres el Viejo (Ulbert, 

1984, Taf. 34, n.º 326), Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 
2018, Est.102-104), Izana (Sória) (Pascual Díez, 1991, 
fig. 59) ou La Sereta (Alcói) (Grau Mira e Reig Seguí, 
2002-03, p. 112- fig. IX, 1), perdurando até época visi-
goda (Fernández Ibáñez, 2007, p. 220-221).

As chaves de perfil em “L” de Chibanes são mono-
dentais, ou seja, a sua extremidade distal apresenta 
apenas um dente. Esta identificação tem por base os 
exemplares recuperados no oppidum de Manching 
(Alemanha) (Jacobi, 1974, n.os 700-708, 709-726), 
e nos sítios gauleses de Marloux (Saône-et-Loire) e 
Bibracte (Armand-Calliat, 1944, p. 32-33, fig. 4c). As 
extremidades proximais apresentam distintas morfo-
logias, à semelhança do que sucede com os exemplares 
de Cabeça de Vaiamonte, apresentando olhais abertos 
e fechados para suspensão daqueles objectos em argolas 
de transporte, e também pegas triangulares maciças que 
facilitariam o movimento de encaixe e manuseamento 
daqueles objectos.

Em Chibanes estas chaves surgem associadas a duas 
fases distintas: um exemplar de pega maciça e haste de 
duplo virote monodental (Fig. 12, n.º 93) foi recupe-
rado junto do ombral de uma porta do Locus P10 numa 
fase de ocupação sidérica (Chibanes II), enquanto que 
os outros exemplares de olhais abertos (Fig. 12, n.º 94) 
e fechados de haste em virote e duplo virote foram 
recuperados em contextos da 2.ª fase de ocupação 
romano-republicana dos Loci R14 e F17, e no contexto 
de depósito secundário do Locus L12 (Chibanes IIIB). 

Neste subcapítulo tratamos ainda um conjunto de 
quatro fragmentos de lâminas e cabos de tesouras 
de ferro (l. forfex) (Fig. 13, n.os 95, 96 e 98), ditas “de 
tosquia”, por apresentarem as mesmas características 
morfológicas dos objectos contemporâneos utilizados 
para esse efeito. No entanto, estes poderão ter adqui-
rido múltiplas funcionalidades, afastando-se assim 
de um uso exclusivo nas actividades agro-pecuárias e 
têxteis, incluindo-se assim na categoria dos utilitários 

Fig. 12 - Utilitários de segurança: 
chaves de ferro monodentais (n.os 

93-94).
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domésticos multiusos, uma vez que serviriam quer 
para tosquia do gado ovino, como também para corte 
de tecidos e manipulação de fibras vegetais, sob a forma 
de cordas que serviriam para os mais variados fins 
(Fabião, Pereira e Pimenta, 2015, p. 135). Foi a partir 
da Idade do Ferro que as tosquias começaram a reali-
zar-se com recurso a tesouras de ferro elaboradas de 
uma só peça (Alfaro Giner, 1984, p. 233). No caso des-
tes exemplares, e uma vez que não possuímos nenhum 
perfil completo, não podemos afirmar se pertenceriam 
a tesouras de cabo simples, de secção retangular lami-
nar e perfil semicircular - cuja tensão funcionaria da 
pressão exercida no mesmo, ou a tesoura de mola, cujo 
cabo é encimado por mola de duas espiras.

As tesouras de cabo simples encontram-se quer 
em contextos sidéricos como o de La Bastida de les 
Alcusses (Antón Peset, 2018, p. 306-307) ou Numância 
(Jimeno et al., 1999, p. 110, fig. 3B-3 e 4), como em 
contextos romano-republicanos como o de Cabeça 
de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 278, Est. 107, n.º4), 
Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, Taf. 27, n.º 243) e La 
Caridad de Caminreal (Teruel) (Ezquerra Lebrón e 
Herce San Miguel, 2007, Cat.n.º 10108). Quanto às 
tesouras de mola de duas espiras encontram-se em con-
texto proto-histórico de La Serreta (Alcoi, Penáguila), 
onde se encontram datadas entre o século III e inícios 
do século II a.C. (Segura Martí e Aura Tortosa, 2000, 
p. 213), mas também em contextos romano-republica-
nos como: Cabeça de Vaiamonte (Monforte) (Pereira, 
2018, p. 278-279), Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, Taf. 
27, n.º 245), Chões de Alpompé (Santarém) (Fabião, 
Pereira e Pimenta, 2015, p. 134, n.º 45), ou Ilici (Antón 
Peset, 2018, p. 150). Outras tesouras de tipo indeter-
minado foram recuperadas em Castrejón de Capote 
(Berrocal-Rangel, 1989, p. 266) ou no Castelo da Lousa 
(Ruivo, 2010, Est. CLXIII, n.º49).

Em Chibanes foram recuperadas duas lâminas e 
possível início de uma mola de tesoura deste tipo 
na camada 3B do interior do Locus T16 (Fig. 13, n.os 

95-96), que corresponde justamente “(…) ao primeiro 

momento da ocupação romano-republicana” (Soares e 
Tavares da Silva, 2014, p. 91). Estes exemplares, apesar 
de recuperados num mesmo contexto, são pertencentes 
a dois indivíduos distintos, uma vez que apresentam 
dimensões e espessuras muito diferenciadas, o que 
impossibilitaria a sua função. Apesar de uma delas não 
apresentar o seu comprimento máximo devidamente 
conservado, podemos avançar que ambas pertencerão 
aos grupos das tesouras de pequena dimensão (17,2 e 
23 cm) de Carmen Alfaro Giner (1977-78, p. 304), que 
as associa a funções domésticas. Os outros fragmentos 

dizem respeito a possíveis lâminas destes objectos recu-
perados numa 1ª fase de ocupação romano-republicana 
(Chibanes IIIA).

Igualmente relacionadas com a esfera doméstica 
surgem sete facas de ferro, das quais duas ostentam, 
respectivamente, placa e rebite de liga de cobre (Fig. 
14, n.os 99-103). Relacionada com a 1ª fase de ocupa-
ção romano-republicana foram identificadas: uma faca 
afalcatada de ferro com olhal de suspensão aberto, recu-
perada na camada 3C do Locus B20 (Fig. 14, n.º 99), 
e um fragmento de lâmina e placa de encabamento 
rebitada de ferro com cabo cilíndrico de liga de cobre, 
recuperada na desmontagem de uma lareira da camada 
3B do Locus F17 (Fig. 14, n.º 100). 

A faca afalcatada encontra notáveis semelhanças 
com aquelas recuperadas no santuário de Castrejón de 
Capote (Berrocal-Rangel, 1989, p. 266, fig. 8) onde se 
encontram datadas entre meados do século IV e mea-
dos do século II a.C. (idem, p. 292, fig. 34). No caso da 
faca afalcatada, geralmente associada aos contextos da 
IIª Idade do Ferro Peninsular, tem subsistido um debate 
acerca da sua função, que para alguns investigadores 
se reveste de um carácter exclusivamente doméstico, 
embora multifuncional (Quesada Sanz, 1997a, p. 167-
168; Berrocal-Rangel, 1992, p. 153), enquanto para 
outros, possam ter sido utilizadas numa função ritual 
nos banquetes funerários (Almagro-Gorbea, 1998; 
Lorrio Alvarado, 2008; Arruda et al., 2016, p. 218-219), 
e até como armamento ofensivo, surgindo em contex-
tos funerários de guerreiros em associação com outras 
armas (Kurtz, 1986-87, p. 456; Lorrio Alvarado, 1992, 
p. 312; Mateos Leal e Sánchez Nicolás, 2014, p. 142). O 
mesmo poderá ter ocorrido com foices e podões, que 
para além da sua óbvia utilidade agrícola, facilmente 
poderiam ser um recurso de proximidade (Pereira, 
2018, p. 279), como surge evidenciado no contexto de 
L’Almoina em Valência, onde um dos esqueletos que 
reporta o massacre da invasão romana naquele local 
apresenta o crânio e torso junto de um podão (Ribera 
i Lacomba, 2014b, p. 69), e onde foram recuperados: 
outro podão, um pilum ligeiro, um pilum pesado, um 
punhal e umbos de escudos (ibidem, p. 73).

Surgem ainda, associados a cada uma das fases de 
ocupação do período romano republicano, dois gan-
chos de ferro de dimensões consideráveis (Fig. 15, n.os 

104-105), que também se poderão ter revestido de um 
carácter multifuncional, podendo ter servido como 
parte de trancas móveis (associadas a sistemas de segu-
rança), ou ainda como espetos utilizados na confeção de 
alimentos, pelo menos no caso de um dos exemplares 
que apresenta extremidade aguçada e perfurante (n.º 
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comum que se encontrava no Locus M11. Uma vez 
mais encontramos em Castrejón de Capote elementos 
de ferro deste tipo, um dos quais com o mesmo olhal 
de suspensão (Berrocal-Rangel, 1989, p. 253, fig. 7, 
n.º 4), que se encontravam no altar do santuário ali 
identificado em associação com uma grelha de um 
assador e dois espetos de ferro. Apesar de os espetos se 
conhecerem desde a Idade do Bronze, nomeadamente 
com o espeto articulado de tipo «Alvaiázere» (Coffyn, 
1998, p. 174), são os exemplares da Idade do Ferro os 
mais conhecidos, em especial os espetos de «tipo II» de 
Caetano Melo Beirão (1986), ditos de tipo «andaluz» 
(Almagro-Gorbea, 1974), e que observam uma larga 
diacronia entre o século VII a.C. e chegando mesmo 
a atingir o século III a.C., com o exemplar de Cerro 
Macareno (Armada Pita, 2005, p. 1253). Os exempla-
res que aqui apresentamos diferem logo à partida na 
matéria-prima utilizada, o ferro, e também pelo facto 
de não oferecerem a pega espessada típica daque-
les exemplares, apesar deste tipo de espetos, mas de 

Fig. 13 – Utilitários domésticos multiusos: Fragmentos de lâmi-
nas e molas de tesouras de ferro (n.os 95, 96 e 98) e tenaz de ferro 
(n.º 97).

104), ou, no caso do exemplar que apresenta olhal 
aberto de suspensão e extremidade em gancho, que 
possa ter servido como complemento de baixela metá-
lica. A hipótese de se tratar de ganchos de suspensão 
de ferro associados à baixela de bronze, tem por base 
o exemplar de Cancho Roano (Kurtz, 2003, p. 305), 
para o qual se propôs uma utilização para a suspensão 
de alguns recipientes com asa, de modo a salvaguar-
dá-los da ação direta do fogo, colocando-os para isso 
a uma altura considerável. Poderá ainda ter servido 
como colher de revolvimento de algum preparado 
alimentar onde as colheres de madeira não pudessem 
cumprir a mesma função, nomeadamente no manu-
seamento dos alimentos sob acção do fogo, ou que 
se encontrassem em lugares de difícil acesso, como o 
fundo de um grande recipiente de armazenamento ou 
de uma ânfora. Os comprimentos máximos de 42,6 
e 45,7 cm são, aliás, compatíveis com esta utilização, 
justificada pela sua exumação junto a um conjunto 
de grandes recipientes de armazenagem de cerâmica 

Fig. 14 – Utilitários domésticos multiusos: facas de ferro (n.os 

99-103).
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liga de cobre. Comprimento: 8 cm; espessura: 0,3 cm; peso: 11 g.
103 - CHIB 16/94. Sector V, Locus F17, C.2A. Fase Chibanes 

IIIB. Fragmento de placa de encabamento e lâmina serrilhada de 
faca de ferro. Comprimento: 5,9 cm; espessura: 0,3 cm; peso: 13 g.

104 - CHIB 12/135. Sector IV, Locus T16, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Espeto/ gancho de ferro. Comprimento: 42,6 cm; espes-
sura: 1 cm.

105 - CHIB 16/106. Sector XXII, Locus M11, C.2B. Fase 
Chibanes IIIB. Gancho de ferro. Comprimento: 45,7 cm; espessura: 

ferro, continuar a ser observada em contextos roma-
nos. Veja-se a título de exemplo os dois exemplares 
de ferro recuperados no Pedrão (Soares e Tavares da 
Silva, 1973, p. 26-27, Est. V, n.os 36 e 37), na camada 3 
do compartimento 1, onde foi igualmente recuperado 
um denário romano datado entre 110-109 a.C.

Apesar de se encontrar descontextualizado, refira-se 
igualmente a presença de um fragmento de uma estátua 
de liga de cobre, neste caso um bronze figurativo que 
representa um ornitomorfo (Fig. 15, n.º 106). Também 
em Cabeça de Vaiamonte foi recuperado um frag-
mento de estatuária que representa um ornitomorfo, 
possivelmente um galo (Pereira, 2018, Est. 106, n.º 6; 
Apêndice II.16, fig. 6). Estes animais seriam geralmente 
introduzidos nas bases da estatuária de bronze e eram 
facilmente destacados daquele elemento, surgindo 
geralmente como atributos dos deuses do panteão 
romano, nomeadamente Mercúrio (Bolla, 1997, p. 
63-65, n.os 40-43;), encontrando paralelo também 
em Conímbriga e em Serro dos Negros (Salir, Loulé) 
(Pinto, 2002, p. 232-233 n.os 95-96).

CATÁLOGO

93 - CHIB 96/1305. Sector IV, Locus P10, C.3B1. Fase Chibanes 
II. Chave monodental de ferro com haste de virote. Comprimento: 
16,5 cm; largura: 2,1 cm; espessura: 0,6 cm; peso: 69,4 g.

94 - CHIB 15/40. Sector V, Locus F17, C.2C. Fase Chibanes IIIB. 
Chave monodental de ferro com haste de virote. Comprimento: 
22 cm; espessura: 0,7 cm; peso: 36 g.

95 - CHIB 12/189. Sector IV, Locus T16, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Fragmento de lâmina de tesoura de ferro . Comprimento: 
17,2 cm; largura: 1,65 cm; espessura: 0,4 cm; peso: 27,6 g.

96 - CHIB 12/191. Sector IV, Locus T16, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Fragmento de lâmina e mola simples de tesoura de ferro. 
Comprimento: 23 cm; largura: 2,2 cm; espessura: 0,4 cm; peso: 48,6 g.

97 - CHIB 17/6. Sector V, Locus J17, C.2B2. Fase Chibanes 
IIIB. Fragmento de lâmina e mola simples de tenaz de ferro. 
Comprimento: 15,8 cm; largura: 0,8 cm; espessura: 0,7 cm; peso: 
23 g.

98 - CHIB 16/743. Sector XX, Locus R16, C.3A. Fase Chibanes 
IIIA. Fragmento de lâmina de tesoura de ferro. Comprimento: 7,3 
cm; largura: 1,6 cm; espessura: 0,4 cm; peso: 9,6 g.

99 - CHIB 15/41. Sector V, Locus B20, C.3C. Fase Chibanes 
IIIA. Faca afalcatada de ferro com argola aberta de suspensão. 
Comprimento: 14,7 cm; largura: 2,3 cm; espessura: 0,5 cm; peso: 
45,2 g.

100 - CHIB 15/46. Sector IV, Locus T16, C.2B. Fase Chibanes 
IIIA. Faca de ferro serrilhada com dois rebites em placa de enca-
bamento. Comprimento: 15 cm; largura: 2,2 cm; espessura: 0,4 
cm; peso: 64,6 g.

101 - CHIB 16/92. Sector V, Locus F17, C.3B. Fase Chibanes 
IIIA. Fragmento de placa de encabamento de faca de ferro. 
Comprimento: 7,45 cm; espessura: 0,4 cm; peso: 49,2 g.

102 - CHIB 16/784. Sector XXII, Locus A-B/19, C.2B. Fase 
Chibanes IIIB. Fragmento de placa de encabamento e lâmina ser-
rilhada de faca de ferro. Apresenta rebite decorado com capa de 

Fig. 15 – Utilitários domésticos multiusos: ganchos de ferro (n.os 
104-105). Utilitários domésticos religiosos: ornitomorfo de liga de 
cobre – elemento de estatuária (?) (n.º 106).
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1 cm; peso: 128,8 g.
106 - CHIB 08/01. Sector XIX, C.2A. Fase Chibanes IIIB. 

Ornitomorfo de liga de cobre, possível elemento de estatuária. 
Comprimento: 3,45 cm; espessura: 0,65 cm; peso: 21 g.

Utilitários de têxteis
Os instrumentos relacionados com as actividades de 

produção têxtil foram tratados em sede própria (vide 
Cap. XV), no entanto julga-se pertinente referir a 
importância deste mesmo conjunto formado por seis 
agulhas, uma sovela e dois fragmentos de hastes de sec-
ção circular que poderão pertencer a agulhas/sovelas. 
Refira-se ainda que todos os exemplares dessa subca-
tegoria foram elaborados em liga de cobre. Quanto à 
dispersão destes achados aluda-se a concentração na 
zona habitacional do Sector Ocidental em particular 
as camadas referentes às duas fases de ocupação roma-
na-republicana do Locus J17, e à 2ª fase de ocupação 
romana-republicana do Locus G20 e do Locus L12, refor-
çando-se o facto de os artefactos metálicos relacionados 
com a produção têxtil não terem sido recuperados em 
qualquer contexto pré-romano.

Utilitários de escrita
Com o processo de romanização do território penin-

sular ocorre a sistematização da escrita, nomeadamente 
dos seus suportes e dos instrumentos utilizados para a 
sua gravação, que se reflecte com a chegada dos con-
tingentes militares itálicos que trazem consigo objectos 
inovadores cuja única função era a produção da escrita, 
sendo os mesmo elementos indicadores da difusão 
da leitura e da escrita das sociedades antigas (Božič e 
Feugère, 2004, p. 22). 

No caso de Chibanes a escrita surge sob a forma de 
grafitos incisos sobre vários suportes cerâmicos (vide 
Cap. XVI), mas os instrumentos para a sua produção 
limitam-se, de momento, à recuperação de um estilete 
de liga de cobre e a uma tampa de caixa de selos de osso 
trabalhado (vide Cap. XIX). O estilete de liga de cobre 

(Fig. 16, n.º 107), exumado da lareira K17 da camada 
de ocupação relacionada com a 2.ª fase do período 
romano-republicano, apresenta uma haste pontiaguda, 
cuja extremidade podia gravar sobre suportes de cera 
ou argila, e uma cabeça espatulada de perfil trapezoidal 
destinada a apagar, raspando a cera e a argila fresca 
se fosse necessário efectuar uma correcção no texto. 
Estes estiletes simples ocorrem igualmente em Cabeça 
de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 281-282, Est. 111), 
onde a sua semelhança com as sondas raspadeiras 
(Borobia Melendo, 1988, p. 39) presentes por entre os 
instrumentos médico-cirúrgicos nos faz questionar a 
sua função primária. De qualquer modo, a presença de 
uma tampa de caixa de selos de osso trabalhado (vide 
Cap. XIX), permite-nos avançar com esta interpreta-
ção funcional, também justificada no caso alentejano, 
onde se recuperou um exemplar liso de liga de cobre. 
Refira-se ainda a presença de um estilete de osso 
trabalhado por entre a Colecção de A.I. Marques da 
Costa que se encontra depositada no Museu Nacional 
de Arqueologia e que já havia sido publicado (Costa, 
1910, p. 57, fig. 441). Este exemplar, com 5 cm de com-
primento máximo conservado, apresenta extremidade 
espatulada decorada com círculos concêntricos seme-
lhantes aos que figuram na caixa de selos supracitada, 
bem como ranhuras muito finas na extremidade distal 
que serviriam para raspar a cera.

CATÁLOGO

107 - CHIB 17/15. Sector V, Locus J17, C.2B1. Fase Chibanes 
IIIB. Estilete de liga de cobre com cabeça espatulada. Comprimento: 
4 cm; largura: 0,45 cm; espessura: 0,25 cm; peso: 2 g.

Utilitários de produção metalúrgica 
e restos de transformação

À semelhança do que sucede com muitos outros 
sítios arqueológicos com ocupações do período romano 
republicano, também em Chibanes foi possível afe-
rir um conjunto importante associado à produção 
metalúrgica, composto por um instrumento utilitá-
rio – neste caso, uma tenaz de ferreiro, e 69 restos de 
produção e transformação metalúrgica que englobam: 
escórias, pingos de fundição, fragmentos informes que 
foram refundidos e objectos em processo de fabrico. 
Estes restos de produção metalúrgica totalizam 1959,4 
g de ferro, 709,4 g de chumbo e 173,8 g de liga de cobre. 

Quanto à tenaz de ferro de grandes dimensões (Fig. 
17, n.º 108) recuperada num contexto de abandono 
– camada 2A do Locus L12, apresenta braços longos 
encimados por mola simples e extremidades em lâmina 

Fig. 16 – Utilitários de escrita: 
estilete de liga de cobre (n.º 107).
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mesmas pudessem ser produzidas em vésperas da bata-
lha ou durante a mesma (Gómez-Pantoja e Morales 
Hernández, 2008, p. 38).

CATÁLOGO
108 - CHIB 96/2406. Sector IV, Locus L12, C.2A. Fase Chibanes 

IIIB. Tenaz de ferro. Comprimento: 4 cm; largura: 0,45 cm; espes-
sura: 0,25 cm; peso: 2 g.

109 - CHIB 17/57. Sector VII, Exterior do Locus G20, C.2A. 
Fase Chibanes IIIB. Restos de transformação de chumbo. 
Comprimento: 7,9 cm; largura: 1,6 cm; espessura: 1,9 cm; peso: 
137,8 g.

110 - CHIB 17/81. Sector VII, Locus D3, C.1B. Fase Chibanes 
IIIB. Restos de transformação de chumbo. Comprimento: 9,25 
cm; largura: 1,4 cm; espessura: 0,7 cm; peso: 57 g.

Complementos de 
artefactos de madeira

O conjunto de 58 elementos que aqui se apresenta 
diz respeito aos elementos metálicos que funcionariam 
como ferragens (p.e. escápulas) e elementos decorativos 
de mobiliário (p.e. tachas), de elementos arquitectó-
nicos de madeira (p.e. pregos e cavilhas) e de outras 
estruturas domésticas, bem como complementos de 
manufactura de outros objectos metálicos (p.e. rebites, 
abraçadeiras, cunha, argola).

Os pregos e cavilhas são o elemento mais comum, 
com um total de 39 exemplares de ferro e liga de cobre, 
que serviriam as várias construções arquitetónicas, 
bem como o mobiliário. Apresentam dimensões muito 
variadas, uma vez que os elementos de perfil completo 
variam entre 2,15 e 11,7 cm de comprimento máximo 
no caso dos pregos de liga de cobre, e entre os 4,3 e os 
14,5 cm para o caso do ferro. Tanto uns como outros 
foram exumados de contextos datados do período 
romano-republicano, apesar de os pregos de liga de 
cobre se encontrarem ausentes no caso da ocupação 
sidérica. A dispersão destes elementos fez-se maiorita-
riamente no Locus L12, ou seja, numa área extramuros, 
bem como nos Loci G20, D14 e P10.

Para além dos pregos, foram ainda identificados: 
seis escápulas de ferro, tachas e rebites de liga de 

Fig. 17 – Utilitários de metalurgia: tenaz de ferro (n.º 108).

sub-trapezoidal com gumes serrilhados. Apesar de as 
pinças destas tenazes de ferreiro serem geralmente jus-
tapostas, por servirem para o ferreiro segurar a peça 
que está a manobrar no fogo ou a trabalhar na forja, 
existem alguns modelos de tenazes de pinças serrilha-
das cujas reentrâncias permitem segurar escopros e 
cinzéis com uma distância de segurança face à peça em 
produção, e sob os quais era aplicada a força do martelo 
de forja. Em Cáceres el Viejo foram recuperados três 
exemplares de perfil completo de tenazes de ferreiro de 
pinças lisas e justapostas (Ulbert, 1984, Taf. 29, n.os 255-
257), à semelhança do que sucede com outro exemplar 
de Numância (Jimeno et al., 1999, p. 112, fig. 5A5).

Apesar de não ter sido identificado nenhum forno 
relacionado com esta actividade, julga-se que a disper-
são de restos de transformação de liga de cobre e ferro 
no Locus J17, em especial nas camadas de ocupação da 
2.ª fase do período romano republicano, indiciam a 
concentração de materiais deste tipo, oito no total, que 
poderiam estar relacionados com um forno metalúr-
gico localizado nas imediações e cuja presença poderá 
vir a ser aferida com o alargamento da área escavada. 
As escórias de ferro são os restos de transformação 
mais comuns em qualquer uma das fases de ocupação, 
tanto da Idade do Ferro, como do período romano-re-
publicano. Outra prática aferida em pelo menos três 
exemplares de liga de cobre, é a da refundição de alguns 
artefactos, cujo estado de alteração não permite aferir 
uma subcategoria artefactual primária, sendo que estes 
casos ocorrem nas duas fases de ocupação do período 
romano republicano.

O chumbo é a matéria-prima que oferece mais 
exemplares em processo de fabrico, e entre os quais foi 
possível observar a possível produção local de glandes 
de chumbo marteladas (Fig. 18, n.os 109-110) – recupe-
radas nos Loci D3 e Exterior do G20 (Chibanes IIIB). 
Esta realidade foi igualmente observada em Chões de 
Alpompé (Fabião, Pereira e Pimenta, 2015, fig. 8, n.os 

71-72). A produção deste tipo de armas seria relati-
vamente fácil, estando descrita nas fontes históricas, 
nomeadamente por Júlio César, que menciona que as 
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cobre (três ex.), abraçadeiras, cunha e argola de ferro 
e um cabo de liga de cobre. A 2.ª fase da ocupação 
romano-republicana é aquela que oferece o maior 
número de elementos deste tipo. A grande maioria 
dos complementos de artefactos de madeira presentes 
em Chibanes encontra paralelo no espólio de Cabeça 
de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 177-178, Est. 72-75).

Instrumentos médico-cirúrgicos

Já os seis instrumentos médico-cirúrgicos, apesar de 
não formarem um conjunto muito numeroso, ofere-
cem uma grande variedade formal com: duas agulhas 
oftálmicas (acus); uma sonda espatulada (spathomele); 
uma sonda raspadeira (specillum asperatum); uma son-
da-colher ou de ouvidos (cyathiscomele / auriscalpium?) 
e uma extremidade de cabo de bisturi.

Os instrumentos médico-cirúrgicos na Hispania, 
encontram-se geralmente associados a contextos mili-
tares/ militarizados romano-republicanos, pois os 
exemplares mais antigos aparecem em acampamen-
tos militares de período tardo-republicano (Arasa i 
Gil, 2001, p. 246) como o de Cáceres el Viejo (Ulbert, 
1984, p.124 e 222, Taf. 20 e 60) datado cerca de 80 a.C. 
e os acampamentos numantinos de Renieblas IV e V 
(Luik, 2002, p. 61 e 64-65; Abb. 82 – 94-98; Abb. 175 
82-84) datados de finais do século II a.C. e inícios do I 
a.C. Para além destes, foram ainda encontrados outros 
instrumentos médico-cirúrgicos em contextos do sé-
culo I a.C. em Fuentes de Ebro (Zaragoza), Cormulló 
dels Moros (Arasa i Gil, 1994, p. 130, fig. 5) e Torre 
d ́Onda (apud Arasa i Gil, 2001, p. 245-246). Quanto 
ao território hoje português, conhecemos recente-
mente os achados de instrumentos médico-cirúrgicos 

em contextos tardo-republicanos seguros, apenas 
no Monte dos Castelinhos (Vila Franca de Xira), 
no Castelo da Lousa (Mourão) (Ruivo, 2010) e em 
Chibanes (Palmela) (Soares e Tavares da Silva, 2014). 
Foram ainda identificados um lote de 77 instrumentos 
médico-cirúrgicos em Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 
2018, p. 292-303) que apesar de descontextualizados 
deverão ter sido recuperados em camadas datadas do 
século I a.C. 

No caso do conjunto de Chibanes, uma vez que nos 
encontramos perante um lote exclusivamente com-
posto por sondas de liga de cobre, e tal como expresso 
por Ferran Arasa i Gil, o facto de serem achados de 
atribuição multifuncional e terem sido recuperados 
em povoados indígenas, faz com que os exemplares 
hispanos mais antigos sejam de facto aqueles recupe-
rados nos acampamentos militares tardo-republicanos 
(Arasa i Gil, 2001, p. 245-246). 

Um dos objectos, de perfil completo, oferece uma 
tipologia claramente itálica (Fig. 19, n.º 116; Soares e 
Tavares da Silva, 2014, p. 90, fig. 7). Esta sonda espa-
tulada (spathomele) (tipo 1.2.3 de Borobia Melendo, 
1988, p. 30-32) seria utilizada na extracção de coágu-
los no nariz, afastamento da língua para observação 
da garganta, em substituição de um meningoflax, no 
corte do cordão umbilical (uso como cauterizador), e 
tinha utilização ginecológica como dissector (ibidem). 
Em contextos peninsulares tardo-republicanos encon-
tra-se bem representada pelas sondas de liga de cobre 
que apresentam uma das extremidades em forma de 
“gota” e a outra extremidade espatulada em forma de 
remo, como sucede nos exemplares de Cormullo dels 
Moros (Albocásser, Castelló) datado entre 76 e 72 a.C. 
(Arasa i Gil, 1994, p. 149-150 e fig. 5), nos acampa-
mentos numantinos (Luik, 2002, Abb.82, n.os 94 e 95) 
e Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984, p. 104 e 222, Taf. 20 e 
60, n.os 126 e 127). Não obstante, esta forma de sonda 
espatulada ocorre igualmente em inúmeros contextos 
imperiais, pelo que podemos denotar a sua continui-
dade. Quanto à sua função primária esta deverá estar 
relacionada com a preparação de produtos com a 
ajuda da extremidade em “gota” e a aplicação dos mes-
mos através da utilização da extremidade espatulada 
(Arasa i Gil, 1994, p. 149). Esta sonda surge contex-
tualizada na camada 2B do Locus R14, datada entre 70 
a 40 a.C. juntamente com uma ânfora itálica Dressel 1, 
uma ânfora Ovóide 1 do Guadalquivir, uma ponta de 
lança de ferro e um ponderal de liga de cobre (Soares 
e Tavares da Silva, 2014, p. 90 e 94, fig. 20, n.º 5). 
Quanto à outra sonda de cabeça espatulada (Fig. 19, 
n.º 113), mais simples, foi exumada do mesmo Locus, 

Fig. 18 – Restos de transformação de chumbo: glandes de funda em 
processo de fabrico (?) (n.os 109-110).
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pacientes, apresentando por isso uma extremidade em 
forma de colher ou espátula com pequenas caneluras 
para erosionar (tipo 1.2.10 de Borobia Melendo, 1988, 
p. 39). Estas sondas raspadeiras encontram paralelo no 
espólio de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, Est. 
115, n.os 9 a 17). Em Chibanes foram recuperadas em 
contextos datados da 2.ª fase do período romano-repu-
blicano, na camada 2B dos Loci C10 e F17.

Um fragmento de pega de bisturi foi recuperado 
no Exterior do Locus G20 (Fig. 19, n.º 111). Este frag-
mento de liga de cobre e com perfil de folha de loureiro 
deveria ser parte constituinte do cabo independente 
daqueles objectos cortantes (tipo 1.1. de Borobia 
Melendo, 1988, p. 17). Reconhece-se que o exemplar 
de bisturi mais antigo foi recuperado em Éfeso num 
contexto de cerca de 100 a.C. (Montegaudo García, 
2000, p. 112), sendo que a ausência de contextos 
arqueológicos do elemento recuperado em Cabeça de 
Vaiamonte (Pereira, 2018, Est. 114, n.º 4) não permite 
datar aquele elemento.
 

CATÁLOGO

111 - CHIB 17/72. Sector VII, Exterior do Locus G20, C.4B. 
Fase Chibanes II. Fragmento de cabo de bisturi de liga de cobre. 
Comprimento: 3,25 cm; largura: 1,15 cm; espessura: 0,45 cm; 
peso: 5,2 g.

112 - CHIB 16/938. Sector XX, Locus N16, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Sonda dupla-gota de liga de cobre. Comprimento: 4,2 cm; 
espessura: 0,1 cm; peso: 0,6 g.

113 - CHIB 16/39. Sector V, Locus R14, C.2A. Fase Chibanes 
IIIB. Sonda de ouvidos ou colher-sonda(?) de liga de cobre. 
Comprimento: 7,3 cm; espessura: 0,1 cm; peso: 0,2 g.

114 - CHIB 15/28. Sector V, Locus F17, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Agulha ou sonda raspadeira de liga de cobre com extremidade 
espiralada. Comprimento: 7 cm; espessura: 0, 1cm; peso: 0,8 g.

115 - CHIB 15/21. Sector V, Locus C10, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Agulha ou sonda raspadeira de liga de cobre com extremidade 
espiralada. Comprimento: 5,6 cm; espessura: 0,2 cm; peso: 1,2 g.

116 - CHIB 12/186. Sector IV, Locus R14, C.2B. Fase Chibanes 
IIIB. Sonda espatulada de liga de cobre. Comprimento: 15,7 cm; 
largura: 0,8 cm; espessura: 0,25 cm; peso: 8,6 g.

Baixela metálica

À semelhança do que sucede com os instrumentos 
médico-cirúrgicos, também a baixela metálica tar-
do-republicana parece ter chegado com o processo 
de romanização, especialmente relevante no caso do 
contingente militar itálico. No que diz respeito a esta 
subcategoria artefactual foram identificados 17 frag-
mentos que apontam para a presença de sítulas, jarros/
copos, coadores/raladores, espeto, suportes de recipien-
tes e simpula de liga de cobre. Um dos contextos onde 

Fig.19 – Instrumentos médico-cirúrgicos de liga de cobre: cabo de 
bisturi (n.º 111), sonda de dupla-gota (n.º 112), sonda espatulada 
(n.º 113), agulhas/sondas raspadeiras (n.os 114-115) e spathomele 
(n.º 116).

mas num contexto de abandono da 2.ª fase de ocupa-
ção do período romano republicano (Chibanes IIIB). 
O seu perfil é coadunante com a utilização enquanto 
sonda de ouvidos (auriscalpium) ou como colher-sonda 
(cyathiscomele), encontrando paralelo no lote de ins-
trumentos de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, 
p. 297, Est.116, n.º 7), Carmona (Sevilha) (Borobia 
Melendo, 1988, p. 189-190 Lam. LXXI, n.º 1) e Tróia 
(Setúbal) (Gomes, 2010, Est. XV, n.º 114). Outra mor-
fologia de sonda, exumada do Locus N16, diz respeito a 
uma sonda de “dupla gota” (specillum) (Fig. 19, n.º 112) 
composta por haste aguçada bilateralmente que apre-
senta zona central aplanada que serviria de pega para 
este instrumento (tipo 1.2.2. de Borobia Melendo, 
1988, p. 29-30). Estes elementos encontram-se igual-
mente no espólio de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 
2018, Est. 115, n.os 1 a 8) e Cáceres el Viejo (Ulbert, 
1984, Taf. 20, n.º 128).

Para além das sondas, foram ainda recuperadas duas 
agulhas/ sondas raspadeiras (acus/ specillum asperatum) 
(Fig. 19, n.os 114-115) que se caracterizam pelas suas 
extremidades: uma extremidade espatulada e a outra 
aguçada e espiralada. Seria esta área espiralada que ser-
viria para raspar a oftalmia granular nas pálpebras dos 
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encontramos a maior concentração destes achados, diz 
respeito à camada 2 do locus L12 no Sector IV, onde 
se exumaram: um suporte de recipiente em forma de 
valva de bivalve (Fig. 20, n.º 129), um bordo interno de 
um simpulum de tipo indeterminado (Fig. 20, n.º 125), 
um bordo de uma concha de simpulum/ jarro bitronco-
cónico (Fig. 20, n.º 124) (Chibanes IIIB). Já na camada 
4, associada já à 1.ª fase de ocupação romana-republi-
cana, foi recuperado um pequeno suporte bífido para 
recipiente. Estes elementos de baixela encontram-se 
bem documentados em contextos peninsulares e gaule-
ses entre 120 e 50 a.C., encontrando paralelo por entre 
os conjuntos artefactuais do provável estabelecimento 
militar de Cabeça de Vaiamonte (Monforte) (Pereira, 
2018), no acampamento de Cáceres el Viejo (Ulbert, 
1984) ou ainda no Castelo da Lousa (Mourão) (Ruivo, 
2010) só para dar alguns exemplos de contextos prova-
velmente relacionados com ocupações dos períodos das 
guerras sertorianas e cesarianas. 

Os outros elementos contextualizados na 1.ª fase de 
ocupação romana-republicana dizem respeito a um 
provável fragmento de espeto de liga de cobre (Fig. 
20, n.º 131; Soares e Tavares da Silva, 2014, p. 96, 
fig. 23), recuperado na camada 3 da Torre T7, bem 
como uma provável asa de recipiente, recuperada na 
camada 3A2 do Locus P10. Já na 2.ª fase de ocupa-
ção foi recuperada uma armela para asa de recipiente 
indeterminado de liga de cobre (Fig. 20, n.º 123). 
Os restantes elementos de baixela metálicos foram 
recuperados quer nas camadas superficiais, como 
nas escavações antigas de A. I. Marques da Costa 
(Pimenta et al., 2019, p. 68-71). 

O possível fragmento de espeto de liga de cobre 
apresenta-se como a extremidade proximal de um 
objecto deste tipo, que seria utilizado para a confe-
ção de alimentos sob a ação direta do fogo. Como 
já aqui tivemos oportunidade de referir (vide supra 
utilitários domésticos), apesar de se tratarem de ins-
trumentos inicialmente relacionados com a Idade do 
Ferro, admite-se a sua continuidade pelo período 
romano republicano, como parecem indiciar os frag-
mentos de espetos de ferro recuperados no Pedrão 
(Soares e Tavares da Silva, 1973). Também a armela 
para asa de recipiente de forma indeterminada, recu-
perada no Locus P10, poderá tratar-se de uma armela 
de braseiro de liga de cobre, que também continuará 
a tradição sidérica, em conjunto com um fragmento 
de asa de liga de cobre, que apesar de se afastar dos 
sistemas de fixação dos exemplares orientalizantes 
(Jiménez Ávila, 2006-07, p. 302), poderão pertencer 
a recipientes com a mesma função.

Tal como aqui já mencionámos, foi recuperada 
uma armela para asa de sítula do modelo de “aro de 
ferro”, que encontra alguma inspiração nos mode-
los etruscos, mas distingue-se pela matéria e forma 
utilizadas para acoplar as armelas e a asa destes 
recipientes, uma vez que todos estes elementos são 
elaborados em ferro e se encontram sujeitos a um 
aro, também ele de ferro, que era colocado sobre 
o colo estrangulado da sítula (Bolla, Boube-Picot e 
Guillaumet, 1991, p. 12). Na Península Ibérica, estes 
achados encontram-se bem datados entre meados e 
finais do século II a.C. pelo exemplar proveniente 
do acampamento militar de Renieblas/ Numantia 
IV (Luik, 2002, p. 57 e Abb. 173-76) e pelo achado 
de um tesouro no interior de um destes vasos em 
Villanueva de Córdoba, que apresenta um conjunto 
de 130 denários romanos que datam entre 145/138 
e 104 a.C., o que faz com que Raddatz o descreva 
como tendo sido ocultado entre 105 e 80 a.C. (apud 

ibidem). Margherita Bolla considera-a um tipo de sí-
tula antigo que terá caído em desuso após meados 
do século I a.C. (Bolla, Boube-Picot e Guillaumet, 
1991, p. 12). No entanto, a sua presença em Pompeia 
atesta-nos uma continuidade em época imperial, 
que se reflecte no tipo Tassinari X.1612 (Tassinari, 
1993). O exemplar de Chibanes foi recolhido numa 
camada de abandono da 2.ª fase de ocupação roma-
no-republicana, sendo que na Cabeça de Vaiamonte 
foram identificadas duas armelas de ferro idênticas 
(Pereira, 2018, Est. 119, n.os 6 e 7), compostas por 
haste de secção circular que forma um olhal circular 
no topo e cujas extremidades de secção laminar se 
encontram justapostas e apresentam orifícios circu-
lares semelhantes que receberiam o aro de ferro que 
circundaria o colo estrangulado de uma sítula.

Os elementos de baixela recuperados naquelas 
escavações antigas, bem como nas camadas superfi-
ciais são: um fragmento de remate inferior de asa de 
copo de tipo Idria/ jarro de tipo Gallarate ou ânfora 
de tipo Agde (Fig. 20, n.º127, Pimenta et al., 2019, fig. 
11, n.º 74); um bordo e dois bordos internos de sim-

pulum horizontal (Fig. 20, n.º125-126, Pimenta et al., 
2019, fig. 11, n.º 76); fragmento de terminal de armela 
de tipo Vaiamonte que poderá pertencer a uma bacia 
(Fig. 20, n.º128, Pimenta et al., 2019, fig. 11, n.º 75); 
três fragmentos de bordo de provável bacia de perfil 
baixo (Fig. 20, n.os 117-118, Pimenta et al., 2019, fig. 
11, n.os 77 e 78) à qual se poderia associar o remate 
anteriormente referido; dois fragmentos de ralador/ 
coador de perfil rectangular (Fig. 20, n.os 121-122); um 
suporte para recipientes em forma de valva de bivalve 
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(Fig. 20, n.º 129); e uma armela para asa de sítula de 
aro de ferro (Fig. 20, n.º 130) .

No caso do remate inferior em forma de flor-de-
-lis (Fig. 20, n.º 127; Pimenta et al., 2019, Fig. 11, n.º 
74), a relativa escassez de exemplares de jarros de tipo 
Gallarate e ânforas de tipo Agde (Feugère, 1991a) em 
território peninsular leva-nos a crer que este se tratará, 
mais provavelmente, de um exemplar de copo de tipo 
Idria, para o qual se conhece uma forte dispersão penin-
sular, com os achados de: Cabeça de Vaiamonte (três 
asas), Numância, Cáceres el Viejo (dois exemplares), 
Azaila (Beltrán Lloris, 2013, p. 463, Fig. 295), Castrejón 
de Capote, Priego, El Mercadillo, Villasveijas de 
Tamuja, Raso de Candeleda, Renieblas, Tarraco, Viana 
do Castelo (três copos desprovidos de asas), Castro de 
Sabroso, Monte Mozinho, Conímbriga, Castelo Velho 
de Santiago do Cacém (apud Fabião 1999, Erice Lacabe, 
2007, p. 203), El Llano de La Horca (Azcárraga Cámara 
et al., 2014, p. 112, Fig. 3.2) e Libisosa (Uroz Rodríguez, 
2015, p. 194). Estes copos encontram-se geralmente 
associados a contextos datados entre 120 e 75/50 a.C. 
(Feugère, 1991b, p. 55).

Os simpula horizontais encontram-se representados 
por dois bordos internos de liga de cobre em forma de 
aro fechado de secção circular (Fig. 20, n.os 125-126). 
Estes aros fechados foram recentemente interpretados 
como bordos internos de simpula, depois de ter sido 
observada a presença deste tipo de aros fechados no 
interior de recipientes de baixela metálica no conjunto 
de Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 327-328, 
Est. 128, n.º 3). Esta inserção de uma argola de aro 
fechado, pesada, no interior do bordo dos simpula de 
pega horizontal poderia assim, segundo esta observa-
ção, contribuir para um maior equilíbrio das peças e 
também como forma de proteção face à fragilidade que 
estes elementos produzidos em chapa metálica ofere-
ciam (ibidem). Quando achados isoladamente, podemos 
sugerir esta utilização com base no perfil e matéria-
-prima destes aros fechados que oferecem diâmetros 
coadunantes com a utilização no bordo interno das 
conchas destes elementos de baixela.

Há ainda que referir a presença de três elementos 
(Fig. 20, n.os 117, 118 e 128) que poderão ser passíveis 
de associação entre eles, uma vez que todos poderão 
ter pertencido a um mesmo recipiente: uma bacia de 
perfil baixo e bordo de lábio voltado para o exterior, à 
qual poderia ser associada a armela de tipo Vaiamonte 
(Pereira, 2018). Os dois fragmentos de bordo de lábio 
pendente, em que um apresenta um diâmetro apro-
ximado de 30 cm, indiciam uma forma aberta, baixa 
e hemisférica, distinta das bacias tardo-republicanas 

crateriformes, que apresentam um colo estrangulado 
e uma carena pronunciada (Bolla, 1991, p. 113), e 
mais próximo das armelas para asas de bacias de época 
romana imperial de tipo Argentomagus (Boucher, 2010, 
p. 20-23; Artefacts BAS-4026) ou de tipo Wehringen 
(Artefacts BAS-4003). Um exemplar completo de bacia 
em tudo semelhante a este exemplar foi recuperado em 
Libisosa (Uroz Rodríguez, 2015, p. 199, fig. 19, n.º 27). 
Parece-nos ainda que a associação das armelas de asa 
de tipo Vaiamonte (Pereira, 2018) a estas bacias poderá 
ser uma forte probabilidade que, no entanto, carece 
de confirmação e que só poderá ser assumida aquando 
do achado de um exemplar completo, sendo de espe-
rar que para cada recipiente fossem necessárias duas 
armelas justapostas. Por enquanto, a distribuição dos 
achados destes remates cinge-se a Chibanes (Fig. 20, 
n.º128; Pimenta et al., 2019, fig. 11, n.º 75), Cabeça de 
Vaiamonte (Fabião, 1999, p. 185-187; Pereira, 2018), 
Castelo Velho de Veiros, Mesas do Castelinho, Citânia 
de Briteiros, Azores/ Priego de Córdoba (apud Fabião, 
1999, p. 185) e Monte dos Castelinhos (Pimenta, 2013, 
p. 81, n.º 93). Foram ainda identificados três fragmen-
tos de placas de liga de cobre com orifícios para rebites 
que deveriam pertencer a recipientes de forma inde-
terminada (Fabião, Pereira e Pimenta, 2015, fig. 11, n.º 
78 e n.º 79).

Refiram-se também os dois fragmentos de possível 
ralador de liga de cobre de forma subrectangular (Fig. 20, 
n.os 121-122) que apresenta múltiplos orifícios dispostos 
aleatoriamente e cujo reverso serviria para friccionar 
determinados alimentos que se pretendia ralar, nomea-
damente o queijo que era adicionado ao vinho, numa 
prática de comensalidade itálica. Este ralador metálico 
encontra paralelo em Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 
2018, p. 333, Est. 127, n.os 12-13; Apêndice II.19, Fig. 
4) e também em Mas Castellar (Pontós, Girona) no 
interior de um silo que se encontra datado do entre 
250 e 175 a.C. (Pons Brun e Rovira Hortalà, 1997, p. 34 
Fig. 19, n° 3). Um ralador estrusco, de cronologia mais 
recuada, séculos VI-V a.C. foi recuperado num contexto 
da Rua do Rato em Alcácer do Sal (Arruda, 2014, fig. 
14), colocando-se ainda a possibilidade de se tratar de 
uma fieira/ damasquilho utilizada na arte da filigrana.

Foram ainda recuperados dois suportes de liga de 
cobre que se encontram destacados dos fundos dos 
recipientes onde seriam soldados. O suporte em 
forma de concha de bivalve (Fig. 20, n.º 129) parece 
ter sido produzido a molde, sendo que a face exterior 
apresenta assim a forma típica de uma valva, com os 
elementos raiados e com uma zona de desgaste que 
aparenta uma feição circular lisa. A secção destes 
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elementos é laminar e alteada, ao contrário dos con-
géneres mais tardios, datados do período imperial, 
que apresentam secções maciças. O rebordo destes 
elementos apresenta-se ligeiramente aplanado, para 
ser soldado com estanho ao fundo dos recipientes. 
Quanto à tipologia dos recipientes a que estes ele-
mentos seriam soldados, segundo Michel Feugère 
e Raffaele de Marinis (1991, p. 97) estes suportes 
seriam soldados a caçoilas de tipo Montefortino, 
Povegliano-Scaldasole e Aylesford. Não obstante, foi 
também recuperada em Chalon, na Gália, uma sítula 
de tipo Eggers 22 que ostentava um destes suportes in 

situ, e a marca de soldadura de outros dois no fundo 
desse mesmo recipiente (apud Ruivo, 2010, p. 496). 
Estes suportes foram recuperados em Conímbriga 
(Alarcão et al., 1979, Pl.XXXVIII, n.º 7 e Pl.LX, n.º 
1), Castelo da Lousa (Ruivo, 2010, p. 496, Est.CLXIV, 
n.º 63), Monte Molião, Rio Arade, Lomba do Canho e 

Castrejón de Capote, ou em povoados ibéricos como 
Monteró (Lérida) (Ferrer i Jané et al., 2009, p. 139). 
Quanto a uma cronologia, contamos com a associação 
dos mesmos às caçoilas de tipo Aylesford e às sítulas 
de tipo Eggers 22. Assim, para o primeiro caso conta-
mos com uma diacronia entre 150 e 50 a.C. (Artefacts 
POE-3001), sendo que as sítulas de tipo Eggers 22 
carecem de datações precisas, mas são geralmente 
associadas a um “ambito tardorepubblicano-primoimpe-

riale” (Bolla, Boube-Piccot e Guillaumet, 1991, p. 18). 
Já no caso do suporte bífido de pequena dimensão 
deveriam ser soldados a recipientes mais pequenos do 
que os suportes de grandes dimensões identificados 
em Cabeça de Vaiamonte (Pereira, 2018, p. 342-343), 
que estariam provavelmente associados a sítulas ovói-
des, maioritariamente datadas do chamado período de 
La Tène D1 (Bolla, Boube-Piccot e Guillaumet, 1991, 
p. 10), ou seja, entre 150 e 70 a.C.

Fig. 20 – Baixela metálica de liga de cobre: bordos de bacias (117-118), reforços de recipientes (119-120), raladores/coadores (121-122), 
bordos de simpula horizontais (124-126), remates inferiores de asas de copo de tipo Idria (?) (127) e de armela para asa de tipo Vaiamonte 
(128), suporte para recipientes em forma de bivalve (129), pega de espeto(?) (131). Baixela metálica de ferro: armela para asa de sítula 
de tipo “aro de ferro” (130). 
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CATÁLOGO

117 – MNA 983.999.21a. Escavações A.I. Marques da Costa. 
Fragmento de bordo e bojo de possível bacia de liga de cobre de 
perfil baixo. Diâmetro: 30 cm; espessura: 0,05 cm.

118 – MNA 983.999.16b. Escavações A.I. Marques da Costa. 
Fragmento de bordo e bojo de possível bacia de liga de cobre de 
perfil baixo. Diâmetro: ind.; espessura: 0,05 cm.

119 – MNA 983.999.16c. Escavações A.I. Marques da Costa. 
Fragmento de placa rebitada de liga de cobre, com orifício circular 
que poderia reforçar o bordo dos recipientes. Largura: 3,2 cm; 
espessura: 0,05 cm.

120 – MNA 983.999.7. Escavações A.I. Marques da Costa. 
Fragmento de placa rebitada de liga de cobre, que poderia refor-
çar o bordo dos recipientes. Comprimento: 4,1 cm; Largura: 3,4 
cm; espessura: 0,05 cm.

121 – CHIB 01/ 2427. Sector XVIII, C.1. Fase Chibanes II-III. 
Fragmento de ralador/coador de liga de cobre. Comprimento: 4,3 
cm; Largura: 3,1 cm; espessura: 0,05 cm; peso: 3 g.

122 – CHIB 02/ 2895. Sector XIX, C.1. Fase Chibanes II-III 
Fragmento de ralador/coador de liga de cobre. Comprimento: 
2,45 cm; Largura: 1,7 cm; espessura: 0,05 cm; peso: 0,4 g.

123 – CHIB 02/ 2896. Sector XV-XVI, C.1B. Fase Chibanes 
II-III. Armela para asa de recipiente de liga de cobre. Comprimento: 
3,55 cm; Largura: 1,25 cm; espessura: 0,2 cm; peso: 3,6 g.

124 – CHIB 02/ 2328. Sector IV, Locus L12, C.2. Fase Chibanes 
IIIB. Fragmento de bordo de recipiente – simpulum de liga de 
cobre. Comprimento: 3,5 cm; Largura: 0,9 cm; espessura: 0,05 
cm; peso: 2 g.

125 – CHIB 02/ 2324. Sector IV, Locus L12, C.2. Fase Chibanes 
IIIB. Fragmento de bordo externo de recipiente – simpulum de 
liga de cobre (?). Diâmetro: 6 cm; Altura: 0,6 cm; espessura: 0,5 
cm; peso: 11,8 g.

126 – MNA 983.999.1. Escavações A.I. Marques da Costa. 
Fragmento de bordo externo de recipiente – simpulum de liga de 
cobre (?). Diâmetro: 3,5 cm; Altura: 0,6 cm.

127 – MNA 983.999.11. Escavações A.I. Marques da Costa. 
Fragmento de liga de cobre de remate inferior de asa de copo de tipo 
Idria(?). Comprimento: 3,5 cm; Largura: 2 cm; espessura: 0,45 cm.

128 – MNA 983.999.16a. Escavações A.I. Marques da Costa. 
Fragmento de remate inferior de armela para asa de tipo 
Vaiamonte, perfil de ornitomorfo. Comprimento: 2,5 cm; 
Largura: 2 cm; espessura: 0,45 cm.

129 – CHIB 96/ 2322. Sector IV, Locus L12, C.2. Fase Chibanes 
IIIB. Suporte de liga de cobre em forma de valva de bivalve. 
Largura: 2,95 cm; Altura: 2,3 cm; espessura: 0,2 cm; peso: 12 g.

130 – CHIB 15/ 31. Sector XXI, C.2A. Fase Chibanes IIIB. 
Armela de ferro para asa de sítula de tipo “aro de ferro”. Largura: 
2,1 cm; Altura: 7,3 cm; espessura: 0,7 cm; peso: 51 g.

131 – CHIB 12/ 185. Sector I, Torre T7, C.3. Fase Chibanes 
IIIA. Fragmento de cabo de espeto de liga de cobre. Largura: 1,7 
cm; Altura: 7,6 cm; espessura: 0,45 cm; peso: 15,8 g.

Comentários finais acerca dos 
artefactos metálicos de Chibanes

O conjunto de artefactos metálicos de Chibanes 
parece contribuir de forma evidente para a classifi-
cação do conceito de “enclave cultural” (Arasa i Gil, 

2001, p. 23) que ocorreu na maior parte da Península 
Ibérica durante o processo de romanização ocorrido 
nos séculos II e I a.C. A presença de determinados con-
juntos de armas e militaria, baixela metálica e fíbulas 
evidenciam a presença de contingentes militares itá-
licos, uma vez que encontram paralelo em ocupações 
coetâneas. Por outro lado, sabemos que o exército, e 
o facto de absorver e conter em si uma grande força 
militar mercenária e auxiliar indígena, facilitou a 
integração e favoreceu a adopção de um sentimento 
de pertença, uma vez que ocorre a “aculturação” de 
grupos externos (“indígenas”) que foram aglutinados 
nestes contingentes. 

Os artefactos metálicos exumados de Chibanes, 
permitem corroborar algumas interpretações que 
foram já propostas para a caracterização da ocupação 
deste sítio arqueológico durante o período da Idade 
do Ferro e romano republicano (Soares e Tavares da 
Silva, 2014; Soares et al., 2019; Tavares da Silva et al., 
2019; Pimenta et al., 2019; Guerra, 2004), concreta-
mente o seu indiscutível carácter militar. Existe ainda 
um pequeno lote de artefactos que surgem associa-
dos à fase de ocupação da Idade do Ferro (Chibanes 
II). No entanto, trata-se de um conjunto incaracte-
rístico cujo principal problema reside na ausência de 
materiais datantes, sendo importante referir que não 
foi recuperada qualquer fíbula nestes contextos, ou 
qualquer outro artefacto relacionado com momentos 
anteriores ao século II a.C. Assim, e com base na aná-
lise deste conjunto, caso tenha existido a fixação de 
uma comunidade pré-romana em momento anterior 
à chegada dos contingentes militares romanos, esta 
fixação deverá ter ocorrido pouco antes do processo 
de conquista.

Quanto à origem das comunidades indígenas que ali 
se encontram durante este processo, podemos referir 
a sua matriz celtizante, marcada pelo recurso a inú-
meros objectos de adorno relacionados com o período 
latèniano. No entanto, não nos é possível afirmar que 
esta matriz fosse autóctone, ou seja, resultante da 
comunidade pré-romana que ali estaria instalada em 
momentos anteriores à conquista, ou se, por ouro 
lado, se trata de manifestações de grupos recruta-
dos pelas forças militares romanas, actuando como 
tropas auxiliares (auxilia), mas que ainda preservam 
tradições culturais próprias. Um dos mais importan-
tes traços culturais aqui identificados, diz respeito ao 
conjunto de ponderais que obedecem a uma padroni-
zação de um sistema métrico indígena que deverá ter 
tido por base uma unidade baseada no ciclo fenício de 
9,4 g (c. 34,2 g).
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À semelhança do que terá ocorrido com Cabeça de 
Vaiamonte (Fabião, 1998) ou Villasviejas del Tamuja, 
também Chibanes poderá retratar o caso de uma ocu-
pação de um povoado preexistente, e não de uma 
fundação ex novo. Assim, a ocupação militar de um 
aglomerado indígena, ou seja, para a qual não terá 
sido necessária uma construção de raíz, promoveria a 
“miscigenação” entre indígenas e itálicos, englobando 
provavelmente tanto civis como militares (Fabião, 
1998, Vol. 2, p. 205).

A estratégia romana de ocupação de núcleos habi-
tacionais indígenas já havia sido adoptada pelos 
romanos aquando das guerras celtibéricas, os quais 
a partir de 133 a.C., passam a dominar totalmente 
o território celtibérico, impondo, de certa forma, 
o modo de vida romano às comunidades autócto-
nes (Caballero Casado, 2008, p. 14). Assim, a partir 
de finais do século II a.C., Roma começa a fundar 
cidades de aparência romana mas cujo contingente 
populacional integra também, e sobretudo, popu-
lações indígenas, sendo La Caridad de Caminreal 
(Teruel) o expoente máximo dessa nova realidade, 
apesar de a grande maioria dos núcleos preexistentes 
colapsar e extinguir-se aquando dos conflitos serto-
rianos de 82-72 a.C. (ibidem), como parece ter sido 
também o caso de Villasviejas del Tamuja (Hernández 
Hernández, 1993). No caso de Chibanes, parece existir 
uma continuidade de ocupação pós-sertoriana, justi-
ficada pela presença de pelo menos uma fíbula de tipo 
Nauheim cuja produção se encontra datada entre 70 e 
40 a.C. Refira-se ainda que esta fase é a mais expres-
siva ao nível dos achados de artefactos metálicos, com 
um total de 140 artefactos classificáveis, por oposição 
à ocupação da 1.ª fase do período romano republicano 
(Chibanes IIIA), com cerca de metade dos objectos 

exumados nestes contextos (74 exemplares) (Gráfico 
3). Esta diferença numérica, bastante expressiva, 
poderá dever-se a inúmeros factores, não sendo de 
afastar a hipótese de um abandono repentino na fase 
final de ocupação do povoado. 

Como já tivemos oportunidade de referir, a fase 
de ocupação sidérica é a que se encontra menos bem 
representada, com um total de 21 artefactos metá-
licos, sendo que nenhum deles se apresenta como 
material datante. Quanto à dispersão deste conjunto 
pelo povoado, importa referir que a zona extra-mura-
lhas, composta pela área do designado Locus L12, que 
terá servido de lixeira, apresenta por essas mesmas 
razões a maior concentração de achados desta cate-
goria artefactual (Quadro 2). Ao nível dos contextos 
habitacionais, importar relevar as concentrações no 
Locus J17 (20 ex.), provavelmente relacionada com 
uma produção metalúrgica in loco, e nos outros Loci 
que constituem o Edifício C do complexo habitacional 
do Sector Ocidental do povoado (F17, B20, D3, G20 e 
Exterior do G20) que totalizam 79 artefactos metálicos 
recuperados, entre os quais um número considerável 
de armas e militaria – nove artefactos entre os 28 iden-
tificados no sítio arqueológico. Para além da actividade 
militar, há que reportar a presença de artefactos metá-
licos importados da Península Itálica, especialmente 
os elementos de baixela metálica, os numismas e as 
fíbulas. Quanto às actividades civis, que poderiam ser 
aproveitadas para a actividade bélica, surgem vários 
instrumentos utilitários relacionados com o abaste-
cimento e aprovisionamento daquelas comunidades 
(civil e militar) que tinham por base as práticas de 
pesca, produção têxtil, agricultura e aproveitamento 
florestal, carpintaria, escrita e comércio.

Assim, e no que diz respeito à cultura material 
propriamente dita, e especificamente ao conjunto 
metálico, os dados disponíveis remetem para uma 
certa heterogeneidade cultural. Cronologicamente, o 
conjunto aqui apresentado enquadra-se, sobretudo, 
na proposta de uma ocupação militar romana datada 
entre o último quartel do século II a.C. e meados do 
século I a.C., retratando os períodos das guerras civis 
lusitanas, sertorianas e cesarianas.
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(dir.), La vaissele tardo-républicaine en bronze. Actes de la table-
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Introducción

Las diferentes campañas de excavación realizadas 
sobre el yacimiento Castro de Chibanes (Palmela, 
Distrito de Setúbal) han aportado un importante 
número de materiales arqueológicos que han permi-
tido una perfecta definición de las fases de ocupación 
del sitio, tal y como se puede comprobar en el resto 
de trabajos que componen este volumen. De entre 
todos los objetos documentados pueden destacarse las 
monedas halladas: un pequeño conjunto de ejempla-
res descubiertos en diferentes espacios del yacimiento 
y con elementos arqueológicos asociados; hecho que 
ayuda, por una parte, a una buena contextualización 
histórico/arqueológica del uso de estas monedas, y 
por otra, a conocer de primera mano cómo fueron las 
estructuras monetarias utilizadas por los habitantes de 
Castro de Chibanes durante sus fases de ocupación. 

Así mismo, el análisis de este breve pero intere-
sante conjunto aporta una información muy valiosa 
para conocer cómo fue el proceso de monetarización 
de los territorios portugueses en los momentos pre-
vios a la creación de la antigua provincia romana de 
Lusitania. Sobre todo en un área muy concreta, la 
península de Setúbal; una zona caracterizada por un 
amplio dinamismo económico antes y durante todo 
el Imperio romano. Si partimos de la realidad de que 
la mayor parte de los trabajos dedicados a estudiar la 
moneda de época romano-republicana en Portugal se 
han centrado principalmente en el análisis de tesoros 
monetarios y/o del numerario procedente de algu-
nos yacimientos pero sin contextos arqueológicos 

asociados; la oportunidad que nos brinda el registro 
monetario de Castro de Chibanes es de vital impor-
tancia no solo para responder a las cuestiones ya 
mencionadas, sino también para generar compara-
ciones en futuros trabajos, las cuales servirán para 
conocer de manera paulatina cómo fueron estas diná-
micas monetarias en el resto de territorios lusitanos 
en los siglos previos – y complejos – al cambio de era.  

El registro monetario

El número total de monedas halladas hasta hoy en 
Castro de Chibanes es de 17; una cantidad que desde 
una perspectiva cuantitativa puede resultar insig-
nificante pero que adquiere cierta importancia si 
es analizada desde un punto de vista cualitativo. La 
totalidad de las monedas ha aparecido de manera ais-
lada, es decir, no formando parte de conjuntos ni en 
una deposición intencionada; esto nos sugiere que 
estamos ante piezas que formaban parte de la circu-
lación monetaria del momento, y que por el propio 
uso – muchas de ellas presentan un acusado desgaste 
– fueron perdidas, sin proceder posteriormente a su 
búsqueda y recuperación. 

Atendiendo a la cronología de estas piezas, la 
mayor parte de los ejemplares fueron emitidos en el 
mismo arco temporal, esto es la primera mitad del 
siglo II a.C. y mediados del siglo I a.C.; un periodo 
que encaja perfectamente con las fases romano-re-
publicanas (IIIA y IIIB) documentadas en Castro de 
Chibanes. Aún así existen excepciones que no pueden 

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 347-356 XVIII
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Volviendo al grueso de los materiales, puede com-
probarse la presencia de emisiones argénteas, tanto 
procedentes directamente de la ceca de Roma (nº 4 del 
cat.) como piezas forradas de carácter fraudulento (nº 
3, 5 del cat.); y de grandes y medianos bronces, algu-
nos de ellos imitando las formas romanas como son 
los ases hispanos del tipo Jano bifronte (nº 12,13,14 
del cat.), y otros procedentes de cecas locales no muy 
lejanas a Castro de Chibanes, como son el centro emi-
sor de +Beuipo/Salacia (actual Alcacer do Sal, Setúbal), 

Fig. 1 - Tabla comparativa donde se muestran en las diferentes unidades estratigráfica que componen las dos fases de ocupación 
romano-republicana de Castro de Chibanes las monedas y otros materiales arqueológicos asociados. El contenido de esta tabla ha sido 
realizado gracias a la información proporcionada por el Museo de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setubal y por varios trabajos 
de síntesis donde se caracterizan arqueológicamente las diferentes fases ocupacionales de Castro de Chibanes (citas).

pasar por alto: dos ejemplares frustros (nº 16 y 17 del 
cat.) probablemente emitidos entre los siglos I a.C. – 
I d.C. y un AE2 acuñado por el emperador Honorio 
en la ceca de Heraclea entre el 392-395 d.C. (nº 15 
del cat.). Esta última pieza ha sido documentada en 
estratos superficiales, y aunque hay otros materiales 
que aportan cronologías muy anteriores a esta emi-
sión, puede considerarse que ha llegado a este estrato 
por medio de una modificación de la superficie ya en 
época tardía. 

Cronologia Fases Un. Estr. Monedas Otros materiales asociados

Abandono de Castro Chibanes
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IIIB

1

1
(CHIB02-02759) - As Salacia (CNH 1) cir. 2º ½ s. II a.C.

Cerámicas: Barniz Negro tipo 
Cales.

Fíbulas: Schüle 4h, Ponte 36.

(CHIB01-02463) - As frusto cir. s. I a.C.?

1a (CHIB96-01960) - Cuadr. Corduba (CNH 1) cir. Med. s. 
I a.C.

1b (CHIB16-0676) - Den. P. Aelius Paet (RRC 233/1) cir. 
138 a.C.

1b-2 (CHIB01-02442) - Un. Myrtilis (CNH 1) cir. 1ª ½ s. II a.C

2

2a (CHIB12-00176) - As frusto cir. s. I a.C.?

Cerámicas: Barniz Negro tipo 
Cales (L1, L10, L5, L5/7); 
Campaniense A (L27b); y Án-
foras Dressel 1, Maña c2b.

Militaria: Glandes y Punta de 
lanza.

Fíbulas: Schüle 4h, Ponte 36, 
Nahueim, Knotenfibeln/ponte 
38.

Otros: Bocado de caballo, In-
strumental quirúrgico.

2b

(CHIB13-00023) - As Salacia (CNH 1) cir. 2º ½ s. II a.C.

(CHIB17-00003) - As Jano Bifronte (Ripollès/Gonzalbes 
2016: H21)) cir. 1º ½ s. I a.C.

(CHIB17-00002) - As Jano Bifronte (Ripollès/Gonzalbes 
2016: J: 26-27)) cir. 1º ½ s. I a.C.

2c
(CHIB03-01795) - As Salacia (CNH 1) cir. 2º ½ s. II a.C.

(CHIB03-01796) - As Salacia (CNH 5) cir. 2º ½ s. II a.C.

2d (CHIB16-00942) - As Jano Bifronte (Ripollès/Gonzalbes 
2016: F13) cir. 1º ½ s. I a.C.

Breve destrucción y reorganización del espacio interno
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3b

(CHIB15-0724) - Den. M. Sergius Silus (RRC 286/1) cir. 
116-115 a.C. Cerámicas: Barniz Negro tipo 

Cales (L1, L3, L4, L5); Cam-
paniense A (L31, L6-36) y 
Campaniense B (L1, L5).

Metales: Pilum ligero.

(CHIB17-00001) - Den. P. Porcius Laecus (RRC 301/1) 
cir. 110-109 a.C.

3b-4b (CHIB17-00004) - As Salacia (CNH 5) cir. 2º ½ s. II a.C.
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que es el que más monedas ha aportado de todo el 
conjunto (nº6, 7, 8, 9 y 10 del cat.), seguido de Myrtilis 
(actual Mértola, Beja) con un ejemplar (nº 1 del cat.) 
y de Corduba (actual Córdoba, España) también con 
una única pieza (nº 2 del cat.). Esta amplia variedad de 
tipos monetarios nos demuestra a priori que la masa 
monetaria que circuló por Castro de Chibanes en sus 
fases romano-republicanas era muy heterogénea y 
precisamente no discreta. Esta circunstancia probaría 
a su vez que los usuarios – y también habitantes de 
este lugar – estaban habituados a las estructuras típi-
cas de una economía monetaria. 

Esta última idea es reforzada por los datos proce-
dentes del registro estratigráfico. Una comparación 
entre los numismas documentados y los otros 
materiales arqueológicos asociados a la misma 
unidad estratigráfica nos ha permitido conocer cuál 
fue el grado de circulación de la mayor parte de los 
ejemplares; un hecho básico para comprender, entre 
otros aspectos, cómo fue la formación de esta masa 
monetaria circulante. Para ello se ha elaborado una 
tabla comparativa (Fig. 1) donde se muestra por fase 
y estrato las monedas halladas, con especial interés en 
los emisores/cecas y cronologías, y el resto de mate-
riales asociados, donde se encuentran tanto evidencias 
cerámicas como elementos de adorno personal y 
fragmentos de piezas englobadas en el conjunto de 
militaria. La interpretación del contenido de esta 
tabla no solo es básica para el desarrollo del punto 
siguiente, destinado a conocer el uso y circulación de 
estas monedas en las dos fases romano-republicanas ya 
mencionadas de Castro de Chibanes, sino que también 
proporciona una información muy interesante, la cual 
podrá ser contrastada en futuros estudios destinados a 
conocer estos mismos conceptos en otros yacimientos 
coetáneos y cercanos al que en este caso nos ocupa. 

La circulación

La contextualización estratigráfica de las monedas nos 
ha permitido poder analizar su distribución entre las 
dos fases documentadas de una manera manera precisa. 

FASE IIIA – SEGUNDA MITAD DEL SIGLO II A.C. – 
PRIMERO CUARTO DEL SIGLO I A.C.

Los ejemplares descubiertos en esta fase, la más 
antigua del periodo romano-republicano, son única-
mente tres: un denario oficial, un denario forrado y 
una unidad hispana. 

La moneda batida por la ceca de Roma está repre-
sentada por un denario incuso emitido por Marco 
Sergio Silo entre el 116-115 a.C. (RRC 286/1) (nº 4 
del cat.); una acuñación que debió circular con cierta 
asiduidad por estos territorios, tal y como prueba su 
hallazgo en grandes tesoros localizados no muy lejos 
de Castro de Chibanes: Distrito de Santarem y Casal 
dos Cabeços (Santana da Carnota, Alenquer, Lisboa) 
(Ruivo, 1993-1997, p. 34, 38). Junto a esta pieza, en la 
misma unidad, fue documentado un denario forrado, 
imitando al emitido en Roma a nombre de Publio 
Porcio Laeca entre el 110 y 109 a.C. (RRC 301/1) 
(nº 5 del cat.). La aparición de estas dos piezas en un 
estrato (3b) bien acotado y amortizado permitió a los 
arqueólogos barajar el 110-109 a.C. como terminus 

post quem para ubicar temporalmente la fundación 
romano-republicana de Castro de Chibanes; además 
de encontrar los posibles actores que contribuyeron a 
ello. Dado el carácter castrense del yacimiento, auto-
res como Amilcar Guerra, Joaquina Soares y Carlos 
Tavares, entre otros, han establecido que Castro de 
Chibanes corresponde, en esta primera fase de ocu-
pación romano republicana, al sitio de Caepiana. Un 
centro militar activo mencionado por Ptolomeo (Geo, 
II, 5,5) y fundado por el pretor Quinto Servilio Cipión 
en torno al 109 a.C. en la península de Setúbal, en 
el marco de las campañas impulsadas por Roma para 
pacificar estos territorios, condicionados años atrás 
por numerosas revueltas protagonizadas por el pueblo 
lusitano (Guerra, 2004, p. 226, 233; Tavares da Silva e 
Soares, 2012, p. 85; Soares et al., 2019, p. 80-81). 

Además de estas dos piezas argentíferas fue hallado 
una unidad de bronce bilingüe de la ceca Beuipo/
Salacia (CNH 5) (nº 10 del cat.) (Alcacer do Sal, 
Setúbal) acuñada en la segunda mitad del siglo II a.C.; 
una moneda cuya cronología está en relación directa 
con las dos anteriores y que será nuevamente comen-
tada en la siguiente fase.

La presencia de moneda en esta primera fase 
romano-republicana de Castro de Chibanes está 
completamente relacionada con el carácter militar del 
sitio, un punto clave, según hemos mencionado, en 
el proceso de pacificación del área costera de la pro-
vincia ulterior hispana. Prueba de ello también es la 
propia cronología de los denarios mencionados, la 
cual coincide en gran medida con uno de los periodos 
(décadas 119-110 a.C.) en los que se produjo desde 
la ceca de Roma un mayor aprovisionamiento mone-
tario en los territorios de la futura Lusitania. Así lo 
han establecido autores como José Ruivo, quien ha 
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analizado este fenómeno en la Estremadura portu-
guesa (Ruivo, 1993-1997, p. 83; Ruivo, 1999, p. 102), 
y M. Cruces Blázquez, quien ha estudiado el mismo 
hecho en el entorno del “camino de la Plata”, en la 
zona oriental de Lusitania (Blázquez, 2002, p. 260; 
Blázquez, 2010, p. 472). Ambos han relacionado este 
incremento del numerario con los episodios violen-
tos entre lusitanos y romanos mencionados en las 
fuentes: entre otros el enfrentamiento entre las tro-
pas de C. Mario y los Lusitanos en el 114 a.C., citado 
por Appiano en su Historia Romana (Iber, 100), el 
asesinato del pretor Lucio Calpurnio Pisón en el 112 
a.C., recordados ambos por Plutarco (C. Gracco, 6), o la 
demanda de tropas romanas, en el 111 a.C. por parte 
de S. Sulpicio Galpa para calmar las tensiones en estos 
territorios, nuevamente mencionado por Appiano en 
su Historia Romana (Iber, 9) (Citados tales episodios 
en Ruivo 1993-1997, p. 83; Martín Bravo, 1999, p. 
263; Blázquez, 2002, p. 260, siguiendo a Francisco, 
1989, p. 72-73; Salinas de Frias, 2010, p. 45). 

Por último, puede considerarse que el número tan 
discreto de ejemplares proporcionado por esta fase 
de ocupación evidencia que los habitantes del lugar 
no estarían inmersos en una economía monetaria 
propiamente dicha, es decir, habituados al uso de la 
moneda para transacciones económicas de diferente 
nivel. Es más conveniente pensar que nos hallamos 
ante un grupo de militares que sí conocen la moneda 
por el pago de sus respectivas soldadas, aislados en un 
amplio territorio que paulatinamente comenzaba a 
monetarizarse. Este hecho demostraría nuevamente 
cómo el ejército romano se convierte de manera 
indirecta en un agente importante en el proceso de 
distribución de moneda por el interior hispano, tal y 
como lo han observado en otras regiones de la penín-
sula Ibérica (García-Bellido, 2006, p. 629-630). 

FASE IIIB – SEGUNDO CUARTO - MEDIADOS DEL 
SIGLO I A.C. 

En el segundo cuarto del siglo I a.C. Castro de 
Chibanes experimenta una destrucción, tal y como 
muestra el derrumbe de varias paredes de tapial y la 
documentación de evidencias de fuego, sobre todo 
en una de sus principales torres (la T7) (Tavares 
da Silva e Soares, 2012, p. 82-83). Aun existiendo 
numerosas teorías sobre el porqué de esta situación 
fortuita – desde un episodio violento en el marco de 
las guerras sertorianas (entre el 80 y 72 a.C.) hasta 
un posible terremoto –, los arqueólogos han pro-
bado que esta destrucción no motivó el abandono de 

Castro de Chibanes, sino que este se mantiene ocu-
pado experimentando una gran transformación de su 
espacio interno, con una mayor compartimentación 
de las estructuras levantadas tiempo atrás (Soares et 

al., 2019, p.82-83). En este proceso de cambio, los 
arqueólogos han documentado que el lugar sigue 
manteniendo un carácter militar – las evidencias de 
militaría así lo demuestran – pero con un aumento de 
espacios domésticos. Estos, incrementados posible-
mente por un crecimiento de la población de Castro 
de Chibanes, estaban muy vinculados a prácticas agro-
pecuarias como la cría de ganado, y posiblemente la 
gestión de campos de cultivo (Soares et al., 2019, p. 
82-83); tal y como se había observado en este mismo 
yacimiento en las fases previas a la época romano-re-
publicana (Tavares da Silva e Soares, 2012, p. 81-82). 

Estos cambios son fundamentales para entender la 
nueva realidad económica que vivieron los habitan-
tes de Castro de Chibanes en los años centrales del 
siglo I a.C. En efecto, la adopción de nuevas estrate-
gias económicas, como la producción agropecuaria, 
y el consumo de productos importados (Soares et 

al., 2019, p.84-85; Pimenta et al., 2019), debió moti-
var a los moradores de este lugar la aceptación, de 
manera paulatina, de las estructuras de una econo-
mía monetaria; necesarias estas, qué duda cabe, en 
primer lugar para el establecimiento y el desarrollo 
de transacciones comerciales de diversa índole, y 
en segundo, para la inclusión del lugar en las redes 
comerciales del momento. 

La fase IIIB de Castro de Chibanes ha aportado un 
total de 14 monedas, las cuales, a excepción de un 
denario forrado (nº 3 del catálogo), han sido acuña-
das en bronce. Llama poderosamente la atención que 
la totalidad de piezas documentadas en esta fase han 
sido acuñadas principalmente en la segunda mitad del 
siglo II a.C., de ahí que muchas de ellas presenten un 
acusado desgaste. Este hecho nos permite considerar 
que el área de Castro de Chibanes no experimentó la 
recepción regular de numerario en el siglo I a.C.; sin 
embargo, esto no supuso ningún impedimento para 
que sus respectivos habitantes adoptaran la moneda 
disponible, variada e incluso acuñada hasta un siglo 
antes, como base de sus transacciones económicas. 
Este comportamiento monetario igualmente ha sido 
observado en la Estremadura portuguesa, donde José 
Ruivo (1993-1997, p. 110) sitúa cronológicamente el 
inicio del uso de la moneda con fines comerciales en 
los años posteriores al conflicto sertoriano – fecha 
que coincide con la de esta fase – recalcando incluso 
que el proceso no debió ser uniforme en todos los 
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Fig. 1 - Registro Monetario de Castro de Chibanes (Palmela). 
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yacimientos y regiones (Ruivo, 1993-1997, p. 110). 
Atendiendo a las 14 monedas ya mencionadas, de 

las cuales dos son piezas frustras, pueden identificarse 
en el conjunto varios grupos monetarios que merecen 
un análisis pormenorizado: por una parte la moneda 
hispana y por otra las piezas de imitación. Del primer 
grupo, sobresale por la cantidad de ejemplares la ceca 
Beuipo/Salacia (4 ejemplares en esta fase [nº 6, 7,8,9 del 
cat.], una en la anterior [nº 10 del cat.] y otro proce-
dente de las excavaciones de A.I. Marqués de Costa [nº 
11 del cat.]), la cual se convierte en la más numerosa 
de la muestra. Esto evidentemente no puede resultar-
nos ninguna novedad, pues aunque aún hoy no se ha 
realizado un estudio sobre la dispersión de sus respec-
tivos hallazgos, sí sabemos que es el centro monetario 
más representado en los yacimientos coetáneos de la 
Estremadura portuguesa (Ruivo, 1993-1997, p. 114); 
evidenciando así que el volumen de emisión de esta 
ceca no debió ser precisamente discreto. 

Volviendo a las monedas de Beuipo/Salacia halladas 
en Castro de Chibanes, tres de los ejemplares (nº 6, 
7,8 del cat.) son del tipo que porta en el anverso la 
figura del dios Melkart y en el reverso dos atunes en 
cuyo interior se lee la leyenda indígena + Beuipo (CNH 
nº 1). Algunas de ellas presentan un acusado desgaste, 
lo que ha complicado su identificación y lectura. El 
resto de piezas (nº 9, 11 del cat.) mencionan con 
caracteres latinos en el anverso, delante del retrato 
de Melkat, alguno de los magistrados de esta ciudad, 
siendo los reversos completamente idénticos al tipo 
anterior (CNH nº 5). Los dos tipos fueron acuñados 
en la segunda mitad del siglo II a.C. 

A priori puede considerarse que la presencia de 
monedas de Beuipo/Salacia en Castro de Chibanes está 
relacionada con el volumen de emisión y el radio de 
dispersión de esta ceca, que aunque no está estudiado, 
sí se sugiere amplio si se observan los lugares donde 
han sido documentados ejemplares (São Miguel de 
Odrinhas, Sintra [Ruivo, 1993-1997, p. 71], Freiria, 
Lisboa [Cardoso, 2018, p. 224], Poblado de Pedrão, 
Setúbal [Tavares da Silva et al., 1973], Santiago do 
Cacém, Setubal [Pereira, Silva, 2007, p. 31-33 ], Cabeça 
de Vaiamonte, Monforte [Fabião, 1998, p. 14], Mesas 
de Castelinho, Almodôvar [Fabião, 1998, p. 22] o 
Monte Molião, Lagos [Muccioli, 2014, p. 46-47]). No 
obstante, tampoco puede obviarse que la circulación de 
estos ejemplares en Chibanes también esté justificada 
con las conexiones comerciales que este yacimiento 
pudo mantener con la ciudad de Beuipo/Salacia. Bien 
conocida es la importancia de este último puerto 

como centro comercial y distribuidor de mercancías 
procedentes del Mediterráneo, donde el círculo del 
Estrecho de Gibraltar también estaba presente. Esto 
no solo ha quedado demostrado en la acuñación de 
esta ciudad, que es una clara imitación de la amoneda-
ción de Gades (actual Cádiz) (Chaves Tristán e García 
Vargas, 1991, p. 148) con la cual circula en el mismo 
tiempo y espacio (véase el caso del vecino poblado de 
Pedrão, Setúbal [Tavares da Silva et al., 1973]); sino 
también en el gran número de fragmentos anfóricos 
de tipo itálico y neopúnico hallados en sus respectivos 
niveles romano-republicanos (Tavares da Silva et al., 
1980-1981, p. 186-187; Dominguez Pérez, 2005, p. 8; 
Pimenta et al., 2015, p.154-155). El hallazgo de ánfo-
ras similares y otras cerámicas importadas en Castro 
de Chibanes probaría que este yacimiento se hallaba 
en el área económica de la ciudad de Beuipo/Salacia, 
lo que contribuía a que el Castro se nutriera tanto de 
los materiales que distribuía la antigua Alcacer do Sal 
como de sus propias monedas, ya que el uso de estas 
posibilitaba entablar transacciones económicas de una 
manera mucho más rápida y sencilla. 

A estos ejemplares de Beuipo/Salacia también 
se unieron en circulación un as de Murtilis (actual 
Mértola) (nº 1 del cat.) acuñado en la primera mitad 
del siglo II a.C. (CNH nº 7) y un cuadrante de la ceca 
de Corduba (actual Córdoba) (nº 2 del cat.) emitido 
a mediados del siglo II a.C. (CNH nº 2). Dos tipos 
monetarios que también debieron circular con 
cierta frecuencia tanto por el interior lusitano como 
por la costa atlántica, tal y como prueba la elevada 
nómina de hallazgos hasta hoy conocidos, sobre 
todo de la ceca de Murtilis: Cabeça da Vaiamonte, 
Monforte (Fabião, 1998, p. 14), Mesas do Castelinho, 
Almodôvar (Fabião, 1998, p. 22), Santiago do Cacém, 
Setubal (Pereira, Silva, 2007, p.30), Monte Molião, 
Lagos (Muccioli, 2014, p. 43-44). 

El segundo grupo monetario lo componen piezas 
de imitación de monedas romanas. A excepción de 
un denario forrado acuñado según el tipo emitido 
por Publio Aelio Paeto en Roma en el 138 a.C. (RRC 
233/1) (nº 3 del cat.), el resto son ases del tipo Jano 
bifronte de clara imitación hispana (nº 12, 13 y 14 del 
cat.). Para la catalogación de estos últimos ejemplares 
se ha tenido en cuenta el reciente trabajo publicado 
por Pere Pau Ripollès y Manuel Gozalbes (2016), 
quienes han analizado de manera pormenorizada 
tales emisiones. Para los autores, quienes sitúan estas 
acuñaciones en la segunda mitad del siglo II a.C. con 
una circulación prolongada a las primeras décadas del 
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consumo de productos importados procedentes de 
otras áreas del Mediterráneo y el mantenimiento en 
un segundo plano del carácter militar que había carac-
terizado este sitio en la fase anterior. 

Discreto en número pero diverso en composición, 
el registro monetario de Castro de Chibanes puede ser 
tomado de referencia en futuros estudios destinados 
a conocer cómo fue el proceso de monetarización de 
la fachada atlántica en los siglos previos al cambio de 
era; una línea de investigación que aún necesita de 
numerosas revisiones y exámenes con las perspecti-
vas actuales de la investigación en numismática, y que 
aportaría numerosas informaciones sobre el génesis de 
la futura provincia romana de Lusitania. 
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Catálogo

Las monedas de este estudio han sido ordenadas 
siguiendo la fecha de su acuñación, siendo esta la que 
precede a los diferentes grupos que han sido identi-
ficados. Cada pieza es anunciada por el número de 
este catálogo, seguido por el número de inventario 
del Museo de Arqueologia e Etnografia do Distrito de 
Setúbal (CHIB--) y del Museo Arqueologico Nacional 
de Arqueologia de Lisboa (MNA--), el valor de curso 
legal de cada moneda, su metal, su ceca (con indica-
ción de su topónimo actual), emisor (cuando procede) 
y la fecha de acuñación. A continuación se describen el 
anverso, el reverso, el peso, el módulo y la referencia 
catalográfica más precisa de la pieza. Esta está indicada 
en abreviatura (se desarrolla la misma en la bibliogra-
fía) y en cita bibliográfica. En la parte final de cada 
descripción se incluyen los datos relativos al hallazgo 
de cada pieza: fecha de inhumación, sector, cuadrícula 
y unidad estratigráfica. En cuanto a su reproducción 
fotográfica, las piezas aparecen en su tamaño real. 

PRIMERA MITAD DEL S. II A.C.

1.-CHIB01-02442, Cuadrante, Ae, Myrtilis (actual Mértola), cir. 
primera mitad .s II a.C.

siglo I a.C. (Ripollès e Gozalbes, 2016, p. 300-301), la 
realización y la difusión de estas monedas responden 
claramente a una necesidad de numerario por parte de 
los usuarios. Estos últimos no dudaron en aceptar en 
sus transacciones económicas estas imitaciones; pues 
al fin y al cabo mostraban unos tipos iconográficos 
romanos fácilmente reconocibles con unos módulos 
y pesos muy similares a los que portaban las monedas 
oficiales (Ripollès e Gozalbes, 2016, p. 302). 

Partiendo de esta interpretación, podemos consi-
derar que la llegada de estas imitaciones a Castro de 
Chibanes no debió pasar desapercibida, sobre todo si 
tenemos en cuenta que la mayor parte de las monedas 
que podían usar los habitantes de este lugar a media-
dos del siglo I a.C. eran piezas antiguas con un acusado 
desgaste. En efecto, estas imitaciones, con un peso y 
módulo muy superior al resto de piezas utilizadas, 
debieron suponer para los usuarios una oxigenación 
de la masa monetaria circulante; un hecho que debió 
repercutir de manera sustancial en la economía de los 
habitantes de Chibanes con un aumento de su capaci-
dad adquisitiva. 

Consideraciones finales

El análisis de monedas procedente de las diferen-
tes fases romano-republicanas documentadas en 
Castro de Chibanes, nos ha permitido responder a 
una serie de cuestiones cruciales para comprender el 
comportamiento económico de los moradores de este 
yacimiento entre mediados del siglo II a.C. y la primera 
mitad del siglo I a.C. Por ello, podemos considerar que 
los primeros testimonios monetarios documenta-
dos en Chibanes (Fase IIIA) estaban completamente 
ligados al carácter militar del sitio; no siendo estas 
piezas un testimonio de una economía monetaria 
propiamente dicha, sino más bien, pérdidas no recu-
peradas de la moneda utilizada por los soldados que 
habitaban el Castro. Esta situación cambia de manera 
significativa en la siguiente Fase (IIIB), donde sí se ha 
observado que los habitantes de Chibanes conocían las 
estructuras de una economía monetaria. Este hecho 
no solo estaría justificado por el número de monedas 
documentado en esta fase, mayor que el de la prece-
dente, sino también por las transformaciones internas 
que experimenta el yacimiento en estos momentos: 
una mayor compartimentación del espacio interno, 
la dedicación de estos ámbitos a actividades domésti-
cas, el desarrollo de prácticas agropecuarias que serían 
el principal sustento de los habitantes del Castro, el 
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14 gr., 26,6 mm. 
Ref. Bibl. CNH 1, pag. 133. 
Fecha Interv. 28/08/2002. Sector XVI – O-Q/01-03. Sobre el 

derrumbe de la muralla. UE: 1.

7.- CHIB03-01795, As, Ae, Salacia (actual Alcacer do Sal), cir. 
segunda mitad s. II a.C.

Anv: Cabeza de Melkart a izq, con clava en parte derecha. 
Ausencia de magistrados.

Rev. Dos atunes a der. Entre ambos, leyenda +be.u.i.bu.m?
12,2gr. 25,3 mm. 
Ref. Bibl. CNH 1, pag. 133. 
Fecha Interv. 04/09/2003. Sector XX – R17. Compartimento 

R16. Arcilla para la regulación de piso. UE: 2c. 

8.- CHIB13-00023, As, Ae, Salacia (actual Alcacer do Sal), cir. 
Segunda mitad del siglo II a.C.

Anv: Cabeza de Melkart a izq, con clava en parte derecha. 
Ausencia de magistrados.

Rev. Dos atunes a der. Entre ambos, leyenda +be.u.i.bu.m?
16,8 gr., 27,5 mm. 
Ref. Bibl. CNH 1, pag. 133. 
Fecha de interv. 03/07/2013. Sector V – A15. Compartimento 

T 16. UE: 2b.

9.- CHIB03-01796, Unidad, Ae, Salacia (actual Alcacer do Sal), 
cir. Segunda mitad s. II a.C.

Anv: Cabeza masculina barbada y laureada a izq. Delante de 
esta la leyenda CANDNIL SISCRA F. 

Ref: Dos atunes a der. Entre ambos la leyenda +be.u.i.bu.m?
CNH 5, pag. 134. 
14,2 gr. 26 mm. 
Fecha Interv. 04/09/2003. Sector XX – R17. Compartimento 

R16. Arcilla para la regulación de piso. UE: 2c. 

10.- CHIB17- 00004, Unidad, Ae, Salacia (actual Alcacer do 
Sal), cir. segunda mitad s. II a.C.

Anv: Cabeza masculina barbada y laureada a izq. Delante de 
esta la leyenda CANDNIL SISCRA F. 

Rev: Dos atunes a der. Entre ambos la leyenda +be.u.i.bu.m?
12,8 gr. 25.9 mm. 
CNH 5, pag. 134. 
Fecha Interv.22/12/2017. Sector VII. Exterior del comparti-

mento G20. UE 3b-4b.

11.- MNA 2006.61.1, Unidad, Ae, Salacia (actual Alcacer do 
Sal), cir. Segunda mitad s. II a.C.

Anv: Cabeza masculina barbada y laureada a izq. Delante de 
esta la leyenda CANDNIL SISCRA F. 

Ref: Dos atunes a der. Entre ambos la leyenda +be.u.i.bu.m?
CNH 5, pag. 134. 
14,2 gr. 26 mm. 
Hallado en las intervenciones de A.I. Marqués de Costa 

(Pimenta et al. 2019, 72). 

MEDIADOS SEGUNDA MITAD DE S. I A.C.

12.- CHIB17-00003, As, Ae, Imitación hispana, cir. mediados-
-segunda mitad del siglo I a.C.

Anv: Espiga a der, encima A invertida, debajo MVRT.
Rev: Sábalo a der, debajo y entre dos líneas L.AP.DEC.
11 gr., 25,1 mm. 
Ref. Bibl. ACIP 2354, pag. 460; CNH 7, pag. 378 
Fecha Interv. 2001. Sect. XVIII – A-D/08-11. UE: 1base/2. 

MEDIADOS S. II A.C.

2.- CHIB96-01960, Cuadrante, Ae, Corduba, cir. Mediados del 
siglo II a.C.

Anv: Cabeza femenina con moño a der. Delante la leyenda CN. 
IVLI.L.F.

Rev: Amorcillo alado con cornucopia en la mano izq y antorcha 
en mano der. En el campo izq tres puntos verticales y en el campo 
der. CORDVBA. 

3.8 gr. 19,6 mm. 
CNH 1, pag. 401. 
Fecha Interv. 09/07/1996. Sector IV – Q-R/11-12. 

Compartimento P10. UE 1a. 

SEGUNDA MITAD DEL S. II A.C.

3.-CHIB16.0676, Denario forrado, Ar, Publius Aelius Paetus, 
Roma, cir. 138 a.C. 

Anv: Cabeza galeada de Roma a der. Detrás X.
Rev: Dioscuros galopan a der. Debajo P. PAETVS. En exergo 

ROMA. 
3,2 gr. 19,5 mm.
RRC 233/1.
Fecha interv. 17/11/2016. Sector XXII – L17.18. Torre K16. 

UE 1b. 

4.-CHIB15-0724, Denario, Ar, Marcus Sergius Silus, Roma, cir. 
116-115 a.C.

Anv: Cabeza galeada de Roma a der. Detrás ROMA numeral. 
Delante EX·SC.

Rev: Incuso del anterior, correspondiéndole jinete a izq con la 
leyenda del emisor. 

3,8 gr. 19,2 mm. 
RRP 286/1. 
Fecha de interv. 15/07/2015. Sector V – D20. En comparti-

mento B20 y sobre estructura D20. UE 3b. 

5.- CHIB17-00001, Denario forrado, Publius Porcius Laeca, 
Roma, cir. 110-109 a.C.

Anv: Cabeza galeada de Roma. Detrás P LAECA y delante X.
Rev: Soldado romano de pie a izq, coloca su mano sobre la 

cabeza de un ciudadano que está de pie a der, detrás del soldado, 
un lictor a der. En exergo PROVOCO.

2,6 gr. 18 mm.
RRP 301/1.
Fecha Interv:12/10/2017. Sector V-J 17. Compartimento J17. 

UE: 3b.

6.- CHIB02-02759, As, Ae, Salacia (actual Alcacer do Sal), cir. 
segunda mitad s. II a.C.

Anv: Cabeza de Melkart a izq, con clava en parte derecha. 
Ausencia de magistrados.

Rev. Dos atunes a der. Eentre ambos, leyenda +be.u.i.bu.m?
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Anv: Cabeza de Jano brifronte. 
Rev: Proa a der. En exergo ROMA.
33,6 gr., 34 mm.
Ripollès, Gozalbes 2016 Grupo H nº 21?. 
Fecha interv. 25/20/2017. Sector VII – F01. Compartimento 

G20. UE:2b.

13.- CHIB16-00942, As, Ae, Imitación hispana, cir. mediados-
-segunda mitad del siglo I a.C.

Anv: Cabeza de Jano brifronte.
Rev: Proa a der. 
31,4 gr., 30.3 mm.
Ripollès, Gozalbes 2016 Grupo F nº 13. 
Fecha interv. 21/12/2016. Sector XXII – L16. Compartimento 

N16. UE:2d.

14.- CHIB17-00002, As, Ae, Imitación hispana, cir. mediados-
-segunda mitad del siglo I a.C.

Anv: Cabeza de Jano brifronte. Marca de punzón?
Rev: Proa a der. En exergo ROMA.
25.8 gr., 31 mm.
Ripollès, Gozalbes 2016 Grupo J nº 26-27. 
Fecha interv. 25/20/2017. Sector VII – F01. Compartimento 

G20. UE:2b.

S. IV D.C. 

15.- CHIB02-02758, AE2, Ae, Honorio, Heraclea, cir. 392-395 
d.C.

Anv: DN HONORIVS PF AVG. Busto diademado con manto 
y coraza a der.

Rev: GLORIA ROMANORVUM. Emperador, de frente, con 
traje militar, porta globo y estandarte. En exergo SMHΓ

3,4 gr. 22 mm. 
Ref. Bibl. RIC IX nº 27c.3
Fecha Interv. 26/08/2002. Sector XV/XVI – L-N/19-20. Sobre 

un derrumbe de piedras. UE: 1b.

FRUSTROS 

16.- CHIB01-02463, Unidad? Ilegible, cir. s. I a.C.
Anv: Frustro
Rev:
4,8gr, 18,6 mm-
Fecha Interv. 22/08/2001. Sector XX – C-D-E/15. Locus B15. 

UE 1. 

17.- CHIB12-00176, Ae, inclasificable.
4.0 gr., 18.8 mm. 
Fecha de interv. 17/07/2012. Sector V – A16. Compartimento 

T 16. UE: 2b/2a.
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Adornos de Chibanes

Introdução

De entre o vasto espólio de Chibanes, são analisados 
os adornos provenientes das escavações que a equipa 
do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito 
de Setúbal tem empreendido no local desde 1996 
(Tavares da Silva e Soares, 1997).

A este conjunto, composto por 46 elementos de 
adorno – 40 contas de ensartar (quatro delas poli-
cromas), três anéis, dois pendentes e um alfinete 
de cabelo (identificados por  número sequencial de 
registo gráfico), somam-se as referências forneci-
das pelas recolhas de superfície dos inícios do século 
XX (Costa, 1910) e o estudo de parte destes obje-
tos, atualmente em depósito no Museu Nacional de 
Arqueologia (Pimenta et al., 2019).

A apresentação dos dados é iniciada de acordo com 
as diferentes matérias-primas exploradas para a con-
feção dos adornos, e precisamente por aqueles aos 
quais a investigação se tem ainda pouco dedicado – os 
elaborados sob osso e concha.

Passa-se de seguida à análise dos anéis e à averigua-
ção das associações de adornos proporcionadas pelo 
registo estratigráfico.

Discutem-se e ponderam-se diferentes questões, 
tentando-se dar respostas capazes e apoiadas em pro-
vas, retiradas do registo arqueológico de Chibanes, do 
estado de conservação e da observação de marcas de uso 
e/ou desgaste, deformações e outros aspetos das peças.

Uma das principais temáticas foca-se na produção 
local de alguns destes objetos, e estabelece um quadro 
de diferenças e semelhanças relativamente a outros 
locais de onde são já conhecidos adornos.

Possibilita-se a afinação da cronologia da produção 
de boa parte dos adornos, colocando Chibanes num 
conjunto de sítios onde a arqueologia proporciona o 
enriquecimento dos conhecimentos, particularmente 
sobre os séculos II e I a.C.

As matérias-primas
OSSO E CONCHA

Existem em Chibanes quatro artefactos elabora-
dos a partir de osso e um quinto feito sobre concha. 
Em osso, há duas contas de colar (CHIB17/272 
e CHIB96/549), dois pendentes (CHIB12/1 e 
CHIB12/2) e um fragmento de alfinete de cabelo 
(CHIB15/727). Sobre concha, existe uma conta 
(CHIB13/59). Por ora, não é possível aferir a espé-
cie ou espécies que serviram de base à elaboração 
destes objetos.

A estas contas há que acrescentar a menção feita 
por Marques da Costa a uma “ (…) rodella, com um 

furo ao centro (…). Attendendo ao seu pequeno peso (…) 
seria talvez a cabeça de um alfinete de osso, para o cabelo” 

Susana Estrela1

1 UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. estrela.susana@gmail.com | http://orcid.org/0000-0002-1303-0829

Fig. 1 – Adornos elaborados em osso (1 – CHIB17/272, 4 
– CHIB12/1, 5 – CHIB12/2, 6 – CHIB15/727), concha (2 – 
CHIB13/59) e vértebra de peixe (3 – CHIB96/549). Desenhos de 
Teresa Rita Pereira. 

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 357-376 XIX
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O pendente CHIB12/1 (Fig. 1: nº 4 e Fig. 3), em 
osso, foi recolhido no Locus D14, em camada de 
revolvimento, do lado sudoeste do umbral da porta 
do ambiente tardo-republicano. Trata-se de uma 
fina placa de osso trabalhado, fragmentada junto do 
topo. O fragmento conservado é em forma de língua. 
Encontra-se decorado no anverso mediante a incisão 
de seis pequenos círculos concêntricos, separados por 
quatro linhas incisas horizontais. Os três localizados 
junto do topo da peça alinham-se na horizontal e os 
restantes três desenvolvem-se em U, acompanhando a 
curvatura da peça. O círculo concêntrico central junto 
do topo da peça está furado, o que serviria o propósito 
de suspensão. Os restantes não estão perfurados. O 
reverso não ostenta qualquer decoração.

Trata-se da tampa de uma caixa de selagem rea-
proveitada como pendente. As caixas de selagem 
configuram artefactos elaborados noutras matérias-
-primas, metálicas, para além do osso, criados para 

(Costa, 1910, p. 59; Est. I: nº 444). O artefacto em 
questão corresponderá a uma conta discoide em 
osso, que não figurará na coleção depositada no 
Museu Nacional de Arqueologia (daí a ausência do 
seu estudo em Pimenta et al., 2019) e que se soma às 
contas anteriormente descritas.

Duas das contas são discoides, respetivamente em 
osso e concha (Fig. 1: nºs 1 e 2). A primeira provém 
de estratigrafia da Idade do Ferro (Fase II), na área 
exterior ao Locus G20, no núcleo residencial, inscrita 
numa cronologia que está balizada entre os séculos 
III e II a.C. Já a conta feita sobre concha é prove-
niente do Locus T12, um dos ambientes de época 
romana mais orientais do núcleo residencial.

Em termos métricos, os diâmetros oscilam entre 
os 11 e os 22,5mm (com furos entre os 3mm e os 
6,4mm), a altura apresenta valores entre 2,5 e 4, 
7mm e a espessura entre 4,4 e 9mm. Possuem 0,2 
e 2,6 g de peso (respetivamente a conta elaborada 
sobre concha e a conta em osso).

Morfologicamente idênticos a estas duas contas 
de Chibanes são conhecidos exemplares feitos sobre 
osso do povoado ocupado entre os séculos VI-III a.C. 
de Freiria (Cascais): três contas de colar (Cardoso e 
Encarnação, 2013, p. 139: fig. 10: nº 3; fig. 11: nº 7; 
171: fig. 71: nºs 6-8; 177), às quais se acrescentou 
mais recentemente a menção a uma conta prove-
niente da necrópole da villa, num contexto datado 
da 1ª metade do século IV a.C. (Cardoso, 2018, p. 
155, 174; 208: fig. 178: nº 2).

Da gruta-santuário da Lapa da Cova (Sesimbra), 
menciona-se a possível existência de uma conta de 
colar em osso, em cronologias dos meados do I milé-
nio a.C. (Calado et al., 2017, p. 536, 540).

A terceira conta de Chibanes apresenta natural-
mente uma forma cilíndrica e corresponde a uma 
vértebra de peixe, apresentando-se ligeiramente 
polida ou afagada. A perfuração, também natural, 
serviu como elemento de suspensão para ensartar 
(Figs. 1 e 2: nº 3). Provém do Locus L12, uma área de 
lixeira localizada a Noroeste do Locus P10, no exte-
rior das fortificações da Idade do Ferro e de época 
romana republicana (Silva e Soares, 2014, p. 115; 
Soares et al., 2019, p. 83). Inscreve-se na Fase IIIB, do 
2ºquartel e meados do século I a.C. As suas dimen-
sões, consideráveis, e a ausência de outras contas às 
quais se possa associar (existindo apenas uma conta 
em vidro azul, anular, na estratigrafia da Idade do 
Ferro: CHIB96/2321) autorizam que se pense nela 
como um elemento único de um adorno.

Fig. 2 - Conta elaborada a partir de vértebra de peixe (CHIB96/ 
549). Desenho de Teresa Rita Pereira. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 3 - Pendente de osso em forma de língua (CHIB12/1). Foto 
de Rosa Nunes.
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autenticar correio e impedir a violação do mesmo.
A fratura que o exemplar em osso de Chibanes 

apresenta, no topo da peça, faz adivinhar um apên-
dice de formato retangular que servia de elemento 
de ligação com a caixa propriamente dita, essa sim 
originalmente perfurada para fazer correr os fios que 
envolviam o invólucro do correio (uma explicação 
exemplar do processo em Pereira, 2008, p. 108-110). 
Na origem, esta tampa configuraria uma caixa de 
selagem em forma de língua, conforme explicitam 
os exemplares de Cardona, no Noroeste peninsular 
(Olesti Vila, 2019, p. 72; 75 – fig. 2) ou de Campes de 
Lloses (Barcelona), datadas entre o século I a.C. e os 
inícios do século seguinte (Alonso, 2013, p. 218).

A peça de Chibanes, depois de inutilizada pela fra-
tura, foi recriada como pendente, perfurando-se o 
círculo concêntrico inciso central do topo.

Esta curiosa peça, e a história que consegue contar, 
vem preencher uma cronologia até agora não contem-
plada no atual território português, já que provém de 
um momento de ocupação da Fase IIIB de Chibanes, 
do 2º quartel e meados do século I a.C., onde adorna 
um pescoço ou colo depois de reaproveitada da sua 
função original, que poderá ser recuada até aos finais 
do século II a.C. – 2º quartel do século seguinte. Seja 
caixa de selagem seja pendente, vem colocar um ponto 
mais meridional no mapa deste tipo de objetos e reve-
lar uma maior antiguidade para a sua utilização. 

O pendente CHIB12/2 (Fig. 1: nº 5 e Fig. 4), fina-
mente polido, apresenta um formato elipsoidal 
alongado, quase fusiforme, com o topo, apresentando 
um orifício circular centrado, numa porção da peça 
com contornos arredondados, e uma base pontia-
guda. O corpo encontra-se cuidadosamente decorado 
com incisões que preenchem, abaixo e acima de uma 
banda, triângulos, quase como se configurassem uma 
peça de vestuário.

A peça provém do Locus P7, um dos ambientes do 
Edifício A, tardo-republicano, tendo sido recolhido 
sobre um poial, na estratigrafia da Fase IIIB, datada 
do 2º quartel e meados do século I a.C. Ainda que 
na estratigrafia justaposta deste espaço tenha sur-
gido uma conta em vidro azul, anular, na Fase IIIA 
(CHIB12/651), julgo que este pendente foi utilizado 
como único elemento de um colar (Fig. 4).

Por fim, o fragmento de cabeça discoide de alfinete 
de cabelo, com início da haste de secção circular (Fig. 
1: nº 6) foi recolhido numa camada de abandono refe-
rente à Fase II (Idade do Ferro, séculos III-II a.C.) na 
área do Locus T16. Alfinetes de cabelo como este são 
conhecidos em Conímbriga, cuja datação é dilatada 

– entre os séculos I e V d.C. (França, 1968, p. 69; 78; 
Est. I: nº 52) ou em Complutum, onde lhes é atribuído o 
Tipo VII, provenientes de contextos indeterminados, 
dificultando uma datação segura (Rascón Marques et 

al., 1995, p. 321 – fig. 5: nºs 86-87; 322; 328; 338).
No caso da peça de Chibanes, e atendendo ao 

contexto de recolha, é caso para afirmar uma maior 
antiguidade para este tipo de objeto, que pode inclu-
sivamente ser afinada na 2ª metade do século II a.C., 
o que configura uma novidade nesta categoria arte-
factual muito melhor conhecida para cronologias 
posteriores, como bem exemplificam os alfinetes de 
cabelo de Conímbriga ou Complutum.

Marques da Costa referiu um objeto em osso que 
poderá ser um alfinete de cabelo (Costa, 1910, p. 
57-59; Est. I e II: nºs 441, 442, 443 e 445). Está ausente 
do estudo realizado pela equipa que revisitou o espó-
lio recolhido por Marques da Costa e atualmente 
depositado no Museu Nacional de Arqueologia (não 
constando em Pimenta et al., 2019), porventura por 
nele não constar.

Marques da Costa refere tratar-se de um objeto 
em osso “ (…) intencionalmente tostado, para lhe dar a 

côr escura (…) ”, no qual, em “ (…) cada uma das faces 

oppostas da cabeça [existe] uma gravura, formada por dois 

circulos concêntricos (…) ” (Costa, 1910, p. 58). Trata-se 
da peça inventariada sob o nº 441, que o mesmo autor 
refere anteriormente como estilete ou alfinete (Costa, 
1910, p. 57; Est. I). Julgo adequada a chamada de aten-
ção para esta peça aparentemente em parte incerta ou 
perdida, tanto mais que, encontrando-se completa à 

Fig. 4 - Pendente elipsoidal alongado em osso polido (CHIB12/2). 
Desenho de Teresa Rita Pereira. Foto de Rosa Nunes.
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data da publicação, será seguro atribuir uma funciona-
lidade enquanto objeto de suporte do cabelo.

CATÁLOGO

1 – CHIB17/272. Sector VII, Locus Ext. G20. C.4B-4C. Fase II. 
Conta em osso polido, de forma discoide, com orifício circular 
descentrado e transversal. Cor castanha muito clara (Munsell 
10YR.8/3). Diâmetro da conta: 22,5mm; diâmetro do orifício: 
6,4mm; altura: 4,7mm; espessura: 9mm; peso: 2,6 g.

2 – CHIB13/59. Sector X, Locus T12, C.1C. Fase IIIB. Conta 
em concha, de forma discoide, com orifício circular centrado 
e transversal. Cor branca (Munsell 10YR.8/1). Aspeto muito 
mate. Diâmetro da conta: 11mm; diâmetro do orifício: 3mm; 
altura: 2,5mm; espessura: 4,4mm; peso: 0,2 g.

3 – CHIB96/549. Sector IV, Locus L12. C.2B. Fase IIIB. Conta 
em vértebra de peixe, de forma cilíndrica, com orifício circular 
centrado e transversal. Cor branca (Munsell 10YR.8/1). Aspeto 
mate. Diâmetro da conta: 24,4mm; diâmetro do orifício: 3,8mm; 
altura: 14,4mm; espessura: 10,6mm; peso: 4,4 g.

4 – CHIB 12/1. Sector V, Locus D14. C.1B. Fase IIIB.Pendente 
em osso, em forma de língua, com orifício circular centrado no 
topo e transversal. Cor branca (Munsell 10YR.8/1). Aspeto 
mate. Anverso decorado com seis círculos concêntricos inci-
sos, separados por quatro linhas incisas horizontais. Os três 
círculos localizados junto do topo da peça alinham-se horizon-
talmente e os restantes desenvolvem-se um U, acompanhando a 
curvatura da peça. Anverso não decorado. Círculo concêntrico 
inciso central do topo perfurado para suspensão. Altura: 28mm; 
largura: 29mm; espessura: 3,4mm; diâmetro do orifício de sus-
pensão: 1,5mm; peso: 3 g.

5 – CHIB12/2. Sector IV, Locus P7. C.2. Fase IIIB. Pendente 
em osso polido, com forma elipsoidal alongada. Cor branca 
(Munsell 10YR.8/1). Aspeto brilhante. Topo arredondado 
com orifício circular centrado e transversal; base em ponta 
boleada. Porção central decorada em todas as superfícies com 
incisões que preenchem espaços triangulares, localizados acima 
e abaixo de uma banda formada por duas incisões horizontais. 
Comprimento: 36,9mm; largura: 8,9mm; espessura: 6mm; diâ-
metro do orifício de suspensão: 1,8mm; peso: 2,4 g.

6 - CHIB15/727. Sector IV, Locus T16. C.4A. Fase II/Fase 
IIIA. Fragmento de alfinete em osso, com cabeça de forma dis-
coide e início de haste com secção circular. Cor branca (Munsell 
10YR.8/1). Aspeto mate. Diâmetro da cabeça: 16mm; diâmetro 
da haste: 5,5mm; altura: 7mm; espessura: 3mm; peso: 1,2 g.

CORNALINA

A cornalina representa-se em Chibanes exclusiva-
mente a partir de cinco contas cilíndricas, inscritas 
numa estratigrafia atribuída à Idade do Ferro (Fase 
II), datada dos séculos III e II a.C. As contas distri-
buem-se pela área que viria a ser ocupada por três 
compartimentos da ocupação de época romana-repu-
blicana nos sectores IV e V (Tavares da Silva e Soares, 
2012, p. 81: fig. 16; Tavares da Silva et al., 2019, p. 217: 
fig. 1): Locus B20, parte do Edifício C1, e loci R14 e 
T16, que conformam porção do Edifício B. Em todas 
as divisões são associáveis a outras contas, em vidro.

Perante a uniformidade morfológica destas cinco 
contas em cornalina - encontradas completas, quase 
todos os respetivos descritores métricos são constan-
tes: diâmetro entre 8 e 11mm, espessura de 3 a 4mm, 
diâmetro do orifício de suspensão entre 2 e 3mm. A 
altura e o peso são os descritores mais variáveis, osci-
lando entre os 4mm e os 12mm e os 0,4 g e 2,4 g (das 
contas CHIB15/734 e CHIB13/15, respetivamente). 
Como seria de esperar em contas elaboradas nesta 
matéria-prima lítica, a cor, vermelha, oscila muito 
pouco, com quatro contas em tons médios e apenas 
uma mais escura (Fig. 5). Relativamente aos orifícios 
de suspensão, constantemente circulares e transver-
sais, há que referir que apenas duas contas apresentam 
aberturas descentradas, sendo que numa delas o furo 
mostra sinais de desgaste (Fig. 6).

Há que mencionar que Marques da Costa publicou 
“ (…) uma conta discoidal da especie de agatha chamada 

cornalina” (Costa, 1910, p. 77; Est. VI: nº 541) aparen-
temente ausente no Museu Nacional de Arqueologia, 
onde as suas recolhas foram depositadas depois da 
sua morte (não sendo mencionado em Pimenta et al., 
2019). Por outro lado, a matéria-prima recolhida por 
Marques da Costa figura sob a forma de duas con-
tas de colar nesta publicação: uma conta elipsoidal e 
uma conta referida como sendo anular, entendidas 

Fig. 5 - Contas em cornalina (7 – CHIB13/15, 8 – CHIB13/16, 9 – CHIB15/733, 10 – CHIB15/734, 11 – CHIB16/40). Desenhos de 
Teresa Rita Pereira.
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como podendo conhecer uma cronologia da Idade do 
Ferro (Pimenta et al., 2019, p. 67 – fig. 10: nºs 59 e 
60; 68). Considero que a morfologia da última conta 
será cilíndrica. Contas feitas às contas em cornalina de 
Chibanes, conhecem-se deste sítio oito contas.

Exótica na Península Ibérica (Martínez Mira e 
Vilaplana Ortego, 2014, p. 913) e, na impossibilidade 
de identificar a origem dos adornos feitos em cornalina 
em análises arqueométricas sobre recolhas provenien-
tes de sítios do Bronze Final e da I Idade do Ferro 
(Gonçalves et al., 2011, p. 230), poderá presumir-se 
uma origem egípcia para as importações presentes no 
Sudoeste (Martín de la Cruz et al., 2014, p. 16).

Em território atualmente português e dentro das 
mesmas cronologias das contas de Chibanes, Mesas 
do Castelinho oferece quatro contas provenientes 
de contextos estratigráficos do século I a.C. e cinco 
são recolhidas em episódios de utilização posteriores 
aos meados do século II a.C. (Estrela 2019, p. 199). 
No depósito secundário de Garvão (Ourique), do 
século III a.C., contabilizam-se oito contas, três delas 
designadas como sendo esféricas achatadas, uma 
bitroncocónica e quatro cilíndricas (Beirão et al., 1985, 
p. 92-94). Em Cabeça de Vaiamonte (Monforte), a 
cornalina está presente em apreciável quantidade, 
com formas e dimensões variadas (Fabião, 2001, p. 
212), ainda desconhecidas.

De cronologia ainda incerta, da Idade do Ferro ou 
de época romana republicana, há que mencionar uma 
conta em cornalina recolhida à superfície do sítio de 
Chões de Alpompé, no vale do Tejo (Zbyszewski, 
Ferreira e Santos, 1968, p. 53; Est. I: nº4).

Já em cronologias seguramente anteriores, de mea-
dos do século VI e do século V a.C., e proveniente de 

um ponto literalmente litoral, a cornalina estará pre-
sente na gruta-santuário da Lapa da Cova (Sesimbra), 
num conjunto de mais de uma centena de elementos de 
adorno no qual esta matéria-prima é apontada como 
podendo ser a mais abundante e sob a forma de contas 
cilíndricas (Calado et al., 2017, p. 534 – fig. 3; 535-536; 
540). Da necrópole da Herdade do Gaio (Sines), são 
conhecidas seis contas em cornalina, datáveis da 2ª 
metade do século VI a.C. (Gomes, 2016, p. 402-404).

Para a atual Andaluzia, pode citar-se o santuário 
de La Algaida (Cádis), visitado entre os séculos VI e 
II a.C. (López-Amador e Ruiz Gil, 2010, p. 440). Em 
âmbito insular, a cornalina era abundante nos cola-
res da necrópole dos séculos IV e III a.C. de Puig des 
Molins, Ibiza (San Nicolás Pedraz, 1986, p. 66-67, 92 
– fig. 17, 93 – fig. 21).

CATÁLOGO

7 – CHIB13/15. Sector V, Locus T16. C.4A. Fase II/Fase IIIA. 
Conta em cornalina, de forma cilíndrica, com orifício circular 
centrado e transversal. Cor vermelha (Munsell 10R.5/8). Aspeto 
brilhante. Diâmetro da conta: 10,8mm; diâmetro do orifício: 
2,4mm; altura: 12mm; espessura: 4mm; peso: 2,4 g.

8 – CHIB13/16. Sector V, Locus T16. C.4A. Fase II/IIIA. Conta 
em cornalina, de forma cilíndrica, com orifício circular descen-
trado e transversal. Cor vermelha (Munsell 10R.4/8). Aspeto 
brilhante. Diâmetro da conta: 9,9mm; diâmetro do orifício: 
2,5mm; altura: 9,2mm; espessura: 3,6mm; peso: 1,4 g.

9 – CHIB15/733. Sector V, Locus B20. C.4B. Fase II. Conta em 
cornalina, de forma cilíndrica, com orifício circular centrado e 
transversal. Cor vermelha escura (Munsell 7.5R.3/6). Aspeto bri-
lhante. Diâmetro da conta: 10,7mm; diâmetro do orifício: 2,5mm; 
altura: 7mm; espessura: 4mm; peso: 1,4 g.

10 – CHIB15/734. Sector V, Locus B20. C.3B. Fase IIIA (lim-
peza do corte SE). Conta em cornalina, de forma cilíndrica, com 
orifício circular centrado e transversal. Cor vermelha (Munsell 
7.5R.4/6). Aspeto brilhante. Diâmetro da conta: 8mm; diâmetro 
do orifício: 2mm; altura: 4mm; espessura: 3mm; peso: 0,4 g.

11 – CHIB16/40. Sector IV, Locus R14. C.4A. Fase II/Fase IIIA. 
Conta em cornalina, de forma cilíndrica, com orifício circular 
descentrado e transversal, com marcas de desgaste. Cor verme-
lha (Munsell 10R.4/6). Aspeto brilhante. Diâmetro da conta: 
10,5mm; diâmetro do orifício: 2,9mm; altura: 12mm; espessura: 
4mm; peso: 2,4 g.

ÂMBAR

Existem em Chibanes duas pedras de anel em 
âmbar. Uma encontra-se ainda incrustada no anel 
respetivo, em ferro, no Locus R14 (CHIB13/41); 
outra não (CHIB16/22), e foi identificada no Locus 
D14 que com o anterior e com o Locus T16, com-
põem parte do Edifício B do núcleo residencial. 
Ambas peças inscrevem-se na Fase IIIB, datada do 

Fig. 6 - Conta em cornalina com orifício com marcas de desgaste 
(11 – CHIB16/40). Foto de Rosa Nunes.
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2ºquartel e meados do século I a.C.
Em época romana, a matéria-prima é referida por 

Plínio-o-Velho na sua obra De Naturalis Historia, 
salientando as suas qualidades medicinais contra a 
loucura (Cravinho 2014, p. 109).

Na Península Ibérica, o âmbar do Báltico e da Sicília 
está presente em diferentes contextos arqueológicos, 
desde a Pré-história mas a matéria-prima é nativa do 
Norte e Noroeste e explorada desde o mesmo período 
(Murillo-Barroso e Martinón-Torres, 2012, p. 207-
208) Cerdeño et al., 2012, p. 376).

Outros dados apontam para a presença de âmbar 
na região mais próxima a Chibanes, na Península de 
Lisboa, conforme nos falam fontes de época medie-
val: nas costas de Lisboa mas também em Sintra ou 
Santarém, nas costas de Alcácer do Sal e no litoral 
algarvio, junto a Faro (Sidarus e Rei, passim; Rei, 
2005, passim) e ainda em Cascais e Sesimbra, Ovar e 
Ílhavo (Cravinho, 2009, p. 26-27).

No estuário do Sado, da necrópole do Olival do 
Senhor dos Mártires (Alcácer do Sal), uma conta 
esférica, cuja matéria-prima se atribui com reservas, 
podendo ser cornalina ou âmbar testemunha um dos 
raros elementos de ensartar deste importante sítio 
da Idade do Ferro, em contextos datáveis dos séculos 
VI-V a.C. (Gomes, 2020, p. 1179; 1186 – fig. 2: nº 6). 
De acordo com o que a publicação ilustra, julgo tra-
tar-se de uma conta em âmbar.

A gruta-santuário da Lapa da Cova (Sesimbra), 
ocupada entre os meados do século VI e o século V 
a.C., exemplifica um local costeiro onde o âmbar se 
identifica sob a forma de contas de colar (Calado et 

al., 2017, p. 534 – fig. 3; 536; 540). Com cronologia 
parcialmente coeva, da necrópole da Herdade do Gaio 
(Sines) existem 27 contas aparentemente nesta maté-
ria-prima (Gomes, 2016, p. 402-404).

Em sítios com cronologias parcialmente coevas às 
de Chibanes, a matéria-prima existe sob a forma de 
contas: quatro sobre o altar do Santuário do povoado 
fortificado de Castrejón de Capote (Badajoz), datado 
de meados do século IV a meados do século II a.C. 
(Berrocal-Rangel, 1989, p. 252-254; 268 – fig. 10, 
nºs 15, 16, 18 e 19; p. 292 – fig. 34); em Mesas do 
Castelinho (Almodôvar), duas contas fraturadas pro-
vêm de contextos do século I a.C. (Estrela, 2019, p. 
201). No vale do Tejo, uma conta recolhida à super-
fície de Chões de Alpompé (Santarém), tanto pode 
ser da Idade do Ferro como de época romana repu-
blicana (Zbyszewski, Ferreira e Santos, 1968, p. 53; 
Est. I: nº1).

VIDRO

Criação egípcia e da Mesopotâmia de meados do 
III milénio a.C., o processo do fabrico do vidro aper-
feiçoa-se em meados do milénio seguinte (Ruano 
Ruiz, 1995, p. 258) e dissemina-se depois por todo 
o Mediterrâneo. O fabrico de contas em vidro está 
atestado em Ibiza (Ruano Ruiz, 1997, p. 26) e ano-
tado como possível na área de Múrcia (Ruano Ruiz, 
Hoffman e Rincón, 1995, p. 198). Em território atual-
mente português, Porto do Sabugueiro, na bacia do 
Tejo (Salvaterra de Magos) é apontado como um local 
de produção destes objetos (Arruda et al., 2016).

O fabrico artesanal das contas em vidro foi já des-
crito (Ruano Ruiz, 1995, p. 258-263), sendo que é 
importante reter a informação de que o fogo consti-
tui um elemento-chave no processo. Para além disso, 
há que atender às ferramentas, em metal, usadas na 
tarefa. A atribuição de formas e cronologias das contas 
em vidro de Chibanes seguiu os parâmetros definidos 
por Ruano Ruiz (1996).

Das escavações em Chibanes existem em vidro 33 
elementos de adorno: uma pedra de anel (descrita 
adiante) e 32 contas.

Destas, 28 são monocromas e quatro são policromas. 
Das primeiras, 24 são anulares (tipo 3-A), três são 
esféricas (tipo 4-A), uma é cilíndrica (tipo 5-A). As 
cores são monótonas, em tons de azul-cobalto para 
os exemplares identificados em bom estado de con-
servação (Fig. 7).

Muitas delas revelam sinais de exposição ao fogo, 
mais concretamente nove contas anulares, três das 
policromas, duas contas esféricas e a conta cilíndrica, 
ou seja, perfazendo um total de 15 contas com estes 
sinais, equivalendo a 46, 87% do conjunto de contas 
vítreas. Das policromas, em duas situações podemos 
observar a forma esférica e a decoração oculada (tipo 
4-B-1), uma conta é esférica com fio branco hori-
zontal (tipo 4-B-3) e outra é anular com fio branco 
horizontal (tipo 3-B-3).

Há que acrescentar as menções feitas por Marques 
da Costa a “ (…) uma conta, com a forma anelar, de pasta 

vítrea granular, pouco homogénea, quasi opaca, semelhante 

á porcelana e com a côr azul ferrete” e a “ (…) metade 

de outra conta esférica de vidro azul escuro, quasi opaco” 
(Costa, 1910, p. 68; 69; Est. VI: nºs 509 e 510).

Julgo que estas contas correspondem às recente-
mente publicadas no estudo dos materiais decorrentes 
das recolhas de Marques da Costa e depositados no 
Museu Nacional de Arqueologia (Pimenta et al., 2019, 
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e três contas entre 8 e 9mm (com duas contas deste 
último valor). No referente à altura, que oscila entre 
os 3 e os 7,3mm, 16 contas mostram valores entre os 3 
e 6,9mm e três entre 7 e 7,3mm. Nas espessuras, nove 
contas apresentam valores entre os 2,3 e os 3,5mm 
(destas, quatro contas com 3mm e duas contas com 
3,3mm) e 10 contas têm entre os 3,6mm e os 5,2mm 
(destas, três contas mostram o primeiro valor, outras 
três contas têm 4mm de espessura e duas mostram 
3,8mm). No referente ao peso, as contas anulares 
de Chibanes mostram valores entre os 0,2 g e 1,6 g, 
sendo que sete contas pesam 0,4 g, quatro contas têm 
o peso de 0,6 g, cinco contas oferecem 0,8 g de peso 
e as restantes três possuem peso superior ao grama 
(Gráficos 1 e 2).

As três contas esféricas oferecem diâmetros entre 
8,2mm e 13mm e furos entre 2,1mm e 5,1mm; altura 
entre 6,5mm e 10,4mm, espessura entre 3 e 4,6mm e 
o peso oscila entre 0,4 e 0,8 g (com duas contas no pri-
meiro valor de peso). Inscrevem-se na Fase II (séculos 

p. 67 – fig. 10: nºs 57 e 58; 68, respetivamente). O 
mesmo estudo acrescenta uma conta esférica, azul-
-cobalto (Idem, ibidem, p. 67 – fig. 10: nº 56; 68), 
imputando às três contas uma cronologia entre a 2ª 
metade do I milénio a.C. e os séculos II e I a.C.

Assim, às 32 contas aqui apresentadas há que adi-
cionar as três daquelas publicações, perfazendo um 
total de 35 contas em vidro.

Analisemos os descritores métricos do grupo mor-
fológico mais representado em Chibanes, o das contas 
anulares e, de entre estas, das 19 que se encontram 
mais completas.

O diâmetro oscila entre 8,6mm e 15mm, sendo que 
12 contas apresentam diâmetros estabelecidos entre 
11 e 13,5mm (com três contas com 13mm de cali-
bre). Os orifícios oscilam entre os 3,8mm e os 9mm 
de abertura, com quatro contas a mostrarem valores 
entre 3,8 e 5,8mm, oito contas entre 6 e 6,9mm (des-
tas, duas têm orifícios com 6,5mm), quatro contas 
entre 7 e 7,6mm (destas, duas têm furos com 7mm) 

Fig. 7 - Contas monocromas em vidro (12 – CHIB96/ 2321, 13 – CHIB17/269, 14 – CHIB14/294, 15 – CHIB12/651, 16 – CHIB18/18, 
17 – CHIB17/76, 18 – CHIB12/ 653, 19 – CHIB13/19, 20 – CHIB16/57, 21 – CHIB96/1304, 22 – CHIB12/ 654, 23 – CHIB13/57, 
24 – CHIB13/98, 25 – CHIB14/64, 26 – CHIB15/731, 27 – CHIB17/71, 28 – CHIB14/60, 29 – CHIB16/23, 30 – CHIB17/68, 31 
– CHIB13/56, 32 – CHIB12/652, 33 – CHIB15/732, 34 – CHIB17/36, 35 – CHIB17/67, 36 – CHIB16/48, 37 – CHIB12/651, 38 – 
CHIB13/58, 39 – CHIB16/226). As contas sem cor encontram-se alteradas pela ação do fogo. Desenhos de Teresa Rita Pereira.
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III-II a.C.) e na Fase IIIB (2º quartel a meados do 
século I a.C.), duas delas sofreram exposição ao fogo, 
ainda que se possa assumir serem todas azul-cobalto.

Apenas com um exemplar, a forma cilíndrica pro-
vém de um nível de abandono da Fase IIIB, tendo-se 
identificado no Locus F17 do Edifício C1. Está frag-
mentada e queimada, situação que a descoloriu, do 
tom azul-cobalto original que deveria ter, para tons 
azul claro.

As quatro evidências de contas policromas corres-
pondem a situações de identificação e conservação 
bastante distintas e três delas revelam sinais claros de 
exposição ao fogo.

A conta CHIB13/54, esférica, encontra-se frag-
mentada e o fundo, que deveria ser originalmente 
azul-cobalto como todas as contas em vidro identi-
ficadas em Chibanes, encontra-se descolorido e em 
tons azul claro. Os olhos, estratificados, são brancos. 

Esta conta foi recolhida num momento de utilização 
do Locus R14 (Edifício B) inscrito na Fase IIIB (do 
2ºquartel-meados do século I a.C.).

A conta CHIB13/55 é anular e está fragmentada 
pela metade. Possui um fundo azul-cobalto e o diâ-
metro com vestígios de um fio branco horizontal. 
Provém do Locus T12, estando inscrita na Fase IIIA 
(último quartel do século II – inícios do século I a.C.).

A conta CHIB01/2434, quase inteira, revela sinais 
fortes da exposição ao fogo que a deixaram extre-
mamente brilhante e com tons cinzento-escuros 
esverdeados que não correspondem ao original, que 
deverá ter sido, como as contas de Chibanes que con-
servam ainda em boas condições a cor, azul-cobalto. 
Esta exposição ao fogo parece ter feito desaparecer 
quase na totalidade ténues vestígios de um fio branco 
horizontal, ou, em alternativa, um olho estratificado. 
Não se torna fácil a decisão entre uma e outra situa-
ção de policromismo. Este exemplar foi recolhido 
num nível de revolvimento do Sector XX, posterior 
ao abandono do sítio depois dos meados do século I 
a.C. (Fig. 8: nº 41).

Por fim, outro caso (CHIB15/119, Fig. 9: nº 43) 
parece corresponder a pelo menos duas contas, tam-
bém esféricas, desfeitas pela ação do fogo, e resultantes 
de um defeito de fabrico (Fig. 9). Provém da mesma 
área, mas de um momento de utilização da Fase IIIA, 
no Locus A11.

Como em Chibanes, na necrópole celtibérica de 
Numância, do século II a.C., as contas em vidro são 
maioritariamente de forma anular: das 55 contas 
vítreas recolhidas, 52 são deste formato (Jimeno et al., 
2004, p. 233).

No Sado, via de circulação comprovada para os 
contactos com o mundo dito orientalizante, de que 
são sobejamente conhecidas as matrizes culturais em 
Alcácer do Sal, Abul e Setúbal, a presença de contas em 
vidro é, aparentemente escassa, o que não deixa de cau-
sar alguma estranheza. Tal facto decorrerá certamente 
da ausência de estudos sobre este tipo de artefactos. De 
contextos da Idade do Ferro, da necrópole do Olival 
do Senhor dos Mártires (Alcácer do Sal), extensa-
mente escavada, são conhecidas apenas três contas de 
colar, esféricas azuis-turquesa oculadas, datáveis dos 
séculos VI-V a.C. (Gomes 2020, p. 1177; 1186 – fig. 
2: nºs 1-3). Mais interior, e identificada na escavação 
do habitat de Santa Margarida do Sado 3 (Ferreira 
do Alentejo), na margem direita do rio, conhece-se a 
menção a uma conta negra oculada (Moro Berraquero, 
Simão e Godinho 2015, p. 522). Para a época romana, 
os conhecimentos são absolutamente nulos.

Gráfico 1 – Valores métricos das contas vítreas de forma anular 
(mm).

Gráfico 2 – Peso das contas vítreas de forma anular (g).
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De um ponto litoral próximo a Chibanes, e de cro-
nologias de meados do I milénio a.C., as contas em 
vidro da Lapa da Cova (Sesimbra) são quase todas 
esféricas e de pequena dimensão, existindo quatro 
oculadas em tons azuis (Calado et al., 2017, p. 534 
– fig. 3; 536; 540). Mais afastada, mas igualmente 
situada em âmbito costeiro, a necrópole da Herdade 
do Gaio impressiona pela quantidade: 224 contas em 
vidro, num conjunto datado da 2ª metade do século 
VI a.C. (Gomes, 2016, p. 402-404).

Já no Tejo, as contas de colar documentam-se de 
forma mais abundante: na margem esquerda do rio, 
o sítio de Porto do Sabugueiro (Muge, Salvaterra de 
Magos), deu a conhecer 228 contas, das quais 148 são 
classificáveis. Num sítio com uma ocupação iniciada 
na chamada I Idade do Ferro, há sinais da produção 
local destes artefactos, distribuídos regionalmente, 
numa cronologia balizada entre os séculos IV-II 
a.C., ou mesmo I a.C.: fragmentos de contas com 
deformações e escórias, e a monotonia cromática e 
morfológica das contas, com o azul-cobalto a domi-
nar (salvo apenas oito casos de policromismo, em 
três formas de contas - esféricas achatadas, anulares 
e galonadas (Arruda et al., 2016, p. 82, 88, 93-94, 97).

Cabeça de Vaiamonte (Monforte), ainda que sem 
coordenadas estratigráficas que auxiliem numa data-
ção das contas, revela exemplares com anomalias que 
sugerem uma produção local (Fabião, 2001, p. 202; 
205: fig.1).

Outros locais proporcionam a presença de con-
tas em vidro em cronologias parcialmente coevas 
às de Chibanes. Do povoado pré-romano de Freiria 
(Cascais), ocupado entre os séculos VI-III a.C., eram 
conhecidas cinco contas de colar em vidro, duas delas 
oculadas (Cardoso e Encarnação, 2013, p. 160; 171: 

fig. 71: nºs 1-5, fig. 72; 177). A estas se acrescentaram 
mais recentemente seis contas em vidro azul-cobalto 
(Cardoso, 2018, p. 364, fig. 292: nºs 1-6), três contas 
fundidas provenientes de um contexto de cremação 

Fig. 8 - Contas poli-
c r o m a s  e m  v i d r o 
(40 – CHIB13/54, 41 
– CHIB01/2434, 42 – 
CHIB13/55). Desenhos 
de Teresa Rita Pereira. 
Fotos de Rosa Nunes.

Fig. 9 - Deformação escorificada de conta(s) em vidro (43 – CHIB 
15/119). Fotos de Rosa Nunes.
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14 – CHIB14/294. Sector V, Locus T16. C.4D. Fase II. Conta em 
vidro, de forma anular, com orifício centrado e transversal. Cor 
cinzento azulado escuro (Munsell Gley2:3/1.10B). Aspeto algo e 
granuloso, carbonizada. Diâmetro da conta: 13mm; diâmetro do 
orifício: 6,5mm; altura: 7mm; espessura: 3,5mm; peso: 0,4 g.

15 – CHIB12/651. Sector IV, Locus P7. C.3A. Fase IIIA. Conta 
em vidro, quase inteira, de forma anular, com orifício centrado e 
transversal. Cor cinzento azulado (Munsell Gley2:5/1.5B). aspeto 
algo mate mas pouco granuloso, carbonizada. Diâmetro da conta: 
10,6mm; diâmetro do orifício: 4,1mm; altura: 5,9mm; espessura: 
3,6mm; peso: 0,6 g.

16 – CHIB18/18. Sector VII, Ext. Locus G20. C.3C-4B. Fase II/
Fase IIIA. Conta em vidro, de forma anular, com orifício centrado 
e transversal. Cor negro azulado (Munsell Gley2:2.5/1.5PB). 
Aspeto algo mate. Diâmetro da conta: 14,9mm; diâmetro do ori-
fício: 8mm; altura: 7mm; espessura: 3,8mm; peso: 1 g.

17 – CHIB17/76. Sector VII, Locus D3. C.3B. Fase IIIA. Conta 
em vidro, de forma anular, com orifício centrado e transversal. 
Cor cinzento azulado escuro (Munsell Gley2:3/1.10B). Aspeto 
brilhante. Diâmetro da conta: 12,6mm; diâmetro do orifício: 
7mm; altura: 5,8mm; espessura: 3,7mm; peso: 1,6 g.

18 – CHIB12/653. Sector XIII. C.1B. Fase IIIB. Conta em vidro, 
de forma anular, com orifício centrado e transversal. Cor cin-
zento azulado (Munsell Gley2:5/1.5B). Aspeto muito brilhante. 
Diâmetro da conta: 8,6mm; diâmetro do orifício: 3,8mm; altura: 
4,3mm; espessura: 3,6mm; peso: 0,2 g.

19 – CHIB13/19. Sector V, Locus B20. C.1B. Fase IIIB.Conta 
em vidro, de forma anular, com orifício centrado e transversal. 
Cor cinzento esverdeado claro (Munsell Gley1:7/1.10Y). Aspeto 
muito mate e algo granuloso, carbonizada. Diâmetro da conta: 
10,4mm; diâmetro do orifício: 5,7mm; altura: 5,7mm; espessura: 
3,1mm; peso: 0,6 g.

20 – CHIB16/57. Sector VII, Locus G20. C.1A. Fase ind. Conta 
em vidro, de forma anular, com orifício centrado e transver-
sal. Cor negro azulado (Munsell Gley2:2.5/1.5PB). Aspeto algo 
brilhante e granuloso. Diâmetro da conta: 13mm; diâmetro do 
orifício: 6,1mm; altura: 5,4mm; espessura: 4mm; peso: 0,8 g.

21 – CHIB96/1304. Sector IV, Locus P10. C.1B. Fase IIIB. Conta 
em vidro, de forma anular, com orifício centrado e transversal. 
Cor negro azulado (Munsell Gley2:2.5/1.5PB). Aspeto algo mate 
e granuloso. Diâmetro da conta: 12,7mm; diâmetro do orifício: 
6,7mm; altura: 5,8mm; espessura: 3,6mm; peso: 0,8 g.

22 – CHIB12/654. Sector X, C.1B. Fase IIIB. Conta em vidro, 
de forma anular, com orifício centrado e transversal. Cor cinzento 
azulado claro (Munsell Gley2:7/1.10B). Aspeto mate e granuloso, 
carbonizada. Diâmetro da conta: 14mm; diâmetro do orifício: 
5,8mm; altura: 7,1mm; espessura: 5,2mm; peso: 0,8 g.

23 – CHIB13/57. Sector V, Locus T16. C.4A. Fase II/Fase IIIA. 
Fragmento de conta em vidro, de forma anular, com orifício 
centrado e transversal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell 
Gley2:3/1.10B). Aspeto brilhante. Diâmetro da conta e do orifí-
cio não apurados; altura: 7,3mm; espessura: 4,1mm; peso: 0,4 g.

24 – CHIB13/98. Sector I, Torre T7. C.4. Fase IIIA. Fragmento 
de conta em vidro, de forma anular, com orifício centrado e trans-
versal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell Gley2:3/1.10B). 
Aspeto brilhante. Diâmetro da conta e do orifício não apurados; 
altura: 4,5mm; espessura: 3,1mm; peso: 0,05 g.

25 – CHIB14/64. Sector V, Locus T16. C.4D. Fase II. Fragmento 
de conta em vidro, de forma anular, com orifício centrado e 

da necrópole da villa romana e uma conta em vidro, 
descontextualizada da mesma área (Cardoso, 2018, p. 
155, 159; 208: fig. 178: nº 1; 364, fig. 292: nº 7).

Datáveis da Idade do Ferro, conhecem-se: a conta de 
colar oculada do século V a.C. do povoado do Moinho 
da Atalaia Oeste – Amadora (Sousa, 2014, p. 235; 393: 
Est. 65: S.N.); as recolhidas na Quinta do Almaraz 
– Almada (Barros; Cardoso e Sabrosa, 1993, p. 154-
155), mais recentemente, fruto de análises químicas e 
datadas do século VII a.C. (Filardi, 2011); contas azuis, 
sendo uma delas oculada, na Alcáçova de Santarém, 
datadas de entre os finais do século VII e do século 
V a.C. (Arruda, 1999-2000, p. 216; Arruda, Viegas e 
Almeida, 2002, p. 161); as centenas de contas azul-co-
balto de Moinhos Velhos – Torres Vedras; a dezena 
de contas do mesmo tom de azul de Vale dos Tijolos 
– Almeirim, datáveis dos meados do I milénio a.C. 
(Arruda et al., 2016, p. 92); a conta anular do habi-
tat rural do século IV a.C. de Cabeço Guião, Cartaxo 
(Arruda et al., 2017, p. 353, 356, fig. 29, p. 359) ou as 
contas provenientes do Alto das Perdizes, Monsanto 
– Lisboa, integráveis na II Idade do Ferro (Arruda et 

al., 2016, p. 92).
Podendo integrar cronologias da Idade do Ferro ou de 

época romana republicana, são conhecidas: quatro con-
tas de colar em vidro azul do povoado do Alto dos Cacos 
(Almeirim), recolhidas à superfície (Sousa et al., 2016-
2017, p. 28-29, fig. 15: nºs 138-141), situação similar às 
contas de Chões de Alpompé, Santarém (Zbyszewski, 
Ferreira e Santos, 1968, p. 53; Est. I, nºs 2-3).

Já as provenientes de estratigrafia datada de crono-
logia romana republicana são mais escassas, havendo 
que mencionar duas contas azuis da Alcáçova de 
Santarém, dos séculos III-II a.C. (Arruda, Viegas e 
Almeida, 2002, p. 161), duas contas azuis recolhidas no 
Castelo de São Jorge, Lisboa, do 3º quartel do século 
II a.C. (Pimenta, 2005, p. 36), as três contas azuis e 
anulares do século I a.C. do Monte dos Castelinhos, 
Vila Franca de Xira (Pimenta e Mendes, 2015, p. 142).

CATÁLOGO

12 – CHIB96/2321. Sector IV, Locus L12 C.5A. Fase II. Conta 
em vidro, de forma anular, com orifício circular centrado e trans-
versal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell Gley2:4/1.10B). 
Aspeto granuloso, carbonizada. Diâmetro da conta: 11mm; diâ-
metro do orifício: 6,5mm; altura: 4,6mm; espessura: 2,3mm; peso: 
0,4 g.

13 – CHIB17/269. Sector VII, Ext. Locus G20. C.4B-C. Fase II. 
Conta em vidro, de forma anular, com orifício centrado e trans-
versal. Cor negro azulado (Munsell Gley2:2.5/1.5PB). Aspeto 
brilhante. Diâmetro da conta: 12,8mm; diâmetro do orifício: 
7,2mm; altura: 5,9mm; espessura: 3,8mm; peso: 1,2 g.
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vidro, de forma esférica, com orifício descentrado e transversal. 
Cor cinzento esverdeado claro (Munsell Gley1:8/1.5GY). Aspeto 
muito mate e alisado, carbonizada. Diâmetro da conta: 10mm; 
diâmetro do orifício: 3,8mm; altura: 10,4mm; espessura: 3,5mm; 
peso: 0,4 g.

37 – CHIB13/17. Sector II, Torre T7. C.2. Fase IIIA. Conta 
em vidro, de forma esférica, com orifício centrado e transversal. 
Cor cinzento azulado claro (Munsell Gley2:8/1.5B). aspeto muito 
mate e alisado, carbonizada. Diâmetro da conta: 13mm; diâmetro 
do orifício: 5,1mm; altura: 7mm; espessura: 4,6mm; peso: 0,4 g.

38 – CHIB13/58. Sector X, Locus T12. C.1C. Fase IIIB. Conta 
em vidro, de forma esférica, com orifício centrado e transversal. 
Cor cinzento azulado escuro (Munsell Gley2:3/1.5PB). Aspeto 
brilhante e alisado. Diâmetro da conta: 8,2mm; diâmetro do ori-
fício: 2,1mm; altura: 6,5mm; espessura: 3mm; peso: 0,8 g.

39 – CHIB16/226. Sector V, Locus F7. C.2A. Fase IIIB. 
Fragmento de conta de forma cilíndrica, com orifício centrado 
e transversal. Cor verde acinzentado (Munsell Gley1:5/2.5G). 
Aspeto granuloso e mate, carbonizada. Diâmetro da conta: 10mm; 
diâmetro do orifício: 3,8mm; altura: 10,4mm; espessura: 3,5mm; 
peso: 0,4 g.

40 – CHIB13/54. Sector IV, Locus R14. C.2D. Fase IIIB. Fragmento 
de conta esférica e oculada. Orifício perdido. Oculações muito ténues, 
não se vendo cor. Cor cinzento azulado escuro no fundo (Munsell 
Gley2:3/1.10B). Aspeto mate e granuloso, carbonizada. Diâmetro da 
conta e do orifício não apurados; altura: 11,5mm; espessura: 5,4mm; 
peso: 1,1 g.

41 – CHIB 01/2434. Sector XX. C.1. Fase ind. Conta em vidro 
quase completa, de forma esférica, com vestígios de fio branco hori-
zontal ou de oculações. Orifício centrado e transversal. Cor verde 
acinzentado escuro (Munsell Gley1:2.5/2.5G). Aspeto granuloso e 
brilhante. Carbonizada. Diâmetro da conta: 17,3mm; diâmetro do 
orifício: 7mm; altura: 11mm; espessura: 5,5mm; peso: 2,6 g.

42 – CHIB13/55. Sector X, Locus T12. C.3. Fase IIIA. Fragmento 
de conta em vidro anular com fio horizontal branco. Orifício 
centrado e transversal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell 
Gley2:4/1.10B). Aspeto alisado e brilhante. Diâmetro da conta: 
14,5mm; diâmetro do orifício: 7,6mm; altura: 7mm; espessura: 
4,1mm; peso: 0,4 g.

43 – CHIB15/119. Sectores IV-V, Locus A11. C.3B. Fase IIIA. 
Fragmento de conta ou contas deformadas, escorificada (s). Cor 
cinzento azulado escuro (Munsell Gley2:4/1.10B). Aspeto hete-
rogéneo, alisado e brilhante mas também granuloso e opaco. 
Largura: 39,5mm; altura: 31,5mm; espessura: 8,5mm; peso: 6,8 g.

Anéis

São três os anéis recolhidos nas escavações de 
Chibanes, todos procedendo da ocupação de época 
romana republicana, seja na área do fortim ocidental, 
seja no núcleo residencial localizado no extremo orien-
tal das intervenções empreendidas entre 2012 e 2017.

O anel CHIB13/3 está completo, tem um aro elíp-
tico em liga de cobre e uma pedra de forma oval, 
convexa, engastada na mesa, em vidro de tons verde 
água (Figs. 10 e 11: nº 44). Foi recolhido na Torre 
T7, inscrevendo-se na Fase IIIA, mediada entre o 

transversal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell Gley2:3/1.10B). 
Aspeto brilhante. Diâmetro da conta: 13,2mm; diâmetro do orifí-
cio: 7mm; altura: 4,5mm; espessura: 4mm; peso: 0,4g.

26 – CHIB15/731. Sector IV, Locus R14. C.4C. Fase II. 
Fragmento de conta em vidro, de forma anular, com orifício 
centrado e transversal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell 
Gley2:3/1.10B). Aspeto brilhante. Diâmetro da conta: 14,2mm; 
diâmetro do orifício: 9mm; altura: 5mm; espessura: 3mm; peso: 
0,4 g.

27 – CHIB17/71. Sector VII, Ext. Locus G20. C.4B. Fase II. 
Fragmento de conta em vidro, de forma anular, com orifício 
centrado e transversal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell 
Gley2:3/1.10B). Aspeto brilhante. Diâmetro da conta e do orifício 
não apurados; altura: 5mm; espessura:4,5mm; peso: 0,4 g.

28 – CHIB14/60. Sector V, Locus T16. C.4D. Fase II. Fragmento 
de conta em vidro, de forma anular, com orifício centrado e trans-
versal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell Gley2:3/1.10B). 
Aspeto brilhante. Diâmetro da conta: 13mm; diâmetro do orifício: 
6mm; altura: 5,5mm; espessura: 4mm; peso: 0,8 g.

29 – CHIB16/23. Sector IV, Locus D14. C.4A. Fase II/Fase 
IIIA.Fragmento de conta em vidro, de forma anular, com orifí-
cio centrado e transversal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell 
Gley2:3/1.10B). Aspeto brilhante. Diâmetro da conta: 13,5mm; 
diâmetro do orifício: 6,9mm; altura: 6,9mm; espessura: 3mm; 
peso: 0,8 g.

30 – CHIB17/68. Sector VII, Ext. Locus G20. C.2A. Fase IIIB. 
Fragmento de conta em vidro, de forma anular, com orifício cen-
trado e transversal. Cor amarela avermelhada (Munsell 5YR7/6). 
Aspeto muito granuloso, carbonizada intensamente. Diâmetro da 
conta: 11mm; diâmetro do orifício: 6,4mm; altura: 5mm; espes-
sura: 3mm; peso: 0,4 g.

31 – CHIB13/56. Sector X, Locus T12. C.1C. Fase IIIB. 
Fragmento de conta em vidro, de forma anular, com orifício 
centrado e transversal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell 
Gley2:4/1.10B). Aspeto brilhante. Diâmetro da conta e do orifí-
cio não apurados; altura: 5,2mm; espessura:3,35mm; peso: 0,2 g.

32 – CHIB12/652. Sector II, Torre T7. C.2. Fase IIIA. Dois 
fragmentos de conta em vidro, de forma anular, com orifício 
centrado e transversal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell 
Gley2:3/1.10B). Aspeto granuloso e brilhante mas envolto em 
patine mate, carbonizada. Diâmetro da conta: 11,6mm; diâmetro 
do orifício: 6,6mm; altura: 4,1mm; espessura: 3,3mm; peso: 0,4 g.

33 – CHIB15/732. Sector V, Locus A11. C.2B. Fase IIIB. 
Fragmento de conta em vidro, de forma anular, com orifício 
centrado e transversal. Cor cinzento azulado escuro (Munsell 
Gley2:3/1.10B). Aspeto brilhante. Diâmetro da conta: 15mm; diâ-
metro do orifício: 9mm; altura: 3mm; espessura: 3mm; peso: 0,4 g.

34 – CHIB17/36. Sector V, Locus J17. C.2B. Fase IIIB. 
Fragmento de conta em vidro, de forma anular, com orifício cen-
trado e transversal. Cor negro azulado (Munsell Gley2:2.5/1.5PB). 
Aspeto brilhante. Diâmetro da conta e do orifício não apurados; 
altura: 3mm; espessura:2mm; peso:0,05 g.

35 – CHIB17/67. Sector VII, Ext. Locus G20. C.2B-3A. Fase 
IIIB. Fragmento de conta em vidro, de forma anular, com orifício 
centrado e transversal. Cor cinzento esverdeado claro (Munsell 
Gley1:7/1.10Y). Aspeto mate e granuloso, carbonizada. Diâmetro 
da conta: 11,5mm; diâmetro do orifício: 7,3mm; altura: 6,5mm; 
espessura: 3,3mm; peso: 0,6 g.

36 – CHIB16/48. Sector V, Locus T16. C.4B. Fase II. Conta em 
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pedra: 12,8mm; altura da pedra: 5mm; espessura da pedra: 3,5mm; 
peso da pedra: 8,8 g.

46 – CHIB13/3. Sector V, Locus D14. C.2A. Fase IIIB. Pedra 
de anel, em âmbar, de forma oval e secção convexa, de cor ver-
melha amarelada (Munsell 5YR.4/6). Aspeto brilhante. Diâmetro: 
13,8mm; altura: 9,5mm; espessura: 2,5mm; peso: 0,4 g.

Associações de adornos

A estratigrafia de Chibanes permite apurar a reu-
nião de adornos, sobretudo das contas. A análise 
destas associações será feita de acordo com a diacro-
nia do sítio, sendo que apenas para as fases II e IIIB 

Fig. 10 - Anéis e pedra de anel (44 – CHIB13/3, 45 – CHIB13/41, 
46 – CHIB13/3). Desenhos de Teresa Rita Pereira.

Fig. 11 - Anéis e pedra de anel (44 – CHIB13/3, 45 – CHIB13/41, 
46 – CHIB13/3). Fotos de Rosa Nunes.

último quartel do século II e os inícios do século I 
a.C., podendo presumir-se a sua utilização por parte 
de um militar. Corresponde ao tipo 1b da classificação 
de Guiraud, datável de entre o século I a.C. e o século 
seguinte (apud Casal García e Cravinho, 2002, p. 225).

Conhece um paralelo razoável no anel proveniente 
da sepultura 98.11-11A da necrópole da villa de 
Freiria (Cascais), datada dos finais do século I d.C./
inícios do século II d.C. (Cardoso, 2018, p. 160, 174, 
194, fig. 152: nº 5, p. 362, 363, fig. 291: nº 1) ou num 
anel de Conimbriga já sem pedra, datado de entre a 
2ª metade do século II aos finais do século IV d.C. 
(França, 1969, p. 10; Est. I: nº 19). Antecede a asso-
ciação de três contas em vidro, anulares (CHIB13/98, 
CHIB12/652 e CHIB12/653), inscritas na Fase IIIB 
(2º quartel e meados do século I a.C.), o que autoriza 
uma cronologia prolongada para estes elementos de 
adorno até aos meados desta centúria.

Ao anel CHIB13/41 falta boa parte do aro, em ferro, 
que deveria ser circular. Mostra porém uma pedra em 
âmbar (Figs. 10 e 11: nº 45). Provém do Locus R14, um 
ambiente do Edifício B do núcleo residencial do sítio 
e inscreve-se na Fase IIIB. Integrará o mesmo tipo da 
classificação de Guiraud, no caso vertente com um aro 
interior aparentemente circular. Associa-se ao frag-
mento de uma conta esférica oculada proveniente do 
mesmo locus (CHIB13/54), um artefacto cuja cronolo-
gia se encontra estabelecida entre os séculos VIII e IV 
a.C. Há que notar no entanto que a associação de ador-
nos, estratigraficamente recolhidos em momentos de 
utilização sequenciados, autoriza um prolongamento 
da cronologia deste tipo de contas em vidro até aos 
meados do século I a.C.

Do terceiro anel de Chibanes apenas conhecemos 
a respetiva pedra, em âmbar (Figs. 10 e 11: nº 46). 
É proveniente do Locus D14 (parte do Edifício B, do 
núcleo residencial), e inscreve-se na Fase IIIB.

CATÁLOGO

44 – CHIB13/3. Sector II, Torre T7. C.3A. Fase IIIA.Anel em 
liga de cobre, com aro elíptico (tipo 1b da tipologia de Guiraud: 
forma paralelipípeda, contorno elipsoidal do aro; parte frontal 
ou superior ampla e coberta totalmente pela pedra e com amplo 
bordo metálico ao redor desta). Pedra de forma oval e secção con-
vexa, engastada na mesa, em vidro de cor verde-claro (Munsell 
Gley1:6/2.5G). Aspeto da pedra ligeiramente brilhante. Diâmetro 
da pedra: 18,6mm; altura da pedra: 9mm; espessura da pedra: 
1,5mm; peso da pedra: 3,6 g.

45 – CHIB13/41. Sector IV, Locus R14. C.2C. Fase IIIB.Fragmento 
de anel em ferro, com aro aparentemente circular. Pedra circular e 
esférica, engastada na mesa, em âmbar de cor vermelha amarelada 
(Munsell 5YR.4/6). Aspeto ligeiramente brilhante. Diâmetro da 
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podemos identificar verdadeiras reuniões de adornos.
Durante a Fase II, datada de entre os séculos III-II 

a.C., é possível observar a existência de dois conjuntos 
de adornos, localizados na área oriental onde em época 
romana republicana vão existir os edifícios B e C.

O primeiro conjunto, mais numeroso, compõe-se 
de 12 contas, assim distribuídas por matérias-pri-
mas e formas: cinco contas cilíndricas em cornalina 
(Fig. 12: nºs 7 a 11), seis contas anulares em vidro 

azul-cobalto (Fig. 12: nºs 14, 23, 25, 26, 28 e 29) e uma 
conta esférica em vidro (Fig. 12: nº 36). Nenhuma das 
contas em cornalina apresenta sinais de exposição 
ao fogo, ao passo que as contas vítreas se encontram 
nestas condições em dois casos (Fig. 12: nºs 14 e 36), 
ambos provenientes de um mesmo espaço habitacio-
nal (Locus T16) onde se identificaram nas imediações 
de uma estrutura de combustão. No mesmo espaço 
foi identificado o fragmento de alfinete de cabelo com 

Fig. 12 - Associações de adornos na Fase II (1 – CHIB17/272, 6 – CHIB15/727, 7 – CHIB13/15, 8 – CHIB13/16, 9 – CHIB15/733, 
10 – CHIB15/734, 11 – CHIB16/40, 13 – CHIB17/269, 14 – CHIB14/294, 23 – CHIB13/57, 25 – CHIB14/64, 26 – CHIB15/731, 27 – 
CHIB17/71, 28 – CHIB14/60, 29 – CHIB16/23, 36 – CHIB16/48). Desenhos de Teresa Rita Pereira. Fotos de Rosa Nunes.
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quantidade de contas neste espaço são elementos sufi-
cientemente suspeitos para acusar uma produção local 
de contas, durante a Idade do Ferro, numa cronologia 
que rondará a 1ª metade do século II a.C.

cabeça discoide (Fig. 12: nº 6).
Esta reunião de contas, o estado em que se apresen-

tam, a proximidade de duas delas a uma estrutura de 
combustão no Locus T16 e a concentração da maior 

Fig. 13 - Associações de adornos na Fase IIIB (2 – CHIB13/59, 18 – CHIB12/ 653, Sector XIII, 19 – CHIB13/19, 20 – CHIB16/57, 
30 – CHIB17/68, 31 – CHIB13/56, 32 – CHIB12/652, 34 – CHIB17/36, 35 – CHIB17/67, 37 – CHIB12/651, 38 – CHIB13/58, 39 – 
CHIB16/226, 44 – CHIB13/3). Desenhos de Teresa Rita Pereira. 

Sector XIII
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O segundo conjunto, composto apenas por três 
contas, é identificado no exterior do Locus G20, esta-
belecido a partir de uma conta discoide em osso (Fig. 
12: nº 1) e duas contas vítreas anulares azul-cobalto 
(Fig. 12: nºs 13 e 27).

Na Fase IIIB, tardo-republicana, mediada entre o 2º 
quartel e os meados do século I a.C., será a mesma das 
intervenções arqueológicas mas também na zona mais 
ocidental, onde se ergue o fortim, que vamos encon-
trar associações de adornos.

Na Torre T7, é possível apurar um conjunto de 
adornos constituído pelo anel com pedra em vidro 
(Fig. 13: nº 44) e duas contas em vidro – uma esfé-
rica e outra anular, sendo que ambas sofreram ação 
do fogo, tendo a conta esférica sido recolhida junto 
de uma estrutura de combustão localizada junto da 
porta deste espaço, onde estava a conta anular quei-
mada (Fig. 13: nºs 32 e 37).

Um segundo conjunto de adornos pode ser reunido 
na área do Edifício C, com duas contas em vidro (uma 
cilíndrica e uma anular, azuis) no Edifício C1 (Fig. 13: 
nºs 19 e 39) e outras duas contas, anulares azuis-co-
balto no Edifício C2 (Fig. 13: nºs 20 e 34). Na primeira 
subdivisão, ambas as contas mostram sinais evidentes 
de terem estado expostas ao fogo, sendo que a qual-
quer uma delas parece ser impossível imputar uma 
estrutura de combustão nas imediações das recolhas. 
No Edifício C2, nenhuma das contas está queimada.

Bem perto, para Este e numa área exterior, foram 
identificadas duas contas anulares, queimadas, não se 
encontrando associadas a estruturas de combustão 
(Fig. 13: nºs 30 e 35).

Por fim, no Locus T12, um dos mais orientais do 
núcleo residencial tardo-republicano, foram recolhi-
das três contas numa área de circulação: uma discoide 
em osso e duas em vidro azul-cobalto (uma anular, 
fragmentada, e uma esférica) – Fig. 13: nºs 2, 31 e 38.

Discussão

Uma questão que pode ser colocada relativamente 
aos elementos de adorno de Chibanes elaborados 
sobre osso e concha prende-se com uma eventual liga-
ção à infância. Na necrópole de Numância, do século 
II a.C., na sepultura 112, referente a uma criança, 
uma conta em osso em forma de tonelete associa-se a 
uma conta em vidro (Jimeno et al., 2004, p. 231-234). 
Poderemos estender os restantes artefactos de adorno 
em osso e concha de Chibanes a um âmbito infantil? 
O pendente CHIB12/2, pelas dimensões que oferece, 
estaria destinado a ser usado por um adulto, o alfinete 

de cabelo destinar-se-ia mais facilmente a uma cabe-
leira feminina. Sobre as contas e sobre a caixa de 
selagem reciclada enquanto pendente, a resposta à 
questão formulada não é fácil de dar, e apenas com a 
identificação de reais adornos completos poderíamos 
ter certezas sobre quem as usou.

Os artefactos em osso e concha de Chibanes deve-
rão decorrer de uma produção de âmbito local, sobre 
matéria-prima disponível nas proximidades ou no 
próprio sítio. Já outros autores afirmaram uma pro-
dução artesanal, realizada por artesãos ou mesmo 
pelos próprios utilizadores, num processo de fabrico 
relativamente simples de que a maior dificuldade para 
os arqueólogos será a identificação da espécie que ser-
viu de matéria-prima e não tanto a identificação de 
vestígios da matéria-prima em bruto (Pereira 2018, 
p. 189-191). Em Chibanes, este último passo poderia 
auxiliar na confirmação ou infirmação da produção 
dos artefactos em osso e concha que, reconheço, nem 
sempre estará visível no registo arqueológico. Fica 
aqui porém lançado o desafio. De Chibanes conhe-
cemos já a presença da atividade piscatória, através 
de um anzol em liga de cobre e de um peso de rede 
em chumbo, datados entre o século II a.C. e o século I 
d.C. e decorrentes das recolhas de Marques da Costa 
(Pimenta et al., 2019, p. 70 – fig. 11: nºs 82 e 83; 71). 

No que respeita a questões de índole cronológica, os 
dados de Chibanes demonstram que os adornos ela-
borados sobre matéria orgânica de origem animal se 
enquadram numa perspetiva de longue durée, se não 
esquecermos os botões de perfuração em V, em mar-
fim ou em osso que acompanhavam os inumados nos 
pré-históricos hipogeus da Quinta do Anjo (Soares, 
2000; Tavares da Silva e Soares, 2014, p. 168).

O mesmo tipo de repto lançado para a procura dos 
vestígios de matéria-prima animal em bruto poderia 
estender-se relativamente aos artefactos elaborados 
sobre matérias-primas líticas (exceção feita à corna-
lina), no caso vertente, o âmbar. 

Os anéis de Chibanes são relativamente simples e as 
respetivas pedras não ostentam gravações que cara-
terizam a glíptica que predomina nos estudos sobre 
estes artefactos, em território atualmente português e 
noutras áreas (e.g. Cardozo, 1962; López de la Orden, 
1990; Casal García e Cravinho,2002; Cravinho 2009, 
2014), o que dificulta sobremaneira a busca de para-
lelos. Para esta situação também concorre o estado de 
conservação das peças de Chibanes. No entanto, a sua 
divulgação e a sua integração cronológica assegurada 
pela estratigrafia permitirão inspirar o iniciar da senda 
da investigação deste tipo de artefactos, sobretudo se, 
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e quando possível, em contextos coevos de outros 
locais do território atualmente português.

Os estudos sobre glíptica mencionam a utilização 
muito frequente da cornalina nas pedras dos anéis, seja 
na atual Andaluzia e para cronologias pré-romanas e 
romanas (López de la Orden, 1990, p. 34, 44, 93), seja 
em território atualmente português (Cravinho, 2000, 
p. 103; Casal García e Cravinho, 2002, p. 224). Em 
Chibanes, dois dos três anéis existentes têm pedras 
de âmbar, o que faz suspeitar que esta matéria-prima 
seria facilmente adquirida pelos artesãos e não revela, 
per se, uma produção local.

Sobre a eventual produção das contas vítreas em 
Chibanes, há que atender a dois aspectos essenciais 
que se refletem da análise destes adornos: a mono-
tonia das formas, com as contas de forma anular a 
representarem 75% do total de contas em vidro, aliado 
à escassa representatividade das contas noutras for-
mas, policromas ou não; e a absoluta uniformidade 
cromática, apenas quebrada pelas aparentes oculações 
ou fios horizontais a branco.

A resposta, se não se encontra apenas nestes aspec-
tos, poderá estar nas condições de identificação dos 
adornos, sendo que das 32 contas vítreas de Chibanes, 
15 foram encontradas alteradas pela ação do fogo, o 
que corresponde a 46,87% destes elementos de adorno 
identificados nestas condições. Esta observação pode 
estar a mostrar uma efetiva produção local, ou esta-
remos perante situações decorrentes do descarte dos 
objetos sobre estruturas de combustão? Uma delas pro-
videnciará parte da resposta: a conta nº 17 (Fig. 7) foi 
identificada sobre uma lareira da ocupação da Idade do 
Ferro e não apresenta sinais fortes de eventuais defeitos 
de fabrico, estando apenas ligeiramente queimada.

Parece ser possível afirmar que, a existir uma pro-
dução local de contas em vidro, ela se possa imputar a 
ambas cronologias, já que no pacote estratigráfico de 
época romana vamos encontrar contas com defeitos 
de fabrico (nº40) ou deformações escorificadas (nº 43), 
curiosamente e sem coincidências, provenientes do 
Edifício B, mais concretamente dos loci R14 e A11, e 
ambas policromas e, da Idade do Ferro, na área do Locus 
T16 (na área do mesmo compartimento tardo-republi-
cano), uma conta anular (nº 14) e uma conta esférica 
(nº 36) muito alteradas pelo fogo (Figs. 7 e 12).

Este exercício, de natureza topográfica, e elaborado 
a olho nu sobre os exemplares em apreço, parece ir ao 
encontro de uma área de cariz habitacional na qual, 
desde o século III a.C. e até aos meados do século II 
a.C. se fabricaram, de modo artesanal, contas vítreas. 
Haveria que procurar, através de análises de teor 

químico, a confirmação ou infirmação desta hipótese, 
por agora meramente teórica.

Contra esta hipótese (ou talvez não) concorre o 
mesmo tipo de análise relativamente a outros espa-
ços de Chibanes: em estratigrafia da primeira fase da 
ocupação tardo-republicana, na Torre T7, das quatro 
contas vítreas, três encontram-se alteradas pela ação 
do fogo; o mesmo sucedendo com duas das quatro con-
tas do Edifício C1 e numa das duas contas do Edifício 
A, mas em nenhuma das contas do Edifício C2 (apenas 
uma conta queimada na área exterior Este deste com-
partimento) ou do Locus T12, ainda mais para oriente. 
Já noutras áreas exteriores (como a Norte do Edifício 
B ou extramuros – no Locus L12), as contas queimadas 
podem ser fruto do descarte de peças pouco chamati-
vas do ponto de vista do adornamento. A estas há que 
acrescentar a descrição de Marques da Costa da conta 
figurada sob o nº 509 (Costa, 1910, Est. VI), a mesma 
que figura sob o nº 57 do estudo recente da coleção 
patente no Museu Nacional de Arqueologia (Pimenta 
et al., 2019, p. 67 – fig. 10: nº 57; 68): “ (…) granular, 

pouco homogénea, quasi opaca (…) ” (Costa, 1910, p. 68), 
o que sugere, igualmente, uma conta que sofreu a ação 
do fogo, recolhida em parte incerta do sítio e possivel-
mente rejeitada.

Chibanes junta-se assim a sítios como Porto do 
Sabugueiro (Salvaterra de Magos) e Cabeça de 
Vaiamonte (Monforte), ambos com datações par-
cialmente coevas e todos com provas da existência de 
uma produção local de contas em vidro, situação que 
não é despicienda no enriquecimento desta temática, 
sobretudo quando se observa um enfoque cronoló-
gico dos séculos II e I a.C.

Outro aspeto interessante decorre da distribuição 
equitativa, por entre as duas grandes fases que aqui 
nos ocupam, da predominância, em Chibanes, de con-
tas em vidro de forma anular e de cor azul-cobalto: 
10 contas oriundas de contextos da Fase II (séculos 
III-II a.C.), três da Fase IIIA (entre os finais do século 
II e os inícios do século I a.C.) e 11 da Fase IIIB (2º 
quartel e meados do século I a.C.). Este dado poderá 
ser indicativo, mais do que de uma preferência por 
uma determinada forma de conta, de uma tendência 
na produção de contas em vidro azul a partir do século 
III a.C. e até aos meados do século I a.C.

Esta observação poderá ajudar, eventualmente, 
a afinar cronologias de outros locais sem coorde-
nadas estratigráficas, como são os casos de Porto 
do Sabugueiro (Salvaterra de Magos) ou Cabeça de 
Vaiamonte (Monforte), onde as contas anulares nes-
tes tons são abundantes: 72 contas no primeiro sítio 
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(Arruda et al., 2016, p. 88-89) e um número ainda por 
determinar no povoado fortificado alto-alentejano 
(Fabião, 2001, p. 203), mas que chegará seguramente 
às centenas.

Neste último sítio e em Chibanes, onde a presença 
militar romana é importante, há que equacionar a 
possibilidade da existência de um mercado de con-
tas de colar, isto é, da eventual satisfação, mediante 
um fabrico artesanal e local, da procura de contas em 
vidro azul e de forma anular. Por outras palavras, de 
contingentes militares romanos que, por mão pró-
pria ou localmente servidos, usavam mais ou menos 
ostensivamente, colares (ou outros adornos) compos-
tos de muitas contas desta forma e desta cor.

A produção local, em Cabeça de Vaiamonte, de con-
tas vítreas monocromas, já foi referida como muito 
provável (Fabião, 2001, p. 202), contrapondo-se às 
contas oculadas, porventura adquiridas desde fora do 
povoado fortificado (Estrela, 2019, p. 210). Em Porto 
do Sabugueiro, uma situação similar foi já referida 
(Arruda et al., 2016, p. 94) e a produção local destes 
objetos no sítio ribatejano da bacia do Tejo configura 
o que já apelidei como uma prova mais da atlantização 
do Mediterrâneo (Estrela, 2019, p. 210).

Em Chibanes, estaremos perante o mesmo cená-
rio, colocando o sítio num panorama de diminuição 
gradual das importações de contas de colar em vidro, 
resguardada pela produção de âmbito local/regional, 
em plena região interestuarina. Entre o Tejo e o Sado, 
Chibanes configura uma entrada do Mediterrâneo, 
como é fácil de ver num sítio inscrito numa área 
onde os estímulos orientais se notam desde tempos 
mais antigos. Julgo, para além disso, como muito 
provável a produção local de contas policromas, com 
o exemplar CHIB15/119 a ser eloquente a este res-
peito, já que revela evidentes sinais de deformação e 
um fabrico inacabado. E haverá ainda que procurar 
a eventual associação, nos contextos de recolha das 
contas em vidro, de ferramentas metálicas usadas no 
fabrico de contas.

Acerca da cornalina, já foi colocada a hipótese da 
existência de um certo dinamismo na difusão desta 
matéria-prima exótica para sítios tão interiores como 
Garvão e Mesas do Castelinho, a partir do século III 
a.C. Este dinamismo prolongar-se-á até ao século 
I a.C., atendendo aos contextos de recolha daquele 
povoado e ao peso que algumas contas desta matéria-
-prima detêm em contextos de utilização do século II 
a.C., o que poderá sinalizar uma difusão relacionada 
com a presença de tropas romanas na região (Estrela 
2019, p. 200). A esta suposição para estes dois sítios 

baixo-alentejanos, há agora que acrescentar situação 
similar para Cabeça de Vaiamonte (Monforte).

Para Chibanes, a suposição ganha forma de certeza, 
dada a presença das cinco contas cilíndricas de corna-
lina em espaços da ocupação de época romana onde as 
contas de vidro estão presentes, e de outras três contas 
descontextualizadas estratigraficamente e de cronolo-
gia incerta.

Aqui, porém, e ao mesmo tempo que se incremen-
tam as produções locais/regionais de contas em vidro, 
por outro lado assiste-se à manutenção da aquisição 
de contas em cornalina. Os dados de cronologias mais 
antigas, dos séculos VI e V a.C., da gruta-santuário da 
Lapa da Cova (Sesimbra), com abundantes contas em 
cornalina, demonstram, no que respeita à área onde 
se insere Chibanes, esta mesma continuidade: uma 
tendência linear na aquisição, por via marítima, desta 
matéria-prima.

E, atendendo aos contextos de recolha das contas 
em cornalina, é caso para afinar a respetiva datação, 
da 2ª metade do século II a.C., o que resulta bastante 
interessante no momento de tentar datar os inícios da 
produção artesanal de contas em vidro.

Conclusão

Preencher o vazio da investigação, da mesma forma 
que os adornos ocupavam dedos, colos ou peças de 
vestuário ou sustinham cabeleiras, são estes os prin-
cipais contributos do presente estudo.

As contas em vidro de Chibanes, os menos frequen-
tes anéis ou as contas e pendentes em matérias-primas 
líticas ou de origem animal, e o alfinete de cabelo, vêm 
ocupar o devido lugar no que respeita aos conheci-
mentos deste tipo de adornos, e não só para a região 
onde o sítio se integra.

Conformando um conjunto de objetos aparente-
mente sem fins utilitários, os elementos de adorno de 
Chibanes são, afinal, bastante proveitosos. O registo 
estratigráfico permite apurar situações isoladas ou de 
reunião de elementos de adorno, datações (particular-
mente pertinentes no que respeita às contas de colar 
em vidro e em cornalina), afinar ritmos e tendências 
de formas e cores de adornos, entre os momentos 
terminais da Idade do Ferro e os meados do século 
I a.C., época conturbada da conquista do território. 
A componente descritiva, visível na leitura do catá-
logo, fornece informação pertinente para estabelecer 
semelhanças e diferenças relativamente a adornos de 
outros locais.

Por si, os adornos atenuam de algum modo o 
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alvoroço e mostram o azul do mar ao fundo, a cor-
nalina, o âmbar e o osso, o vermelho, o amarelo e o 
branco dos campos, num quadro um tanto ou quanto 
impressionista que, ainda assim, permite colorir eta-
pas ainda pouco visíveis na investigação arqueológica.
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Cultura material e sociedade: as conclusões 
possíveis

Estratigrafia e Cronologia

Partimos para o projecto Chibanes tendo por base 
o legado de A.I.Marques da Costa (1910), pelo que 
a nossa prioridade se centrou na interpretação da 
estratigrafia, que não havia sido detectada por aquele 
arqueólogo, e na análise de pormenor das variações 
laterais da mesma, o que permitiu reconstituir a crono-
logia relativa, ou seja, a evolução e as dinâmicas sociais 
da ocupação humana do sítio, no tempo e no espaço. O 
presente volume é dedicado à sequência estratigráfica 
depositada sobre um estrato de paleossolo, formado 
durante o longo abandono que mediou entre a Idade 
do Bronze antigo e o final da Idade do Ferro. Sobre esse 
paleossolo formaram-se camadas de origem antrópica 
durante um lapso de tempo que engloba o século III e 
poderá ter chegado a ca. 40 a.C. de acordo com a tipo-
logia da cultura material com pertinência cronológica, 
sem esquecer a consulta de algumas fontes escritas, de 
autores greco-latinos1, mesmo que por vezes contradi-
tórias, pois podem avivar, sob análise crítica (Gomes e 
Arruda, 2019), as realidades arqueológicas. Não foram 
por agora realizadas datações radiocarbónicas, uma 
vez que os desvios-padrão não permitiriam um con-
trolo da dimensão temporal tão desagregada quanto a 
proporcionada pela datação histórica fornecida pelos 
artefactos. No entanto, pretendemos vir a realizar um 
programa de análises radiométricas e isotópicas mais 
dirigido para aspectos paleoambientais e paleoeconó-
micos. No momento de realizar uma síntese sobre os 
castros sidérico e romano republicano de Chibanes a 
narrativa seguirá um alinhamento cronológico.

Fortificação do final da Idade 
do Ferro (Fase Chibanes II)

Como já referimos na Introdução à presente mono-
grafia, a informação disponível sobre esta fase de 
ocupação é relativamente diminuta, não só porque a 
área escavada foi reduzida, mas também porque a sua 
duração terá sido curta. Os dados disponíveis, sobre-
tudo pela ausência, ou quase, de produções cerâmicas 
características da II Idade do Ferro, como cerâmica 
ática, tipo Kuass ou ânforas Mañá-Pascual A4, acon-
selham a situar a data de fundação do castro no final 
da Idade do Ferro, durante o século III a.C., prolon-
gando-se até à chegada de tropas romanas, muito 
provavelmente no final do século II a.C., hipótese que 
só o aprofundamento do estudo poderá vir ou não a 
comprovar, pois estabelecer cronologias com base em 
ausências não é metodologia muito fiável. 

A economia desta comunidade assentou na agro-
-pastorícia, com a presença maioritária de gado 
ovicaprino, seguido pelo suíno e bovino; a pesca, 
o marisqueio e a caça detiveram papel claramente 
secundário (cf. Cap.VI), o que poderá ser explicado 
por mobilidade reduzida, território económico res-
trito, padrão de dieta culturalmente condicionado ou 
pelo conjunto dos factores aduzidos. 

As trocas comerciais e a aquisição de produtos ali-
mentares foram sobretudo de escala local/regional 
(cf. Caps. XIII-XIV) como se pode observar (Quadro 
1) através da boa representação de ânforas de tradição 
ibero-púnica e fabrico Tejo/Sado (Quadro 1, ca. 28%); 
o mesmo se aplica à cerâmica comum de armazenagem 

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 379-398

Joaquina Soares*
Carlos Tavares da Silva*

* MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal | AMRS - Associação de Municípios da Região de Setúbal | 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – UNIARQ. 

1 - O processo da conquista da Península Ibérica pela potência hegemónica e fortemente militarizada de Roma começou com a Segunda 
Guerra Púnica (218 – 201 a.C.) e estendeu-se até ao último quartel do século I a.C., consolidando-se nos primeiros anos do século I d.C.. 
Uma das obras que melhor reflecte a expansão do poder romano na Ibéria é a Geografia de Estrabão, no seu livro III. Autor contempo-
râneo de Augusto e admirador dos feitos romanos, muito embora de cultura grega minorasiática, não será propriamente imparcial; em 
obra que pretendeu abarcar a oikoumene, relata as suas próprias experiências e ainda informação recolhida em Homero (sécs. X-IX a.C.), 
Posidónio (c. 135 – 51 a.C.), Políbio (c. 200 – 118 a.C) e Júlio César (100 – 44 a.C.). Igualmente importantes para este período foram a 
História de Roma de Tito Lívio (59 a.C. – 17 d.C.) e a obra de Apiano (95 d.C. – 165 d.C.). Cf. Silva, 2013.

XX

Pág. anterior: Chibanes, 2012. Joaquina Soares, directora das escavações, e Catarina Meira, aluna de Arqueologia da FCSH da Universidade 
Nova, analisam a estratigrafia do Locus P7.
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(8,7%) e de cozinha/mesa (45,4%), exclusivamente 
de fabrico local/regional. A cerâmica manual detém 
cerca de 12,6% no universo da totalidade de artefactos 
cerâmicos, e sobe para 27,7% na amostra de cerâmica 
comum de cozinha/mesa de fabrico local/regional, o 
que tem sido considerado um bom indicador de con-
textos pré-romanos (Berrocal Rangel, 1992, p. 105). 
A elevada frequência relativa de cerâmica cinzenta de 
mesa (ca. 12,6%) constitui um dos melhores indicado-
res da ligação de Chibanes à tradição oleira da região 
de Lisboa, onde a cerâmica cinzenta, produzida desde 

a Idade do Bronze final, atravessou toda a Idade do 
Ferro (Sousa, 2021), com capacidade de renovação e 
manutenção da sua popularidade, mesmo em casais dis-
persos pelo espaço rural (Cardoso e Tavares da Silva, 
2012). Este tipo de fabrico subsistirá durante o Período 
Romano Republicano, mesmo em competição com a 
sofisticada cerâmica de mesa de verniz negro itálico.

A cerâmica pintada de tradição ibero-turdetana 
encontra-se presente (4,35%), mas a decoração limi-
ta-se a motivos geométricos simples e monocromos, 
de tonalidade avermelhada: filetes ou bandas paralelas, 
por vezes sublinhando o bordo, menos frequentemente 
abrangendo também o bojo, e mais raramente organi-
zadas de forma concêntrica ou em padrões cruzados (cf. 
Cap. XIII). Se a pouca expressão de decoração parece 
ser um indicador de momentos tardios da Idade do 
Ferro, o carácter monocromo dessa pintura aponta no 
mesmo sentido (Rodríguez Díaz, 1991, p. 57). 

A cerâmica estampilhada, embora somente com 1,9% 
no universo da totalidade dos artefactos cerâmicos, é, 
quiçá, a componente cultural de âmbito mais conti-
nental (Berrocal-Rangel, 1989, 1990). No entanto, 
esta cerâmica, no final da Idade do Ferro, atinge o lito-
ral, por exemplo nos povoados de altura de Pedra da 
Atalaia (Tavares da Silva, 1978) e Miróbriga (Soares 
e Tavares da Silva, 1979; Horta da Silva e Mendonça, 
1979), ambos no concelho de Santiago do Cacém, e 
no santuário rupestre da Lapa do Fumo, em Sesimbra 
(Arruda e Cardoso, 2013). Porém, é no depósito votivo 
de Garvão (Beirão et al., 1985), onde a cerâmica estam-
pilhada se entrosa com a matriz cultural mediterrânea, 
quer de filiação meridional gaditana, quer de tradição 
helenística levantina, que melhor se aprecia a miscige-
nação cultural e o sincretismo religioso ocorridos no 
Sudoeste português durante o século III a.C. 

Com uma frequência relativa ligeiramente inferior à 
da cerâmica estampilhada, surgiram algumas ânforas de 
importação (T-8.1.1.2. - Tiñosa; T-8.2.1.1. - Carmona) 
(ca. 1,44%) que indicam interacções com a baía gaditana 
(Sáez Romero, 2018; cf. Cap. XIV), provavelmente por 
via marítima, não sendo no entanto improvável que 
logo a partir da primeira metade do século II a.C., face 
à situação instável em que a Hispânia se encontrava, o 
comércio gaditano tivesse intensificado a utilização do 
Guadiana como via alternativa sazonal e/ou paralela à 
marítima, sendo esta mais insegura e menos vocacio-
nada para mercados de curta/média distância, como o 
Alentejo e a Extremadura espanhola. Uma moeda de 
Myrtilis (CHIB 01/2442), embora descontextualizada, 
pode apoiar esta hipótese (cf. Cap. XVIII). Outros 
autores têm defendido a dinamização desta via fluvial 

Quadro 1 - Chibanes. Artefactos cerâmicos. Fase II.

Idade do Ferro - Fase II NMI %

Cerâmica comum de cozinha e de mesa de 

fabrico local/regional

94 45,41%

ao torno 64 30,92%
manual/ torno lento 26 12,56%
cozinha/mesa pintada 4 1,93%
Cerâmica comum de armazenagem de 

fabrico local/ regional

18 8,70%

armazenagem lisa 9 4,35%
estampilhada 4 1,93%
armazenagem pintada 5 2,42%
Cerâmica de armazenagem cinzenta 2 0,96%

Cerâmica fina de mesa cinzenta 26 12,56%

Cerâmica industrial 6 2,90%

cossoiros 6 2,90%
Ânforas 61 29,47%

fabrico local/regional 58 28,02%
ânforas tradição ibero-púnica - fabrico Tejo/

Sado

58 28,02%

importadas 3 1,44%
ânfora Carmona - Ulterior/ Bética Costa 

Sudoeste

1 0,48%

ânfora Tiñosa - Ulterior/ Bética Costa Sudoeste 1 0,48%
ânfora Mañá C2b - Ulterior/ Costa Sudoeste 1 0,48%

TOTAL 207 100,00%
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sobretudo a partir do século II a.C. (Sousa, Arruda e 
Pereira, 2020). As emissões monetárias de Mértola, 
tal como as de Beuipo, estas últimas bem representadas 
em Chibanes, são em si mesmas indicadores da pros-
peridade económica e cultural das cidades portuárias 
do Guadiana e do Sado, mas são também expressão da 
sua submissão a Roma, muito embora possa a mesma 
ter sido negociada. A colonização romana da Ulterior 
e especialmente do Sudoeste só podem ser entendidas 
no âmbito da intermediação comercial e cultural de 
Cádiz na economia da fachada atlântica, que mesmo 
durante o pleno domínio romano actuará como placa 
giratória entre Roma e as regiões mais ocidentais da 
Península Ibérica.

O emergente imperialismo romano, assente no 
modo de produção esclavagista, foi-se expandindo 
(exploração de terra, trabalho e capital financeiro) 
através de alianças com as elites oligárquicas locais/
regionais (González Román, 2002, 2010; Muñiz 
Coello, 1994; Padilla Monge, 2006). Roma foi 
impondo a sua hegemonia político-militar aos ter-
ritórios nativos, enquanto “estados clientelares”, 
promovendo a cunhagem monetária nas principais 
cidades indígenas, com o objectivo prioritário de 
pagamento de tributos e serviços ao estado romano 
(Dietler, 2010; López Castro, 1995, 2007).

Os artefactos metálicos dos níveis sidéricos não 
disponibilizaram informação concludente em termos 
cronológicos (cf. Cap. XVII); no entanto, devemos 
assinalar a presença de armas (conto de lança de ferro, 
CHIB 16/1443), uma peça de arreio equestre (CHIB 
13/35), a presença de acessórios de indumentária, 
como fíbulas de tipo anular hispânico.

A população sidérica que se estabeleceu em Chibanes 
construiu ex novo uma fortificação que representa 
um extraordinário investimento para a dimensão do 
povoado, apenas com cerca de 1 ha, e que expressi-
vamente mostra como o factor insegurança pesou 
definitivamente na projecção de futuro desenhada por 
esse grupo (cf. Cap. III). O povoado foi rodeado pelo 
menos por uma linha de muralhas, arciforme, refor-
çada por bastiões e torres de planta semicircular, no 
quadrante norte, e entrosada com o talude natural, 
abrupto, da costeira, competente para defender o qua-
drante sul. Se a fortificação possui um característico 
plano orgânico ancestral, bem adaptado à topogra-
fia, a urbanização do espaço intramuros orientada 
pela muralha, à qual se adossaram compartimentos 
rectangulares, corresponde a modelos meridionais 
de filiação claramente sidérica mediterrânea. Esses 
edifícios, cujas bases são de alvenaria de blocos de 

calcarenito não aparelhados ligados por argila, teriam 
as paredes construídas em altura por adobes e/ou taipa 
e a cobertura seria de materiais perecíveis. A técnica 
mista de embasamento em pedra e parte superior em 
terra, muito característica do Mediterrâneo, permite 
isolar os edifícios da humidade ascendente por capila-
ridade e aligeirar a estrutura, com grande economia de 
meios. As habitações possuiam lareiras planas, assentes 
nos pisos de argila compactada, com planta circular e 
estruturadas por fragmentos de grandes recipientes de 
cerâmica intercalados por capas de argila. As portas, de 
madeira, seriam encerradas com fechadura, conforme 
indicado pelo aparecimento de chave de ferro mono-
dental (CHIB 96/1305, cf. Cap. XVII).

Quais seriam os inimigos reais ou potenciais que 
motivaram a fortificação de Chibanes? A ameaça 
romana seria já perceptível? Ou procuraria a comu-
nidade de Chibanes responder à conflitualidade 
intertribal indígena, de sociedades complexas e muito 
desiguais (Crespo, 1997; Quesada Sanz, 2003)? Estaria 
o castro a defender somente o grupo residente, ou 
uma população dispersa em pequenas aldeias e quintas 
rurais pela mesopotâmia entre Tejo e Sado? Da rede 
de povoamento em que se integrou muito pouco sabe-
mos, como mostra a escassez de pontos minimamente 
confirmados no mapa da Península de Setúbal (cf. Cap. 
I). O Tejo teria funcionado como via de interacção ou, 
pelo contrário, como fronteira geopolítica? 

Estrabão refere que entre o Guadiana e o rio Tejo 
(a fronteira setentrional da Turdetânia) se encontra-
vam alguns Lusitanos e Celtas (cf. Berrocal Rangel, 
1992 e Alarcão, 1992), que os Romanos se instalaram 
na proximidade da margem do segundo rio, fora da 
Turdetânia. Na Lusitânia, região a norte do Tejo que 
possui como fronteiras o oceano, a oeste, e a Celibéria 
a norte e leste (Estrabão 3.3.3), viviam muitas tribos 
que aquele escritor designa por Lusitanos e descreve 
como beligerantes que resistiram durante muito 
tempo aos Romanos (Estrabão 3.3.6). 

Estrabão (3.3.1) informa ter sido o Tejo o principal 
eixo da movimentação das tropas romanas na campa-
nha militar do noroeste peninsular, contra os Galaicos, 
organizada pelo procônsul Décimo Júnio Bruto, gover-
nador da província romana da Ulterior, em 138 a.C. O 
geógrafo aproveita para enaltecer o papel “civilizador” 
da presença romana quando afirma que por efeito da 
chegada do destacamento de Décimo Júnio Bruto terão 
deixado de ser utilizadas embarcações rudimentares, 
feitas de couro, no transporte fluvial (3.3.7).

Ao descrever o Sul Peninsular, Estrabão admite que 
os habitantes da Turdetânia eram os mais sábios da 



382

Ibéria, pois possuíam alfabeto próprio que lhes permi-
tia escrever a História, criar literatura e leis (Estrabão 
3.1.6). Se Estrabão tinha em elevada consideração os 
turdetanos, valorizando a cultura “civilizadora” fení-
cia de que eram herdeiros, não deixou de sublinhar 
a bondade do modo de vida romano e a adesão dos 
Turdetanos ao mesmo, tornando-se maioritariamente 
latinos (Estrabão 3.2.15). 

Face ao evidente desenvolvimento da Lisboa da 
Idade do Ferro, e dada a sua importância geoestra-
tégia na conexão do mundo mediterrâneo com o 
Atlântico, João Pimenta (2020) admite, com base no 
registo empírico, que o acampamento de Chões de 
Alpompé (Móron) (Kalb e Höck, 1988; Arruda et al., 
2018) e Olisipo, desempenharam um papel importante 
nessa campanha (Fabião, 2014), mas no quadro de 
uma eventual e prévia aliança negociada entre Roma 
e Olisipo, citando a propósito o tratado estabelecido 
em 206 a.C. entre Roma e Gadir (Foedus Gaditanum). 
Na hipótese de ter sido celebrada uma aliança a dedi-

tio com Olisipo é possível que, na margem oposta, a 
população sidérica do Castro de Chibanes tivesse 
continuado a sua normal existência? À margem da 
chegada das tropas romanas à foz do Tejo, mas rece-
bendo aportações culturais?

A complexidade da “romanização” e os diferentes rit-
mos de integração das sociedades nativas no domínio 
político romano (cf. Bandelli, 2002; Santos Yanguas 
e Cruz Andreotti, 2012; Reneses, 2016) podem apre-
ciar-se nessa expedição militar de Décimo Júnio Bruto 
(138-136 a.C.) a terras mineiras (estanho e ouro) e 
lendárias (Moret, 2019) do noroeste ibérico, auxiliado 
pela cidade aliada de Gadir (López Castro, 1995, p. 
158), que não deixaria de aproveitar tão promissora 
viagem para a prossecução do seu tradicional comér-
cio marítimo atlântico2, transportando supostamente 
produtos da Ulterior e itálicos, nas cargas da sua frota. 

As estruturas sociais, sistemas de povoamento e 
de poder nativos em toda a região terão continuado 
a vigorar, mesmo quando os Romanos suscitaram ou 
impuseram negociações com o propósito de obten-
ção de tributum (Correia, 2017; Sastre, Ruiz e Plácido, 
1999). Tal foi documentado em Conímbriga, onde as 
entidades gentilitárias nativas e as respectivas estru-
turas fundiárias terão sobrevivido até ao período 
Imperial (Étienne et al., 1976; Correia e De Man, 2010; 

Correia, 2004). Não basta, pois, o aparecimento de 
materiais romanos em determinados contextos para 
afirmar a sua romanização; o inquérito tem de ser mais 
abrangente, tendencialmente holístico, dando visibili-
dade às dimensões exógena e endógena neste processo 
de mudança (cf. Nión-Álvarez, Castro e Rivas, 2021).

Se na transição para o séc. II a.C., o Levante e a 
Andaluzia se encontravam sob o domínio polí-
tico de Roma, que criou duas províncias: a norte, a 
Citerior, e a sul, a Ulterior (Roldán e Wulff, 2001), 
porém, no Ocidente Ibérico, a resistência nativista, 
em armas, ao domínio romano, genericamente desig-
nada por guerras lusitanas teve um longo período e 
grande intensidade entre 194 e 133 a.C. (Almagro 
Gorbea e Lorrio, 2004; Apiano, 1937, 1980, 2014; 
Knapp, 1977; Pastor Muñoz, 2006; Sanchez Moreno, 
2002; Tristão, 2013; Tito Lívio, 1993, 1997). Para 
alguns autores, o ano de 154 a.C. foi de tal forma 
significativo que o consideram como marco das cha-
madas “Guerras Lusitanas” (Arruda, 1993; Fernández 
Uriel,  2006). A partir do faseamento apresentado por 
Leandro Tristão (2013), teríamos para o período de 
194-155 a.C., e tendo como fonte Tito Lívio, mais de 
36000 baixas do lado dos nativos e de 11000 do lado 
das legiões romanas. Seguindo o mesmo autor, mas 
tendo agora como fonte Apiano, entre 155 e149 a.C., 
período em que há referências a Lusitanos e Vetões 
aliados contra os exércitos de Roma, e em que ocorre 
o massacre de Galba (150 a.C.), foram contabiliza-
das 34700 baixas entre os nativos e 22000 entre os 
romanos. Na 3ª fase do conflito, entre 149 a 137 a.C., 
em que já surgem referências também a Galaicos, 
terão eclodido vários focos de conflitos em toda a 
Península ibérica (García Moreno, 1988). Numância 
cai em 133 a.C. e Viriato terá sido assassinado em 139 
a.C. Seguiram-se outros episódios mais descontínuos 
de resistência das comunidades indígenas ao domínio 
romano relatados em fontes escritas, nomeadamente 
os episódios militares de Caio Mário e Calpúrnio 
Pisão em 114 e 112 a.C., de Júnio Silano e Servílio 
Cepião em 109 a.C., Cornélio Dolabela em 101 a.C. e 
Célio Caldo em 99 a.C. (Tristão, 2013, p. 42). É nesta 
derradeira fase das chamadas Guerras Lusitanas ou 
no seu rescaldo, no último quartel do século II a.C., 
que localizamos a construção da fortificação romano-
-republicana de Chibanes.

2 - Cf a propósito do tema, Imperial, 2017 e Cortez, 1957, que noticiam prováveis naufrágios no paleoestuário do Mondego, com 
ânforas greco-itálicas, Dressel 1A e campaniense A, atribuíveis ao 3º quartel do século II a.C.
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Embora tenham surgido numismas cunhados a partir 
de meados do século II a.C. (cf. Cap. XVIII), o principal 
indicador cronológico para datarmos a ocupação roma-
no-republicana de Chibanes é o conjunto de produções 
de cerâmica de verniz negro itálico, que Vincenzo Sorìa 
(cf. Cap. X) situa no intervalo cronológico de finais do 
século II à primeira metade do século I a.C. Com efeito, 
não se comprovou a existência de pré-campaniense, 
como havia sido proposto, talvez por equívoco, por 
Manuela Delgado (cf. Cap. I) e as ânforas itálicas 
mais precoces associadas à Conquista, greco-itálicas e 
Dressel 1A, são raras (cf. Cap. XIV). Com a informação 
arqueológica concorda a proveniente de fontes literá-
rias (Schulten, 1937; Guerra, 2004). Segundo Amílcar 
Guerra, Chibanes pode corresponder a Caepiana, cor-
relacionável com a acção militar de 109 a.C., do pretor 
Quinto Servílio Cepião filho. 

A muralha da Idade do Ferro é então arrasada com 
aproveitamento da pedra para a nova fortificação; as 
restantes construções pétreas são destruídas, mas pron-
tamente é reedificado o mesmo espaço, com similar 
urbanismo; a população autóctone deverá ter perma-
necido. Segundo que contrato social? Qual o grau de 
submissão? Por capitulação negociada, a deditio, em 
resultado de juramento de fides a Roma? De qualquer 
forma, as evidências arqueológicas apontam no sentido 
da instalação no povoado indígena de um contingente 
militar que o fagocita. 

O povoado de Mesas do Castelinho (Almodôvar) 
recebeu, talvez um pouco antes de Chibanes, entre 
o último terço do século II e os inícios do século I 
a.C., com a chegada de legiões romanas, as primeiras 
cerâmicas de importação itálica, nomeadamente cam-
paniense A e ânforas greco-itálicas, e sofreu alterações 
urbanísticas, com destaque para o desmantelamento 
do sistema defensivo do séc. V-IV a.C. Os seus escava-
dores defendem que a anulação da fortificação sidérica 
terá sido “pactuada”, pois não se associa a evidências de 
violência (Fabião e Guerra, 2010, p. 471-476). Muito 
embora com área tripla da de Chibanes e biografia bem 
diferente, Mesas do Castelinho partilha com Chibanes 
a desactivação do sistema defensivo pré-romano, mas 
nada nos garante terem sido similares os motivos que 
desencadearam tal acção, tanto mais que Chibanes 
recebeu uma nova fortificação, o que parece indicar 
conjuntura mais instável no interflúvio Tejo-Sado, 
do que na bacia do Guadiana. É possível que o porto 
fluvial de Mértola tenha funcionado como base ope-
racional dos exércitos romanos durante o conturbado 
período de guerras com as populações nativas (Alarcão, 
1985). Mesas do Castelinho entra em declínio a partir 

do terceiro quartel do século I a.C., tal como Chibanes, 
mas o seu abandono definitivo só ocorrerá entre fins do 
século I e inícios do século II d.C. 

Fortificação romana republicana 
(Fase Chibanes IIIA)
SISTEMA DEFENSIVO

A construção da fortificação tardo-republicana e 
a sua primeira fase de utilização assinalam uma nova 
ordem social. O sítio adquire vocação claramente mili-
tar, comprovada também pela cultura material móvel. 
Propomos, agora com mais extenso registo empírico, a 
instalação em Chibanes de um núcleo militar activo nos 
finais do século II a.C., como já havíamos formulado 
(Soares et al., 2019), correlacionável com a resposta do 
Poder Romano a tardias sublevações lusitanas na esteira 
da grande rebelião nativista (Arruda, 1993; Arruda et 

al. 2018), podendo, nessa medida, a fortificação de 
Chibanes corresponder a Caepiana (Guerra, 2004).

O povoado manteve a área muralhada preexistente: 
comprimento máximo de 200 m segundo eixo de 
direcção NE-SW e largura máxima de cerca de 50 m, 
tomando como limite a actual linha de escarpa, à época 
bem mais avançada sobre o vale, como evidenciado 
pela ablação de construções desta fase (cf. Cap. III). O 
recinto, murado do lado norte, coroou troço culmi-
nante da Serra do Louro com a cota máxima de cerca 
de 214 m. Os limites nascente e poente do perímetro 
muralhado, correspondentes aos acessos ao castro pela 
linha de festo do relevo monoclinal, sofreram maior 
investimento em arquitectura militar. No extremo oci-
dental foi possível identificar uma porta, defendida por 
torres de planta rectangular. O Fortim Ocidental e a 
Torre Nascente (K16), de estrutura ortogonal e esqui-
nas angulosas, são construções claramente militares; 
defendiam o sítio nos sectores mais vulneráveis, e eram 
ligadas, pelo lado norte, através de muro pouco robusto 
(0,65/0,70 m de largura) que aparentemente só possuía 
a função de delimitar o espaço habitado. Refira-se o 
aparecimento na C.3B da Torre K16 de uma ânfora 
Dressel 1, com a marca C.L.SEX., que tem vindo a ser 
identificada em sítios de carácter militar, e associada a 
provável circuito de abastecimento de vinhos itálicos às 
tropas romanas (cf. Cap. XIV, p. 234). 

O Fortim Ocidental (Soares et al., 2019; cf. Cap. 
III), melhor conhecido que o núcleo defensivo orien-
tal, mostra-se formado por um recinto muralhado 
de planta trapezoidal (R.F. B5) e por duas torres de 
planta rectangular (Torres R19 e T7); sobrepôs-se 
parcialmente à muralha sidérica que lhe serviu de 
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embasamento, amarração e pedreira. Alguns troços da 
fortificação sidérica foram integralmente demolidos 
como o bastião M.XII, para dar lugar à construção do 
recinto H7. Outros foram parcialmente desmontados 
(M.III e M.XIII) com preservação dos alicerces, que 
viriam a ser muito provavelmente reutilizados como 
embasamento de estruturas republicanas. No seu con-
junto, as construções romano-republicanas constituem 
um sistema defensivo organizado em patamares, que 
vencem um desnível de cerca de 10 m a NW. O recinto 
muralhado B5, de planta trapezoidal, possui a área bruta 
de cerca de 110 m2 e adaptou-se à vertente através da 
criação de duas plataformas. Os panos de muralha que 
delimitam este recinto, avançado em cunha para NW, 
são de grande robustez, incluindo blocos ciclópicos, e 
possuem, em geral, 1–1,20 m de espessura. Os vértices 
mais expostos foram reforçados internamente. A esta 
estrutura adossa-se uma torre (R19) de planta sub-rec-
tangular, com cerca de 47 m2 de área bruta, e paredes 
igualmente robustas, que defendia o flanco norte da 
porta ocidental. A sul, a entrada era protegida por uma 
segunda torre (T7) de planta rectangular, limitada 
também por paredes espessas (1,20 m de largura), em 
alvenaria de grandes blocos de calcarenito ligados por 
argila. A porta ocidental de Chibanes ladeada por torres 
simétricas segue a arquitectura dos modelos “clássicos” 
de estabelecimentos militares (Morillo, 2003, figs. 5, 6; 
2006 a, b); a similitude com a planta da porta do caste-

llum do Cerro de las Fuentes de Archivel, em Murcia 
(Brotóns e Murcia, 2008, fig. 4) é flagrante. A pro-
posta de entrada em baioneta, embora com paralelos 
(Olcina, Guilabert e Tendero, 2014, fig. 5), comporta 
ainda muitas incertezas, a que só o prosseguimento da 
escavação poderá vir a responder.

Ao Fortim Ocidental anexa-se uma área edificada, 
presumível aquartelamento, da qual escavámos três 
edifícios contíguos, de planta rectangular (Tavares 
da Silva et al., 2021; cf. Cap. III), adossados ortogo-
nalmente à muralha e com porta para o lado oposto, 
sugerindo a existência de um eixo de circulação apro-
ximadamente paralelo ao muro de encerramento da 
fortificação. O espaço interior no Edifício B, à excep-
ção de um pequeno vestíbulo, é indiviso; o Edifício A 
foi segmentado transversalmente e o Edifício C, lon-
gitudinalmente. O Edifício A encontra-se muito mal 
conservado na metade SE e a sua escavação foi parcial. 

Os desníveis próprios de construção em encosta foram 
resolvidos através de botaréus e escadas interiores em 
materiais perecíveis. O plano urbanístico republicano, 
a planta e orientação dos edifícios parecem não se afas-
tar, nas suas linhas gerais, dos modelos sidéricos. As 
técnicas construtivas e a cobertura dos edifícios são 
igualmente semelhantes às preexistentes. O mesmo se 
aplica aos equipamentos domésticos (lareiras e postes). 
A arquitectura em terra continua muito presente.

Da fortificação do extremo oriental escavámos, no 
que respeita à Fase IIIA, apenas parte da Torre K16 
(cf. Cap. III), de planta rectangular, provavelmente de 
dois pisos, com a largura interna de 4,7 m e de com-
primento indeterminado, conservando-se cerca de 9 m, 
pois o recuo erosivo da escarpa provocou a sua destrui-
ção parcial, tal como ocorreu na Torre T7 (Soares et al., 
2021; cf. Cap. III).

ECONOMIA 

Com a chegada de destacamento militar a Chibanes 
ocorrem, pois, alterações significativas na paisagem 
construída, mas também na economia alimentar e 
na cultura material em geral. No entanto, a dimen-
são indígena nesta nova realidade sociológica pode 
ler-se na manutenção de redes preexistentes de abas-
tecimento de produtos alimentares de carácter local/
regional. As ânforas, 7,6% da totalidade dos artefactos 
cerâmicos (Quadro 2), são constituídas, em mais de 
2/3 (ca. 78%), por exemplares de tipologia pré-romana 
e fabrico Tejo-Sado. Estes resultados confirmam a 
dependência do abastecimento militar de produtos 
locais/regionais, pois só em época imperial o abasteci-
mento militar passará a ter sistematicamente carácter 
estatal (Morillo, 2006c). No Edifício C, Locus D3, Qs. 
D-E/2, C. 3B, surgiu uma ânfora de tradição pré-ro-
mana, tipo Tejo 3, com restos de salga de peixe (ainda 
não estudados, mas provavelmente de sardinha, em 
atenção à dimensão das escamas); no mesmo edifício, 
no Locus G20, sobre o piso 3B (Fase IIIA), encontrou-
-se um derrame de salga de peixe, semelhante ao do 
conteúdo da ânfora referida. 

O estudo genético do gado bovino da Fase IIIA (cf. 
Cap. VII)3 é também elucidativo quanto à origem indí-
gena das principais fontes alimentares consumidas pela 
população de Chibanes entre o final do século II e o 
primeiro quartel do século I a.C. Os estudos da cultura 

3 - O estudo genético (cf. Cap. VII) mostrou que as amostras analisadas continham ADN endógeno, estando presentes os haplogrupos 
Europeu-T3 e o Africano-T1, o qual foi detectado na Península Ibérica desde o Neolítico, não sendo provável que tivesse ocorrido a 
introdução de gado bovino pelas tropas romanas.
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material4 e dos restos faunísticos revelaram uma eco-
nomia de largo espectro, com pesca5 de taxa ósseos e 
cartilagíneos, recolecção de marisco, com destaque para 
a amêijoa (Ruditapes decussatus), caça (Cervus elaphus; 
Oryctolagus cuniculus) e criação de gado. Os mamíferos 
domésticos, principal fonte de proteína animal, estão 
representados por gado bovino, porcino e ovino-ca-
prino, sendo este último o mais abundante (Detry, 
Tavares da Silva e Soares, 2017); a sua lã poderá ter 
sido utilizada para fins têxteis. Atenda-se à presença de 
tesouras de tosquia no Locus T16, Edifício B (cf. Cap. 
XVII). Foi também registada a presença de equídeos 
(Equus sp.), cuja espécie não foi determinada, mas que 
em termos económicos faria sentido tratar-se de cavalo 
doméstico, animal de tiro indispensável em um con-
texto de acesso difícil para outros meios de transporte 
e supostamente de carácter militar. No entanto, estes 
animais só seriam abatidos para alimentação se se aci-
dentassem, ou já muito idosos, e a carne talvez não 
fosse apreciada! Os restos encontrados em Chibanes, 
tal como nos contextos coevos de Monte Molião 
(Lagos), são constituídos quase exclusivamente por 
dentes. Neste último sítio identificaram-se as espé-
cies Equus asinus e Equus caballus no Período Romano 
Republicano, e esta última espécie, também na Idade do 
Ferro (Detry e Arruda, 2013, p. 219).

A elevada frequência relativa de cerâmica comum de 
cozinha/mesa (Quadro 2; 56,95%) é um bom indicador 
do aumento significativo da actividade culinária, facto 
que parece indicar confecção de alimentos em escala 
supra-familiar, para um colectivo, como o suposto 
destacamento militar. A cerâmica manual continua a 
deter peso significativo (13,6%), muito semelhante ao 
que possuia na ocupação pré-romana, o que pode estar 
a indicar a presença de mão-de-obra indígena. 

A fiação e a tecelagem (cf. Cap. XV) encontram-se 
moderadamente representadas (ca. 3% de artefactos 
associados) (Quadro 2); seguem a tradição tecnológica 
sidérica e não se articulam segundo lógica de fileira 
produtiva. Estas características aplicam-se igualmente 
à Fase IIIB. A fiação está documentada na Fase IIIA por 
22 cossoiros, muito dispersos pela área escavada, o que 

4 - A identificação de fragmento de uma colmeia em cerâmica e a 
presença de fragmentos de recipientes de tipo pote-meleiro, ates-
tando a prática de apicultura, provavelmente na envolvente do 
povoado, a qual oferecia, então como hoje, excelentes condições 
naturais para o efeito, dão-nos nota da exploração dos recursos 
silvestres locais segundo lógica de largo espectro.

5 - A pesca ficou também documentada pela presença de pesos de 
rede em cerâmica e em chumbo.

Quadro 2 - Chibanes. Artefactos cerâmicos. Fase IIIA.

Romano-republicano - Fase IIIA NMI %

Cerâmica comum de cozinha e de mesa de 
fabrico local/regional

459 56,95%

ao torno 347 43,05%
manual 110 13,65%
cozinha/mesa pintada 2 0,25%
Cerâmica comum de armazenagem de fabrico 
local/ regional

93 11,54%

lisa 65 8,06%
estampilhada 9 1,12%
pintada 19 2,36%
Cerâmica de cozinha e de mesa de importação 48 5,96%
itálica 20 2,48%
Baixo Guadalquivir 16 1,99%
Área Gaditana 6 0,74%
Costa oriental da Península Ibérica 4 0,50%
Engobe Vermelho Pompeiano 2 0,25%
Cerâmica de armazenagem cinzenta 15 1,86%
Cerâmica fina de mesa cinzenta 55 6,82%
Cerâmica fina de mesa de importação 49 6,08%
cerâmica de verniz negro itálico 25 3,10%
cerâmica de paredes finas 22 2,73%
cerâmica de Kuass 1 0,12%
cerâmica helenística 1 0,12%
Cerâmica industrial 27 3,35%
cossoiros 22 2,73%
pesos de tear 2 0,25%
pesos de rede 1 0,12%
colmeia 1 0,12%
material de construção 1 0,12%
Ânforas 60 7,44%
fabrico local/regional 48 5,95%

tipologia pré-romana - fabrico Tejo/Sado 47 5,83%
Dressel 1 Lusitana 1 0,12%

importadas 12 1,48%
Mañá C2b - Ulterior/ Bética Costa Sudoeste 6 0,74%
Dressel 1 itálica 5 0,62%
Ovóide 1 - Bética/ Vale do Guadalquivir 1 0,12%

TOTAL 806 100,00%
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pode indicar a mobilidade da sua práctica, como tradi-
cionalmente ocorria no meio rural até quase aos nossos 
dias. No território português era possível observar 
mulheres transportando fuso e roca presas no avental 
ou fiando, enquanto pastoreavam gado caprino, quer 
no norte (p. ex. terras beirãs), quer no sul do país (p. ex. 
Vale Figueira, Melides).

 Em Chibanes, atendendo ao reduzido número de 
pesos de tear (total de 3 exemplares na ocupação roma-
no-republicana), e mesmo partindo do princípio que 
poderiam ser utilizados, de forma expedita, outros 
objectos para manter a tensão da urdidura, a tecela-
gem teria carácter residual e claramente doméstico. 
Comparem-se para a totalidade de utilitários de fiação 
e tecelagem inventariados nas Fases IIIA e IIIB o quo-
ciente cossoiro/peso de tear em Chibanes (100/3), com 
o de Monte dos Castelinhos (26/177) (Pimenta, n.p.). A 
tecelagem seria mais viável economicamente em espa-
ços urbanos, no seio de maiores e mais diversificados 
mercados consumidores, como seria o caso de Monte 
dos Castelinhos, 10x superior em área a Chibanes. O 
tímido aparecimento de agulhas de coser em Chibanes 
confirma o trabalho de costura, também de escala 
doméstica. O castro de Chibanes, funcionalmente 
especializado na função militar, estaria já integrado 
em economia fortemente mercantilista, como a 
romana, sendo razoável admitir o aproveitamento de 
mão de obra feminina local na produção de fio e cor-
dame diverso, ao serviço de necessidades quotidianas, 
enquanto os têxteis seriam abastecidos do exterior. 

A par dos elementos de continuidade, surgem mar-
cadores culturais inequívocos das mudanças em curso: 
referimo-nos às ânforas importadas, que representam 
cerca de 21% da totalidade de ânforas, nas quais se 
incluem maioritariamente a forma Mañá C2b, cono-
tada em geral com o transporte de preparados piscícolas 
oriundos do Círculo do Estreito e ânforas Dressel 1 
itálicas, associadas ao transporte de vinho destinado 
ao exército e às oligarquias locais/regionais; destaca-
mos a boa representação de cerâmicas finas de mesa 
de importação (ca. 6%), maioritariamente constituídas 
por peças de verniz negro itálico (ca. 3,1%) e por cerâ-
micas de paredes finas (ca. 2,7%). Como afirmam Pedro 
Angeja e Margarida Arruda (2020, p. 121), os copos de 
paredes finas constituem uma “novidade absoluta”, clara-
mente associada ao ritual de ingestão de vinho itálico.

É provável que a força militar que terá ocupado 

Chibanes fosse em parte constituída por tropas mer-
cenárias auxiliares indígenas6, o que teria facilitado os 
contactos com a população local e, a médio prazo, a 
miscigenação sociocultural. Armas e fíbulas sugerem 
um contingente militar de génese pluricultural. A 
forte componente lateniana dos adornos metálicos (cf. 
Cap. XVII) parece estar representada em Chibanes 
quase exclusivamente em contexto republicano, o 
que nos adverte para a componente sociológica celti-
zante na formação da força militar romana. Por outro 
lado, a componente itálica seria ainda complemen-
tada por outras aportações da grande tradição cultural 
mediterrânea, como sugerem os seguintes clusters de 
cultura material:

-Cerâmica fina de mesa helenística de origem orien-
tal - Península Balcânica e Próximo Oriente - que 
associada a lagynoi de cerâmica comum permite supor 
o consumo local de vinho na tradição helenística (cf. 
Cap. VIII, p. 169);

 -Ponderais de provável sistema métrico indígena de 
tradição fenícia (cf. Cap. XVII).

Por fim, a progressiva monetarização da economia 
(promoção de oficinas monetárias indígenas) (Correia, 
2004; cf. Cap. XVIII) e o aparecimento de expressões 
como o numeral latino X no fundo de ânfora Dressel 
1- (cf. Cap. XIV) e marcas epigráficas quer paleohispâ-
nicas, quer latinas, sobre cerâmica comum de fabrico 
local/regional, sobretudo de armazenagem, mas tam-
bém de cozinha e em cossoiros, realizadas ante-cocción 

e/ou post-cocción (cf. Cap. XVI), deixam perceber a 
abrangente dimensão da romanização, para a qual as 
componentes não itálicas, próprias das populações 
“colonizadas”, deram um contributo decisivo, embora 
muitas vezes menorizado ou encapsulado.

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO ESPAÇO

Procedemos à distribuição horizontal do NMI da 
totalidade dos artefactos pertencentes à Fase IIIA, por 
forma a obter uma aproximação às funções desempe-
nhados nos edifícios A, B e C (Figs. 1-3), que integram 
o chamado aquartelamento, e na Torre T7 (Fig. 4), 
locus caracteristicamente militar do Fortim Ocidental, 
que flanqueava a sul a porta poente.

Em nenhum dos espaços foram encontrados ves-
tígios da prática de moagem, o que permite admitir 
a hipótese do povoado ser abastecido do exterior 
em farinha/pão ou de se encontar essa actividade 

6 - A composição heterogénea destes exércitos pode ser apreciada também nas fontes literárias. Vejam-se, por exemplo, as referên-
cias a servos libertados para recrutamento no exército de Sexto Pompeio (Apiano, Bell. Civ. 2, 103; pseudo-César, Bell. Hisp., 34.2, in 
Quesada Sanz, 2003).
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Fig. 1 - Chibanes. Fase IIIA. Distribuição da cultura material no Edifício A. 

CULTURA MATERIAL NMI %

ARTEFACTOS CERÂMICOS 69 87,3

Ânforas 5 6,3

Produção regional 4 5,1

Tipologia pré-romana 4 5,1

Importação 1 1,3

Mañá C2b 1 1,3

Cerâmica doméstica local/regional 54 68,4

Cerâmica comum 41 51,9

Comum de armazenagem 4 5,1

Comum de cozinha 28 35,4

Comum de mesa 7 8,9

Outros 2 2,5

Comum manual 5 6,3

Armazenagem 2 2,5

Cozinha 3 3,8

Comum pintada 2 2,5

Cozinha 2 2,5

Cinzenta 6 7,6

Cozinha 1 1,3

Mesa 5 6,3

CULTURA MATERIAL NMI %

Cerâmica importada 9 11,4

Verniz negro itálico 3 3,8

Paredes finas 4 5,1

Comum cozinha/mesa 2 2,5

Cerâmica Industrial 1 1,3

Peso de tear 1 1,3

ARTEFACTOS METÁLICOS 9 11,4

Armas e Militaria 1 1,3

Instrumentos diversos 3 3,8

Baixela metálica 1 1,3

Indumentária (fusilhão) 1 1,3

Cinzel 1 1,3

Ponderal 1 1,3

Outros 4 5,1

Escória 1 1,3

Indeterminados 3 3,8

ADORNOS 1 1,3

Conta de pasta vítrea azul 1 1,3

TOTAL 79 100

Estruturas da Fase IIIA

Cerâmica de importação (9 exs.)

Cerâmica doméstica de

produção local/regional  (54 exs.)

Ânforas de produção regional (4 exs.)

Ânforas de importação (1 ex.)

Metais (9 exs.)

Adornos (1 ex.)

Cerâmica industrial (1 ex.)

Verniz negro itálico (3 exs.)
Paredes finas (4 exs.)
Comum de cozinha/mesa (2 exs.)

Armazenagem (6 exs.)
Cozinha (34 exs.)
Mesa (12 exs.)
Outros (2 exs.)

Armas (1 ex.)
Instr. diversos (3 exs.)
Ponderal (1 ex.)
Outros (4 exs.)

Peso de tear (1 ex.)

Tradição pré-romana (4 exs.)

Mañá C2b (1 ex.) Conta de pasta vítrea (1 ex.)

Estruturas de outra cronologia

Entradas



Fig. 2 - Chibanes. Fase IIIA. Distribuição da cultura material no Edifício B. 

CULTURA MATERIAL NMI %

ARTEFACTOS CERÂMICOS 130 85,5

Ânforas 18 11,8

Produção regional 9 5,9

Tipologia pré-romana 9 5,9

Importação 9 5,9

Dressel 1 5 3,3

Mañá C2b 2 1,3

Ovóide 1 2 1,3

Cerâmica doméstica local/regional 91 59,9

Cerâmica comum 70 46,1

Comum de armazenagem 14 9,2

Comum de cozinha 35 23,0

Comum de mesa 18 11,8

Outros 3 2,0

Comum manual 10 6,6

Armazenagem 1 0,7

Cozinha 5 3,3

Indeterminada 4 2,6

Comum pintada 3 2,0

Armazenagem 3 2,0

Cinzenta de mesa 8 5,3

Cerâmica importada 12 7,9

Verniz negro itálico 3 2,0

CULTURA MATERIAL NMI %

Paredes finas 3 2,0

Kuass 1 0,7

Comum cozinha/mesa 5 3,3

Cerâmica Industrial 9 5,9

Cossoiros 8 5,3

Colmeia 1 0,7

ARTEFACTOS METÁLICOS 21 13,8

Armas e Militaria 3 2,0

Instrumentos diversos 7 4,6

Goiva 1 0,7

Cinzel 1 0,7

Tesouras 2 1,3

Foice/Podão 1 0,7

Gancho 1 0,7

Lingote de prata 1 0,7

Ponderal 1 0,7

Outros 10 6,6

Pregos 3 2,0

Escória de ferro 4 2,6

Indeterminados 3 2,0

ADORNOS 1 0,7

Amuleto-adorno 1 0,7

TOTAL 152 100

Estrutura de combustão

Cinzeiro

Cerâmica de lareira

Poial em taipa

Entradas

Ossos humanos desarticulados,
provenientes de enterramentos infantis

Estruturas de outra cronologia

Ânforas de produção regional (9 exs.)

Tradição pré-romana (9 exs.)

Ânforas de importação (9 exs.)

Dressel 1 (5 exs.)
Mañá C2b (2 exs.)
Ovóide do Guadalquivir (2 exs.)

Cerâmica doméstica de

produção local/regional  (91 exs.)

Armazenagem (18 exs.)
Cozinha (40 exs.)
Mesa (26 exs.)
Outros (7 exs.)

Cerâmica de importação (12 exs.)

Verniz negro itálico (3 exs.)
Kuass (1 ex.)
Paredes finas (3 exs.)
Comum de cozinha/mesa (5 exs.)

Metais (21 exs.)

Armas e Militaria (3 exs.)
Instr. diversos (7 exs.)
Ponderal (1 ex.)
Outros (10 exs.)

Adornos (1 ex.)

Amuleto-adorno (1 ex.)

Cerâmica industrial (9 exs.)

Cossoiros (8 exs.)
Colmeia (1 ex.)



Fig. 3 - Chibanes. Fase IIIA. Distribuição da cultura material no Edifício C. 

CULTURA MATERIAL NMI %

ARTEFACTOS CERÂMICOS 127 82,5

Ânforas 15 9,7

Produção regional 9 5,8

Tipologia pré-romana 9 5,8

Importação 6 3,9

Dressel 1 2 1,3

Mañá C2b 4 2,6

Cerâmica doméstica local/regional 90 58,4

Cerâmica comum 68 44,2

Comum de armazenagem 10 6,5

Comum de cozinha 46 29,9

Comum mesa 12 7,8

Comum manual 7 4,5

Cozinha 5 3,2

Mesa 1 0,6

Comum pintada 1 0,6

Mesa 1 0,6

Cinzenta 14 9,1

Cozinha 2 1,3

Mesa 5 3,2

Outros 8 5,2

Cerâmica importada 13 8,4

Verniz negro itálico 2 1,3

Paredes finas 6 3,9

Comum cozinha/mesa 5 3,2

Mesa 1 0,6

Indeterminada 4 2,6

CULTURA MATERIAL NMI %

Cerâmica Industrial 8 5,2

Cossoiros 6 3,9

Peso de tear 1 0,6

Peso de rede 1 0,6

Cerâmica de construção 1 0,6

Imbrex 1 0,6

ARTEFACTOS METÁLICOS 23 14,9

Armas e Militaria 7 4,5

Instrumentos diversos 9 5,8

Agulha 1 0,6

Faca 3 1,9

Fusilhão 1 0,6

Cinzel 1 0,6

Goiva 1 0,6

Enxada 1 0,6

Peso de rede 1 0,6

Outros 7 4,5

Argola 1 0,6

Escória de ferro 1 0,6

Indeterminado 5 3,2

NUMISMAS 2 1,3

Denário P. Porcius Laecus de 110-109 a.C. 1 0,6

Denário M. Sergius Silus de 116-115 a.C. 1 0,6

ADORNOS 2 1,3

Conta de colar de cornalina 1 0,6

Conta de colar de pasta vítea azul 1 0,6

TOTAL 154 100

Estruturas de combustão
Cinzeiro

Cerâmica de lareira

Poial em taipa
Pilar
Sepultura em fossa

Entradas

Ossos humanos desarticulados,
provenientes de enterramentos infantis
Estruturas de outra cronologia

Ânforas de produção regional (9 exs.)

Tradição pré-romana (9 exs.)
Ânfora com restos de peixe

Ânforas de importação (6 exs.)

Dressel 1 (2 exs.)
Mañá C2b (4 exs.)
Cerâmica doméstica de

produção local/regional  (90 exs.)

Armazenagem (10 exs.)
Cozinha (53 exs.)
Mesa (19 exs.)
Outros (8 exs.)
Cerâmica de importação (13 exs.)

Verniz negro itálico (2 exs.)
Paredes finas (6 exs.)
Comum de cozinha/mesa (5 exs.)

Metais (23 exs.)

Armas e Militaria (7 exs.)
Instr. diversos (8 exs.)
Agulha (1 ex.)
Outros (7 exs.)

Cerâmica de construção

Numismas (2 exs.)

Adornos (2 exs.)

Imbrex (1 ex.)

Denários (2 exs.)

Contas (2 exs.)

Cerâmica industrial (8 exs.)

Cossoiros (6 exs.)
Peso de tear (1 ex.)
Peso de rede (1 ex.)



Fig. 4 - Chibanes. Fase IIIA. Distribuição da cultura material na Torre T7. 

* 1 prato de pescado

CULTURA MATERIAL NMI %

ARTEFACTOS CERÂMICOS 65 90,3

Ânforas 13 18,1

Produção regional 5 6,9

Tipologia pré-romana 5 6,9

Importação 8 11,1

Dressel 1 4 5,6

Mañá C2b 3 4,2

Ovóide gaditana (?) 1 1,4

Cerâmica doméstica local/regional 46 63,9

Cerâmica comum 34 47,2

Comum armazenagem 4 5,6

Comum cozinha 18 25,0

Comum mesa 9 12,5

Indeterminada 3 4,2

Comum manual 7 9,7

Armazenagem 1 1,4

Cozinha 6 8,3

Cinzenta 5 6,9

Mesa/cozinha 5 6,9

CULTURA MATERIAL NMI %

Cerâmica importada 5 6,9

Paredes finas 3 4,2

Comum de mesa* 2 2,8

Cerâmica industrial 1 1,4

Cossoiros 1 1,4

ARTEFACTOS METÁLICOS 6 8,3

Armas 2 2,8

Projéctil de funda de chumbo 1 1,4

Lingote de chumbo 1 1,4

Instrumentos diversos 3 4,2

Fíbulas 2 2,8

Espeto 1 1,4

Outros 1 1,4

Escória de ferro 1 1,4

ADORNOS 1 1,4

Anel com cabuchão de vidro 1 1,4

TOTAL 72 100

Estruturas de combustão

Cinzeiro

Cerâmica de lareira

Taipa/adobe

Entradas

Estruturas de outra cronologia

Ânforas de produção regional (5 exs.)

Tradição pré-romana (5 exs.)

Ânforas de importação (8 exs.)

Dressel 1 (4 exs.)
Mañá C2b (3 exs.)
Ovóide gaditana (?) (1 ex.)

Cerâmica doméstica de

produção local/regional  (46 exs.)

Armazenagem (5 exs.)
Cozinha/mesa (41 exs.)

Cerâmica de importação (5 exs.)

Paredes finas (5 exs.)
Comum de cozinha/mesa (2 exs.)

Cerâmica industrial (1 ex.)

Cossoiro (1 ex.)

Metais (6 exs.)

Adornos (1 ex.)

Anel (1 ex.)

Armas e Militaria (2 exs.)
Instr. diversos (3 exs.)
Outros (1 ex.)
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segregada espacialmente em unidade arquitectónica 
ainda não identificada. 

Todos os espaços se mostraram de propósitos múl-
tiplos, com uma densidade artefactual (NMI/m2) de 
2,6 a 3,3 para a generalidade do aquartelamento e de 
3,3 na Torre T7. Como denominador comum regis-
tou-se a presença maioritária de cerâmica doméstica 
de produção local/regional, por vezes claramente 
polarizada por lareiras, mostrando que a preparação/
consumo de alimentos ocorreu em todas as áreas ana-
lisadas, tal como a armazenagem, provavelmente de 
água, um bem precioso e escasso. Todos os edifícios 
analisados possuíam ânforas de tipologia pré-romana, 
fabrico Tejo/Sado e de importação, cerâmica de pare-
des finas, armas/militaria e também adornos. 

A Torre T7 (Fig. 4) distingue-se dos restantes edi-
fícios no que respeita às ânforas de importação, que 
aqui superam (61,5%) as de fabrico regional, com 
predomínio da vinária Dressel 1, bom indicador da 
componente exógena do processo de romanização. 
De um modo geral, este tipo anfórico associa-se às 
estruturas tipicamente militares: lixeira do Fortim 
Ocidental (Locus L12, Torres T7 e K16).

No Edifício C, Locus F17, destacamos o apareci-
mento, entre os utilitários metálicos, de um peso de 
rede de pesca, tubular, em chumbo, tipo de artefacto 
com larga dispersão por outros contextos da jazida, e 
por toda a diacronia, marcando claramente o uso de 
artes de pesca; foram também usados pesos de rede em 
cerâmica comum de corpo bitroncocónico e orifício de 
suspensão axial (Locus D3); o recurso a anzóis encontra-
-se documentado na Fase IIIB, o que não significa que o 
mesmo não tenha ocorrido durante a Fase IIIA. 

Na Torre T7 surgiu na C.2, um projéctil de funda em 
chumbo, e lingote também de chumbo (provavelmente 
para o fabrico local daquele tipo de projéctil), que pode-
mos associar ao momento de destruição e incêndio da 
torre, na interface IIIA/IIIB, a que temos vindo a atri-
buir possível episódio das guerras sertorianas. Raras em 
Chibanes, as glandes plumbeae são muito abundantes em 
Monte dos Castelinhos ou no acampamento militar de 
Alto dos Cacos (Guerra, Pimenta e Sequeira, 2014). Este 
tipo de projéctil foi muito divulgado durante as guerras 
civis; utilizado comummente pelos exércitos romanos 
na Hispânia, nomeadamente pela infantaria ligeira, 
fazia parte do equipamento standard do legionário 
romano (Bernárdez Gómez e Guisado di Monti, 2019).

Exumaram-se apenas dois denários, ambos juntos, no 

edifício C, o que apoia a afirmação de Noé Conejo (cf. 
Cap. XVIII, p. 353), quando admite estarmos perante 
percas não recuperadas de moedas por militares, e não 
propriamente perante uma economia local monetari-
zada, como irá acontecer na fase seguinte.

Se a fiação era uma actividade relativamente móvel, 
podendo ser desempenhada nos intervalos ou em 
simultâneo com outras actividades, até mesmo nos 
momentos de convívio, a tecelagem exigia permanên-
cia; encontra-se claramente sub-representada, nesta 
subfase, apenas com dois pesos de tear provenientes 
dos edifícios A e C; a distância entre os achados pode 
admitir a hipótese de existência de dois teares, sendo 
a tensão da urdidura assegurada por “pesos” expeditos 
não reconhecíveis no registo arqueológico; de qual-
quer forma, dois pesos de tear “formais” não chegam 
para atribuir papel significativo à tecelagem no pro-
grama funcional da área escavada em Chibanes.

Na hipótese de estarmos perante a ocupação deste 
espaço por um destacamento militar, seria possível 
que muitas das tarefas associadas à alimentação, lim-
peza e curadoria do estabelecimento fossem realizadas 
por militares, mas a presença de algumas mulheres 
com vínculos familiares aos mesmos ou com estatuto 
servil é claramente denunciada pelos enterramentos 
infantis em espaço habitacional, identificados nos 
edifícios B e C sob o pavimento das casas (cf. Caps. 
IV e V). Esta evidência comprova a efectiva presença 
de mulheres, mesmo na área de cariz militar. Apiano, 
a propósito da campanha de Júnio Bruto, refere que 
existiam mulheres a combater e a morrer ao lado dos 
homens nas hostes lusitanas e que entre os Brácaros/
Galaicos, as mulheres que eram capturadas suicida-
vam-se e matavam os seus filhos (Apiano, p. 71, apud 
Tristão, 2013, p. 61 e 65), certamente em resultado 
do medo e do ódio que o exército romano inspirava 
às populações do Ocidente Ibérico. 

  
OBJECTOS CONSTRUTORES DE IDENTIDADE. 
UM AMULETO PARA CONTAR UMA HISTÓRIA DE VIDA

Um pendente sobre placa de xisto grafitoso muito 
provavelmente da formação do Paraíso da zona de 
Aljustrel, antiga Vipasca (CHIB13/1)7, não sendo 
propriamente um adorno (cf. Cap. XIX), dotado de 
qualidades físicas e estéticas relativamente padroni-
zadas e socialmente valorizadas, integra-se melhor na 
categoria de amuleto (Vasconcellos, 1885) e, pelo seu 
carácter único e personalizado, criou a possibilidade de 

7 - Informação do Prof. Paulo Emanuel Fonseca, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que muito agradecemos.
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recreação de uma plausível biografia para o seu por-
tador (cf. Thomas, 2021), mau grado a subjectividade 
inerente à leitura dos símbolos. 

De forma trapezoidal e vértices arredondados (Fig. 
5), foi cuidadosamente polido; apresenta perfuração 
bicónica destinada a suspensão. Possui as seguintes 
dimensões: 37 x 18,7 x 5,5 mm; diâmetro máximo 
do orifício: 3,5mm; peso: 0,4gr. Cor cinzenta média 
(Munsell N4). Proveio do Edifício B, Locus T16, C. 
3B, Fase IIIA. Ambas as faces foram gravadas por esti-
lete ou punção metálico de ponta romba. De acordo 
com pormenorizada análise, José Antonio Correa 
Rodríguez (cf. Cap. XVI) admite existirem em ambas 
as faces do pendente caracteres paleohispânicos, mas 
sem valor fonético. 

O carácter único e circunstancial do objecto, de 
execução um pouco naïf, perdido em presumível  
caserna entre finais do século II e primeiro quartel do 
século I a.C., leva-nos a admitir que tenha pertencido 
a militar incorporado no destacamento fundador da 
fortificação romano-republicana. Provavelmente exe-
cutada pelo próprio, a peça possui em uma das faces 
composição dotada de simetria radial, formada por 
representações atribuíveis a armas hasteadas, onde 
se podem reconhecer perfis de pila. Na face oposta, 
parece existir a representação, muito esquemática, 
de pequena embarcação de vela latina, com a apa-
rente incorporação de grafemas ou monogramas que 
adensam o conteúdo simbólico do objecto. A litera-
cia do portador do amuleto é defensável, bem como 
um percurso que teria envolvido um modo terrestre, 
de atravessamento do Alentejo interior, provável 
origem da matéria-prima, durante o qual teria sido 
gravada a face de composição radial. Já em Chibanes, 

poderia ter sido concluída a gravação da face oposta 
do objecto, levando em consideração as duas fases de 
gravação propostas pelo Prof. José Antonio Correa, 
sendo agora o mar de Setúbal e os seus barcos de 
pesca, que se avistam de Chibanes, a principal fonte 
inspiradora. Um outro objecto da cultura material de 
Chibanes (jarro de cerâmica cinzenta com decoração 
brunida) ostenta a representação de duas embarcações 
(Pimenta et al., 2019, fig. 7, nº 28), muito estilizadas; 
a mais completa deixa ver o casco curvo, com proa e 
popa assimétricas, mas muito altas, claramente ade-
quadas à navegação oceânica, requisito anotado por 
Júlio César (Bell. Gall. III, 13, 2) como indispensável 
para fazer face à forte ondulação e tempestades do 
Atlântico. A fragmentação do recipiente cerâmico eli-
minou a área onde estariam representados o mastro 
e o velame. A iconografia náutica do registo arqueo-
lógico de Chibanes conta ainda com a representação 
de uma âncora sobre fragmento de cerâmica comum 
de produção local/regional (CHIB 01/2113), reali-
zada pré-cozedura (cf. Cap. XVI, Fig. 19). Os dados 
de Chibanes, de cronologia tardo-republicana, são 
reveladores da continuidade de uma cultura marítima 
regional de longa tradição proto-histórica. Atenda-se 
às representações de embarcações incisas e coroplás-
ticas provenientes de contextos da Idade do Ferro da 
Quinta do Almaraz, Almada e da Rua dos Correeiros, 
em Lisboa (Arruda, 2019; Pereira e Arruda, 2017). Da 
Quinta do Almaraz proveio uma das mais antigas ou 
mesmo a mais antiga representação de embarcação de 
vela latina de que temos conhecimento (Soares, 2008, 
p. 39): provável barco de pesca, inciso sobre cerâmica 
comum, equipado com espadela, “[...] de proa curva, 

mastro com caimento à vante e vela latina. Esta possui um 

Fig. 5 - Chibanes. Fase IIIA. Pendente sobre placa de xisto (CHIB 13/1). A- No momento da descoberta; B- As duas faces gravadas, com a 
representação de provável embarcação de vela latina e feixe de presumíveis armas hasteadas dispostas radialmente. C- Grafito de pequena 
embarcação de vela latina sobre fragmento de cerâmica comum do povoado da Quinta do Almaraz, Almada, in Soares, 2008, adaptado de 
Barros, 1999. Fotos de Rosa Nunes.
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bordo firme (bordo de ataque), o qual enverga no mastro ou 

em um estai. Devidamente posicionada em aparelho pró-

prio, permite navegar contra o vento (bolinar). 

“Facilmente poderemos imaginar como seria difícil 

navegar na costa ocidental portuguesa apenas com vento 

de popa, sendo, pois, razoável admitir que a vela latina e a 

navegação à bolina possam ter sido descobertas pelas popu-

lações autóctones dos estuários do Tejo e Sado, durante os 

alvores da Idade do Ferro, ou mesmo em período anterior”.

Reorganização e abandono do 
Castro de Chibanes (Fase IIIB).
Participação nas Guerras Civis?

A separação entre as duas fases da ocupação tardo-
-republicana de Chibanes encontra-se documentada 
estratigraficamente (cf. Cap. III) por camada de der-
rubes de adobes/taipa e/ou de blocos sobre o último 
piso da ocupação da Fase IIIA (finais do século II-1º 
quartel do século I a.C.), mais ou menos espessa, pre-
sente na generalidade dos loci escavados. 

No Locus B20 a M.II foi alvo de destruição com 
derrube de blocos que afectou os níveis da Fase IIIA. 
Na remodelação do espaço, o piso (C.2B) da Fase IIIB 
assentou sobre esses derrubes.  No momento de aban-
dono do sítio, a M.II, entretanto reparada, voltou a 
colapsar, mas de forma menos brusca, e os seus blo-
cos, então mais dispersos, integraram a C. 1B (cf. Cap. 
II, fig. 15). 

Imediatamente sobre os derrubes das construções 
da Fase IIIA, realizou-se um programa de reorgani-
zação geral do espaço, mantendo embora estruturas 
e o plano urbanístico anteriores, bem como as téc-
nicas construtivas. A esta fase pertencem duas novas 
construções muito provavelmente de carácter comu-
nitário/público: forno de cozer pão (Sector XXII, 
Compartimento E18, C.2B, cf. Cap. II, Fig. 8) e 
armazéns (horrea), aparentemente de mantimentos/
víveres (Sector XXII, Compartimentos M11 e H10, 
C.2B), parcialmente escavados e em parte destruídos 
pelo recuo erosivo da vertente abrupta virada ao Vale 
dos Barris; conservavam, directamente sobre o piso, 
grandes contentores cerâmicos de armazenagem, 
fragmentados in situ (cf. Cap. III, Fig. 26). A função 
de armazenagem pode ser igualmente lida na com-
posição do conjunto artefactual do Compartimento 
H10 aqui analisado (Quadro 3): a cerâmica doméstica 
de fabrico local/regional, com 72,4%, e as ânforas, 
com 17,2%, perfazem 89,6% da totalidade dos arte-
factos recolhidos. No grupo da cerâmica doméstica, 
os recipientes associáveis à função de armazenagem 
abrangem 76% do mesmo. No que respeita às ânforas, 
dominam as de tipologia pré-romana e fabrico Tejo/

Sado, enquanto as de importação estão representadas 
exclusivamente pelo tipo Mañá C2b, confirmando as 
relações comerciais privilegiadas de Chibanes com 
o sistema económico gaditano, neste caso, prova-
velmente, intermediado por Beuipo/Salacia, como 
indicado pelo espólio numismático. Não deixa de ser 
sintomático o aparecimento de um ponderal, como 
único utensílio metálico deste espaço. 

A reorganização arquitectónica da Fase IIIB mani-
festou-se sobretudo na segmentação das construções 
anteriores, de carácter militar, certamente por pressão 
demográfica e pela maior domesticidade do povoado. 
Porém, na Torre T7, igualmente segmentada nesta 
segunda fase, foi possível perceber, como antes refe-
rido, uma prévia destruição violenta, por incêndio (cf. 
Cap. II, fig. 6). Também, como já indicado, no Locus 
B20, a M.II parece ter sido violentamente destruída 
no final da Fase IIIA. Estas observações levaram-nos a 
selecionar como causa próxima do reordenamento do 
sítio, um episódio destrutivo, rápido, mas abrangente, 
que temos vindo a associar (Soares et al., 2019; Soares 
et al., 2021) às Guerras Sertorianas (82–72 a.C.), tal-
vez a um epifenómeno das mesmas, pois, por agora, 
pouco sabemos sobre a cartografia desse conflito 
bélico e seu verdadeiro impacto à escala da região, ao 
contrário do observado em outras áreas peninsulares 
(Bernárdez Gómez e Guisado di Monti, 2019; Noguera, 
Jordi Principal e Ñaco del Hoyo, 2014; Salinas, 2014). 
O Vale do Tejo terá sido objecto da reorganização 
geopolítica do pós-conflito sertoriano, de que se desta-
cam a fundação ex-nihilo do sítio urbano no Monte dos 
Castelinhos (Vila Franca de Xira) com mais de 10 ha 
(Pimenta, 2015) e o abandono das instalações militares 
de Cáceres el Viejo e de Chões de Alpompé, emergindo 
dois novos sítios de cariz similar: o acampamento mili-
tar de Alto dos Cacos em Almeirim (Guerra, Pimenta 
e Sequeira, 2014) e o Praesidium Iulium, acampamento 

referido por Plínio (4,117; Guerra, 1995), que teria sido 
fundado por César durante o seu pretorado na Ulterior, 
em 60 a.C. ou em 49-44 a.C., na plena guerra civil con-
tra os Pompeios, sítio que daria lugar à colónia romana 
Scallabis Praesidium Iulium (Arruda e Viegas, 2014).

Na área até agora escavada em Chibanes, o abandono, 
anterior ao principado de Augusto está materializado 
pelo colapso das estruturas arquitectónicas, cujos 
blocos pétreos e elementos em terra (taipa e adobes) 
constituiram uma camada subsequentemente sub-
metida a pedogénese (C.1B). Foram recolhidos raros 
fragmentos de materiais romano-imperiais à superfí-
cie da jazida ou mesmo infiltrados na C.1B (Locus P10), 
que indiciam esporádicas revisitações do local, não 
consideradas neste volume (Fase IV). A estratigrafia e 
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CULTURA MATERIAL NMI %

ARTEFACTOS CERÂMICOS 27 93,1

Ânforas 5 17,2

Produção regional 3 10,3

Tipologia pré-romana 3 10,3

Importação 2 6,9

Mañá C2b 2 6,9

Cerâmica doméstica local/regional 21 72,4

Cerâmica comum 15 51,7

Comum de armazenamento 6 20,7

Comum de armazenamento/cozinha 9 31,0

Comum pintada 1 3,4

Armazenamento 1 3,4

Cinzenta 3 10,3

Mesa 3 10,3

Comum manual 2 6,9

Indeterminada 2 6,9

Cerâmica importada 1 3,4

Comum cozinha/mesa 1 3,4

ARTEFACTOS METÁLICOS 2 6,9

Ponderal 1 3,4

Escória de ferro 1 3,4

TOTAL 29 100

Quadro 3 - Chibanes. Fase IIIB. Cultura material do armazém H10 
(Sector XXII).

a cultura material da subfase IIIB de Chibanes permi-
tem por agora situá-la cronologicamente no intervalo 
de ca. 75-40 a.C. 

NOVA CONJUNTURA SOCIOPOLÍTICA

A Fase IIIB de Chibanes parece corresponder a 
dinâmica de crescimento demográfico (expresso na 
arquitectura e no significativo aumento da cultura 
material), bem como a um tempo de relativa estabili-
dade. As construções da primeira fase, designadas por 
aquartelamento, e mesmo o Fortim Ocidental são seg-
mentados, revelando uma apropriação mais doméstica 
dos mesmos, como temos vindo a propor. As armas 
e militaria decrescem em relação à primeira fase, res-
pectivamente com 15,5% e 14% do espólio metálico 
(excluídos os numismas), muito embora não seja possí-
vel afirmar uma total desmilitarização.

 O estudo faunístico (Detry, Tavares da Silva e 
Soares, 2017) revelou a continuação de economia 
de largo espectro, mas agora no âmbito de ocupação 
mais estável e de carácter mais doméstico, que a da 
fase anterior. O gado bovino, associado a ciclos eco-
nómicos e permanências mais longas, encontra-se 

melhor representado; o aumento da caça, a aves e 
especialmente ao coelho (no âmbito da preservação 
das colheitas) parece indicar uma maior proximidade 
e extensão dos campos agrícolas. 

A cultura material apresenta em diversos comparti-
mentos mós manuais giratórias, ausentes na Fase IIIA da 
mesma área. No que concerne aos artefactos cerâmicos 
observa-se (Quadro 4) um claro aumento da cerâmica 
de armazenagem de fabrico local/regional (19,64%); a 
cerâmica fina de mesa de importação regista em relação 
à fase anterior ligeiro aumento (6,89%), manifestado 
pela cerâmica de verniz negro itálico (verifica-se a 
quase exclusividade de produtos calenos na forma 
mais utilizada no território português: páteras do tipo 
Lamboglia 5/7) e de paredes finas; a cerâmica indus-
trial sofre também ligeiro aumento, devido à maior 
percentagem de cossoiros. A cerâmica de iluminação, 
sem registos na primeira fase, surge no inventário da 
Fase IIIB com 8 exs. muito fragmentados, à excepção da 
peça CHIB.13/2, tipo G de Ricci/Dressel 1B (Tavares 
da Silva et al., 2019, p. 236, fig. 22). As ânforas mostram 
relativa estabilidade (7%) face à percentagem detida na 
Fase IIIA, sendo de sublinhar o aumento dos exemplares 
de importação e o alargamento dos mercados abastece-
dores, somando às anteriores áreas geográficas o Norte 
de África (oleária Tripolitana antiga); a maior diferen-
ciação em relação à Fase IIIA observa-se no aumento 
da frequência relativa da forma Mañá C2b. Este tipo 
detém ca. 61% das ânforas importadas, o que mostra 
um claro reforço de integração de Chibanes na esfera 
económica de Gades (López Castro, 1995; Rodríguez 
Ferrer, 1988), e na área de influência de Beuipo-Salacia, 
à época o mais importante centro urbano do Baixo Sado 
(Tavares da Silva, 2011). De referir que os numismas 
de cunhagem hispânica encontrados em Chibanes são, 
até agora, quase exclusivamente daquela oficina mone-
tária. Noé Conejo observa (cf. Cap. XVIII, p. 353) uma 
significativa mudança nesta subfase no que respeita 
à numária, admitindo que os habitantes de Chibanes 
conheciam “las estructuras de una economía monetaria”. 

Após o conflito sertoriano, durante a reorganização 
geopolítica de Pompeio Magno, a região em geral e 
Chibanes, em particular, parecem ter beneficiado de 
um período de relativa paz e estabilidade, como antes 
salientámos, que viria a ser interrompida pela guerra 
civil entre César y Pompeios (49-44 a.C.). 

O povoado é abandonado, em condições por agora 
desconhecidas, tal como o Pedrão (Soares e Tavares da 
Silva, 1973) e provavelmente o Castelo dos Mouros. 
As guerras civis romanas cesarianas, reflexo de san-
grenta luta pelo poder político em Roma, na derradeira 
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Quadro 4 - Chibanes. Artefactos cerâmicos. Fase IIIB.

Romano-republicano - Fase IIIB NMI %

Cerâmica comum de cozinha e de mesa de 
fabrico local/regional

703 52,11%

ao torno 568 42,11%
manual 130 9,64%
pintada 5 0,37%
Cerâmica comum de armazenagem de fabrico 
local/ regional

265 19,64%

lisa 246 18,24%
estampilhada 8 0,59%
pintada 11 0,82%
Cerâmica de cozinha e de mesa de importação 74 5,49%
itálica 23 1,70%
Baixo Guadalquivir 22 1,63%
Área Gaditana 21 1,56%
Costa oriental da Península Ibérica 1 0,07%
Engobe Vermelho Pompeiano 7 0,52%
Cerâmica de armazenagem cinzenta 22 1,63%
Cerâmica fina de mesa cinzenta 36 2,67%
Cerâmica fina de mesa de importação 93 6,89%
cerâmica de verniz negro itálico 47 3,48%
cerâmica de paredes finas 41 3,04%
cerâmica de Kuass 3 0,22%
cerâmica helenística 2 0,15%
Cerâmica industrial 53 3,93%
cossoiros 51 3,78%
pesos de tear 1 0,07%
material de construção 1 0,07%
Cerâmica de iluminação 8 0,59%
Ânforas 95 7,04%
fabrico local/regional 64 4,75%

tipologia pré-romana - fabrico Tejo/Sado 60 4,45%

Dressel 1 - fabrico Tejo/Sado 4 0,30%

importadas 31 2,30%
Dressel 1 - itálica 5 0,37%

Carmona - Ulterior/ Bética Costa Sudoeste 1 0,07%

Mañá C2b - Ulterior/ Bética Costa Sudoeste 19 1,41%

Dressel 1 - Ulterior/ Bética Costa Sudoeste 2 0,15%

Ovóide 1 - Ulterior/ Bética Vale do Guadalquivir 2 0,15%

Tripolitana Antiga - Norte de África 2 0,15%

TOTAL 1349 100,00%

e agonizante fase da República, tiveram na Hispânia o 
teatro das operações bélicas, mobilizando um notável 
contingente de tropas, destruindo recursos materiais e 
população autóctone, nomeadamente na Ulterior, para 
a prossecução de projectos ditatoriais que lhe eram 
verdadeiramente alheios. No rescaldo de vitórias e 
derrotas, sobravam acções de punição ou recompensa. 
Enquanto no Baixo Tejo as movimentações militares 
parecem, tendencialmente, ocorrer na órbita cesariana, 
para indagarmos sobre a sorte de Chibanes, talvez seja 
necessário conhecer melhor o protagonismo de Salacia 
durante o período tardo-republicano, tendo presente 
a duradoura infuência dos Pompeios em Gades, alia-
dos à aristocrática família dos Balbos, bem como a 
ligação umbilical da cidade sadina à metrópole gadi-
tana. Refira-se a poderosa e culta família de Salacia dos 
Cornelii Bocchi de filiação cultural no Círculo de Gadir 
(Almagro-Gorbea, 2011). Consequentemente, Salacia 
(antiga Beuipo), assim nomeada por Sexto Pompeio em 
45-44 a.C. (Grant, 1969, p. 23; Faria, 1999, p. 41-42) 
ou já anteriormente designada dessa forma de acordo 
com o texto de Artemidoro (ca. 110-100 a. C.), que 
localiza na foz do Sado a Torre dos Salakeinoi (Salacini, 
em latim), pertenceria também à facção de Pompeio e 
filhos (Mantas, 1996). O posicionamento de Chibanes, 
por hipótese entre os partidários de Sexto Pompeio, 
explicaria a coincidência entre o abandono do Castro 
e a reactivação do núcleo de povoamento ribeirinho 
e portuário em Caetobriga, nos alvores do Império 
(Soares e Tavares da Silva, 2018; Tavares da Silva e 
Coelho-Soares, 2014).

A partir do triunvirato de 43 a.C., a movimentação 
política de Roma deixa de afectar a Hispania com a 
anterior violência. 

A batalha de Actium consolida o principado de 
Augusto em 31 a.C., marcando o início de uma nova 
era onde não só na guerra, mas sobretudo na diploma-
cia e na propaganda se passaria a jogar a capacidade de 
domínio de tão vasto império8.
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