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ARQUEOLOGIA NO CASTELO DE PENAMACOR – CIMO DE VILA
DA PRÉ-HISTÓRIA AO SÉCULO XIX
Esta exposição integra um conjunto de artefactos recuperados durante as escavações que
tem vindo a decorrer no castelo de Penamacor – Cimo de Vila, nos últimos quatro anos.
Com dois monumentos classificados, a torre de menagem e o pelourinho, este burgo, de
características medievais, tem vindo a ser objecto de um longo processo de requalificação,
no qual se inserem os trabalhos arqueológicos, que começaram no Largo do Castelo, em
2003, na alcáçova, em 2005, e na necrópole existente entre a domus municipalis e a torre
do relógio, sector que já recebeu três campanhas de campo.
O conjunto de peças que integra este evento reflecte os diferentes períodos históricos que
se sucederam neste cabeço granítico, contribuindo para um maior conhecimento do seu
passado mais longínquo, embora muito esteja ainda por realizar, tanto no plano arqueológico
como no levantamento histórico – documental referente a esta fortificação.
Um dos aspectos inovadores resultante das intervenções arqueológicas remete para a
identificação de exemplares cerâmicos e líticos que abrangem uma cronologia que vai
desde o Neolítico final à Idade do Bronze e alguns artefactos de época romana, uns e
outros fora de contexto, mas apontando para uma presença humana no Cimo de Vila
anterior às estruturas edificadas durante o século XIII, as quais destruíram quaisquer
evidências mais recuadas.
O espólio medieval e moderno é indicativo das fases de maior proeminência do monumento,
em tudo associadas ás vicissitudes históricas do reino e aos crescimentos demográfico e
urbanístico; neste contexto integram-se particularmente as inumações efectuadas entre a
muralha do Cimo de Vila e a barbacã, as primeiras provenientes do Real Hospital Militar
de Penamacor, a segunda construída entre os reinados de D. Fernando e D. João I e
patente nos desenhos, de inícios de seiscentos, de Duarte d’Armas.
Os exemplares cerâmicos representam também a mudança de gostos e hábitos, desde os
tempos medievais ao século XVIII; este conjunto integra peças de produção local, a par
de exemplares importados provenientes sobretudo das oficinas de Paterna e Manizes
(Espanha).
Os numismas recuperados acompanham a História da fortificação, tendo sido identificadas
moedas desde a fundação medieval até à república e mesmo uma de cunhagem castelhano
leonesa (Henrique II – 1369-1379), que se integra no contexto das guerras fernandinas.
Completamos o acervo material exposto com peças que reflectem as vivências pessoais,
culturais e económicas das comunidades que habitaram o Cimo de Vila; neste grupo
integram-se algumas jóias, peças de jogo e artefactos ligados a práticas cinegéticas e
militares.
Pretendemos com esta exposição oferecer ao visitante um contacto directo com a História
deste monumento, que, aos poucos se tem vindo a revelar. Nada está concluído, mas os
dados obtidos até agora permitem colocar novas questões sobre o castelo de Penamacor
– Cimo de Vila, para as quais pretendemos procurar respostas sólidas; continuaremos a
trabalhar na prossecução deste objectivo.

Maio de 2007
Silvina Silvério
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Líticos
Machado em pedra polida (PEL3LC3-01) – exemplar praticamente completo
em anfibolito cinzento (2.5Y5/1), com fractura no segmento esquerdo do topo.
Apresenta ambas as faces laterais planas e rudemente afeiçoadas, enquanto as
superfícies superior e inferior se apresentam completamente polidas.
O gume mostra vestígios de desgaste por uso.
Mede 11.2 cm de comprimento, por 6 cm de largura e 4.6 cm de espessura (fig. 1,
nº 1).
Cronologia: Neolítico final – Bronze final
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Machado em pedra polida (PEL5LC3-02) – exemplar fragmentado, em
anfibolito cinzento-escuro (GLEY 1 4/1).
Apresenta fractura completa vertical.
O polimento foi efectuado apenas sobre o gume e a superfície mesial, enquanto
o resto do artefacto se apresenta picotado.
Têm de comprimento 11.7 cm, de largura 6.5 cm e de espessura 2.8 cm (fig. 1, nº
2).
Cronologia: Neolítico final – Bronze final
2

Machado em pedra polida (PEL9C2L-06) – exemplar completo, em anfibolito
cinzento (2.5Y 5/1), mostrando apenas algumas fracturas na extremidade superior.
Apresenta as faces laterais aplanadas e ligeiramente côncavas, enquanto as restantes
superfícies mostram polimento integral. A secção é sub quadrangular.
O gume foi afectado por escassos vestígios de desgaste devido ao uso.
Mede de largura máxima 4 cm e mínima 2.5 cm, com comprimento total de 13.2
cm e 4.6 cm de espessura (fig. 1, nº 3).
Cronologia: Neolítico final – Bronze final
Machado em pedra polida (PEL3LC4-01) – exemplar bastante deteriorado
por desgaste e fracturas.
Mostra polimento sobre a zona do gume, embora com ligeiras falhas por impacto
e, ou utilização.
A secção superior apresenta corte ligeiramente diagonal, enquanto as faces laterais
são praticamente verticais e afeiçoadas com rudeza; ambas as superfícies (superior
e posterior), apresentam picotagem rude, tratando-se se um artefacto destinado
a encabamento quase até à extremidade de percussão.
Têm 8.2 cm de comprimento, por 5.5 cm de largura e 2.8 cm de espessura máxima
(fig. 1, nº 4).
Cronologia: Neolítico final – Bronze final
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Machado de pedra polida (PEL4-C2) – Exemplar inteiro de secção rectangular,
mostra polimento sobre a lâmina enquanto o resto do artefacto apresenta picotagem
irregular.
Mede 7.4 cm de comprimento, 4.3 cm de largura e tem de espessura máxima 2.5
cm (fig. 1, nº 5).
Peso de tear (PEL 13-C1) – Exemplar em granito picotado e afeiçoado, com
perfuração central e ranhura lateral para fixação de suspensão.
Mede 9.5 cm de comprimento, por 7.2 cm de largura e 4.3 cm de espessura; o furo
tem 0.8 cm de diâmetro e a fenda transversal apresenta 5.2 cm de comprimento
por 1.6 de largura máxima (fig. 2)
Cronologia: Neolítico final – Bronze final
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Fig. 1 – Machados em anfibolito
Necrópole de Penamacor
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Peso de rede (PEL5C3) – Exemplar com fractura transversal na secção superior
ao nível de perfuração.
O artefacto foi obtido a partir de afeiçoamento de um seixo polido, apresentando
forma oval achatada; mede 4.8 cm de comprimento, 2.6 cm de largura e 0.5 cm de
espessura.
O furo de sustentação tem 0.3 cm de diâmetro (fig. 3 - esquerda).
Cronologia: Neolítico final – Bronze final

Fig. 2 – Peso de tear
Necrópole de Penamacor

Peso de rede (PEL3LC3-01) – Exemplar completo, obtido a partir de um seixo
rolado, com forma ovalada. Em ambas as extremidades foram abertas por impacto
concavidades para permitir a fixação de suporte.
Têm de comprimento máximo 4.7 cm, de largura 3.8 cm e de espessura 2.3 cm
(fig. 3 – direita)
Cronologia: Neolítico final – Bronze final
Lamela (CPI6-C3) – Exemplar fracturado, com ausência da secção distal, em
sílex de cor castanho avermelhado.
Mede 2.4 cm de comprimento, 1 cm de largura e 0.31 cm de espessura máxima.
Apresenta o conchóide resultante do impacto inicial no núcleo e alguns retoques
limítrofes sobre a lâmina formando serrilha (fig. 4)
Cronologia: Neolítico final – Calcolítico
Raspador (CPIS-01) – Exemplar unguliforme, com conchóide e sem a
extremidade distal, obtido a partir de lasca de sílex cinzento claro.
Mede 2.45 cm de largura e 0.65 cm de espessura máxima (fig. 4).
Cronologia: Neolítico final – Calcolítico

Fig. 3 – Pesos de rede
Necrópole de Penamacor

Fig. 4 - Lamela e raspadores em sílex
Largo do Castelo
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Raspador (CPIS-02) – Exemplar unguliforme, quase completo, em sílex castanho
avermelhado.
Mede 2.5 cm de altura, 2.64 cm de largura e 0.7 cm de espessura máxima (fig. 4)
Cronologia: Neolítico final – Calcolítico

Cerâmica proto-histórica
Vaso de colo alto (PEL6C4-10) – Fragmento de bordo e parede.
Apresenta forma fechada com colo estrangulado e bordo com lábio sub vertical
afilado.
Mede 10.6 cm de diâmetro de bordo e a espessura da parede é de 0.5 cm.
A pasta de cor castanha (7.5YR 5/3), é bem depurada, contendo muitos elementos
não plásticos, de grão fino a médio, micáceos. A superfície interna apresenta
alisamento de qualidade superior à externa (fig. 5, nº 3).
Cronologia: Bronze final
Vaso de parede sub vertical (PEL3PC4-01) – fragmento de recipiente com
forma praticamente troncocónica, sem diferenciação de bordo; o lábio é aplanado
superiormente. A superfície externa é irregular, apresentando depressões e
espessamentos resultantes do levantamento da peça, a torno lento, enquanto a
interna se encontra alisada.
Têm 11.6 cm de diâmetro e as espessuras do bordo e da parede medem
respectivamente 0.6 cm e 0.8 cm.
A pasta é relativamente bem depurada, de cor castanha avermelhada (2.5YR5/4),
integrando muitos elementos não plásticos de grão médio a grosso, sobretudo
micáceos (fig. 5, nº 1).
Cronologia: Neolítico final – Calcolítico
Vaso de perfil sub vertical (PEL7PC2-26) – Fragmento de bordo e parede.
Apresenta forma aberta, com bordo extrovertido e lábio de secção sub circular.
Mede 17 cm de diâmetro e a espessura da parede é de 0.8 cm.
A pasta, de cor castanho avermelhado (5YR 4/3), é bem depurada e homogénea,
contendo muitos elementos não plásticos, de grão médio, micáceos, e alguns
quartzíferos.
A superfície externa encontra-se enegrecida, apontando para um contacto
prolongado com o fogo (fig. 5, nº 5).
Cronologia: Neolítico final – Calcolítico
Vaso de suspensão (PEL7PC2-22) – fragmento de bordo com furo de suspensão.
Apresenta forma fechada, com bordo ligeiramente introvertido e espessado e lábio
algo afilado de secção sub circular.
Mede 19 cm de diâmetro, e as espessuras do bordo e da parede são respectivamente
0.75 e 0.9 cm; o diâmetro da perfuração é de 0.35 cm.
A pasta, de cor castanho avermelhado (5YR 5/3), é bem depurada, contendo
muitos elementos não plásticos, de grão médio, micáceos e quartzíferos (fig. 5,
nº7).
Cronologia: Bronze final
Vaso do tipo taça (PEL7PC2-02) – fragmento de bordo e parede de vaso de
forma aberta, embora pouco pronunciada. O bordo é espessado interna e
externamente, mostrando espessura e acabamento muito irregular; a superfície
interna encontra-se alisada, enquanto a externa não obteve qualquer tratamento.
Sobre o espessamento interno do bordo foi aplicada decoração plástica, constituída
por sequência de incisões irregulares, sendo observáveis oito.
Têm 25.6 de diâmetro, variando a espessura da parede entre 0.8 cm e 0.9 cm; o
bordo mede 1.4 cm de largura máxima.
A pasta, relativamente bem depurada, é cinzenta acastanhada clara (10YR6/2),
integrando inúmeros elementos não plásticos, de grão médio a grosso, micáceos
(fig. 5, nº 2).
Cronologia: Bronze Final.
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Fig. 5 – Vasos proto-históricos
Necrópole de Penamacor
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Vaso do tipo contentor (PEL5PC5-01) – Fragmento de bordo e colo de vaso
de grande tamanho e forma fechada.
O bordo é extrovertido com lábio de secção sub circular; o colo é ligeiramente
estrangulado, apontando para exemplar de formato globular. A superfície externa
encontra-se alisada, enquanto a interna é irregular.
Têm 29.4 cm de diâmetro e a espessura da parede varia entre 0.8 cm e 1.1 cm.
A pasta é medianamente bem depurada, de cor castanha avermelhada (2.5YR5/4),
integrando muitos elementos não plásticos, de grão médio a grosso, sobretudo
micáceos, mas também alguns quartzíferos (fig. 5, nº 4).
Cronologia: Calcolítico – Bronze inicial
Foto 1 – Sector da
Alcáçova / porta falsa
Recipiente globular

Vaso do tipo contentor (PEL7PC2-23) – Fragmento de bordo extrovertido
com lábio de secção sub quadrangular aplanado na face superior.
Apresenta uma curvatura de bojo pouco acentuada, medindo 30.4 cm de diâmetro
de bordo, o qual é aplanado, com 0.8 cm de largura; a espessura da parede é de
1 cm.
A pasta, de cor castanha (7.5YR 4/2), é bem depurada contendo muitos elementos
não plásticos micáceos e quartzíferos de grão médio.
Sobre o bordo foi aplicada decoração incisa ou ungulada, formando 9 depressões
irregulares quanto à profundidade e distância entre si (fig. 5, nº 6).
Cronologia: Bronze Final.
Vaso do tipo taça (PEL9C6-01) – Fragmentos de bordo e parede. Tem forma
aberta com bordo extrovertido e lábio de secção sub quadrangular.
Tem de diâmetro 32.8 cm e a espessura de parede é de 1.2 cm.
A pasta de cor castanha clara (7.5YR 6/3), é bem deputada e homogénea, contendo
numerosos elementos não plásticos, de grão médio, quartzíferos e micáceos. A
superfície externa foi bem alisada, mostrando a depressões digitadas em sequência
paralela ao bordo, enquanto a interna foi brunida (fig. 5, nº 8).
Cronologia: Neolítico final – Calcolítico

Foto 2 – Sector da
Alcáçova / porta falsa
Vaso com tratamento «cepillado»
da superfície externa

Parede de vaso (CPI6C2-22) – Fragmento de parede, com 3.7 cm de
comprimento, 3.2 cm de largura e espessura oscilando entre 0.5 cm e 0.6 cm.
A pasta, de cor castanha clara (7.5YR 6/3), é medianamente compacta e homogénea,
com grande quantidade de elementos não plásticos micáceos, de grão fino a médio.
A superfície externa mostra decoração constituída por uma fiada de mamilos
pouco pronunciados, oito incisões onduladas, sob as quais se inscreve motivo em
ziguezague, formado por três traços, todos realizados a “pente” (fig. 6).
Cronologia: Calcolítico
Vaso globular (PF6/8/9C3/4-01) – Fragmentos de bordo e parede.
Apresenta colo demarcado e bordo irregular, extrovertido, com lábio de perfil sub
circular afilado.
Mede 17 cm de diâmetro de bordo e tem 0.8 cm de espessura máxima de parede.
Pasta de cor vermelha 2.5YR4/6, contendo elementos não plásticos, de grão
grosseiro, médio e fino, incluindo mica, moscovite e biotite abundante, quartzo
leitoso e hialino e calcite. Cozedura oxidante.
A superfície interna encontra-se bem alisada e a externa mostra-se brunida (foto
1).
Cronologia: Bronze Final
Vaso globular (PF5/6C1-137) – Fragmentos de bordo e parede.
Mostra colo alto, com 5 cm, sub vertical, com bordo ligeiramente afilado e lábio
de perfil aplanado superiormente.
Tem 19 cm de diâmetro, e a espessura da parede oscila entre 0.8 e 0.9 cm.
A pasta é de cor cinzenta avermelhada escura (5YR4/2), contendo elementos não
plásticos de grão grosso e médio, nomeadamente, moscovite e biotite abundante,
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quartzo leitoso e hialino, óxido de ferro e calcite, e grande concentração de micas.
Cozedura redutora.
Ambas as superfícies são muito irregulares, sendo que a externa mostra tratamento
«cepillado», realizado com cerdas duras. O exemplar mostra vestígios de
queimadura pós fractura. (foto 2).
Cronologia: Calcolítico

Fig. 6 – Fragmento de parede de vaso
decorado
Largo do Castelo

11

Artefactos de época romana e visigótica
Elemento de arreio em bronze (PEL7-C3) – exemplar completo, apresentando
secção ovalada com remates nas extremidades em forma de pirâmide irregular.
O espigão central tem de diâmetro 0.4 por 0.35 cm e 2.6 cm de comprimento,
enquanto os remates medem 1.5 cm perfazendo 5.6 cm de comprimento total (fig.
7).
Cronologia: séculos III – V d.C.

Fig. 7 – Elemento de arreio e fivela,
em bronze.
Baixo-império

Fivela em bronze (PEL7-C3) – artefacto incompleto, faltando o elemento de
fixação. Mede 4.5 cm de comprimento por 4.7 cm de largura máxima.
Apresenta forma ovalada, com secção ligeiramente abaulada e as laterais decoradas
com volutas simples; a extremidade superior, com 0.9 cm de largura por 0.3 cm
de espessura, mostra decoração formada por caneluras transversais. O travessão
é rectilíneo, de secção sub circular, com 0.35 cm de diâmetro (fig. 7).
Cronologia: séculos III – V d.C.
Gancho em bronze (PEL7-C5) – Artefacto completo, mostrando placa com
três perfurações na extremidade, destinadas à fixação através de rebites, um dos
quais, em ferro, ainda se encontra in situ. O gancho é curvo, terminando numa
cabeça de secção sub rectangular, com 0.7 cm de comprimento por 0.4 cm de
largura, decorada com quatro incisões dispostas na diagonal.
A face superior da placa, com 0.25 cm de espessura, apresenta igualmente motivo
decorativo, formado por quatro depressões horizontais e paralelas.
O exemplar mede 4 cm de comprimento, 1.5 cm de largura máxima (fig. 8 - cima).
Cronologia: séculos I – II d. C.
Gancho em bronze (PEL7-C4) – Artefacto completo, constituído pela placa
de fixação sub rectangular, com dois rebites em ferro e argola destinada ao encaixe,
medindo de diâmetro externo e interno, respectivamente, 0.9 cm e 0.45 cm.
O corpo da peça apresenta a superfície superior decorada por um conjunto de
quatro depressões horizontais e paralelas e a ligação ao suporte é antecedida por
dois recortes em forma de volutas pouco pronunciadas.
O exemplar mede 3.85 cm de comprimento, 1.55 cm de largura máxima e 0.25 cm
de espessura (fig. 8 – esquerda).
Cronologia: séculos I – II d. C.

Fig. 8 – Elementos de couraça
(ganchos)
Baixo-império

Fig. 9 – Alfinete em osso com
decoração incisa
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Gancho em bronze (PEL9-C3) – Artefacto completo, apresentando placa com
uma perfuração junto à extremidade e um rebite a meio da face inferior, ambos
destinados à fixação do artefacto. O gancho é curvo com o remate demarcado por
depressão que antecede a ponta arredondada; a secção é circular com 0.2 cm de
diâmetro.
O corpo da peça apresenta a superfície superior decorada por um conjunto de
quatro depressões horizontais e paralelas e a ligação ao suporte é antecedida por
dois recortes em forma de volutas pouco pronunciadas.
O exemplar mede 3.85 cm de comprimento, 1.5 cm de largura máxima e 0.25 cm
de espessura (fig. 8 - direita).
Cronologia: séculos I – II d. C.
Alfinete (PEL7C5 EXT.) – Artefacto em osso fragmentado, com 5 cm de
comprimento.
A cabeça é ovalada e achatada, medindo 0.95 cm de diâmetro e 0.5 cm de altura.
O corpo, de secção sub circular com 0.7 cm de diâmetro, apresenta decoração
incisa formando duas bandas; na sequência da cabeça a primeira banda mostra
6 incisões oblíquas, a segunda integra reticulado, sendo visível o arranque de uma

terceira (fig. 9).
Cronologia: século IV d. C.
Conta (PEL9C2) – Exemplar em pasta de vidro azul-cobalto intenso.
Tem forma cónica achatada, com 1.2 cm de diâmetro e 0.65 cm de altura; a
perfuração central mede 0.50 cm de diâmetro (fig. 10 - esquerda).
Cronologia: tardo romana – visigótica
Conta (PEL7C3) – Exemplar em pasta de vidro branco opaco.
Tem forma cónica formando cinco lóbulos.
Mede 1.6 cm de diâmetro máximo por 1.1 cm de altura. A perfuração central
apresentava vestígios de fio de cobre (fig. 10 - centro).
Cronologia: tardo romana – visigótica

Fig. 10 – Contas de vidro em
pasta azul, branca e com motivo
decorativo oculado.
Necrópole de Penamacor

Conta (PEL5C3) – Exemplar em pasta de vidro, branco opaco, com decoração
oculada em azul-cobalto formando três motivos ovalados e irregulares.
O artefacto tem forma esférica, achatada nas extremidades onde se insere a
perfuração destinada à suspensão.
Mede de diâmetro máximo 0.95 cm e 0.8 cm de altura; a perfuração tem 0.08 cm
de diâmetro (fig. 10 - direita).
Cronologia: século II d. C.
Brinco (CP13-C1) – Exemplar de forma sub circular, em bronze.
Apresenta um diâmetro irregular de 1.6 cm, com secção circular de 0.1 cm de
espessura.
Uma das extremidades encontra-se afilada, destinando-se a facilitar a suspensão,
enquanto a oposta mostra um filamento enrolado de teor decorativo (fig. 11).
Cronologia: tardo romana – visigótica

Fig.11 – Brinco, em bronze.
Largo do Castelo
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Cerâmica Medieval e Moderna (sécs. XIV – XVII)
Taça (PEL4C3-01) – Exemplar com perfil completo, em cerâmica comum.
Apresenta forma aberta, hemisférica, com lábio espessado de perfil sub circular.
Mede respectivamente de diâmetro do bordo e do fundo, 15.2 cm e 5.3 cm; a
espessura da parede oscila entre 0.7 cm e 0.45 cm e a do fundo é de 0.4 cm. A
altura total é de 6 cm.
A pasta é de cor alaranjada (5YR 6/6), bem depurada e homogénea, com alguns
elementos não plásticos, de grão fino, micáceos. A superfície externa encontra-se
bem alisada, enquanto a interna foi brunida (fig. 12 - direita).
Cronologia: séculos XV – XVI

Fig. 12 – Taças em cerâmica comum
brunida.
Necrópole de Penamacor

Taça (PF8/9C3-24; PF6/9C3-56) – Exemplar com perfil completo de taça, em
cerâmica comum.
Apresenta forma hemisférica, com o bordo extrovertido e lábio de perfil afilado.
O fundo, em pastilha, apresenta ligeiro espessamento.
Mede respectivamente de diâmetro de bordo e fundo 18.2 cm e 8.6 cm; a espessura
da parede oscila entre 0.5 cm e 0.7 cm. A altura total é de 5.7 cm.
A pasta, de cor castanha avermelhada (5YR 5/4), é bem depurada e homogénea,
com abundantes elementos não plásticos de grão fino micáceos.
A superfície interna foi brunida (fig. 12 - esquerda).
Cronologia: séculos XV – XVI
Taça (PEL3C3-03) – Fragmento de fundo plano, de taça, em cerâmica comum,
com 5.8 cm de diâmetro.
O exemplar mede 4.3 cm de comprimento máximo e a espessura varia entre 0.5
cm e 0.7 cm.
A pasta, bem depurada e homogénea, contendo elementos não plásticos de grão
fino, micáceos, e raros nódulos de cerâmica moída grossa, é de cor vermelha
(10R4/6).
A superfície interna foi brunida enquanto sobre o fundo foi inciso motivo decorativo
constituindo estrela de seis pontas (fig. 13).
Cronologia: séculos XV – XVI

Fig. 13 – Fragmento de fundo de taça
com estrela esgrafitada
Necrópole de Penamacor

Taça (PEL3C3-02) – Fragmento de taça vidrada.
Apresenta forma hemisférica, com arranque do pé, que seria em anel porco
destacado, com 5.4 cm de diâmetro; o bordo é extrovertido com lábio de perfil
afilado, medindo 13.2 cm de diâmetro.
Tem 5.4 cm de altura e a espessura das paredes oscila entre 0.4 cm e 1.1 cm.
O artefacto foi produzido com pasta bem depurada, com elementos não plásticos
imperceptíveis, de cor bege (10YR8/4). Ambas as superfícies foram cobertas por
vidrado espesso, de cor branca (5Y8/1) (fig. 14, nº 1).
Cronologia: século XVII
Taça (PEL6C5-01) – Exemplar com perfil completo de taça vidrada a branco.
Apresenta forma aberta, com lábio extrovertido de perfil afilado; o corpo hemisférico
assenta sobre pé em anel e o fundo mostra ligeiro ônfalo.
Mede respectivamente de diâmetro do bordo e do fundo, 13.4 cm e 5.6 cm; a
espessura da parede oscila entre 0.5 cm e 1.3 cm e a do fundo é de 0.7 cm. A altura
total é de 5.5 cm.
A pasta, de cor bege clara (10YR 8/3), é bem depurada e homogénea, com elementos
não plásticos de grão finíssimo praticamente imperceptíveis.
Ambas as superfícies foram cobertas por um vidrado espesso, de cor branca (5Y
2/1), inexistente em parte do interior da base. São visíveis as marcas de assentamento
das trempes aplicadas no momento da cozedura, no interior e no exterior (fig. 14
nº 2).

14

Cronologia: século XVII
Testo (PEL3C5-01; PEL3C6-01) – Exemplar com perfil completo de testo, em
cerâmica comum destinado á cobertura de um púcaro.
Apresenta aba larga e obliqua, terminando em bordo ligeiramente espessado de
perfil sub circular, assentando sobre fundo em pastilha demarcado por fino filete
convexo.
O artefacto mede respectivamente 8 cm de diâmetro do bordo e 3 cm de diâmetro
de fundo; tem 1.7 cm de altura e as espessuras do fundo, da parede e do bordo
correspondem a 0.4 cm, 0.2 cm e 0.3 cm.
A pasta é muito bem depurada, de cor alaranjada (5YR6/6), com elementos não
plásticos de grão finíssimo. Ambas as superfícies apresentam vestígios de engobo
de tonalidade vermelha clara (2.5YR6/8) (fig. 15, nº 1).
Cronologia: séculos XV – XVI
Testo (PEL9C6-02) – Fragmento de exemplar em cerâmica comum.
Apresenta forma aberta, com bordo extrovertido, espessado e lábio de perfil
amendoado, medindo 0.9 cm de altura.
Tem 16.2 cm de diâmetro e a espessura da parede é de 0.6 cm.
A pasta, de cor laranja (5YR 7/4), é bem depurada, com elementos não plásticos
de grão fino micáceos e raros, de grão médio, quartzíferos.
A superfície externa encontra-se alisada, não tendo sido aplicado nenhum
tratamento sobre a interna (fig. 15, nº 2).
Cronologia: séculos XV – XVI
Prato (PEL8C5-01) – Exemplar de perfil completo em cerâmica comum.
Apresenta forma aberta, com bordo extrovertido, espessado e lábio sub triangular
medindo 1.3 cm de altura. A aba ampla encontra-se bem demarcada do recipiente.
Mede respectivamente de diâmetro do bordo e do fundo 16.6 cm e 5.8 cm; a
espessura da parede oscila entre 0.75 cm e 1 cm e a do fundo é de 0.6 cm.
A pasta, de cor vermelha (2.5YR5/6), é bem depurada, com elementos não plásticos
de grão fino micáceos e raros, de grão médio, quartzíferos.
O lábio e a superfície interna foram brunidos, a externa encontra-se apenas alisada
(fig. 16).
Cronologia: séculos XV – XVI
Prato (PEL3C4-07) – Fragmento de bordo, aba e fundo de prato, em cerâmica
comum, com 16.2 cm de diâmetro.
O exemplar tem bordo extrovertido terminando em lábio biselado, com 0.7 cm de
espessura. A aba é oblíqua, medindo 4.2 cm de largura, terminando em fundo
côncavo.
A espessura das paredes oscila entre 0.6 cm e 0.8 cm.
A pasta, bem depurada e homogénea, de cor vermelha clara (2.5YR6/6), mostra
elementos não plásticos de grão fino micáceos e alguns, de grão médio, quartzíferos.
O fragmento mostra vestígios de queimadura sobre o bordo, podendo ter sido
utilizado como testo (fig. 17).
Cronologia: séculos XV – XVI
Prato (PEL7C2-02) – Fragmento de bordo, aba e fundo de prato, em cerâmica
comum, com 17.6 cm de diâmetro.
O exemplar tem bordo e lábio extrovertidos, este último de perfil amendoado,
com 0.6 cm de espessura. A aba é oblíqua, medindo 5.6 cm de largura, terminando
em fundo côncavo.
A espessura das paredes oscila entre 0.5 cm e 0.7 cm.
A pasta, bem depurada e homogénea, de cor vermelha (2.5YR5/6), mostra muitos
elementos não plásticos de grão finos micáceos e raros, quartzíferos (fig. 17).
Cronologia: séculos XV – XVI
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Fig. 14 – Taças esmaltadas a
branco
Necrópole de Penamacor

1

2

Fig. 15 – Testos em cerâmica comum
Necrópole de Penamacor

Fig. 16 - Prato brunido, em cerâmica
comum
Necrópole de Penamacor
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Fig. 17 – Pratos brunidos,
em cerâmica comum
Necrópole de Penamacor

Prato (PEL3C4-06) – Fragmento de bordo, aba e fundo de prato, em cerâmica
comum, com 18.2 cm de diâmetro.
O exemplar tem bordo extrovertido terminando em lábio amendoado de perfil
sub vertical, com 1 cm de espessura. A aba é oblíqua, medindo 4.4 cm de largura,
terminando em fundo côncavo, pouco pronunciado.
A espessura das paredes oscila entre 0.6 cm e 0.8 cm.
A pasta, medianamente bem depurada e homogénea, de cor vermelha clara
(2.5YR6/8), mostra elementos não plásticos de grão fino a médio micáceos e
quartzíferos. A superfície interna foi brunida, apresentando o fragmento vestígios
de queimadura após fractura (fig. 17).
Cronologia: séculos XV – XVI
Prato (PEL7C2-11) – Fragmento de bordo, aba e parede de exemplar esmaltado
a branco, sem decoração.
Mostra forma aberta, com aba extrovertida, curta e ligeiramente côncava,
terminando em lábio de perfil afilado. O recipiente encontra-se demarcado por
depressão pouco acentuada na superfície interna.
Têm 18 cm de diâmetro, medindo a largura da aba 1.5 cm; a espessura da parede
varia entre 0.5 cm e 1 cm.
A pasta é bem depurada e homogénea, de cor rosada (5YR8/4), com elementos
não plásticos de grão finíssimo. Ambas as superfícies estão revestidas por esmalte
espesso branco (7.5YR8/1) (fig. 18).
Cronologia: século XVII
Prato (PEL7C2-10) – Fragmento de perfil completo de exemplar esmaltado a
branco, sem decoração.
Mostra forma aberta, com aba extrovertida, ligeiramente côncava, terminando em
lábio de perfil afilado. O recipiente encontra-se demarcado por depressão pouco
acentuada na superfície interna; assenta em fundo em pastilha.
Têm 19 cm de diâmetro e 3.6 cm de altura, medindo a largura da aba 2.1 cm; a
espessura da parede varia entre 0.6 cm e 1 cm.
A pasta é bem depurada e homogénea, de cor amarelada (10YR8/3), com elementos
não plásticos de grão fino. Ambas as superfícies estão revestidas por esmalte
espesso branco (7.5YR8/1), aplicado com imperfeições devidas sobretudo a bolhas
(fig. 18).
Cronologia: século XVII

Fig. 18 – Pratos esmaltados a branco
Necrópole de Penamacor

Prato (PEL7C2-08) – Fragmento de aba e bordo de prato, com decoração de
reflexo metálico acobreado, produção das oficinas de Paterna ou Manizes.
A aba, acentuadamente obliqua, termina em bordo extrovertido, curvilíneo, com
lábio de perfil sub circular, ligeiramente afilado.
Têm aproximadamente 17 cm de diâmetro e a espessura da parede mede 0.8 cm.
Apresenta ambas as superfícies revestidas por vidrado, de cor branca (7.5YR8/1).
A decoração em reflexo metálico acobreado aponta para motivo vegetalista,
eventualmente uma representação de flor de lótus, preenchida por reticulado;
cobre o bordo e o lábio uma larga faixa, enquanto a superfície externa mostra
várias linhas, finas e horizontais, paralelas ao bordo.
A pasta é bem depurada e homogénea, branca (2.5YR8/1), com elementos não
plásticos de grão fino (fig. 19 - cima)
Cronologia: século XVI
Prato (PEL7C2-05 e 06) – Fragmentos de bordo, aba e recipiente de exemplar
em faiança.
Apresenta forma aberta, com aba oblíqua terminando em lábio de perfil sub
circular; o recipiente é côncavo.
Têm 30.4 cm de diâmetro, medindo a espessura do bordo 0.6 cm, enquanto a das
paredes oscila entre 0.5 cm e 1 cm. A aba mede 3.8 cm de largura
Apenas a superfície interna e a extremidade do bordo se encontram revestidas
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por vidrado branco (7.5YR8/1), sobre o qual foi executada decoração fitomórfica,
em azul de cobalto.
A pasta é bem depurada e homogénea, de cor rosada (5YR7/4), com elementos
não plásticos de grão muito fino, praticamente imperceptíveis (fig. 19 - direita).
Cronologia: séculos XVI – XVII
Prato (PEL7C2-07) – Fragmento de bordo, aba e recipiente de exemplar em
faiança.
Apresenta forma aberta, com aba oblíqua terminando em lábio de perfil sub
circular; o recipiente é côncavo.
Têm 32.4 cm de diâmetro, medindo a espessura do bordo 0.5 cm, enquanto a das
paredes oscila entre 0.5 cm e 0.9 cm. A aba mede 3.2 cm de largura
Apenas a superfície interna e a extremidade do bordo se encontram revestidas
por vidrado branco (7.5YR8/1), sobre o qual foi executada decoração fitomórfica,
em azul de cobalto.
A pasta é bem depurada e homogénea, de cor rosada (5YR7/3), com elementos
não plásticos de grão muito fino, praticamente imperceptíveis (fig. 19 - esquerda).
Cronologia: séculos XVI – XVII
Tampa de pote (PEL7C4-02) – Fragmento de tampa com opérculo de um pote.
Corresponde a uma forma fechada, convexa na superfície externa e com duplo
encaixe na interna.
Mede 14.4 cm de diâmetro e a espessura da aba é de 0.6 cm; a altura do exemplar
é de 3 cm.
A pasta, de cor bege (10YR 8/4), é bem depurada e homogénea, com elementos
não plásticos de grão finíssimo, imperceptíveis. Ambas as superfícies foram
cobertas por vidrado espesso, branco (2.5YR 8/1), apresentando a externa decoração
formada por bandas que integram motivo reticulado irregular sobreposto por
círculos, em reflexo metálico de tom acastanhado. O exemplar corresponde a
produção da oficina de Manizes (fig. 20).
Cronologia: do séc. XV aos inícios da centúria seguinte
Travessa (PEL7C3-01; PEL7C4-01) – Fragmentos de bordo, aba e recipiente
de travessa.
Apresenta forma aberta, com bordo extrovertido e ligeiramente afilado; a parede
da aba é larga e oblíqua, com 9.1 cm de largura, mostrando demarcação acentuada
do recipiente convexo.
Este exemplar tem 41 cm de diâmetro e a espessura da parede varia entre 0.75 cm
e 0.95 cm; a largura do bordo é de 0.7 cm.
A pasta de cor rosada (5YR 8/4), bem depurada e homogénea, com elementos
não plásticos finíssimos praticamente imperceptíveis. Ambas as superfícies foram
cobertas por vidrados espesso amarelado claro (2.5YYR 8/2); a interna, que mostra
gomos oblíquos em relevo pouco pronunciado, integra ainda pintura em azulcobalto, sobre o bordo e preenchendo um dos gomos. A superfície externa mostra
motivo decorativo fitomórfico, em reflexo metálico dourado. O exemplar
corresponde a produção da oficina de Manizes (fig. 21).
Cronologia: séculos XV – XVI
Talha (CPIS-01) – Fragmentos de bordo e parede. O primeiro introvertido,
com lábio de perfil sub triangular muito boleado e espessado externamente.
A parede indicia forma globular, mostrando sobre a superfície externa motivo
esgrafitado, executado com estilete grosso, de marca de besteiro.
O diâmetro do bordo é de 43 cm, medindo 4.3 cm de altura e 3.8 cm de largura;
a espessura da parede oscila entre 1.1 cm e 2.2 cm.
A pasta é de cor vermelha (2.5YR 4/6), medianamente compacta e homogénea,
com elementos não plásticos micáceos, de grão fino e quartzíferos, de grão fino
a grosso (fig. 22)
Cronologia: séculos XIV – XV

Fig. 19 – Prato com decoração em
reflexo metálico dourado
Pratos em faiança azul e branca
Necrópole de Penamacor

Fig. 20 – Tampa de pote, com
decoração em reflexo metálico
dourado.
Necrópole de Penamacor
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Talha (PEL5C5-12) – Fragmento de bordo e parede de exemplar de grandes
dimensões.
Apresenta bordo extrovertido com lábio de perfil amendoado sobre o qual foi
aplicada decoração estampilhada formando motivos cruciformes, dispostos de
forma descontinuada e irregular.
O colo é estrangulado antecedendo o arranque da parede do artefacto,
provavelmente globular.
O bordo mede 34.2 cm de diâmetro e tem 3 cm de altura por 4.9 cm de largura;
a espessura da parede é de 1.9 cm.
A pasta, de cor vermelha acastanhada (2.5YR 5/4), é compacta, com elementos
não plásticos, de grão fino a médio, quartzíferos e micáceos (fig. 23)
Cronologia: séculos XIII – XIV
Fig. 21 – Travessa vidrada branca
Decoração em azul-cobalto e reflexo
metálico dourado

Fig. 22 – Talha com marca de
besteiro esgrafitada
Recolha de superfície
Alcáçova de Penamacor

Panela (PEL3C5-10) – Fragmento de bordo e parede de exemplar em cerâmica
comum, de pequenas dimensões.
Apresenta forma fechada, com colo muito estrangulado; o bordo é curto, com
lábio de perfil sub quadrangular, ligeiramente introvertido.
Tem 8.6 cm de diâmetro, medindo o bordo 0.7 cm de altura por 0.5 cm de largura;
a espessura da parede é de 0.35 cm. Mostra ainda uma fina canelura horizontal
a 2.3 cm de altura do bordo A pasta é cinzenta escura (10YR4/1), dado o exemplar
se encontrar muito queimado, sendo observáveis muitos elementos não plásticos,
de grão fino a médio, micáceos (fig. 24, nº 1).
Cronologia: séculos XIII – XIV
Panela (PEL6C4-11) – Fragmentos de bordo e parede de exemplar em cerâmica
comum.
Apresenta forma fechada, com lábio de secção sub circular algo espessado na face
interna, medindo 0.85 cm de largura máxima, demarcado no exterior por uma
canelura. O bordo tem 1.9 cm de altura e encontra-se separado do arranque do
bojo por uma segunda incisão pouco profunda.
Mede 10 cm de diâmetro e a parede tem 0.5 cm de espessura.
A pasta, de cor vermelha (2.5YR 7/8), é bem depurada contendo elementos não
plásticos, de grão fino a médio, quartzíferos e micáceos.
Apresenta vestígios de contacto com o fogo sobre a superfície externa (fig. 24, nº
4).
Cronologia: séculos XV – XVI
Panela (PEL5C5-04) – Fragmento de bordo e parede de panela em cerâmica
comum.
Apresenta forma fechada e colo estrangulado; o bordo é espessado e extrovertido,
com lábio de perfil sub circular, demarcado por depressão pouco acentuada.
Tem 11 cm de diâmetro e o bordo mede 1.6 cm de altura por 0.7 cm de largura,
situando-se a incisão 0.6 cm abaixo do lábio; a espessura da parede é de 0.35 cm.
A pasta é bem depurada e homogénea, castanha (7.5YR5/4), integrando elementos
não plásticos de grão fino, micáceos e quartzíferos.
O exemplar mostra vestígios de contacto com o fogo após fractura (fig. 24, nº 3).
Cronologia: séculos XV – XVI

Fig. 23 – Talha com bordo
estampilhado
Necrópole de Penamacor
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Panela (PEL7C2-01) – Fragmento de bordo e parede de panela em cerâmica
comum.
Apresenta forma fechada, com bordo introvertido e lábio de perfil ligeiramente
afilado, demarcado por canelura com 0.3 cm de largura.
Tem 11.6 cm de diâmetro, a espessura da parede é de 0.5 cm e o bordo mede 1.7
cm de altura por 0.7 cm de largura.
A pasta é bem depurada, de cor castanha avermelhada (5YR5/3), com elementos
não plásticos, micáceos, de grão fino.
O exemplar mostra vestígios de contacto com o fogo após fractura (fig. 24, nº 5).
Cronologia: séculos XV – XVI

Panela (PEL9C5-02) – Fragmento de bordo e parede de exemplar em cerâmica
comum.
Apresenta forma fechada, com bordo extrovertido e lábio de secção sub circular,
com 0.5 cm de largura; o colo é ligeiramente estrangulado, mostrando na face
externa uma depressão pouco acentuada.
Mede 13.2 cm de diâmetro e a espessura da parede é de 0.6 cm.
A pasta, castanha (7.5YR 5/2), é bem depurada e homogénea, com elementos não
plásticos, de grão fino a médio, quartzíferos e micáceos (fig. 24, nº 2).
Cronologia: séculos V – VI
Panela (PEL3C5-04) – Fragmento de bordo e parede de panela em cerâmica
comum.
Apresenta forma fechada e colo estrangulado; o bordo é espessado, e ligeiramente
introvertido, com lábio de perfil sub triangular aplanado superiormente.
Tem 13.6 cm de diâmetro, a espessura da parede é de 0.35 cm e o bordo têm 1.4
cm de altura por 1.3 cm de largura.
A pasta é bem depurada, de cor vermelha (10R6/6), com elementos não plásticos,
quartzíferos e micáceos, de grão fino e raros de grão médio arenosos.
O exemplar mostra vestígios de contacto com o fogo na superfície externa (fig.
24, nº 6).
Cronologia: séculos XV – XVI
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Panela (PEL3C5-06) – Fragmento de bordo e parede de panela em cerâmica
comum.
Apresenta forma fechada e colo estrangulado; o bordo é ligeiramente extrovertido
em ambos os lados, com lábio afilado de perfil sub vertical.
Tem 14.4 cm de diâmetro, a espessura da parede é de 0.3 cm e o bordo mede 1.7
cm de altura por 0.7 cm de largura máxima.
A pasta é bem depurada, de cor vermelha (2.5YR5/6), com elementos não plásticos,
quartzíferos e micáceos, de grão fino.
O exemplar mostra vestígios de contacto com o fogo, sobretudo na superfície
externa (fig. 24, nº 8).
Cronologia: séc. XV – 1ª metade séc. XVI
Panela (PEL3C4-03) – Fragmento de bordo e parede de panela em cerâmica
comum.
Apresenta forma fechada e colo estrangulado; o bordo é extrovertido, com lábio
afilado de perfil sub vertical.
Tem 15.4 cm de diâmetro, a espessura da parede é de 0.4 cm e o bordo medem
1.8 cm de altura por 0.85 cm de largura máxima.
A pasta é bem depurada, de cor laranja (7.5YR6/6), com elementos não plásticos,
quartzíferos e micáceos, de grão fino e médio.
O exemplar mostra vestígios de contacto com o fogo após fractura (fig. 24, nº 10).
Cronologia: séc. XV – 1ª metade séc. XVI
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Panela (PEL5C3-03) – Fragmento de bordo e parede de panela, em cerâmica
comum.
Apresenta forma fechada e colo estrangulado; o bordo, praticamente vertical,
mostra uma fina canelura, separando-o do lábio com perfil ligeiramente afilado.
Tem 12.4 cm de diâmetro, a espessura da parede é de 0.3 cm e o bordo mede 1.8
cm de altura por 0.6 cm de largura máxima.
A pasta é bem depurada e homogénea, com elementos não plásticos de grão fino,
sobretudo micáceos, apresentando uma coloração cinzenta (2.5YR5/1) resultante
de longo contacto com o fogo (fig. 24, nº 7).
Cronologia: séculos XVI – XVII
Panela (PEL5C3-02) – Fragmento de bordo e parede de panela, em cerâmica
comum.
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Fig. 24 – Panelas e potes em
cerâmica comum
Necrópole de Penamacor
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1

Apresenta forma fechada e colo pouco estrangulado; o bordo é extrovertido e
demarcado por uma canelura com 0.3 cm de largura; o lábio mostra perfil
ligeiramente afilado.
Tem 14.4 cm de diâmetro, a espessura da parede é de 0.5 cm e o bordo mede 2 cm
de altura por 0.9 cm de largura máxima.
A pasta é bem depurada e homogénea, vermelha acastanhada (2.5YR5/4), com
elementos não plásticos, quartzíferos e micáceos, de grão fino.
O exemplar mostra vestígios de contacto com o fogo (fig. 24, nº 9).
Cronologia: séculos XVI – XVII

2

Fig. 25 - Potes em cerâmica comum

Panela (PEL3C2-01) – Fragmento de bordo e parede de panela em cerâmica
comum.
Apresenta forma fechada e colo estrangulado; o bordo é ligeiramente extrovertido
decorado por três caneluras irregulares com aproximadamente 0.2 cm de largura;
o lábio mostra perfil sub quadrangular, aplanado no topo.
Tem 15.2 cm de diâmetro, a espessura da parede é de 0.4 cm e o bordo têm 1.8 cm
de altura por 1 cm de largura máxima.
A pasta é bem depurada, vermelha clara (2.5YR6/6), com muitos elementos não
plásticos, quartzíferos e micáceos, de grão fino e médio.
O exemplar mostra vestígios de contacto com o fogo após fractura (fig. 24, nº 10).
Cronologia: séculos XIII – XV
Pote (PEL5C5-05) – Fragmento de bordo e colo de pote.
Apresenta colo estrangulado, demarcado do arranque do bojo por fina canelura;
o bordo é extrovertido, de perfil sub rectangular, com ligeira depressão no topo,
para provável assentamento de tampa.
Tem 16.2 cm de diâmetro e o bordo mede 0.75 cm de largura por 0.9 cm de altura;
a espessura da parede é de 0.5 cm.
A pasta é medianamente bem depurada, de cor vermelha (2.5YR5/8), integrando
muitos elementos não plásticos de grão fino a médio, micáceos e arenosos.
O exemplar mostra vestígios de contacto com o fogo e concreções devido às
condições de jazida (fig. 25, nº 1).
Cronologia: séculos XIV – XV
Pote (PEL3C5-02) – Fragmento de bordo e colo de pote.
Apresenta colo estrangulado com bordo extrovertido, oblíquo, de perfil amendoado,
espessado interna e externamente.
Tem 16.2 cm de diâmetro, 1.2 cm de largura de bordo e a espessura da parede
varia entre 0.3 cm e 0.7 cm.
A pasta é bem depurada e homogénea, de cor vermelha acastanhada clara
(2.5YR6/4), com núcleo cinzento (7.5YR6/1) integrando muitos elementos não
plásticos de grão fino a médio, micáceos.
Subsistem vestígios de aguada em tom cinzento-escuro (10YR4/1) sobre a superfície
externa e o bordo (fig. 25, nº 2).
Cronologia: séculos XIV – XV
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Peças diversas
Medalhão (PEL 8 – C2) – Exemplar em cobre. Tem forma sub circular irregular,
com arranque da argola de suspensão.
Tem de diâmetro 5.1 cm por 4.9 cm e 0.3 cm de espessura.
Uma das superfícies encontra-se decorada com motivo fitomórfico, rodeado por
orla onde foram abertas incisões transversais pouco precisas (fig. 26).
Cronologia: séculos XIV – XV
Pingente (PEL3-C7) – Exemplar, em bronze, representando sátiro.
Artefacto antropomórfico representando rosto barbado de adulto ou idoso, com
franja em mechas separadas e dois pequenos chifres laterais sob os quais se inserem
as orelhas; a face apresenta olhos arredondados sobre maçãs do rosto salientes,
nariz largo e lábios grossos. A barba também é tratada em madeixas.
Apresenta duas argolas de suporte integradas, uma na face lisa posterior, em
forma de gota, outra sob o rosto, em forma de argola.
Mede 2.45 cm de comprimento, por 1.45 cm de largura e 0.35 cm de espessura; a
suspensão posterior tem 1.2 cm de comprimento, 0.4 cm de largura e 0.15 de
espessura, enquanto a inferior tem um diâmetro interno de 0.5 cm e 0.2 cm de
espessura (fig. 27).
Cronologia: incerta

Fig. 26 - Medalhão
Necrópole de Penamacor

Medalha (PEL8-C3) – Artefacto com pequena fractura, em forma de viana.
Este exemplar resultou do afeiçoamento de um pequeno pedaço de madeira negra.
Apresenta forma convexa, com três furos destinados a suspensão, um na ponta
superior, dois sobre a secção superior da «concha». Sobre a superfície externa
foram executadas 17 incisões, finas e irregulares.
Mede 1.85 cm de altura, 1.65 cm de largura e 0.4 cm de espessura máxima (fig.
27).
Cronologia: incerta
Anel (PEL3-C2) – exemplar fragmentado, em cobre, mostrando o segmento
superior e parte do aro lateral.
O segmento superior é de formato sub quadrangular, com 1 cm de comprimento
por 0.9 cm de largura e têm de espessura 0.5 cm.
O aro mede 0.7 cm de largura máxima, por 0.3 cm de espessura (fig. 28).
Cronologia: incerta
Anel (PEL9C2) – Exemplar em prata, com forma de aliança fina, de secção
sub rectangular. Encontra-se fracturado num segmento, podendo ter tido pedra.
Apresenta na superfície externa decoração constituída por motivo ovalado, em
duas fiadas alternadas.
Mede 2.2 cm de diâmetro, 0.12 cm de largura e 0.1 cm de espessura (fig. 28)
Cronologia: séculos XVIII – inícios XIX

Fig. 27 - Pingente representando sátiro
Medalha em forma de “viana”
(símbolo do peregrino).
Necrópole de Penamacor

Brinco (PEL4C5; PEL7C2) – Artefacto fracturado e incompleto, em cobre e
missangas vítreas.
Apresenta argola superior de suspensão auricular à qual foi encaixado o filamento
rectilíneo onde se aplicaram pequenas contas em pasta de vidro brancas e vermelhas
dispostas alternadamente; a primeira conta é de cor branca seguindo-se outra
vermelha.
O remate consiste no enrolamento do fio de cobre formando oito.
O exemplar mede 4.3 cm de comprimento, 0.08 cm de espessura e o terminal de
suspensão tem 1.3 cm de diâmetro aproximado.
Foi recuperado durante a limpeza do crânio do enterramento nº 11, de adulto do
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sexo feminino (fig. 28).
Cronologia: séculos XVIII – inícios XIX
Copela, caixa ou peso (PEL7-C2) – Exemplar completo em bronze.
Apresenta forma aberta, troncocónica, com bordo aplanado e fundo ligeiramente
convexo. Não mostra qualquer marca.
Mede respectivamente de diâmetro de bordo e de fundo 3.7 cm e 2.9 cm; a espessura
da parede é de 0.45 cm e tem de altura total 1.9 cm (fig. 29).
Cronologia: séculos XVI – XVIII

Fig. 28 – Anéis, em cobre e em prata
Brinco em cobre e contas
em pasta de vidro

Dedal (PEL 16-C3) – Exemplar em cobre, com 2 cm de altura por 2.4 de largura,
a que não foi possível obter o diâmetro uma vez que o artefacto se encontra
espalmado.
Mostra duas caneluras demarcando o topo e a base e o corpo apresenta concavidades
irregulares para encaixe da agulha (fig. 30 - cima).
Cronologia: Moderna
Alfinete (PEL5-C5) – Exemplar completo em cobre.
Apresenta corpo afilado e cabeça de secção sub circular, obtida a partir de fio de
cobre enrolado.
Tem de comprimento 4.4 cm e de espessura 0.1 cm; o diâmetro da cabeça mede
0.25 cm (fig. 30, nº 1).
Cronologia: séculos XV – XVI
Alfinete (PEL4-C5) – Exemplar completo em cobre.
Mostra corpo afilado e cabeça de secção sub circular, obtida a partir de fio de
cobre enrolado. O artefacto encontra-se em mau estado de conservação devido a
condições de jazida.
Tem de comprimento 4.25 cm e de espessura 1.5 cm; o diâmetro da cabeça mede
0.4 cm (fig. 30, nº 2).
Cronologia: séculos XV – XVI

Fig. 29 – Copela, em bronze
Necrópole de Penamacor

Alfinete (PEL4-C4) – Exemplar completo em cobre.
Mostra corpo afilado e cabeça de secção sub circular, obtida a partir de fio de
cobre enrolado. O artefacto encontra-se dobrado.
Mede 4.8 cm de comprimento e 0.1 cm de espessura; a cabeça tem de diâmetro
0.3 cm (fig. 30, nº 3).
Cronologia: séculos XV – XVI
Alfinete (PEL3-C8) – Exemplar completo em cobre.
Apresenta corpo afilado e cabeça de secção sub circular, obtida a partir de fio de
cobre enrolado.
Tem de comprimento 4.3 cm e de espessura 0.11 cm, enquanto o diâmetro da
cabeça mede 0.3 cm (fig. 30, nº 4 - superior).
Cronologia: séculos XV – XVI
Alfinete (PEL3-C8) – Exemplar incompleto em cobre.
Apresenta corpo afilado, estando ausente a cabeça.
O artefacto tem de comprimento 6.2 cm e de espessura 0.15 cm
(fig. 30, nº 5 -inferior).
Cronologia: séculos XV – XVI

Fig. 30– Dedal e alfinetes, em cobre
Necrópole de Penamacor
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Fivela (PEL 15/16-C3) – Exemplar em cobre, ligeiramente ovalado (1.7 cm X
1.4 cm), com a extremidade de encaixe do espigão projectada em bico; do lado

oposto, apresenta perfuração para fixação do mesmo.
Mede 4.5 cm de comprimento por 3.7 cm de largura e a espessura é de 0.3 cm (fig.
31).
Cronologia: séculos XVI - XVIII
Fivela (PEL 4-C1) – Exemplar em cobre, com demarcação de fixação do cinto
e de fixação do espigão. Tem forma ovalada com projecção espessada, em botão,
na extremidade, ladeada por motivo decorativo constituído por caneluras
transversais (fig. 31).
Cronologia: séculos XVI - XVIII
Remate de ponta de bainha de adaga (PEL5-C2) – Exemplar fracturado, em
cobre.
Mostra forma curva, com secção côncava, rematada na extremidade inferior por
apêndice arredondado. As faces externas apresentam decoração incisa, constituindo
motivo em cordão. As extremidades superiores, embora em mau estado, revelam
espessamento, eventualmente destinado a fixação.
Têm de comprimento 2.4 cm, com uma largura máxima de 1.95 cm; a espessura
é de 0.6 cm e 0.35 cm de distância interna entre paredes (fig. 31, nº 5).
Cronologia: séculos XII - XIV
Remate de correia (PEL5-C5) – Exemplar completo, em cobre.
Artefacto com formato sub circular, curvo e ligeiramente afilado na extremidade
terminal, enquanto a oposta mostra decoração formada por três pontas afiladas.
A superfície externa é lisa enquanto a interna é algo rugosa, mostrando abas
laterais pouco pronunciadas. O exemplar apresenta uma perfuração junto ao topo
para aplicação do respectivo rebite.
Mede 2.7 cm de comprimento por 2.8 cm de largura, tendo de espessura da parede
0.1 cm enquanto a altura da aba é de 0.25 cm (fig. 31, nº 6).
Cronologia: séculos XV - XVI
Bala de mosquete (PF8/9-C3/4) – Exemplar esférico, em chumbo. Tem 1.5
cm de diâmetro (fig. 32).
Cronologia: séculos XVI – XVIII

5

6

Fig. 31 – Fivelas, ponta de bainha de
punhal e remate de correia em cobre
Necrópole de Penamacor

Fig. 32 – Balas de mosquete
em chumbo
Virote de besta, em ferro
Alcáçova de Penamacor
Sector Porta Falsa

Bala de mosquete (PF7/8-C3/4) – Exemplar esférico, em chumbo. Tem 1.8
cm de diâmetro (fig. 32).
Cronologia: séculos XVI – XVIII
Virote de besta (PF8/9-C4) – Exemplar em ferro. Tem cabeça compacta, de
secção triangular, afilada na extremidade e demarcada do cabo por estrangulamento.
Este é oco, com secção sub circular para introdução do cabo (fig. 32).
Cronologia: séculos XIII – XVI
Botão (PEL5C3-04) – Exemplar quase completo obtido a partir de um fragmento
afeiçoado de faiança com a superfície externa coberta por vidrado branco (2.5Y8/1)
e a interna, muito degradada, apresenta vestígios de vidrado em azul-cobalto.
O diâmetro é irregular, com 4 cm por 3.6 cm, tem de espessura máxima 0.9 cm e
as duas perfurações distam 0.4 cm entre si e medem de diâmetro aproximadamente
0.3 cm.
A pasta, homogénea e bem depurada, com elementos não plásticos imperceptíveis
de grão finíssimo micáceos, é de cor bege (10YR7/3) (fig. 33).
Cronologia: posterior ao século XVI

Fig. 33 – Botões em fragmentos de
cerâmica vidrada e comum
Necrópole de Penamacor

23

Botão (PEL7C2-09) – Exemplar completo obtido a partir de fragmento de
cerâmica comum.
O diâmetro é irregular, com 4 cm por 3.8 cm, tem de espessura máxima 1.1 cm e
as duas perfurações distam 0.5 cm entre si e medem de diâmetro aproximadamente
0.4 cm.
A pasta, de cor bege (10YR6/3), é pouco homogénea, integrando elementos não
plásticos abundantes, de grão médio a grosso, micáceos e quartzíferos (fig. 33).
Cronologia: posterior ao século XVI

Fig. 34 – Fragmento de figura humana
em terracota
Necrópole de Penamacor

Figura humana em terracota (PEL7C2F-01) – exemplar facturado de figura
masculina, representando o tronco e braços. O artefacto apresenta vestígios de ter
sido produzido a molde, tendo sido recolhido durante a limpeza do muro da
barbacã.
A pasta, de cor bege rosado (5YR6/4), é bem depurada com elementos não plásticos
de grão finíssimo micáceos e alguns, finos, arenosos.
Mede 3.2 cm de altura, 2.5 cm de largura e 1.6 cm de espessura (fig. 34).
Cronologia: século XV
Fragmento de azulejo de aresta (PEL7C3 EXT.) – Aproximadamente ¼ do
artefacto apresentando decoração vegetalista em cores verde escura, azul-cobalto
e amarelo melado, com o intervalo dos motivos revestido a vidrado bege claro.
A pasta, rosada (7.5YR7/4), é bem depurada e homogénea, com elementos não
plásticos finíssimos micáceos. As superfícies de corte apresentam escorrimento
dos vidrados.
O fragmento mede 8.75 cm de comprimento, 7.9 cm de largura e 2.5 cm de espessura
(fig. 35).
Cronologia: séculos XV – XVI

Verde Escuro

Dado (PEL7C3 EXT.) – Exemplar completo, em osso.
Apresenta forma cúbica, medindo 1.6 cm por 1.55 cm. Os furos que representam
a numeração mostram forma irregular, podendo ser circulares ou ovalados (fig.
36).
Cronologia: séculos XVI – XVIII

Azul-cobalto
Melado

Fig. 35 – Fragmento de azulejo
de aresta
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Fig. 37 – Exemplares numismáticos
Necrópole de Penamacor

Fig. 36 – Dado em osso
Necrópole de Penamacor
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1 – X Réis de D. João (VI) príncipe regente (1812)
2 – Meio real ou vintém de D. Manuel I (prata)
3 – Vintém de D. João III (prata)
4 – Real de 31/2 libras de D. João I
5 – Dinheiro de bolhão D. Afonso III a D. Pedro I
6 – Real preto de D. Duarte
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