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A villa de Frielas na Antiguidade Tardia: evolução estratigráfica 
entre c. 410 e 525-550 d.C.

1. Introdução

A villa de Frielas está implantada na zona setentrional da freguesia de Frielas 
(concelho de Loures), na margem direita da ribeira da Póvoa, numa cota altimétrica de 
apenas 9m, bem elucidativo da sua posição estratégica em relação às ligações fluviais, 
nomeadamente ao rio Trancão, cuja navegabilidade seria feita, à época, até bastante 
mais a montante. 

Até meados do século XVIII, a várzea de Loures era navegável até Santo Antão 
do Tojal. Em meados do século XVI, João Brandão afirma que os barcos, até 20 batéis, 
que abasteciam Lisboa, provinham de Sacavém, Tojal, Santo António, Granja, Frielas, 
Camarate, Unhos e Mealhada. No primeiro quartel do século XVII, Manuel Severim 
de Faria afirma que o Rio Trancão suporta barcos de várias toneladas; e já depois de 
meados do mesmo século, João Bautista de Castro destaca os portos de Unhos, Frielas, 
Mealhada, Granja, Marnotas e Santo António do Tojal.1

A sua conjugação com o povoamento e a rede viária romana (em Frielas e Almoí-
nhas, conhece-se 2 marcos miliários de 350-353 e 313-324 d.C., respectivamente2), bem 
como uma descrição geral do sítio e dos trabalhos aí efectuados pela equipa do Museu de 
Loures nos últimos 20 anos, nomeadamente pela Arqueóloga Ana Raquel Silva, foram 
objecto de reflexão em vários trabalhos de síntese, com primeiras abordagens igualmente 
das cerâmicas, como a terra sigillata,3 às quais se juntam as ânforas4 e a cerâmica islâmi-

1 In A. R. silva, A presença de Cerâmica Tardia Gaulesa na villa de Frielas (Loures), in 
«Antrope» 1 (dezembro 2014), pp. 171-199: 194.

2 Ibid., p. 192.
3 A. R. silva, A terra sigillata da villa de Frielas, in «Al-Madan» 10 (2001), pp. 187-189; ead., 

«A villa Romana de Frielas – espaço, tempo e funcionalidade», in Arqueologia como Documento, 
Catálogo de Exposição, Câmara Municipal de Loures. Departamento Sociocultural. Divisão do 
Património Cultural, Loures 2004, pp. 11-19; ead., «A villa romana de Frielas», in Actas da Mesa 
Redonda de Olisipo a Ierabriga, in «Cira-Arqueologia» 1 (2012), pp. 88-102 (https://www.cm-vfxira.
pt/uploads/document/file/903/02_-_Villa_romana_de_Frielas.pdf [ultima consultação: 17.9.2017]); 
ead., A presença de Cerâmica Tardia Gaulesa, cit. 

4 A. R. PoliCarPo, «As ânforas da villa romana de Frielas. Economia e contactos no Ager 
Olisiponense», in Actas das Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo, em Território Português, Centro 
Português de Geo-História e Pré-História, Lisboa 2009.
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ca, pertencente às vivências posteriores à Antiguidade Tardia do espaço.5
Outros trabalhos de síntese constituem outros tantos artigos sobre algumas tipo-

logias da cultura material romana e tardo-antiga: os numismas,6 mas também aspectos 
relacionados com a edilícia do sítio, como os elementos arquitetónicos7 e os mosaicos.8

A partir da síntese de Ana Raquel Silva9 e do estudo ora presentado, podemos 
definir 3 grandes fases de ocupação romana e tardo-antiga da villa. 

Uma «fase inicial» que poderá recuar ao terceiro quartel século I d.C. e que atin-
girá século III d.C., cuja arquitectura é manifestamente desconhecida para se perceber 
minimamente bem a planta desta fase: os segmentos de paredes restantes, não oblite-
rados pelas remodelações tardias, apresentam alvenaria em pedra calcária de pequena/
média dimensão, com ligantes de terra. A villa desta fase terá possuído pavimentos em 
mosaico, já que, por debaixo de alguns dos mosaicos do século IV d.C., foram detec-
tadas camadas de assentamento que embalavam dezenas de tesselae soltas, certamente 
resultantes da desmontagem dos pavimentos musivários anteriores.

Uma «segunda fase», que practicamente produz um palimpsesto sobre a primei-
ra fase, poderá ter-se iniciado em finais do século III ou no início do século IV d.C., 
tendo em conta a datação iconográfica do mosaico,10 estendendo-se, tendo em conta 
a estratigrafia de ocupação remanescente, até aos inícios do século V d.C., já que não 
existe nenhuma U.E. preservada anterior a c. 410-425 d.C. Este segundo momento 
arquitectónico da villa de Frielas terá resultado de uma profunda reformulação espa-
cial, com pavimentos em mosaico e revestimentos parietais pintados ou em mármore. 
Configura uma planta em U, que inclui um peristilo de grandes dimensões com planta 
quadrangular, delimitado por um pórtico, cujas bases de coluna áticas e um capitel 
jónico parecem reforçar o enquadramento cronológico desta remodelação, em torno à 
segunda metade do século III d.C. ou inícios do século IV d.C.11 Por seu lado, o espó-
lio numismático enquadra-se na sua totalidade entre o segundo e o último quartel do 
século IV d.C.12

A villa de Frielas parece constituir um excelente exemplar estratigráfico das alte-

5 P. G. BarBosa-A. R. silva, Cerâmica de tradição muçulmana da villa romana de Frielas 
(Loures), in «Arqueologia Medieval» 8 (2003), pp. 109-118.

6 J. ruivo, «Subsídios para o estudo da Numismática romana do Concelho de Loures», in Da 
Vida e da Morte. Os Romanos em Loures, Câmara Municipal de Loures, Loures 1998, pp. 65-74.

7 L. Fernandes, «Decoração arquitectónica da villa romana de Frielas. Capitéis e Bases», in 
Arqueologia como Documento, cit., pp. 21-36.

8 A. R. silva-M. T. Caetano-L. C. reis, «Mosaicos da villa romana de Frielas – notícia preliminar», 
in O mosaico romano nos centros e nas periferias: originalidades, influências e identidades - Actas do 
Xº Colóquio Internacional da AIEMA (28 de Outubro a 2 de Novembro de 2005), Instituto dos Museus 
e Conservação: Museu Monográfico, Conimbriga 2011, pp. 889-902.

9 A. R. silva, «A villa romana de Frielas», cit.
10 A. R. silva, «A presença de Cerâmica Tardia Gaulesa», cit., p. 184, fig. 7.
11 L. Fernandes, «Decoração arquitectónica da villa romana de Frielas», cit.
12 A. R. silva, «A presença de Cerâmica Tardia Gaulesa», cit., p. 90.
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rações mais ou menos profundas que muito do povoamento rural deve ter sofrido com 
as entradas de contingentes demográficos «bárbaros» em 409-411 d.C. (Suevos, Vân-
dalos, Alanos e Visigodos).13 São ainda poucos os trabalhos estratigráficos recentes com 
acoplagem do mobiliário fino de importação, vital para as esquematizações crono-estra-
tigráficas. Na Quinta da Bolacha, Amadora, num estudo nosso recente14 pode detectar-
-se uma breve evidência estratigráfica da reformulação da villa em finais do século III 
ou inícios do IV d.C., não contendo qualquer nível respeitante à ocupação e circulação 
do espaço nos séculos IV e V; é exactamente a fase de 425-475 d.C. que constitui a fase 
seguinte do sítio, tal como em Frielas, tendo ocupação até à primeira metade do século 
VI (embora pareça terminar um quarto de século antes, em c. 525 d.C.).

Por fim, podemos estabelecer uma terceira fase, «fase de squattering», entre 
410-425 d.C. e 525-550 d.C., com aparente redução da área ocupada e a implantação 
de paredes sobre os pavimentos musivários que fecham espaços amplos da segunda 
fase: é o caso da ala sudoeste do peristilo que recebe agora um muro divisório, com-
partimentando o espaço que terá perdido a sua vocação de segmento de circulação 
no edifício. Não há, contudo, evidência concreta de possíveis espaços uni-familiares 
que tenham readaptado a antiga villa, algo que conhecemos hoje, bem diagnosticado 
estratigraficamente, com respeito a casas urbanas, como acontece em Conimbriga.15

O nosso estudo sobre as cerâmicas finas não inclui as produções alto-imperiais 
(terra sigillata itálica, sudgálica e hispânica), que já têm, contudo, uma primeira apre-
sentação sumária,16 tal como as Derivadas Paleocristãs de Sigillata-DSP,17 e regista a 
total ausência de terra sigillata hispânica tardia e de outras tipologias finas alto-impe-
riais, bem como de vidros tipificáveis.

Definimos várias grandes fases crono-estratigráficas: c. 410-425 d.C.; 425-475 
d.C.; 475-500 d.C.; 500-525 d.C.; e 525-550 d.C. A estratigrafia do sítio parece pois 
cobrir a vivência deste espaço, ainda villa ou talvez já não, para uma boa parte do 
período suevo-visigótico, tendo seguramente ocupação para aquilo que em cronologia 
mediterrânica se convenciona chamar de período tardo-vândalo, e muito provavel-

13 J.-P. leuGuay, «O Portugal «Germânico»», in J. serrão-A. H. oliveira MarQues (eds.), Nova 
História de Portugal, vol. II, Portugal das invasões germânicas à Reconquista, Editorial Presença, 
Lisboa 1993, pp. 13-120.

14 J. C. QuaresMa, «Quinta da Bolacha (Amadora, Lisbonne): la céramique de la villa depuis 
le dernier tiers du IIIe s. jusqu’au premier quart du VIe s.», in LRCW 5. 5th International Conference 
on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and 
Archaeometry. 6-10th April. Alexandria, no prelo.

15 J. lóPez QuiroGa, «De Conimbriga a Condeixa: Evolución y transformación de una ciuitas 
romana en una ‘aldea’ medieval», in J. lóPez QuiroGa (ed.), Conimbriga tardo-romana y medieval. 
Excavaciones arqueológicas en la Domus Tancinus (2004-2008) (Condeixa-a-Velha, Portugal), 
Archaeopress, Oxford 2013, pp. 319-341: 326, British Archaeological Reports – International Series 
2466 (Archaeological Studies on Late Antiquity and Early Medieval Europe AD 400-1000 [ASLAEME] 
Archaeological Excavations & Catalogues 2).

16 A. R. silva, A terra sigillata da villa de Frielas, cit.
17 ead., «A presença de Cerâmica Tardia Gaulesa», cit.
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mente até ao período bizantino inicial.18 Neste aspecto, constitui o quarto exemplo 
estratigráfico para o período pós-525 d.C., o qual já é conhecido em Caetobriga-Se-
túbal-Rua Manuel Galo, nº 4,19 Olyssipona-Lisboa20 e villa de Alto do Cidreira, na 
península de Lisboa, tal como Frielas.21

2. Evolução estratigráfica do espólio fino tardio

2.1 Fase de c. 410-425 d.C.

A primeira fase estratigráfica da villa de Frielas possui um mobiliário relativa-
mente curto, mas de residualidade fraca, em torno aos 16%, o que lhe confere alguma 
qualidade como reflexo do panorama tipológico do período que representa.

Com a terra sigillata africana A e C (bem como a cerâmica africana de cozinha), 
já fora do seu período de produção e venda, as cerâmicas finas são dominadas pela terra 
sigillata africana D1, com 76% do espólio desta tipologia, sendo seguida por escassas 
importações foceenses tardias e sudgálicas-languedocenses (DSP), cada uma com 4%.

As Derivadas Paleocristãs de Sigillata (DSP) provêm neste período da área lan-
guedocense e o único tipo presente é a taça carenada Rigoir 18, datada entre 375 e 500 
d.C.;22 enquanto a terra sigillata foceense tardia, com um bojo indeterminado, poderá 
estar representada pelo tipo Hayes 1, 2 ou mesmo 3A, que surge igualmente, mas em 
escassa quantidade, nos níveis da primeira metade do século V da Agora de Atenas.23

O conjunto largo de terra sigillata africana D1 possui formas em final de vida 
(Hayes 58 e Hayes 61A, mas sobretudo Hayes 59), acompanhadas de formas mais 
habituais na primeira metade do século V, como são as Hayes 67B e 70.24

Nos estilos decorativos presentes encontramos igualmente um leve contingen-

18 P. reynolds, Trade in the Western Mediterranean. A.D. 400-700: the ceramic evidence, British 
Archaeological Reports, Oxford 1996 (British Archaeological Reports British Series [Book 604]); id., 
Hispania and the Roman Mediterranean. AD 100-700. Ceramics and trade, Duckworth, London 2010.

19 Nível de 525-550 d.C.: C. T. silva-A. Coelho-soares, «Preexistências de Setúbal. A ocupação 
romana da Travessa de João Galo, nº 4-4B», in Actas do II Encontro de Arqueologia da Arrábida. 
Homenagem a A. I. Marques da Costa, in «Setúbal Arqueológica» 15 (2014), pp. 305-340. 

20 Nível de c. 550+ d.C.: R. B. silva-A. de Man, «Palácio dos Condes de Penafiel: A significant 
Late Antique context from Lisbon», in X Congresso Internacional A Cerâmica Medieval no 
Mediterrâneo (Silves, 22 a 27 de Outubro de 2012), no prelo. http://www.camertola.pt/sites/default/
files/MAN_SILVA.pdf (ultima consultação: 17.09.2017).

21 Nível de 550-575 d.C.: E. sePúlveda-C. Bolila-R. santos, «LRC (PRSW) e LRD provenientes 
da escavação de emergência efetuada na villa romana do Alto do Cidreira (Cascais)», in O Arqueólogo 
Português (no prelo).

22 C. raynaud, Céramique estampée grise et orange dite “dérivée de sigillée paléochrétienne”, 
in «Lattara» 6 (1993), pp. 410-420.

23 J. W. hayes, Late Roman pottery, The British School at Rome, London 1972, p. 337.
24 M. BoniFay, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, Archaeopress, Oxford 2004, 

p. 171 (BAR International Series 1301); J. W. hayes, Late Roman pottery, cit., p. 119.
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te residual, com o estilo Ai, que inclui um motivo em posição algo rara: um círculo 
concêntrico (motivo 26 de Hayes, 1972) no centro do fundo e não integrado numa 
banda periférica. O estilo Aii surge num fundo indeterminado com 2 motivos: círculo 
concêntrico (motivo 28) e palmeta (motivo 2) e num fundo com roleta em feather-rou-
lleting típica do tipo Hayes 68, com círculo concêntrico (motivo 27 ou 28 de Hayes, 
1972). Classificamos este fundo no tipo Hayes 68, graças à referida faixa em feather-
-roulleting, conscientes de que se trata de uma forma da produção E, mas na nossa 
análise com lupa não encontramos indícios de micro-fósseis na pasta, ou marcas de 
palha na superfície, que caracterizam essa produção da Bizacena,25 pelo que poder-se-á 
tratar de um caso raro de africana D1.

A cronologia seguramente posterior aos inícios do século V d.C. desta fase es-
tratigráfica é-nos indicada pela presença de 3 indivíduos de Hayes 91A ou 91B26 e 
pela presença de um caso de estilo Aiii (nº 5), com o círculo concêntrico (motivo 26 
de Hayes, 197227) posicionado em banda externa única. Este motivo está classificado 
por Hayes no estilo Aii-iii(?), mas no caso vertente, a existência de uma única banda 
externa de decoração aloca-o então no estilo Aiii.

Por último, referimos uma forma rara, parece-nos, pela primeira vez identificada 
em território actualmente português, o tipo Rüger, 1968, fig. II, n. II, com pasta fina e 
engobe bem conservado, mate, perfeitamente normais na produção zeugitana (nº 1). 
O exemplar assentava directamente sobre o mosaico da villa e a sua cronologia de fa-
brico parece relacioná-lo directamente com os últimos momentos da fase 2 do sítio, já 
que o Atlante28 tipifica-o e data-o no último quartel do século IV, embora a estratigrafia 
de Cartago possa estender esta forma ao primeiro terço do século V.

Catálogo

1 - Terra sigillata africana D1- Rüger, 1968, fig. II, n. II - Camada sobre o mo-
saico - Inv. 9453+9454
2 - Terra sigillata africana D1 - Indeterminado - Estilo Aii - Camada 8 - Inv. 
47497
3 - Terra sigillata africana D1 - Indeterminado - Estilo Ai - Camada 9 - Inv. 
47446+47461
4 - Terra sigillata africana D1 – Hayes 68 - Estilo Aii - Camada 9 - Inv. 47496
5 - Terra sigillata africana D1 - Indeterminado - Estilo Aiii - Camada 9 - Inv. 
60727

25 J. W. hayes, Late Roman pottery, cit., p. 115.
26 M. BoniFay, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, cit., p. 166.
27 J. W. hayes, Late Roman pottery, cit., p. 235.
28 Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale. Atlante delle Forme Ceramiche, I 

(Ceramica Fine Romana nel Bacino Mediterraneo. Medio e Tardo Impero), Instituto Poligrafico e Zecca 
dello stato, Roma 1981, p. 86.
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6 - Terra sigillata africana D1 – Hayes 67B - Camada 10 - Inv. 77669
7 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 59 - Camada 11 - Inv. 47466.

2.2 Fase de 425-475 d.C.

A fase das décadas centrais do século V diminui a quantidade de materiais, em 
relação à fase precedente, e agrava a taxa de residualidade, que sobe para cerca de 
63,7%, e na qual se inclui de novo a terra sigillata africana A e C.

A escassa informação coeva assenta na terra sigillata africana D1, dominante 
com 27,3%, acompanhada por uma fraca presença de importações foceenses tardias, 
com 9,1%. A primeira produção volta a apresentar o tipo Hayes 67B, cuja cronologia 
termina no segundo quartel do século V29 e o estilo Aii (palmeta, motivo 2 de Hayes, 
1972); mas o tipo mais importante para a aferição cronológica da fase é a Hayes 80B, 
forma raramente encontrada no primeiro quartel do século V e largamente presente 
a partir do segundo quartel.30 Voltamos a encontrar um bojo indeterminado de terra 
sigillata foceense tardia, o que nos impede, tal como na fase anterior, de aferir a forma 
exacta que está ser comercializada, podendo estarmos novamente perante as hipóte-
ses de Hayes 1, 2, ou 3A, embora a cronologia estratigráfica proposta para esta fase 
de Frielas, que não aparenta ruptura na sua passagem para a fase seguinte, alcance o 
terceiro quartel do século V, época em que o tipo Hayes 3C, a forma mais difundida do 
século V no Mediterrâneo, inicia a sua produção.31

Catálogo

8 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 67B - UE 6 - Inv. 46558+46559
9 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 80B - Camada 6 - Inv. 
44428+44429+44430+46641+58828
10 - Terra sigillata africana D1 - Indeterminado - Estilo Aii - Camada 6 - Inv. 44397.

2.3 Fase de 475-500 d.C.

O último quartel do século V d.C. mantém um espólio reduzido e uma taxa de re-
sidualidade elevada, embora menor do que na fase anterior (c. 45,5%). São novamente 
as produções africanas A e C que compõem a maioria do material anterior à fase, mas 
no seio da terra sigillata africana D1, os tipos Hayes 58B e 67B são igualmente resi-

29 M. BoniFay, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, cit., p. 171.
30 Ver discussão alargada da cronologia da Hayes 80/81, que defendemos ser uma forma 

essencialmente produzida a partir de c. 425 d.C., em J. C. QuaresMa, Economia antiga a partir de 
um centro de consumo lusitano. Terra sigillata e cerâmica africana de cozinha em Chãos Salgados 
(Mirobriga?), UNIARQ, Lisboa 2012, p. 203 (Estudos e Memórias 4).

31 J. W. hayes, Late Roman pottery, cit., p. 337.
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duais, tal como o estilo Aii-iii (círculo concêntrico – motivo 33 de Hayes, 1972).
No que respeita aos tipos coevos, a terra sigillata africana D1 domina com 45,5%, 

embora apenas o tipo Hayes 91A ou B se inclua nesta categoria cronológica; as DSP 
do Languedoc, presentes na fase de c.410-425 d.C., mas ausentes na de 425-475 d.C., 
ressurgem, novamente numa percentagem fraca (9,1%) e novamente pelo Grupo de 
fabrico 2, mas com tipo indeterminado. Já a terra sigillata foceense tardia, com 18,2%, 
amplia as suas áreas de produção: se nas fases anteriores surgira apenas o Grupo de 
fabrico 1,32 este surge agora pela forma Hayes 3C, mas o Grupo de fabrico 2 surge pela 
primeira vez, por um fundo de forma indeterminada, mas com o estilo decorativo do 
Grupo IIB ou III inicial. O seu punção consiste num losango com volutas (motivo 17w 
de Hayes, 1972) e o fundo contém uma faixa externa de roleta larga trilinear.

Catálogo

11 - Terra sigillata foceense tardia - Grupo 1 - Hayes 3C - Camada 4 - Inv. 66827
12 - Terra sigillata africana A - Hayes 15, var. precoce - Camada 5 - Inv. 46240
13 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 67B - Camada 5 - Inv. 41250
14 - Terra sigillata africana D1 - Indeterminado - Estilo Aii-iii - Camada 5 - Inv. 
41249
15 - Terra sigillata foceense tardia - Grupo 2 - Indeterminado - Estilo Grupo IIB 
ou III inicial - Camada 5 - Inv. 63775.

2.4 Fase de 500-525 d.C.

A fase do primeiro quartel do século VI d.C. volta a apresentar um universo 
reduzido e uma taxa de residualidade próxima da da fase de 425-745 d.C., em torno 
a 61,5%. Esta residualidade é composta pela terra sigillata africana A, C, C3 de re-
levos aplicados e mesmo pela D1, cujas formas, já conhecidas nas fases anteriores, 
terminaram a sua vida meio-século antes. A terra sigillata foceense tardia é assim a 
única produção fina coeva presente nesta fase estratigráfica: surgem novamente os dois 
Grupos de fabrico, o primeiro com o tipo H3C e o segundo com os tipos Hayes 3C e 
Hayes 3F, que coloca a fase estratigráfica no primeiro quartel do século VI d.C.33 Ao 
nível morfológico, podemos salientar a pouca altura e a roleta fina do tipo Hayes 3C, 
nº 17, do Grupo de fabrico 2, bem como o marcado biselamento interno do bordo do 
tipo Hayes 3C, nº 19, do Grupo de fabrico 1.

32 Ver descrição dos fabricos de terra sigillata foceense tardia e DSP, no capitulo 3.
33 M. A. Cau ontiveros-P. reynolds-M. BoniFay (eds.), LRFW 1. Late Roman Fine Wares. 

Solving problems of typology and chronology. A review of the evidence, debate and new contexts, 
Archaeopress, Oxford 2011, p. 6 (RLAMP 1).
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Catálogo

16 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 67B - Camada 3 - Inv. 36194
17- Terra sigillata foceense tardia - Grupo 2 - Hayes 3C - Camada 3 - Inv. 24763
18 - Terra sigillata foceense tardia - Grupo 2 - Hayes 3C - Camada 3 - Inv. 9431
19 - Terra sigillata foceense tardia - Grupo 1 - Hayes 3C - Camada 3 - Inv. 43544
20 - Terra sigillata foceense tardia - Grupo 1 - Hayes 3F - Camada 3 - Inv. 60390.

2.5 Fase de 525-550 d.C.

A fase estratigráfica que atribuímos ao segundo quartel do século VI d.C. é muito 
rica em informação, tanto quantitativa como qualitativamente, sendo o período mas 
diverso de toda a sequência conservada no sítio, com um total de 35 indivíduos e cerca 
de 31,4% de residualidade, valor constituído pela terra sigillata africana A, C e A/D, 
pelas formas Hayes 58B, 59, 61A, 61A/B1, 67B e 67C de terra sigillata africana D1, 
pela forma Hayes 3C de terra sigillata foceense tardia e pela Hayes 197 de cerâmica 
africana de cozinha.

O mercado de terra sigillata parece, de uma maneira inédita no território actual-
mente português, dominado pelas importações sudgálicas de DSP, sobretudo languedo-
censes (floruit do seu Grupo 2 de fabrico), mas acompanhadas pelas marselhesas, num 
total de 27,6%, seguido por 21,2% de terra sigilata africana D (descontando as formas 
residuais acima descritas), sobretudo com africana D1 e escassa D2, quedando-se a terra 
sigillata foceense tardia com 17,9% (descontando o valor da Hayes 3C residual).

A força comercial das DSP parece sublinhada pelo surgimento das produções da 
área de Marselha, através da forma Rigor 18, com roleta bem delineada, datada tipo-
logicamente até 500 d.C.,34 mas que poderá estender a sua existência hipoteticamente 
até um ponto indeterminado na primeira metade do século VI d.C., já que surge igual-
mente nesta fase, nas importações do Languedoc, com 2 exemplares bem conservados 
(nºs 40 e 31), embora, deva dizer-se, sempre de maneira ligeira (um indivíduo em cada 
produção). É sobretudo a forma Rigoir 2 que domina este segmento comercial sudgá-
lico e a cifra leva-nos a propor que esta forma seja produzida até ao segundo quartel 
do século VI d.C., apesar de estar também proposta tipologicamente até cerca de 500 
d.C.35 No caso viguense, e referindo-nos apenas às importações da área atlântica, e ao 
tipo Rigoir 1 (estando o tipo Rigoir 2 ausente), parece também ser plausível esticar 
a cronologia final desta forma até ao primeiro quartel da centúria, pelo menos.36 Em 
Olisipo, no sector das Escadinhas de São Crispim, na fase de 525-550 d.C., surge pela 
primeira vez, na sequência estratigráfica, a produção de DSP, proveniente da área lan-

34 C. raynaud, «Céramique estampée grise et orange», cit.
35 Ibid.
36 A. Fernández Fernández, El comercio tardoantiguo (ss. IV-VII) en el Noroeste peninsular 

através del registro arqueológico de la Ría de Vigo, Archaeopress, Oxford 2014, p. 278 (RLAMP 5).
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guedocense, mas com o tipo Rigoir 1, num único exemplar.37

Morfologicamente, o tipo Rigoir 2 é descrito como uma forma de parede esvasa-
da e aba, que pode ser perolada, com diâmetros que oscilam entre os 15 e os 20 cm,38 
sendo uma variante grácil da Rigoir 1. Nesta fase de Frielas, 3 exemplares da Rigoir 2 
possuem aba perolada e em dois casos o diâmetro de bordo é observável (nºs 30 e 41: 
18,5 e 16,5 cm). Os diâmetros totais da Rigoir 2 de Frielas oscilam porém entre 13 (nº 
27) e 18,5 cm (nº 30), o que poderá baixar levemente o referido limite inferior proposto 
por J. Rigoir. As abas presentes demonstram variabilidade morfológica: o nº 27 possui 
aba ondulante espessada no lábio; o nº 30, uma aba recta com lábio espessado; o nº 41 
uma aba algo convexa no topo, com lábio muito levemente espessado; o nº 44, uma 
aba acentuadamente recta, com lábio separado da aba por canelura inferior e superior.

Em 3 casos surge o punção nº 218 (sobre a aba, coelho em série, correndo para 
a direita, próximo do punção de Rigoir, 196039), geralmente sobremoldado. No fundo, 
nº 29, surge uma palmeta bem definida, posicionada em raio desde o centro (punção nº 
119 de Rigoir, 196040).

A terra sigillata foceense tardia levanta questões de ordem classificativa. O Gru-
po 2 de fabrico, que havia alcançado um aparente equilíbrio com o Grupo 1, entre 475 
e 525 d.C., parece agora completamente ultrapassado por este Grupo 1, que havia sido 
totalitário até 475 d.C. O Grupo 2 apresenta apenas o tipo Hayes 3E, mas o Grupo 1 
apresenta uma colecção interessante de formas não residuais, que inclui igualmente a 
Hayes 3E, mas igualmente a Hayes 3F, de bordo curto e parede interna côncava (nº 
37). As duas formas seguintes obrigam-nos a um comentário morfológico mais cui-
dado. A Hayes 3G (nº 26), com 30 cm de diâmetro, possui bordo vertical e plano ex-
ternamente, mas um espessamento interno do bordo com concavidade pronunciada na 
sua metade inferior. Difere de bordos verticais simples de Hayes 3G41 e aproxima-se 
de uma das «variantes» das Hayes 3 diagnosticadas em Vigo (Fernández Fernández, 
2014, p. 251, fig. 1345, nº 536: este exemplar tem, contudo, um bordo que retorce 
para fora formando um lábio incipiente e a parede é ligeiramente ondulante), ambos 
os exemplares em posição estratigráfica residual por volta de finais do século VI d.C. 
O exemplar de Frielas de Hayes 3G, com um espessamento tão forte interno do bordo, 
leva-nos aos nºs 38 e 42 (30 e 29cm de diâmetro), que classificámos hipoteticamente 
como uma variante tardia da Hayes 3G, mas muito longe das formas de transição, com 

37 J. C. QuaresMa, «Late contexts from Olisipo (Lisbon, Portugal)», in Ceramics and Atlantic 
Connections: Late Roman and early medieval imported pottery on the Atlantic Seaboard. New Castle. 
26-27th March 2014, no prelo, fig. 13.

38 J. riGoir, Les sigillées paléochrétiennes grises et orangées, in «Gallia» 26.1 (1968), pp. 177-
204: 200.

39 J. riGoir, La céramique paléochrétienne sigillée grise, in «Provence Historique» 10 (1960), 
pp. 1-93: 63.

40 Ibid., p. 51.
41 Saraçhane: J. W. hayes, Excavations at Saraçhane in Istambul. Vol. II, The pottery, University 

Press, Princeton 1992, p. 158, fig. 37, nº 2.
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bordo tendencialmente «quadrado», denominadas Hayes 3/10.42 Não é impossível que 
estejamos a falar, no caso de Frielas, de 2 exemplares residuais de Hayes 1C,43 mas a 
introversão extrema do bordo e o seu perolamento afasta-o também desse tipo. 

Não será neste local que trataremos de uma forma aprofundada a evolução mor-
fológica do tipo 3 e a sua transição para o tipo 10, mas parece-nos que os nºs 38 e 42 
se enquadram num universo díspar relacionado com a recta final da Hayes 3 e em 
particular com as variantes H3F/G, G, 3/1044 e possíveis variantes minoritárias,45 por 
volta de 525/550/575 d.C.

O terceiro comércio fino de mesa respeita à terra sigillata africana D, em parti-
cular a D1. A um fundo de Hayes 87, junta-se um bordo de Hayes 91A, cuja vida pode 
alcançar o segundo quartel do século VI d.C., se aceitarmos a proposta da estratigrafia 
de Cartago, onde a variante 91B parece terminar próximo de c. 550 d.C.46 Já os tipos 
Hayes 99A e 91C são perfeitamente compatíveis com esta cronologia estratigráfica,47 
tal como o possível estilo Ei (folha de punção nº 118r de Hayes, 197248), embora Hayes 
situa este punção talvez apenas até finais do século V d.C. 

Finalmente, este comércio africano é acompanhado por um exemplar (fragmento 
de bico) de uma lucerna em terra sigillata africana D1, impossível de distinguir entre 
os tipos Atlante VIII ou X, sendo bem possível que estejamos perante este último, em 
face da cronologia.49

Catálogo

21 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 58B - Camada 2 - Inv. 50208
22 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 61A/B1 - Camada 2 - Inv. 26312
23 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 67C - Camada 2 - Inv. 52891
24 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 91A - Camada 2 - Inv. 41247
25 - Terra sigillata africana D1 - Indeterminado - Estilo A(iii), C/D ou Ei - Ca-

42 Veja-se os casos da Agora de Atenas em J. W. hayes, The Atenian Agora. Results of excavations 
conducted by the American School of Classical Studies at Athens. XXXII (Roman pottery. Fine-ware 
imports), The American School of Classical Studies at Athens, Princeton-New Jersey 2008, fig. 40, nº 
1298, em contexto de c. 550 d.C.

43 J. W. hayes, Late Roman pottery, cit., p. 325.
44 Ibid., p. 338.
45 A. Fernández Fernández, El comercio tardoantiguo (ss. IV-VII), cit., p. 251.
46 M. MaCkensen, «Spätantike keramikensembles und Baumassnahmen in der südlichen 

Raumzeite der Insula E218», in F. rakoB (ed.), Die deutschen Ausgrabungen in Karthago, Vol. III, Verlag 
Philipp von Zabern-Deutsches Archäologisches Institut, Mainz am Rhein 1999, est. 2, Fundkomplex 2. 
Ver discussão em J. C. QuaresMa, Economia antiga, cit., p. 204.

47 M. BoniFay, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, cit., pp. 179, 181.
48 J. W. hayes, Late Roman pottery, cit., pp. 222, 225.
49 Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale. Atlante delle Forme Ceramiche, cit.; M. 

BoniFay, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, cit., pp. 358 ss.
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mada 2 - Inv. 41251
26 - Terra sigillata foceense tardia - Grupo 1 - Hayes 3G - Camada 2 - Inv. 35817
27 - DSP - Languedoc - Grupo 1 - Rigoir 2 - Camada 2 - Inv. 27229
28 - DSP - Languedoc - Grupo 1 - Rigoir 2 - Camada 2 - Inv. 6024
29 - DSP - Languedoc - Grupo 1 - Indeterminado - Camada 1 - Inv. 6081
30 - DSP - Languedoc - Grupo 2 - Rigoir 2 - Camada 2 - Inv. 27193
31 - DSP - Languedoc - Grupo 2 - Rigoir 18 - Camada 2 - Inv. 43451
32 - Cerâmica africana de cozinha - Zeugitania - Patina cinzenta - Hayes 197 - 
Camada 2 - Inv. 21096
33 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 61A - Camada 1 - Inv. 9438
34 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 67B - Camada 1 - Inv. 12292
35 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 99A - Camada 1 - Inv. 40277
36 - Terra sigillata foceense tardia - Grupo 2 - Hayes 3E - Camada 1 - Inv. 9439
37 - Terra sigillata foceense tardia - Grupo 1 - Hayes 3F - Camada 1 - Inv. 11452
38 - Terra sigillata foceense tardia - Grupo 1 - Hayes 3G tardia? - Camada 1 - 
Inv. 8763
39 - DSP - Languedoc - Grupo 1 – Rigoir 2 - Camada 2 - Inv. 13420
40 - DSP - Marselha - Rigoir 18 - Camada 1 - Inv. 10027
41 - DSP - Languedoc - Grupo 1 - Rigoir 2 - Camada 1 - Inv. 35945
42 - Terra sigillata foceense tardia – Grupo 1 - Hayes 3G tardia? - Camada Bolsa 
28 - Inv. 59073+60473
43 - Terra sigillata africana D1 - Hayes 91C - Camada Bolsa 2 - Inv. 22656
44 - DSP - Languedoc - Grupo 1 - Rigoir 2 - Camada Bolsa 2 - Inv. 16335.

2.6 Sem fase atribuída

Os restantes exemplares de cerâmicas finas tardias de Frielas, sem crono-estra-
tigrafia atribuída, evidenciam novamente uma pequena quantidade de terra sigillata 
africana A e C, respeitante aos momentos da fase 1 da villa, a somar a outros exem-
plares residuais existentes nas fases datadas diagnosticadas; o peso da terra sigillata 
africana D1 ao longo do século V d.C., sobretudo com a Hayes 61A da sua primeira 
metade, mas também mais casos de Hayes 91A ou B e 91B e Hayes 80B, que indicam 
uma cronologia a partir de c.425 d.C.50 A terra sigillata foceense tardia reforça o papel 
da sua produção do Grupo 1 entre a primeira metade do século V51 e a primeira metade 
do século VI d.C.52

Porém, a informação mais relevante respeita às DSP languedocenses, que apre-
sentam aqui, infelizmente, os únicos exemplares do Grupo de fabrico nº 1, ausente 

50 M. BoniFay, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, cit.; J. C. QuaresMa, Economia 
antiga, cit.

51 Cronologia da Hayes 1C: nº 45: em J. W. hayes, The Atenian Agora, cit., pp. 83 ss.
52 J. W. hayes, Late Roman pottery, cit.
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em todas as fases estratigráficas datadas. Se 2 fundos aparentam pertencer a formas 
conhecidas na estratigrafia, embora no Grupo 1, já o nº 47, um fundo liso, em disco, 
poderá pertencer hipoteticamente a uma forma desconhecida no Grupo 1 – a Rigoir 50, 
conhecida tipologicamente ao longo do século VI d.C.53

As imitações de engobe vermelho não vitrificado (IEV), de produção local/re-
gional, com pastas do vale do Tejo, quartzo-micácicas, e polimento na superfície, têm 
neste conjunto o seu único exemplar, com inspiração na Hayes 3E foceense tardia (nº 
48), de pequena moldura na base do bordo.54

Catálogo

45 - Terra sigillata foceense tardia - Grupo 1 - Hayes 1C - Camada 0 - Inv. 26400
46 - DSP - Languedoc - Grupo 1 - Rigoir 1? - Camada 0 - Inv. 2143
47 - DSP - Languedoc - Grupo 1 - Rigoir 50? - Camada 0 - Inv. 7224
48 – Imitação de Engobe Vermelho não vitrificado (IEV) - polimento - Hayes 
3E - Camada 0 - Inv. 18811.

3. Uma visão dos conjuntos tardios, com alguns realces finais

Duas tipologias forneceram dados bastante interessantes ao longo da estratigra-
fia conservada: as DSP e a terra sigillata foceense tardia.

No primeiro caso, as importações sudgálicas são claramente dominantes durante 
o segundo quartel do século VI, época em que atingem igualmente o seu maior volu-
me, que propomos ler como não-residual. Advogamos por isso uma cronologia final, 
sobretudo no que respeita à principal forma atestada, a Rigoir 2, até 525-550 d.C. 
e não apenas até c. 500 d.C. É também entre 525 e 550 d.C. que surgem os únicos 
fragmentos da produção marselhesa, Rigoir 18 (e um fragmento indeterminado), cuja 
cronologia poderá assim ter aqui uma proposta semelhante para a sua cronologia final.

Estabelecemos 2 fabricos55 para as DSP languedocenses:
• DSP – Languedoc – Grupo 1 - Pasta cinzenta, cor P31, fina, compacta, com 

53 C. raynaud, «Céramique estampée grise et orange», cit.
54 Sobre a produção do vale do Tejo, nomeadamente do atelier da Quinta do Rouxinol, veja-se 

a abordagem crono-estratigráfica, até 425+ d.C., em J. C. QuaresMa, «A evolução crono-estratigráfica 
do atelier da Quinta do Rouxinol (Seixal)», in Olaria Romana. Seminário Internacional e Ateliê de 
Arqueologia Experimental. 17 a 20 de Fevereiro de 2010, Seixal, no prelo; C. santos-J. raPoso-J. C. 
QuaresMa, «Quinta do Rouxinol, Seixal: evolução estratigráfica das cerâmicas finas, cerâmica comum 
e ânforas entre o segundo quartel do século III e o segundo quartel do século V», in J. C. QuaresMa-J. 
MarQues (eds.), Contextos estratigráficos de época romana na Lusitania (de Augusto à Antiguidade 
Tardia), Atas do colóquio na Associação dos Arqueólogos Portugueses, a 24 de Novembro de 2012, 
Lisboa 2015, pp. 117-148 (Monografias da Associação dos Arqueólogos Portugueses 1).

55 Cores de A. Cailleux, Notice sur le Code des Couleurs des Sols, Boubée, s.d.
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alguns vácuos longos ou semi-arredondados; quarzto hialino e/ou leitoso de 
fina dimensão, bem distribuído e rara moscovite; raro quartzo leitoso de mé-
dia dimensão.

• DSP – Languedoc – Grupo 2 - Pasta cinzenta clara, L31, menos compacta 
do que no Grupo 1, com vácuos pequenos, arredondados; escasso quartzo 
hialino e moscovite de fina dimensão; rara mica dourada de fina dimensão 
(?); calcite de média dimensão.

O Grupo 1 é claramente minoritário (3 fragmentos = 3 indivíduos), contendo 
possíveis Rigoir 1, Rigoir 2 e Rigoir 50, todas elas em posições estratigráficas de su-
perfície. É, assim, o Grupo 2 que hegemoniza a estratigrafia tardo-antiga de Frielas, 
surgindo escassamente em c.410-425 d.C. (Rigoir 18), e ressurgindo em 475-500 d.C. 
(tipo indeterminado) e em 500-525 d.C. (tipo indeterminado), sempre com um frag-
mento apenas, e estando ausente em 425-475 d.C. Os 12 fragmentos = 9 indivíduos 
do Grupo 2 languedocense da fase 525-550 d.C. são assim um dado inovador na cro-
no-tipologia desta produção e dão-nos conta de um papel comercial das DSP langue-
docenses na Península de Lisboa, no período tardo-vândalo ou mais provavelmente 
bizantino inicial (na cronologia mediterrânica), até agora insuspeito.

Se tentarmos comparar estes resultados de Frielas com os da Bolsa de Marsel-
ha, em particular os das sondagens 11/12, detectamos uma evolução semelhante dos 
fabricos de DSP. Citemos directamente esse trabalho: «Au sein des Dérivées-de-Si-
gillées Paléochrétiennes, on distingue assez bien les deux phases de production mises 
en évidence par les précédentes études […]: d’une part un faciès classique (pâte fine 
engobée, standardisation rigoureuse, décoration au poinçon ou guilloché) reparti entre 
les périodes 1 et 2, d’autre part un faciès fruste defini par une pâte plus grossière et par 
un répertoire de formes plus réduit, rarement décoré, offrant des analogies certaines 
avec celui de la céramique commune grise. Ce faciès tardif se développe à partir de la 
période 2, plus précisement durant la période 2B du courant du VIe siècle».56 

O peso do Grupo 2 em Frielas, com pasta menos fina e mais clara, e o seu floruit 
em 525-550 d.C., parece ter plena justificação com a evolução de fabricos detectada 
no sítio francês, junto às regiões de fabrico. Nesse sentido, as quantificações do mes-
mo trabalho indicam-nos excelentes presenças quantitativas de DSP (com um leque 
extenso de formas) nas sondagens 11/12: no período 1 (c. 450/475 d.C.) domina o tipo 
Rigoir 18, seguido pela Rigoir 1 e Rigoir 25, encontrando-se a Rigoir 2 mal represen-
tada, a par de várias outras formas; no período 2A (fim do século V d.C.), a Rigoir 18 
mantém o domínio, seguido por exemplares escassos de Rigoir 3, 4, 1, 25 e 29, estando 
a Rigoir 2 novamente mal representada; no período 2b (500-550 ou c. 550 d.C.), do-
minam as Rigoir 18 e 3, continuando a Rigoir 2 mal representada, mas aparentemente 
estável; finalmente, no período 3 (550-600 d.C.), o domínio claro pertence agora à 

56 M. BoniFay–M.-B. Carre–Y. riGoir (eds.), Fouilles à Marseille. Les Mobiliers (Ier-VIIe siècles 
ap. J.-C.), Errance-Lattes, Paris 1998, p. 190, A.D.A.M. (Travaux du Centre Camille-Julian 22 / Études 
Massaliètes 5).
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Rigoir 29, estando a Rigoir 18 mal representada e a Rigoir 2 com apenas 1 exemplar.57

A terra sigillata foceense tardia levanta igualmente algumas questões interes-
santes quanto à dinâmica dos 2 Grupos de fabricos diagnosticados. Vejamos as suas 
características arqueométricas:

• Terra sigillata foceense tardia – Grupo 1 - Pasta cor castanho-vermelho, sal-
mão, P15/17, fina, com muito calcite fina bem distribuída e alguns micro-
-fósseis; alguns vácuos pequenos, arredondados.

• Terra sigillata foceense tardia – Grupo 2 - Pasta cor castanho-vermelho-ala-
ranjado, N39/P39, fina, compacta, com alguma calcite de pequena/média di-
mensão, raros micro-fósseis; alguns minerais máficos (ferro-magnesianos?); 
rara moscovite fina.

Num total de 33 fragmentos foceenses tardios, apenas 4 casos pertencem ao 
Grupo 2 de pastas alaranjadas: um fundo do Grupo de decorações IIB ou III inicial, 
na fase de 475-500 d.C.; 2 indivíduos de Hayes 3C, na fase de 500-525 d.C.; e 1 indi-
víduo de Hayes 3E, na fase de 525-550 d.C. Temos assim uma presença deste fabrico 
minoritário alaranjado em tipos da segunda metade do século V e primeira metade do 
século VI, ao contrário do que propõe J. Hayes, a partir da Agora de Atenas, onde os 
fabricos alaranjados, escassos, surgem sobretudo nos tipos mais antigos (Hayes 1-3A, 
essencialmente).58 E igualmente ao contrário do que parece acontecer em Vigo, onde 
o fabrico alaranjado surge sobretudo nos tipos Hayes 1 a Hayes 3E e raramente nos 
tipos mais tardios da colecção, Hayes 3F e 10A.59 É estranho este resultado viguense, 
quando o nosso estudo sobre a terra sigillata foceense de Bracara Augusta aponta para 
um predomínio dos fabricos alaranjados, com 44 fragmentos, contra 34 fragmentos 
dos fabricos canónicos de pasta mais escura e dura. Na ausência dos tipos Hayes 1, 2 
e 10 em Bracara, constata-se igualmente uma distribuição algo semelhante de ambos 
os fabricos desde as formas mais antigas importadas, Hayes 3B, até às mais recentes, 
Hayes 3F, com um predomínio até do Grupo 2, no seio do tipo Hayes 3E.60

O predomínio em Frielas do Grupo 1 é assim, perfeitamente aceitável e conjuga-
-se com os dados de Atenas e de Vigo, mas a aparente ausência do Grupo 2 nas fases e 
formas de c. 410-425 e 425-475 d.C., aproxima o padrão importador de Frielas do de 
Bracara Augusta.

Ao nível da evolução do mobiliário fino na estratigrafia, temos de sublinhar, 
como nota final, o papel estatístico e comercial do segundo quartel do século VI d.C., 
por norma uma fase de decréscimo acentuado das importações, após a retoma comer-
cial experienciada no ocidente peninsular (e mediterrânico) entre c. 475 e 525 d.C. 
Os dados de Frielas colocam este sítio como um caso à parte, inclusive dos contextos 

57 Ibid., p. 398, tab. LII-LIV.
58 J. W. HAYES, 2008, The Atenian Agora, cit., p. 84.
59 A. A. Fernández Fernández, El comercio tardoantiguo (ss. IV-VII), cit., p. 223.
60 J. C. QuaresMa-R. Morais, «Eastern Late Roman fine ware imports in Bracara Augusta 

(Portugal)», in Proceedings of the XXVIIth Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores (Belgrado, 
19 a 24 de Setembro de 2010), in «Rei Cretariae Romanae Fautores» 42 (2012), p. 374, fig. 1.
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estratigráficos pós-525 d.C. conhecidos no território actualmente português e em Vigo 
(ver supra e capítulo 1), já que o comércio de Frielas parece atingir um floruit nesta 
fase, e com uma inesperada liderança das DSP, quando seria expectável uma retoma 
da liderança comercial por parte da terra sigillata africana D.61

Fará sentido datar esta última fase estratigráfica de Frielas em 525+ d.C. e não 
em 525-550 d.C., tendo em conta o horizonte cronológico histórico de 533 d.C., ou 
seja, a tomada de Cartago pelo Império Bizantino, a que seguirá a tomada do Sul his-
pânico em meados da centúria, explicando assim a diferença entre este contexto de 
Frielas e os restantes conhecidos no ocidente peninsular? 

61 Ver discussão geral do comércio tardo-antigo e seus fluxos cronológicos no espaço peninsular 
em J. C. QuaresMa, Economia antiga, cit., cap. IV.
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Fig. 1: Localização aproximada da villa de Frielas e planta da villa de Frielas (A. R. silva, «A villa 
romana de Frielas», in Actas da Mesa Redonda de Olisipo a Ierabriga, in «Cira-Arqueologia» 1 [2012], 
fig. 1)
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Fig. 2: Quantifi cação das fases de c.410-425 d.C. e de 425-475 d.C.
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Fig. 3: Quantifi cação das fases de 475-500 d.C. e de 500-525 d.C.
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Fig. 4: Quantifi cação da fase de 525-550 d.C. e dos materiais sem fase atribuída
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Fig. 5: Materiais das fases de c.410-425 d.C. e de 425-475 d.C.
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Fig. 6: Materiais das fases de 475-500 d.C. e de 500-525 d.C.
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Fig. 7: Materiais da fase de 525-550 d.C.
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Fig. 8: Materiais da fase de 525-550 d.C.
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Fig. 9: Materiais sem fase atribuída


